Ára: 150,-Ft
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III. korcsoport, 1999-2000-es korosztály február 8-án Nagylócon a második helyen
végzett.
Eredmények:
Február 8.: Nagylóc-Rimóc 5-1, Rimóc-Varsány 3-0, Karancsság-Rimóc 2-2,
Rimóc-Endrefalva 4-0, Rimóc Nógrádmegyer 2-1
A bajnokság állása 2 forduló után:
1. Nagylóc
5
5
0
0
17-3
9 pont
5
3
1
1
12-8
6 pont
A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt gyermek labdarúgó program keretében több 2. Rimóc
5
3
1
1
13-10
6 pont
forduló rendszerû bajnokságot rendez a Szécsényi kistérségben. A téli idõszakban 3. Karancsság
4. Endrefalva
5
2
0
3
5-11
3 pont
kétszer a teremben. Tavasszal szabadtéren döntik el, ki jut a megyei döntõbe.
5
1
0
4
8-10
3 pont
I. korcsoport, a 2003-2004-es korosztály Nógrádmegyerben december 13-án és január 5. Varsány
6. Nógrádmegyer
5
0
0
5
3-16
0 pont
26-án két tornán is részt vett, ahol második, majd elsõ helyen végzett.
Eredmények:
December 13.: Nagylóc-Rimóc 2-2, Rimóc-Endrefalva 1-1, Rimóc-Nógrádmegyer 4-3
Január 26.: Nagylóc-Rimóc 1-5, Rimóc-Endrefalva 3-2, Rimóc-Nógrádmegyer 4-3
A két tornán a legjobb mezõnyjátékos és gólkirály címet Gál Enikõ kapta!
A bajnokság állása 2 forduló után:
1. Rimóc
6
4
2
0
19-12
14 pont
2. Nógrádmegyer
6
4
0
2
18-13
12 pont
3. Endrefalva
6
1
1
4
10-15
4 pont
4. Nagylóc
6
1
1
4
14-21
4 pont

Utánpótlás csapataink jól szerepelnek a gyermek
labdarúgó bajnokságban

III. korcsoport
hátsó sor: Kovács Norbert, Juhász Gergõ, Jusztin Milán, Szoldatics Dávid,
Mócsány Patrik, Szoldatics Milán
elsõ sor: Bada Tamás, Bada Krisztián, Rácz Adrián
IV. korcsoport, 1997-1998-as korosztály a negyedik helyen végzett.
Eredmények:
December 16., Futsal Torna: Rimóc-Nógrádmegyer 4-1, Rimóc-Magyargéc 2-1,
Rimóc-Endrefalva 2-2, elõdöntõ: Karancsság-Rimóc 3-1
I. Korcsoport álló sor: Balázs Adrián, Czupkó Donát, Bada András, Gál Enikõ,
Végeredmény:
Rácz Zsanett, Bangó Árpád
5. Varsány
ülõ sor: Kormány László, Rácz Szabolcs, Balázs Lajos, Bangó Dominik, Golyán Zsolt 1. Nagylóc
2. Endrefalva
6. Magyargéc
II. korcsoport, 2001-2002-es korosztály december 14-én Nagylócon elsõ helyezést, 3. Karancsság
7. Szécsény
február 7-én Rimócon szintén elsõ helyezést ért el. Mócsány Patrikot a legjobb 4. Rimóc
8. Nógrádmegyer
mezõnyjátékosnak választották.
Február 6.: Rimóc-Endrefalva 2-1, Rimóc-Nagylóc 0-8, Rimóc-Varsány 1-2,
Eredmények: December 14.: Nagylóc-Rimóc 2-1, Karancsság-Rimóc 1-2,
Rimóc-Nógrádmegyer 0-4
Rimóc-Endrefalva 4-0, Rimóc-Nógrádmegyer 3-1
Végeredmény:
Február 7.: Nagylóc-Rimóc 1-0, Karancsság-Rimóc 1-2, Rimóc-Endrefalva 4-1,
1. Nagylóc
4
4
0
0
21-1
12 pont
Rimóc-Nógrádmegyer 5-1
2. Varsány
4
3
0
1
9-7
9 pont
A bajnokság állása 2 forduló után:
3. Nógrádmegyer
4
2
0
2
8-13
6 pont
1. Rimóc
8
6
0
2
21-8
18 pont 4. Rimóc
4
1
0
3
3-15
3 pont
2. Nagylóc
8
5
2
1
17-10
17 pont 5. Endrefalva
4
0
0
4
3-9
0 pont
3. Karancsság
8
3
2
3
17-11
11 pont
4. Nógrádmegyer
8
2
3
3
9-14
9 pont
5. Endrefalva
8
0
1
7
2-23
1 pont

XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

IV. korcsoport
Szoldatics Milán, Szoldatics Dávid, Rácz Adrián, Bada Viktor, Jusztin Milán,
Juhász Gergõ, Bada Norbert hátul: Kovács Norbert

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, Mócsány Georgina, 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 hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Böjtmás hava

2012 MÁRCIUS

,,Tavaszt csörög a szarka, tavaszt. /Zöldülni kezd a barna haraszt.
Zsendülni kezd a zsenge határ, /Erõre kap a gyönge bogár.” (Kányádi Sándor)

Március
Március, õsi magyar nevén a Kikelet hava
hozza meg a tavaszt és emellett sok jeles
napot is magába foglal. Ha március, akkor
Nemzeti Ünnep, ha március, akkor Nõnap.
Ezeket tudjuk, márciusban sokat hallhatunk
róluk az országos és helyi médiában. Ez a
hónap azonban más, ismert vagy ismeretlen
ünnepeket is rejt. Az alábbiakban néhány
példát gyûjtöttem össze:
Március 1. a Polgári Védelem Világnapja. A polgári védelem partnere a
polgárõrség is. Településünkön mûködik a
Rimóc Polgárõr Egyesület, ezt most már
tábla is hirdeti a falu határában.
Tudták-e, hogy március 2. az Ima
Világnapja? Ha máskor nem is, de ezen a
napon imádkozzunk családjainkért,
barátainkért, egymásért!
Március 5. a Dj-k Világnapja. Nemrégiben egy rimóci fiatal ért el szép
eredményt egy Dj-versenyen, azóta már a
rádiókban is hallhattuk zenélni.
Március 21. a tavaszi napéjegyenlõség
napja, a csillagászati tavasz kezdete. Az
idõjárás elõrejelzésben viszont az
olvasható, hogy még havat is hoz a
március, pedig a néphit szerint „márciusi
hó akkor sem jó, ha zsákban viszik
keresztül a határon.”
00

II. korcsoport
Gál Enikõ, Mócsány Patrik, Bada Rajmund, Bada Norbert, Bada Krisztián,
Laczkó Máté, Czerovszki Bence hátul: Kovács Norbert

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Március 3. (szombat) 14
Március 6-13. (kedd)
Március 8. (csütörtök)
Március 9. (péntek)
1800
Március 15. (csütörtök) 1500
Március 15-16.
Március 16. (péntek)
1400
Március 17-ig
Március 23. (péntek)
00
Március 24. (szomabt) 14
Március 30. (péntek)

Fõleg az iskolások körében közismert,
hogy március 22. a Víz Világnapja. A
rimóci patak is lehetne közismertebb, és
megtisztelhetnénk azzal, hogy nem
dobáljuk bele a szemetet.
Március 23. a magyar-lengyel barátság
napja. Mióta Rimócnak is van lengyel
testvértelepülése, a két nép történelmi
barátsága is ismertebbé vált településünkön.
Március 24. az Ifjúság Világnapja. A
Rimóci Ifjúsági Egyesület tagjai ezt a
napot sajnos az iskolákban és a
munkahelyeken ünneplik, hiszen idén ez a
szombati nap munkanap lesz.
Ezt biztosan sokan tudják: március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Jézus
fogantatásának ünnepe, régi magyar nevét
onnan kapta, hogy a gyümölcsfákat hagyományosan ekkor oltják. A népi megfigyelések
szerint ez a nap hozza vissza a télre más
vidékre költözött madarakat, illetve ha
ezen a napon megszólalnak a békák, hideg
lesz még 40 napig.
Március utolsó vasárnapja lesz a nyári
idõszámítás kezdete. Át kell állítani majd
az órát.
Sok szép és érdekes napot tartogat
tehát a március, de én mégis azt kívánom
minden olvasónak, hogy az ünnepektõl és a
mindenféle világnapoktól függetlenül is
legyen szép tavasza mindenkinek!
Mócsány Georgina

Wass Albert:

Véren vett ország
Egy ország van a lelkünk mélyén,
más országokkal nem határos.
Úgy épült fel a szívünk vérén
sok könny-falu, sok bánat-város.
Egy ország van a lelkünk mélyén,
úgy építgetjük napról-napra.
Csalódás-házak gond-falakból,
keserûség a tetõ rajta.
Véren vett ország ez az ország,
önnön vérünket adjuk érte,
s addig fog bennünk egyre nõni,
amíg telik még könnyre, vérre.
Amíg, hogy fa égig ne nõjjön:
alkony vigyáz a napsugárra.
Míg minden este gyújtott mécses
koromba fullad éjfél tájra.
Egy ország van a lelkünk mélyén:
más országokkal nem határos.
Véren vett ország ez az ország,
nagyon ködös és nagyon sáros.

Vizslás -Rimóc Magyar Kupa Mérkõzés
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban
NÕNAP
III. Biliárd- és Pókerbajnokság a Közösségi Házban (3. forduló)
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról
ünnepség a Petõfi szobornál
Magyar BOCSA bajnokság
Rimóc Polgárõr Egyesület éves közgyûlése
I. Félévi gépjármû és kommunális adó pótlékmentes befizetési határideje
MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG NAPJA
Rimóc-Berkenye bajnoki labdarúgó mérkõzés
(sorsolást a következõ számunkban közöljük)
FLAKONJÁRAT
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Februárban két alkalommal is ülésezett a képviselõ-testület.
A 2011. Február 10-én, 15.00-tól megtartott ülésen jelen voltak
Juhász Vincéné, Jusztin Péter Albertné, Beszkid János, Vincze Attila
képviselõk, Beszkid Andor polgármester és Jusztin Istvánné, a
polgármesteri hivatal jegyzõi feladatokkal megbízott köztisztviselõje,
aki egyben az ülés jegyzõkönyvét is vezette.
Az elsõ napirendi pont a jegyzõi állás betöltésére kiírt pályázatra
jelentkezõk meghallgatása volt. Három érvényes pályázat érkezett.
Egy Miskolcról, egy Budapestrõl és egy Salgótarjánból. A testületi
tagok elõzetesen megismerkedtek a pályázók által elküldött szakmai
önéletrajzokkal és a hivatal vezetésére vonatkozó elképzelésekkel. A
jelentkezõk meghallgatása a bemutatkozásukkal kezdõdött, majd a
képviselõ-testület tagjai tettek fel kérdéseket. Elsõként Nagy István,
miskolci, majd Dr. Tanács Péter, budapesti, végül Domonkos Tamás,
salgótarjáni lakos került sorra. A kiírásban szereplõ törvényi
elõírásoknak a jelentkezõk megfeleltek. (Nagy István és Dr. Tanács
Péter jegyzõi gyakorlattal is rendelkezik.)
A meghallgatást követõ rövid szünet után a második napirend
keretében a képviselõk megismerkedhettek Dr. Ludvai Dezsõ József
alezredes úrral, Szécsény Város Rendõrkapitányságának megbízott
vezetõjével. Bemutatkozásában elmondta, hogy rendõrségi pályafutását
a Salgótarjáni Városi Rendõrkapitányságon kezdte, majd a megyei
kapitányságra került a vizsgálati osztályra. Késõbb sajtó szóvivõ lett. Egy
évig külföldön a Sínai félszigeten teljesített szolgálatot. Amikor
visszajött, a megyei kapitányság bûnügyi osztályán folytatta munkáját. A
vizsgáló és nyomozó részleg összevonását követõen a bûnügyi osztály
vezetõje lett, majd 2005. szeptember 1-tõl az elemzõ osztály vezetõjének
nevezték ki. Kiemelte, hogy kihívásnak éli meg a megbízást, és igyekszik
legjobb tudása szerint helytállni, megfelelni a feladatnak. Több kérdés is
elhangzott a képviselõk részérõl, amelyekre alezredes úr maradéktalan és
kielégítõ válaszokat adott.
Harmadik napirend keretében az államháztartási törvény
módosításából adódó feladatokról esett szó. A törvény 2012. január 1tõl életbe lépett, amely jelentõs változásokat hozott a költségvetések és
mérlegek készítése terén az önkormányzatokra. Jelentõs változás
például, hogy „elemi költségvetést” kell készíteni miden egyes
intézménynek, és az elõzõ év mérlegét is intézményekre lebontva kell
elkészíteni. Önkormányzatunk esetében külön mérleg és külön elemi
költségvetés szükséges az önkormányzatnak, a polgármesteri
hivatalnak, a gondozási központnak, a nemzetiségi önkormányzatnak,
valamint a szennyvíz agglomerációs társulásnak is.
A napirend keretében elhangzott, hogy jelenleg likvid hitel nincs
felvéve, azonban a mûködés biztonsága érdekében érdemes
megfontolni a múlt évben megkötött hitelkeret megújítását, abban
bízva, hogy hitel folyósítására ebben az évben nem lesz szükség. A
felvetést a képviselõk határozatban megerõsítették.
Negyedik napirend keretében a Szécsényi SzennyvízAgglomerációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosításáról tárgyaltak a képviselõk. A társulás eddig önálló jogi
személyiséggel nem rendelkezett, az önálló jogi személyiséggel
rendelkezõ önkormányzati társulássá történõ átalakítása szükséges a
folyamatban lévõ, a szennyvíz-telep fejlesztését célzó pályázat
beadásának és megvalósításának érdekében.
Egyebekben jóváhagyta a testület a Rimóci Ifjúsági Egyesülettel
megkötésre kerülõ együttmûködési megállapodást, majd határozattal
hozzájárult, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ, a „Rimóc
Községért” Alapítvány Szociális Boltjának helyet adó ingatlant az
alapítvány egy fejlesztési pályázatban megkívánt üzemeltetési
kötelezettség idõtartamának lejártáig használhatja. A használat
idõtartama a nyertes pályázat esetén megvalósuló beruházás
(hûtõkamra építés) átadásának idõpontjától, az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásának napját követõ 5 évig terjed.
Ezt követõen a közfoglalkoztatás akadálymentes lebonyolítása
érdekében a képviselõ-testület módosította az önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, beemelve az önként vállalt
feladatok közé a mezõgazdasági területek mûvelését.
Képviselõk felvetettek több, a lakosok által feléjük jelzett problémát.
Az ezek által támasztott feladatok ütemezését és megoldását sürgették
a lehetõségekhez mérten, a legrövidebb idõn belül.

HÍREK

Rendkívüli ülésére került sor 2012. február 15-én, 18.00-tól. Az
ülésen jelen voltak Juhász Vincéné, Jusztin Péter Albertné, Beszkid
János, Golopi Károly, Kiss János, Vincze Attila képviselõk, Beszkid
Andor polgármester és Jusztin Istvánné megbízott jegyzõ.
Az egyetlen meghirdetett napirend a jegyzõi álláshirdetésre
beérkezett pályázatok ügyében a döntés meghozása volt. Miután
mindenki elmondta véleményét, kisebb vitát követõen egyenként
szavaztak a képviselõ-testület tagjai a jelöltekre. Többségi szavazatot
egyetlen jelölt sem kapott, így a pályázatot eredménytelennek
nyilvánította a testület.
Egyebekben az ez évi farsangi jótékonysági bál fõvédnökeként a
képviselõ-testület a szervezõ iskolának és alapítványnak együttesen
százezer forint támogatást ítélt meg, elõsegítve ezzel is, hogy a község
legnagyobb intézménye és a legrégebb óta mûködõ civil szervezete
még hatékonyabban tudja ellátni a köz érdekében végzett
tevékenységét.
Beszkid Andor polgármester

A 2012. évi ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjai:
Ivóvíz-szolgáltatás díja:
közület részére:
lakosság részére:
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Játékos sportverseny
2012. február 22-én délután a rimóci sportcsarnok adott
otthont a több éve hagyományos alsó tagozatos diákoknak
megrendezett sor és váltóverseny helyszínének. Öt iskola
csapata fogadta el a meghívásunkat. A gyerekek már
hetekkel a verseny elõtt izgatottan várták ezt a napot,
hiszen a felkészülések és a gyakorlások során, ahol egyre
ügyesebben oldották meg a feladatokat, sokat javítottak
saját idejükön, sokat beszélgettünk, milyen eredményt is
tudnak majd elérni.
Jó hangulatú, küzdelmes, sportszerû küzdelem volt,
nagyon hajtottak a sikeres szereplésért. Sajnos azonban,
annak ellenére, hogy mindent megtettek az összesen 1
ponton múló dobogós 3. hely helyett 4. helyezést értük el.
Elhatároztuk, hogy jövõre még nagyobb intenzitással
edzünk, hogy elõbbre léphessünk a dobogóra.
Kovács Norbert

496.- Ft/m3 + ÁFA = 630.- Ft/m3
413.- Ft/m3 + ÁFA = 525.- Ft/m3

Csatorna-szolgáltatás díja:

Felnõtt csapatunk remekelt Pásztó ellen,
míg Balassagyarmaton, szlovák csapat
ellen súlyos vereséget szenvedett
Elõkészületi mérkõzések:
2012. február 12. Rimóc - Varsány
Az idõjárás miatt a rimóci sportcsarnokban zajlott a mérkõzés,
ahol a csapatok nem bírtak egymás felé kerekedni, így
döntetlennel zárult a találkozó.

2012. február 18. Pásztó - Rimóc 1-4 (0-3)
Pásztó, 20 nézõ
Rimóc: Oláh T. (Oláh D.) - Laczkó, Kelecsényi, Mócsány,
Hegedûs - Lovász, Árva, Rácz, Bangó N. Vincze (Bangó B.),
Bangó R. (Lehoczki)
Gól: Vincze 2, Bangó R, Lehoczki Jók: Kelecsényi, Árva,
Oláh D.

közületek részére: 352.- Ft/m3 + ÁFA = 447.- Ft/m3
lakosság részére: 352.- Ft/m3 + ÁFA = 447.- Ft/m3
A vízterhelési díj 2012 évre 12.20 Ft/m3

Komár Gábor: Jól elõkészített pályán, sima gyõzelmet
arattunk a fiatal, lelkes csapat ellen.

A 2012. évi költségvetési tervezet

Balassagyarmat, mûfüves pálya, 30 nézõ
Rimóc: Oláh T. (Oláh D.) - Hegedûs (Bangó B.), Kuris,
Mócsány, Kelecsényi - Laczkó, Árva, Lovász, Bangó N. Vincze, Lehoczki
Gól: Vincze Jók: Laczkó, Kelecsényi

2012. február 25. Szlovákgyarmat - Rimóc 9-1 (5-0)

Bevételek
Megnevezés
Összesen
Intézményi mûködési bevételek
14 042
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
77 374
Önkormányzati költségvetési támogatás
78 018
Pénzmaradvány mûködési
14 624
Pénzmaradvány felhalmozási
9 616
Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú támogatás visszatérülése
80
Támogatási értékû mûködési bevételek
43 128
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
25 400
Pénzmaradvány igénybevétele
0
Fejlesztési hitel
4 670
Likvid hitel/Mûködési hitel
14 524
Átfutó bevétel
0
Intézmény finanszírozás
56 184
Bevételek összesen:
337 660

Kiadások
Megnevezés
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelõ járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Szociális juttatás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Beruházások, felújítások
Mûködésre és felhalmozásra átadott pénzeszközök
Fejlesztési hiteltörlesztés
Pénzmaradvány
Függõ kiadás
Átfutó kiadás
Intézmény finanszírozás
Kiadások összesen:

Összesen
66 333
15 762
32 537
31 448
28 000
7 495
58 917
500
32 471
2 718
5 295
0
0
0
56 184
337 660

Komár Gábor: Ezen a mérkõzésen ilyen gyámoltalan,
akaratgyenge játékkal, csak ilyen eredmény születhetett.
Tanulnunk kell az esetbõl, mert ez a produkció a megye II-ben
is kevés volna.

Gólyahír:

Csemer Emilíán - 2012. 01. 30.
Szülõk:
Bada Szonja és Csemer Attila

Herceg Hanna - 2012. 02. 28. Szülõk: Rácz Barbara és Herceg Gábor

Gondolatok:
Nyelvünk hegyén
Nyelvünk hegyén a szó, de kimondani mégse sikerül mindig.
Erre aztán izélni kezdünk. És bár az izére mindig más a
magyarázat, de ettõl azért még szaván lehet fogni bárkit. Magyarán
szólva, beszélni nehéz, de ugyebár írni sem könnyû. Ritka szép és
nehéz nyelvünk van. Nemcsak másoknak az, de számunkra is. Bár
ez az anyanyelvünk, mégsem az anyatejjel szívjuk magunkba.
Tény, hogy születésünktõl fogva birtokunk, megörökölt jussunk,
ami igazán akkor válik a sajátunkká, ha nem vagyunk restek
gondozni. Az idegen nyelveket tudni szép, a hazait ápolni
kötelesség. Nyelvünkre vigyázni kell. Õrizni, nehogy
szétszaladjanak a szavak, ápolni, hogy a mondat kerek legyen, s ne
törjön kerékbe a gondolat, s mûvelni, használni a szép szót
mindnyájunk javára. Persze az, aki magyarul tanul, még egyelõre a
kétféle j rejtélyén rágódik (a magyar ember is). És nemcsak
nyelvet, de a fejét is töri. Ha a tér többes száma terek, akkor a sok rét
miért nem retek? És ha a piacon retket kérünk, akkor egy csomó

Akiért a harang szólt...
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kosszal megyek haza? Ez az a hely, ahol, hej, követ dob a követ, s méhre a
lép. Miközben a lép a méhre vár. És hová nyúl a nyúl? S a véreb jobb
holnap, vagy ma egy veréb? Ég az arc, rajta gondfelhõk. Akkor most hálát,
vagy halat adjunk az Úrnak? A pont, pont, vesszõcske, játéknak tûnik, ám
az ékezet mégsem dísz. Sokszor egy apróságtól lesz helyes a dörgés. Mert
különben megeshet, hogy két malomban örülünk, vagy õrölünk. Szóval, ha
hibádzik valahol valami, a szándék sem annak látszik, ami.
U.i: Ha valaki túl sokáig õriz egy titkot, az elõbb-utóbb elárulja magát.
CD Ajánló: Riverside: Reality dream trilogy
Nem, ez még nem az új album, arra még sajnos várni kell. Ûrkitöltõnek, de
legalább hiánypótlónak viszont itt van ez a roppant impozáns kiáltású
gyûjteményes anyag. Magát a zenekart fölösleges is méltatnom, az utóbbi
évtized egyik legizgalmasabb és magával ragadóbb csapata a progresszív
rock színterén, amolyan nemzetközileg is elismert lengyel büszkeség.
Könyvajánló: Elizabeth Adler: Barcelonából, szeretettel
Ki ölte meg Bibi szerelmét és annak szeretõjét? Ki akarta gyanúba keverni
a nõt? És ki hívogatja õket Barcelonából? A romantikus krimik
nagyasszonya legújabb könyvében ismét megcsillogtatja írói tehetségét.
Lõrik Sándor
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A MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTI
NEMZETI KEGYHELY
BÚCSÚNAPTÁRA - 2012
Hozzatok áldozatot, és lépjetek be az Úr
csarnokába, imádjátok õt szent ünnepi
díszben!
(95. zsoltár)
Március 17. Ferences jubilánsok hálaadása
(Magyar Gergely OFM)
Április 1.
Virágvasárnap ünnepélyes bevonulással
Április 5-8. A szent három nap liturgiája
Május 13. Zarándoklat Boldog II. János Pál
tiszteletére (Papp Tihamér ofm)
Május 26-28. PÜNKÖSD (vasárnap:
Alberto Bottari de Casrello pápai nuncius,
Hétfõ: Kiss-Rigó László püspök jubiláns
házaspárok megáldása)
Június 2. Óvodások zarándoklata
(Zatykó László ofm)
Június 15. Jézus Szíve-búcsú a Mária Út
egyházközségeinek zarándoklata
(Székely János püspök)
Június 16. Szent Antal-búcsú cigányzarándoklat (Székely János püspök)
Június 29. Az apostolfejedelmek ünnepe
a Katolikus Szeretetszolgálat zarándoklata
(Seregély István érsek)
Július 1. Sarlós Boldogasszony együtt
járók, jegyesek, fiatal házasok, gyermekre
és gyermeket várók zarándoklata
(Bíró László püspök)
Július 15. Kármel-hegyi Boldogasszony
tisztelegés Boldog Zdenka Schelingová
keresztes nõvér ereklyéi elõtt
(Jozef Ha¾ko pozsonyi segédpüspök)
Július 21. A Szeretetláng mozgalom
zarándoklata (Varga Lajos püspök)
Július 29. SZENT ANNA-BÚCSÚ
nagyszülõk megáldása
(Palánki Ferenc püspök)
Augusztus 2. Porciunkula-búcsú betegek,
szociális otthonban lakók zarándoklata
(Udvardy György püspök)
Augusztus 4.
Az Isteni Irgalmasság Mozgalom országos
zarándoklata (Damian Andrzej Muskus
ofm, krakkói segédpüspök)
Augusztus 11-12. NAGYBOLDOGASSZONY
(szombaton: Ternyák Csaba érsek,
vasárnap: Erdõ Péter bíboros-prímás)
Augusztus 15. NAGYBOLDOGASSZONY
(prédikál Keresztes Szilárd püspök)
Augusztus 15-20. Ferences Ifjúsági
Zarándoklat Esztergomból Szentkútra
Augusztus 20. Szent István király
(Beer Miklós püspök)
Augusztus 26. Motorosok zarándoklata
(P. Bátor Botond osppe)
Szeptember 8-9. KISBOLDOGASSZONY
(szombaton: Bosák Nándor püspök,
vasárnap: Márfi Gyula érsek)
Szeptember 15. Katolikus iskolák
zarándoklata (Veres András püspök) a
szentmise 15 órakor kezdõdik
Szeptember 16. Fájdalmas Anya-búcsú
gyermeküket, házastársukat elvesztettek
zarándoklata (Orosz Lóránt OFM)
Szeptember 29. Püspöki szentmise régi
római rítusban (Varga Lajos püspök)
Szeptember 29-30.
Egyetemisták zarándoklata
(Pákozdi István egyetemi lelkész)
Október 3. Assisi Szent Ferenc-búcsú
Október 7. MAGYAROK NAGYASSZONYA
(Jakubinyi György érsek)
(Forrás: www.szentkut.hu)
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Vendégségben
Újságunk új rovatában idõnként meglátogatunk, bemutatunk valakit, aki valamilyen
oknál fogva „kiemelkedik a szürke
hétköznapokból”. Ismerjük, elismerjük
munkáját, tevékenységét és szeretnénk
közelebbrõl is bemutatni õt.
Stílusosan egy igazi vendéglõben kezdjük, a
szécsényi Gesztenyéskert vezetõje, Doman
László a vendéglátónk.
- Ha szabad így fogalmazni, hogyan
kezdõdött az egész vendéglátósdi?
- Már a pályaválasztáskor megszerettem a
vendéglátást, és azóta sem ábrándultam ki
belõle. Pincérként kezdtem az eresztvényi
Hotel Salgóban, ahol a fõnök szabadsága
alatt nagyon fiatalon az üzletvezetésbe is
belekóstolhattam. Innen a Balatonhoz
vezetett az utam, egész pontosan a
keszthelyi kempingig, ahol már 1981-ben
maszek büfét mûködtettünk, egy tál ételek,
hal, stb. Bevonultam katonának, és a
katonaidõm alatt tulajdonképpen „kijátszották” a büfé alól a földterületet.
- Hogyan folytatódott a leszerelés után?
- Az ÁFÉSZ a hollókõi Vár Étterem
vezetésével bízott meg, ami elég nagy falat
volt egy kezdõnek. Tulajdonképpen ebben a
„mély vízben” tanultam meg igazán a
szakmát, Ispán Lászlóné Piroskával közösen.
Ez idõben rengeteg protokoll rendezvény
volt. Aztán egy idõ után, kicsit belefáradva
az állandó autózásba, három évig vezettem a
szécsényi 8-as kocsmát szerzõdéses
vállalkozásban.
- Az étterem után kocsma, a kocsma után
mi következett?
- Természetesen étterem. Szintén az
ÁFÉSZ megkeresésére az Omnia. Ekkor lett
belõle sörözõ, mégpedig az új típusú csapolt
sörrel. Rendszeresek voltak a rendezvények. Ez ment két évig és jött a
rendszerváltás. A dolgozók nagy részét
elküldték, pedig azelõtt 32-en dolgoztunk
ott két mûszakban.
- Hogyan tovább a rendszerváltás után?
- Hát igen. Megváltozott az élet. Sinágel
Józsival külföldi munka után néztünk.
Ausztriában nem sikerült, viszont
Németországban igen: Stuttgartban a
Hotel am Schossgartenben kezdtünk
dolgozni. Két évig voltunk külföldön, mert
akkor csak addig lehetett idegenben munkát
vállalni. Ha maradni lehetett volna, lehet,
hogy nem jöttem volna haza.
- Németország után mihez kezdtél itthon?
- Vendéglõt szerettem volna, frekventált
helyen, de sajnos nem jött össze, és mivel a
'90-es években lecsökkent a turizmus
Szécsényben, nem volt értelme nyitni.
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Dolgoztam a Balatonnál, a Hoffmann
Panzióban, aztán átmeneti megoldásként
elvállaltam a Skála áruház élelmiszerosztályának vezetõi beosztását. Ez az
átmeneti megoldás hat és fél évig tartott.
Ez idõ alatt is állandóan azon törtem a
fejem, hogyan lehetne vendéglõt nyitni.
Nem sikerült, akkoriban mindenki „védte a
saját területét”.
- Ezután jött a képbe a Gesztenyéskert?
- Igen. 2001-ben jött el a pillanat, és
Magdival ketten azonnal léptünk.
Szeptember 28-án nyitottunk, és azóta is
családi vállalkozásban csináljuk a
vendéglátást. Mivel a fejlõdés bennünk volt,
a konyhát hamarosan bõvíteni kellett.
Folyamatosan fejlõdtünk, sok rendezvényünk volt és van azóta is. Rengeteg
referenciánk van.
- Hogyan hatott a válság az étteremre?
- 2008-tól természetesen érzõdik a válság
nálunk is. Jelenleg tízen dolgozunk, ez
szükséges és elégséges létszám. Télen talán
sok is, de ez már egy összeszokott, jó
csapat.
- Az idei kilátások milyenek?
- Az idegenforgalom visszaesett, de talán
tavasszal és nyáron jobb lesz. Úgy látszik,
hogy lagzis évünk lesz.
- Hogyan lehetne röviden összefoglalni a
vendéglátói ars poeticádat?
- Ez a munka az életem, ez a szabadidõm, ez a
hobbim. Ezt szeretem csinálni, ebbõl nem
lehet kiszállni. A tulajdonosnak itt kell lenni,
nagyon fontos a személyes jelenlét. A
vendégekkel foglalkozni kell, törõdni kell
velük, mert õk „Lacihoz és Magdihoz”
jönnek, és ez a legnagyobb elismerés.
- Apropó elismerés: kaptatok már?
- Igen. A Rozmaring-díjat 2007-ben kaptuk.
Nem is tudtunk róla, a vendégeink ajánlottak, neveztek be minket. Budapesten, a
Gellért-szállóban vehettük át a díjat.
Egyébként keveset reklámozok, mert az a
leghatásosabb reklám, ha a vendég
elégedetten távozik, és a vendéglõ jó híre
szájhagyomány útján terjed.
- Voltak-e már ismert vendégeid?
- Persze. Felsorolni sem lehet mindenkit.
Politikusok közül járt már itt Kuncze Gábor,
Csurka István, Szili Katalin, Gyurcsány
Ferenc, Bajnai Gordon, Robert Fico, hogy
csak a legismertebbeket említsem.
Mûvészek közül Antal Imre, Bereczki
Zoltán és Szinetár Dóra, de hosszan lehetne
még sorolni.
- Hány éves vagy Laci?
- 54.
- Zárszóként még sok sok elégedett
vendéget kívánok, neked és kollégáidnak
egészséget és kitartást a munkátokhoz.
Így kell ezt csinálni!
Beszkid János
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Megjelent az „Õsszel érik babám… - avagy mit dobolt a kisbíró Rimócon” címû könyv
A Rimóci Újság olvasói már többször találkozhattak a
szüreti fényképeket keresõ felhívásunkkal, illetve értesültek
arról is, hogy sikerrel pályáztunk a rimóci szüreti szövegek
kiadása könyv formájában.
A Rimóci Kobak Egyesület „Kiadvány a szüret hagyományainak megõrzéséért” címû támogatási kérelme 2011-ben
pozitív elbírálásban részesült. (A pályázat az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet és az Ipoly-menti Palócok
Térségfejlesztõ Egyesület, mint az illetékes LEADER HACS
által közzétett „Közösségi célú fejlesztés” jogcímen belül
„Települések kulturális örökség megõrzésének támogatása
célterületi adatlap kiírására került benyújtásra még
2009.11.16-án.)
A pályázat sikerrel zárult, nem kevés munkának
köszönhetõen a könyv összeállt és az "Õsszel érik babám..."
- avagy mit dobolt a kisbíró Rimócon" címmel 1.200
példányban már meg is jelent. A tervezett 200 oldal helyett a
könyv 304 oldalasra sikeredett az összegyûlt, bõséges
tartalom miatt. A kiadványt bevezetõjében ízelítõt
kaphatnak a településünkön zajló szüreti mulatságokról,
majd egy interjút olvashatnak a szüreti rímek faragójával,
Beszkid Jánossal. Az 1978-2011 évek szüreti szövegei után
pedig egy 32 oldalas, színes, fényképes melléklet próbál meg
minél több rimóci, szüreti szereplõt bemutatni.
A támogatási határozat szerint Egyesületünk 1.389.750 Ft
nyert a fenti célra. A pályázat megvalósítása nem volt
zökkenõmentes. Az elnyert támogatás kevésnek bizonyult a könyv kiadására, ugyanis a 2009-es árajánlatokban lévõ
összegekért már nem tudtuk elkészíttetni a könyvet. Az összes felmerülõ költség 1.483.090 Ft volt, amelynek kifizetésére
hitelt kellett felvennünk, hiszen a pályázati támogatást még nem kaptuk meg. A kifizetési kérelmet már benyújtottuk,
összesen 1.302.700 Ft-ot tudtunk elszámolni az elnyert támogatásból, mivel a könyvet csak 5 %-os áfa terheli. Az elszámolás
megtörtént, március 2-án a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal helyszíni ellenõrei az elkészült könyveket
lefényképezték, a pályázati elszámolást az irodánkban megvizsgálták és mindent rendben találtak. Ezt követõen kerülhet
sor a kifizetési kérelmünk jóváhagyására, így várjuk annak elbírálását. A támogatás és a költségek különbözete, valamint a
hitelkamatok egyesületünket terhelték, melyek igen megnehezítik mûködésünket. Várjuk mindazok támogatását, akik
egyetértenek céljainkkal, vagy segíteni kívánják munkánkat, kérjük, ne feledkezzenek meg az 1 % rendelkezésérõl sem!
Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatását, munkáját, akik valamilyen módon segítették a könyv létrejöttét.
Aki könyvet szeretne, érdeklõdjön a Kobak Egyesület tagjainál.
Vincze Nikolett
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BOCCIA-BOCSA RIMÓCON
Minden alkalommal újjászületünk, amikor új ismeretekre
teszünk szert. Erre válik lehetõség a rimóciaknak a Magyar
Golyósportok Szövetsége által. Március hosszú hétvégéjén a
Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával megrendezésre
kerül a Golyósport Road-show.
2012. március 15-tõl 18-áig a falu tornacsarnokában lehet
megismerni egy olasz nemzeti játékot, a bocci-át, magyarul a
bocsát. Miért érdemes? Mert ez a sport minden
korosztálynak szól, mindenki lehet ügyes benne, összehozza
az embereket. Nagyszülõk és unokák, fiúk és lányok, egyaránt
alkothatnak egy csapatot.
A játékban 3-3 fõs csapatok mérik össze erejüket. A
versenyzõk két-két golyót fognak kigurítani a pályára, céljuk,
hogy minél jobban megközelítsék a pályára kihelyezett kis
piros golyót, melyet a játékban palino-nak hívunk. Pontot
szerez az a csapat, akinek a golyója közelebb van a palinóhoz.
Az egyéni játékban annyi a különbség, hogy 4-4 bocsa golyóval
játsszák. A játék pontos szabályait a pályán lehet jól
megérteni.
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Aki kedvet érez ebben a sportban aktívan részt venni, az két
egyéni bajnoki verseny osztályban mérheti össze tudását. A „B”
osztályban versenyez minden kezdõ, és úgy zajlik a bajnokság, hogy
két versenyzõ találkozik egy versenyen, vagy meghívják egymást
valamelyik pálya mellé, és ott lejátszanak egy-egy egyéni meccset.
Aki a „B” osztály elsõ hat versenyzõje közé bekerül, az a következõ
évben már „A” osztályban játszhat, illetve az „A” osztály utolsó hat
versenyzõje lecsúszik a „B” osztályba.
A meccsek általában 12 pontig mennek, a bajnokságban is így
játszunk. Ha egy versenyre sok a nevezõ, akkor 7 pontig szoktak
játszani, de nemzetközi versenyeken 15 ponttal lehet nyerni.
A bajnokságban kétszer is találkozhat ugyan az a két versenyzõ,
egyszer tornateremben (fedett pályán) és egyszer szabadban
kültéri pályán. Ilyen kültéri salakos pálya Rimóchoz legközelebb
Terényben van, ott három bocsapálya várja a versenyzõket, ahol volt
már több Kulturgolyó Fesztivál, Duna Liga, Diák-olimpia, Lyonese
Országos Bajnokság, s természetesen Road-show is, ami most
Rimócra is megérkezett.
Gyertek és játszatok, bocsázzatok együtt! Hozzátok magatokkal
a barátokat, ismerõsöket, a családot, hogy a sportolás örömét
együtt éljétek át! Jó szórakozást a rimóciaknak!

Írta: Fáy Hanna / Fáy Dániel
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Ezt írtuk...
2011. március Iskolai Hírek
Szülõi fórum
Szülõi kezdeményezésre tartottunk iskolánkban a tanév elején az 1.
szülõi fórumot. Azon a beszélgetésen, a tanév elején óvodás, alsó és
felsõ tagozatos szülõk, illetve településünk polgármestere is részt
vett. Kötetetlen formában több, szülõket foglalkoztató az
intézménnyel kapcsolatos kérdést megvitattunk. A fórum
befejezésekor fogalmazódott meg a kérés az intézmény vezetõi felé,
miszerint tartsunk hasonlót más alkalommal is.
A kérésnek eleget téve a szülõi értekezletek és fogadóórák sorában a
félév környékére terveztünk egy újabbat 2011. február 9-én került sor
ennek megtartására.
A nyílt, õszinte hangú fórumon többek között felvetõdött az
iskolaotthonos forma kérdése; a szülõk segítséget kértek az iskolától
abban is, hogy sok kisebb-nagyobb kutya szabadon kószál
mindenfelé a településen, az iskolák környékén is, melyektõl félnek a
gyerekek, és jogosan féltik gyermeküket a szülõk. Már ért súlyos
sérüléseket okozva a közelmúltban kutyatámadás egy felnõttet.
A fórumon óvodás, alsós és felsõs szülõk vettek részt, valamint a
teljes tantestület.
Úgy érezzük, hogy egyre inkább partnerként állunk, szülõk és
pedagógusok együtt, a gyerekek mögött, amit mi, pedagógusok
nagyon örömmel veszünk.
Kiss Józsefné igazgató
2007. március
Fontos állomás a rimóci Klubkönyvtár életében
EGY „HELYI ÜNNEP” MARGÓJÁRA

Átadták a dr. Manga János Közösségi Házat
Azok, akik március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharcra
való megemlékezés után nem mentek rögtön haza, részesei lehettek a
felújított Klubkönyvtár névadással egybekötött átadásának.
Lõrik Nóra szavalata után, Beszkid Andor polgármester mondott
ünnepi beszédet. Beszédében felidézte a Klubkönyvtár múltját, és
ünnepélyesen bejelentette, hogy ezek után az épület a dr. Manga
János nevét fogja viselni. Röviden méltatta a „palócság tudósának” is
méltán nevezett néprajzkutatót, tudományos életét és elmondta,
miként kötõdik a névadó személye községünkhöz, Rimóchoz.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a számos meghívott vendég között
köszönthettünk a névadó fiát, dr. Manga Mátyást és családját is.
Beszkid János

Anya aludni megy
,,Mindjárt megyek.” A leggyakrabban ez a mondat hagyja
el a számat. Mindig van valaki, aki éppen nem talál, elfelejt,
elejt, kiborít valamit. Én megyek és õk 3-4 kéréssel mindig
elõttem járnak. ,,Mit csináltál ma? '' kérdi a férjem este. ,, Hát…
semmi különöset.” És elkezdek gondolkodni, vajon mit is
csináltam ma? Õ pedig felsorolja a nagy, és látványos tételeket,
amiket ma megcsinált. Örök harc ez köztünk: férfi és nõ között.
És hogy mit is csinál a nõ egész egyszerûen? Tessék, nézzék
meg egy mosolyogni való történetben.
Anya és Apa tv-t néztek, mikor Anyu azt mondta: „Késõre
jár, fáradt vagyok, megyek, lefekszem.” Bement a konyhába,
megcsinálta a szendvicseket másnapra, elöblítette a popcornos
tálat, húst vett ki a fagyasztóból a másnapi ebédhez,
leellenõrizte a müzlis dobozokat, feltöltötte a cukortartót,
tányért, kanalat tett az asztalra, bekészítette a kávéskannát
másnap reggelre. Néhány nedves ruhát betett a szárítóba, egy
adag ruhát tett a mosógépbe, kivasalt egy pólót. Felvarrta a
lelógó gombot. Felvett néhány ottfelejtett játékdarabot az
asztalról, visszatette a telefont a töltõre, a telefonkönyvet pedig
a fiókba. Megöntözte a növényeket, kiürítette a szemetest, és
felakasztotta a törülközõt száradni. Ásítozva és nyújtózva

egyenesen be a hálóba. Megállt az asztalnál, írt néhány sort az
egyik tanárnak, kiszámolt egy kis pénzt a túrára, elõhúzta a
szék alá rejtett munkafüzetet. Aláírta, megcímezte és
felbélyegezte barátainak a születésnapi képeslapot, és írt egy
rövid listát a fûszeresnek. Mindkettõt a táskája mellé tette.
Aztán megmosta az arcát 3:1 lemosóval, majd éjszakai krémet
tett rá, megmosta a lábát, lereszelte a körmeit.
Apa kikiáltott: „Azt hittem, hogy lefekszel!”
„Már megyek” - felelte. Vizet öntött a kutya táljába,
kiengedte a macskát, majd meggyõzõdött arról, hogy az ajtók
zárva vannak, és az udvari lámpa ég. Minden gyerekénél
lekapcsolta az ágy melletti éjjeli lámpát és a tv-t, felakasztott
egy inget, bedobott néhány koszos zoknit a szennyes tartóba,
majd volt egy rövid beszélgetése a még fönt lévõvel, aki még
mindig a házi feladatát csinálta. A szobájában beállította az
ébresztõt, kitette a másnapi ruháit, sámfát tett a cipõjébe. Még 3
dolgot adott a 6 legfontosabb megteendõ listájához. Elmondta
az imáját, és elképzelte jövõbéli terveinek befejezését.
Ezalatt Apa lekapcsolta a tv-t, és kihirdette, hogy nincs
semmi különös tennivaló. „Megyek aludni.” És ment. Minden
egyéb gondolat nélkül. Van itt bármi különleges?
Tudod-e már, miért élnek tovább a nõk…?
Kaluzsa Mónika

2002. március Önkormányzati Hírek
Utazás 2002. Kiállítás
Már szinte hagyománynak számít, hogy Rimóc is ott van a minden
évben megrendezésre kerülõ Utazás kiállításon.
A BNV területén ilyenkor létrejön az utazók, utaztatók, szállásadók nagy
seregszemléje. A rendkívül magas színvonalon berendezett csarnokok és
pavilonok a gazdaság legerõsebb ágazatát, a turizmust népszerûsítik.
Községünket két az Arany János Tehetséggondozó Programba delegált
8. osztályos lány képviselte hagyományos viseletbe öltözve, akik a
Rimócot bemutató kiadványon túl hamisítatlan rimóci túrós és
káposztás lepényt is kínáltak az érdeklõdõknek.
Szeretném megköszönni az újság hasábjain keresztül Vincze Ágota
és Valkó Zsuzsanna kedves segítségét, részvételét, az Idõsek Klubja
dolgozóinak pedig a finom süteményeket. Beszkid Andor polgármester
1997. március
Hírek
Március 6-án a KÉPVISELÕI FÓRUMON 6 fõ vett részt a községbõl.
Az elhangzottakról a képviselõtestület beszámolót hallgatott meg.
Március 21-én ülést tartott az önkormányzat képviselõtestülete. A
képviselõk rendeletet alkottak az ebtartás szabályairól, mely rendelet
szövegét minden lakos kézhez fogja kapni. Természetesen az
újságban is megjelenik majd a teljes rendelet.
Az idei falugyûlés április 6-án 14 órakor lesz a Klubkönyvtárban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Megjelent a Két elhatározás címû film videokazettán. Megrendelni a
Polgármesteri Hivatalban lehet. Ára 1650. forint.
Az Észak-Nógrád Vízmû Kft. március 6-ai ülésén a magánszemélyek
vízdíját 102.- Ft/köbméterrõl 130.- Ft/köbméterre emelte. Ez 27,5%os áremelésnek felel meg. Mondhatnánk a víz világnapja alkalmából.
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Mária ünnepek
Bevezetõ helyett

Mint arról elõzõ újságunkból már értesülhettek, ebben az évben éppen
100 esztendeje, hogy jelenlegi formájában elkészült és felszentelésre
került a rimóci templom. Ebbõl az alkalomból a RIMÓCI ÚJSÁG
sorozatot indít a Mária ünnepek történeteibõl, abban a reményben, hogy
sok új és hasznos ismeretet szereznek majd olvasóink.
Kívánom, hogy hónapról-hónapra találjanak majd érdekességet az
ezen ünnepekrõl.
Beszkid János

Szûz Mára legszentebb szeplõtelen szive ünnepén
Hetvened elõtti vasárnap
1836. decz. 3-án Gerguekes Detrik franczia áldozárnak, ki a gyõzelmi
Boldogasszony-templom hitszónoka volt, azon gondolatot sugallá, hogy
e templomot a legyszentebb szeplõtlen Mária szive tiszteletére avassa
fel, hogy a bünösök megtérése eszközöltessék. A jámbor áldozás
hallgatva az intõ szóra, egyesülésre hívta fel a híveket, kik egyesülvén
nem sokára a föntkitüzött czélra, társulattá alakultak s az 1847-ik évi
április 24-én Rómában kelt apostoli irattal megerõsíttetett. Ez kezdete e
könyv egyéb helyein említett szent olvasó társulatnak. S napjainkban
mindenfelé el van terjedve annyira, hogy a buzgólkodók száma
meghaladja a tizenhat milliót s több mint 12 ezer megyében, plébánián s
azzal egyesült társulatokban létezik. És hogy mind e társulat, mind a
szent Anya iránti hódoló gyermeki tiszteletét kimutassa, a szent atya a
szobornak fölékesítésére két arany koronát küldött, melyeket gyémántok
s drága kövek ékesítenek s melyek 65, 000 frank értékûek.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
Március 25-én.
Az ünnep egyháztörténelmi leírása
Gyümölcsoltó Boldogasszoní vagy Mária hirdetésének napja, mely
márcz. 25-én ünnepeltetik, vagy ha nagyhétre avagy husvét nyolczadára
esnék, áttétetik fehér vasárnap után való hétfõre. Némelyek ezen ünnep
eredetét az apostoli korba jelyezik: azonban megülésének biztos nyomai
csak az ötödik században találtatnak föl. Mária hirdetése napjának azért
neveztetik ezen ünnep, mivel Gábor fõangyal Máriának kihirdeté vagyis
hírül adá, hogy Istentõl az õ szent Fia anyjává választatott legyen. Azon
pillanatban, melyben Mária azt mondá: „Ime az ur szolgálója, legyen
nekem a te igéd szerint,” az imádandó titok teljesülésbe ment; az Isten
Fia, a mi Urunk és üdvözítõnk, magára vevé Máriától, a legtisztább
szûztõl, a Szentlélek ereje által az emberi természetet. Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján tehát mi az Isten Fiának emberé lételét, az õ
megtestesülését ünnepeljük. Ugyanezen kegyteljes titokra emlékeztet
minket az anyaszentegyház naponként háromszor, reggel, délben és este,
mindõn az angyali üdvözletre harangoztat, mikor is minden istenfélõ
keresztény katholikus ember az „Úr angyalát” ájtatosan elimádkozza,
megemlékezvén az urnak ezen szavairól: „Ugy szerette Isten e világot,
hogy (érette) az õ egyszülött Fiát adá.” (Ján.3.15.) Gyümölcsoltó
Boldogasszony napjának mi magyarok azért nevezzük ezen ünnepet,
mivel a gyümölcsfák beoltására ezen idõtáj a legalkalmasabb.
(Forrás: Makula nélkül való tükör címû imádságos könyv)

A hónap képe:
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RIMÓCI ÚJSÁG

A rimóci születésû lelkipásztorok

2008-ban jelent meg Beke Margit: „Az Esztergomi
Fõegyházmegye papsága” címû könyve. Ezt a könyvet
átlapozván találtam rá Gonda Béla nevére, aki Rimócon
született, de eddig még nem volt róla tudomásom.
Természetesen az Õ élete és munkássága további kutatásokat
igényel, de a jelen lapszámban mintegy összefoglalásként
közölni szeretném a Rimócon született lelkipásztorok általános
adatait, elsõsorban a fent említett könyv adatait idézvén:
Árva Vince esperes, plébános - Rimócon született 1932.
október 14-én. Teológiai tanulmányai
közben 1956-ban a szemináriumból
elbocsátották, mivel azt ajánlotta,
hogy oszlassák fel a békepapságot.
Ezután két évig dolgozott, majd
folytatta tanulmányait. Esztergomban
szentelték pappá 1959. június 14-én.
Ezután káplán Esztergomban a Szent
Anna-templomban, 1961-ben
Endrefalván, 1964-ben Budapesten a
XIII. kerületi Szent Mihálytemplomban, 1965-ben Budapest-Rózsafüzér Királynéjatemplomban. 1968-ban visszakerült Esztergomba, ahol a
Fõszékesegyházi Könyvtár könyvtároshelyettese, 1970-tõl
pedig a Keresztény Múzeum múzeumi referense. 1972-ben
érseki tanácsosi címmel tüntették ki. 1973-ban plébánoshelyettesként Endrefalvára került, ahol sokat építkezett. 1976ban kapta meg plébánosi kinevezéséi Márianosztrára. 1982ben a Nagymarosi Espereskerület esperese. 1989-ben
visszatért a pálos rendbe. A Székesfehérvári Egyházmegye
szolgálatában Pilisszántó plébánosa 2006-ban is. 2008. február
18-án levelet írt XVI. Benedek pápának, melyben kérte Boldog
Özséb szentté avatását. 2008 augusztusában vonult
nyugállományba. 2008. november 19-én Csíksomlyón súlyos
balesetet szenvedett. 2008. december 15-én, a Pálos Rend
pápai jóváhagyásának 700. évfordulója után 2 nappal hunyt el
Budapesten, az Országos Baleseti Kórházban. 2009. január 5én Spányi Antal megyéspüspök és Takács Nándor dr. püspök
temették el Székesfehérváron, a Szentháromság (Hosszú)
temetõ papi sírkertjében. (Forrás: Beke Margit: Az Esztergomi
Fõegyházmegye papsága, 31. oldal, és http://hu.wikipedia.org)
Balás János dr. (kánonjog), kápolnaigazgató (1913. aug. 24. 2005. máj. 26.) - A Nógrád megyei
Rimócon született 1913. augusztus 24én. Atyja János földmíves, anyja
Mócsány Borbála. Négy testvére van
Rimócon. Esztergomban szentelték
pappá 1938. június 19-én. Ezután káplán
Márianosztrán és még ugyanezen évben
Szentmihályfán, 1942-ben kisegítõ
Érsekvadkerten és néhány hónap múlva
kórházi lelkész Balassagyarmaton a
Mária Valéria kórházban. Közben 1944
decemberében Budapesten a 11-es
helyõrségi kórházban lelkész. 1945-ben ismét káplán BudapestFelsõ-Vízivárosban, 1946-tól Budapest-KözépsõFerencvárosban. 1957-ben plébánoshelyettes Dömösön, 1958ban ismét káplán Budapest-Újlakon. 1960-ban kápolnaigazgató
Budapest-Margitszigeten egészen nyugdíjazásáig. Elõbb
fõegyházmegyei, 1970-ben érseki tanácsosi címmel tüntették
ki. 1979-ben az esztergomi fõszékesegyházi káptalan
tiszteletbeli kanonokja lett. 1997-ben nyugállományba vonult.
Budapesten hunyt el 2005. május 26-án, életének 92.,
papságának 67. évében. Földi maradványait a rimóci temetõben

helyezték nyugalomra. (Forrás: Beke Margit: Az Esztergomi
Fõegyházmegye papsága, 39. oldal)
Gonda Béla esperes, plébános (1856. jan. 15.-1927. jan. 4.) - A
Nógrád megyei Rimócon született 1856. január 15-én. Teológiai
tanulmányait az esztergomi szeminárium növendékeként
végezte. Pappá szentelték 1878. június 21-én. Ezután káplán
Érsekvadkerten, majd Ipolyságban, 1880-ban Balassagyarmaton, 1881-ben Dorogon, 1882-ben Bajtán. 1884-ben
adminisztrátor Csábon, 1885-ben káplán Nagykéren, majd
Házasnényén, ez utóbbi helyen 1890-ben plébánosi kinevezést
kapott. 1892-ben a Kékkõi Espereskerület espereshelyettese,
és jegyzõje. 1897-ben adminisztrátor Csábon, 1898-ban
Nagyorosziban, ahol ebben az évben plébános. Az Istennek és
az Egyháznak teljesen átadott életet élt. Híveit a hitre, a
szeretetre nevelte és arra, hogy a szeretet harmóniájában
megmaradjanak és egyek legyenek Krisztussal. Nagyorosziban
hunyt el 1927. január 4-én, életének 71., oltárszolgálatának 47.
évében. Mûve: A nagyoroszi régi templom romlásának és az új
felépítésének történeti elbeszélése. írta Pászt Ker. János latinból ford. Balassagyarmat 1913. (a Nógrádi Hírlapokban
jelent meg 1912. 46/7. sz.) (Forrás: Beke Margit: Az Esztergomi
Fõegyházmegye papsága, 233. oldal)
Horthy Ignác született Rimócon nemes származású szülõktõl
1727-ben. Mint a Szent Istvánról nevezett nagyszombati
papnevelõ-intézet növendéke, 1747-ben a bölcsészet
baccalaureusává, 1748-ban pedig
magiszterévé avattatott. Ugyanitt
fejezte be hittudományi tanulmányait 1752-ben, amikor február 1-jén
karkáplánná s március 1-jén nagyszombati segédlelkésszé lett. 1754.
szeptember 15-én elnyeri a ludányi
plébániát, 1772. március 31-én
pozsonyi és 1780. december 13-án
barsi fõesperessé lép elõ. Bírta az
aszódi prépostságot is. Olyannyira
bele tudott törõdni a halál gondolatába, hogy halála elõtt körülbelül
egy hónappal már ott állott házában
elkészített koporsója. Meghalt
1794. július 26-án. Végrendeletében a szécsényi plébániának 30 kapás szõlõt, az esztergomi
káptalannak pedig 615 forintot hagyományozott. (Forrás:
Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok, 392-393.oldal)
Benkovics Mihály a Nógrád vármegyei „Rimóczon”, született
1692. augusztus 28-án. Gyermekkoráról, családjáról jelenleg
nem tudunk semmit. Mégis ciszterci szerzetesi fogadalmat tett
1715. november 11-én, s 1721. április 30-án Olmützben pappá
szentelték. Rendtársával, Germanecz Lászlóval már 1722.
február 4-e elõtt Pásztóra érkezett. 1735-tõl MátraverebélySzentkúton élt, és a hívek lelki életét gondozta. 1757. november
12-én, déli 12 órakor hunyt el
Szentkúton. November 14-én temették el. (Forrás:Benkó Péter:
Benkovics Mihály Szentkúton,
Rimóci Újság, 2011. december )
Nemsokára ismét rimóci származású
lelkipásztornak örülhetünk, ugyanis a
közeljövõben szentelik majd áldozópappá az 1985-ben született Balogh
Lászlót.

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014
Elmúlott a rövid farsang, de mi azt nem bánjuk......énekelhetjük az egyik gyerekdalban. Bálozni, farsangolni jó
volt, azt azonban már tényleg nem bánjuk, hogy vége a téli
idõszaknak és végre közeledik a tavasz.
A telet a Gyerekházban is farsangi bállal búcsúztattuk. 2012.
február 17-én a még nem óvodás, de bálozni, jelmezbe bújni
akaró csöppségeknek szerveztük meg a farsangi mulatságot.
Úgy érezhetjük, hogy megérte a készület, mert nagy örömünkre
sokan eljöttek, és az anyukák mellett még egy-egy apuka is
elkísérte gyermekét a gyerekházi farsangra. A farsangot
megelõzõ héten már nagy volt a készülõdés, készítettünk
farsangi szemüvegeket, álarcokat, közben farsangi dalokat
énekelgettünk, majd az elkészült maszkokat fel is próbáltuk.
Sokáig nézegették magukat a gyerekek a tükörben, tetszett
nekik az „átváltozás”. Február 16-án csütörtökön, a szülõk
csörögefánkot vagy más néven herõkét sütöttek, ami nagyon
finomra sikeredett. A bál napján miután jó sokan összegyûltünk,
a gyerekek beöltöztek a jelmezekbe. Jó volt nézni õket, hogy
hogyan csodálják meg egymást a „fura” öltözetekben. Volt
közöttünk méhecske, katicabogár, dínó, sárkány, királylányok,
tündér, oroszlán, bohóc. Akinek nem volt jelmeze, azt
kifestették a szülõk arcfestékkel. Mi gyerekházi dolgozók is
jelmezbe bújtunk, Csilla néni tigrisbõrbe bújt oroszlán volt, én
pedig indiánlány. Kis éneklés, mondókázás után indulhatott a
zene és a tánc. Aki megéhezett fogyaszthatott a szendvicsekbõl, üdítõbõl, herõkébõl, rágcsálnivalóból. A gyerekeknek
meglepetéssel is készültünk, mindenki húzhatott egy
zsákbamacskát, amiben tetszetõs ajándékokat találtak. A
szülõktõl is kaptunk zsákbamacskába való apróságokat,
köszönjük nekik. A bál végén felköszöntöttük az e hónapi
névnaposunkat Dórikát, akinek anyukája finom süteménnyel
vendégelte meg a jelenlévõket, mi pedig apró ajándékkal
viszonoztuk kedvességét.
A télûzõ farsangi bálok meghozták eredményüket, mert már
érezni a tavasz közeledtét.
A Gyerekház dolgozói továbbra is szívesen és nagy
örömmel várják a hétköznapokon kikapcsolódni vágyó
szülõket, gyermekeikkel. Értesítjük a kedves szülõket, hogy
elõreláthatóan, március hónap minden csütörtökén és
péntekén a Gyerekház, a dolgozók továbbképzése miatt zárva
tart. A többi napon változatlan nyitva tartással várunk mindenkit.
Rigóné Lehoczki Bernadett
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NYULACSKA HÍREK
„Februárban farsang felé
Elkergettük a telet…”

,,körte’’ kiscsoportosok

Óvodánk ebben az évben 11. alkalommal rendezte
meg a már jól bevált és szülõk gyerekek által
izgatottan várt farsangi bálját. A bált mindig lázas
készülõdés elõzi meg, hiszen sok gyakorlás szükséges
ahhoz, hogy ilyen kis gyerek egyáltalán ki merjen állni
a nagy közönség elé. A zene, a tánc, a jelmez nagyon
vonzó számukra, ezért is próbáljuk felhasználni a
fülbemászó, ritmikus dalokat és ezekkel összekötni a
mozgásokat. Látván a szülõk örömét, gyermekükre
való rácsodálkozásukat, mindig újabb és újabb
késztetést kapunk arra, hogy ezt a bált meg kell
szervezni. Még akkor is, ha elõtte való napokban
bizonytalanságot érzünk (pl.: mindig akkor jön a
betegség hullám) .
A jótékonysági bálunk bevételének összege ebben
az évben 107 000 Ft, ami szintén újabb és újabb
biztatást ad nekünk a következõ évben való
megrendezésre. Az idei és az elmúlt évben befolyt
pénz reméljük elég lesz a már régóta tervezett
közlekedési pálya kialakítására az óvoda udvarán.
Köszönet a szülõknek és támogatóinknak, hogy
hozzájárultak a bálunk sikerességéhez.

Gyerekszáj a farsangról:
„Neked mi tetszett a legjobban a farsangi bálon?”
…az, hogy anyukám táncolt velem.
…az, hogy jelmezben voltunk.
…az, hogy szaladozhattunk és chips- et ehettünk.
…az, hogy volt balerinaruhám.
,,cseresznye’’ középsõ csoportosok

…az, hogy szép szoknyában voltam.
…az, hogy elmondtuk az „orrom krumplit (részlet
a kicsik versébõl).
…a boltosok meg nem a boltból voltak.
…amikor körbe jártunk, meg a hajós háttér.
…a szépséges ruhám.
…a huszárjelmeznek örültem a legjobban.
…hogy neniék is ott voltak a bálon.
…hogy eljött anyu is .
Pásztorné Percze Gyöngyi

,,alma’’ nagycsoportosok
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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.
Lõrik Gyöngyi vagyok, 1976-ban
születtem Lõrik Zoli és Magyar Erzsi
gyermekeként és a Petõfi Sándor
utcában laktam.
Lassan tíz éve már, hogy elköltöztem a
kis falumból Budapestre. Számomra
kissé nehézkesen ment a közlekedés, a
beilleszkedés, de mára már megszoktam. Kozmetikusként tanultam
Holecz Gyöngyinél, aki remek
szakembert faragott belõlem. A tanuló
éveim után dolgoztam Balassagyarmaton, majd a Holecz Irénék
tejgyûjtõjébõl kialakított kozmetikában
dolgoztam. Imádtam a falu kozmetikusa lenni! Elköltöztem… Budapesten,
Újpesten kezdtem el dolgozni kozmetikus vállalkozóként egy pici szalonba.
Pár hónap alatt rengeteg munkám lett,
imádtam, amit csinálok, de sokszor
honvágyam volt…
Egyszer bejött egy jól öltözött hölgy hozzám kozmetikai
szolgáltatásra és elkezdte nekem mesélni, hogy az õsei
rimóciak voltak és minden vágya egyszer Rimócra eljutni
és úgy szeretne egy rimóci emberrel beszélgetni (persze Õ
még akkor nem tudta, hogy én rimóci vagyok).
Mosolyogtam és megkérdeztem, hogy mit meséljek
Rimócról? Ettõl a naptól kezdve évekig hordtam neki a
Rimóci Újságot, majd nyugdíjba ment és többé nem jött
hozzám…
Számos vidéki vendégem van a környezõ településekrõl
(Hollókõ, Szécsény, Balassagyarmat, Salgótarján,
Varsány, Rimóc). A kis kozmetikusom is varsányi lány,
Király Ildikó, aki nálam dolgozik alkalmazásban
kozmetikusként és sokszor megvitatjuk Rimóc és
Varsány dolgait. Összesen 3 kozmetikus, 6 fodrász, 4
körmösöm van. Szeretek vidékiekkel dolgozni, mert
megbízhatóbbak, precízebbek és alázatosabbak, mint a
pesti emberek.
A lakást, amiben élek Jusztin Anzelm burkolta, a festési
munkákat Dudok Zsolti (Erdélyi Kati férje) csinálta. A
weboldalaimat Bablena Tibi és Puszta Béla csinálja már
sok éve. Mindezekbõl is látszik, hogy nem felejtem el
honnan jöttem.
Soha semmilyen körülmények között nem tagadtam meg
a származásomat, büszkén mondom el nap, mint nap az
új vendégeimnek, hogy Hollókõ mellett egy kis faluból,
Rimócról származom, ami egy kis ékszer Nógrád
megyében. A kozmetikám egyik kis üvegpolcán 2 db fotó
van kirakva az én kis rimóci falucskámról, amit
irigykedve néznek a pesti vendégeim…
Jelenleg is Budapesten élek és dolgozom. Magyarország

legnagyobb fittness-wellness központjaiban az Oxygen Wellness Központban üzemeltetek szépségszalonokat.
Az egyik szalonom a IV. kerületben
van, a másik a Gellért hegyen az I.
kerületben. Számos közismert emberrel, celebbel, színészekkel és politikusokkal találkozom napi szinten,
akik egy része privát emberként a
szépségszalonom vendégei, de mára
ez már természetessé vált.
Elmondhatom, hogy sikeres üzletasszony vált belõlem az évek alatt.
Rengeteget tanultam és fejlõdtem a tíz
év alatt, számos továbbképzésen,
rendezvényen vettem részt, hogy
sikeres kozmetikus legyek. Sminktetoválóként (Long-Time-Liner) 2008ban elnyertem egy elit tagságot.
(Magyarországon mindösszesen 12
ember viseli ezt a címet, Budapesten ebbõl összesen 3-an
vagyunk.) Ez a legnagyobb elismerés a munkámban, amit
elérhettem és mára már igazolt profi sminktetováló
szakemberként vagyok nyilvántartva. Napi szinten
vannak külföldi vendégeim is (Svájc, Franciaország,
Írország, Norvégia - Oslo, Oroszország, Ausztria,
Hollandia, London, Ausztrália). A vendégeim sokszor
mondják: „Gyöngyike, maga semmit sem változott a 10
év alatt, ugyan az a kedves és egyszerû vidéki lány
maradt, mint amikor megismertük” és ezt olyan jó hallani
újra és újra.
Havonta egy hétvégét hazautazom az imádott
szüleimhez, testvéreimhez, akik nélkül nem lehetnék
ilyen sikeres és kiegyensúlyozott! Rengeteget jelent
nekem a család, nagyon kötõdöm hozzájuk és a kis vidéki
falucskámhoz. Az embert érik folyton megpróbáltatások,
de ha igazán hiszünk Önmagunkban, mindent el tudunk
érni, csak akarni kell, ennyi az egész! Mindig vannak
céljaim, álmaim, vágyaim, de az életemben a legfontosabb
és legmeghatározóbb emberek mégis a szüleim, akikért
bármit megteszek! Ezúton köszönöm nekik és persze
minden rimócinak az eddigi önzetlen segítséget és
minden nap szép emlékekkel gondolok a Rimócon
eltöltött évekre, a sok kedves tanárra, a kozmetikai
vendégeimre…
Köszönöm, hogy most itt olvassátok a soraimat, és ha
Budapesten jártok, látogassatok el hozzám!
Www.oxygenwellness.hu, www.gyongyszemszalon.hu,
www.oxygenszepsegszalon.hu.
Üdvözlettel: Lõrik Gyöngyi
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL 2012
„Éneklem a Fársángnapjait s Dorottyát,
Ki látván a dámák bajos állapotját
Carnevál s az ifjak ellen feltámada,
S diadalmat is nyert pártára únt hada.”
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya vagyis A dámák diadalma a
fársángon címû furcsa vitézi versezet sorai köszöntötték a jótékonysági
bál résztvevõit 2012. február 18-án a Sportcsarnokban.
Az idei 2012-es farsangi jótékonysági bál a szokásostól eltérõ
módon szervezõdött. Ilyenkor a civil szervezetek, egyesületek saját
bevételi forráshoz juthattak a bál megrendezésével az elmúlt években.
Ebben az évben is többeknek felkínáltatott a rendezés joga, idén
azonban nem találtatott egyesület, szervezet, aki felkarolta volna a
kezdeményezést.
Így jutott el a polgármester úr az iskolához, egy közös
megvalósítás ötletével az évek óta meglévõ rendezvény, egy kedves és
kellemes színfolt megszakadását és esetleges megszûnését
elkerülendõ. Az iskola kollektívája egyeztetés és rövid gondolkodás
után határozott úgy - bár a nehéz gazdasági helyzet nem nagy bevétellel
kecsegtetett ugyan, de a keveset is meg kell becsülni elv alapján: az
iskolának minden fillér számít -, hogy az iskola eleget tesz a
felkérésnek, és megpróbálkozunk a bál megszervezésével a Szociális
Bolttal és az Önkormányzattal közösen.
A munka megkezdésekor, az iskola támogatóinak megkeresésénél
szembesültünk elõször azzal, hogy többek a megszorításokra
hivatkozva sajnálattal és sajnálkozva közölték távolmaradásukat.
Természetesen mi ezt - mást nem is tehetvén - elfogadtuk, tudomásul
vettük, és más támogatók után néztünk. Szerencsére sikerült újakat
beszervezni és a régiek közül is jónéhányan megmaradtak, akiknek
köszönettel fogadtuk a kisebb és a nagyobb adományokat egyaránt. A
jegyek árusításánál is hasonló gátakba ütköztünk. Örömünkre azonban
a hagyományos iskolai bálnak megfelelõ vendéglétszámmal
számolhattunk.

Támogatóink:
- Szent István Általános Iskola Kollektívája, Rimóc
- FORESZT 2000, Gyöngyös
- Szociális Bolt Kollektívája, Rimóc
- Csépe és Társa, Pásztó
- Rimóc Község Önkormányzata
- Choki - Bo Kft, Balassagyarmat
- Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
- Central Trans Kft, Ózd
- Polgármesteri Hivatal, Rimóc
- Gabonás Pékség Kft, Balassagyarmat
- ADAME Kft, Lucfalva
-NOR-SZIL Kft, Salgótarján
- Gesztenyéskert Vendéglõ, Szécsény
- F.Á.Ü. Zrt, Budapest
- Zsia bútorház, Szécsény
- BED - Boys Kft, Budapest
- OFOTÉRT, Salgótarján
- ÁG-BAU Kft, Nagylóc
- Várcenter Kft, Szécsény
- Takarékszövetkezet, Szécsény
- Percze Zsuzsanna - férfi fodrász, Rimóc
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Ugyanakkor a Szociális Bolt dolgozói is nagy elánnal láttak neki a
jegyárusításnak és a tomboladíjak begyûjtésének, nem kis sikerrel.
A dekoráció, az asztali díszek a karneválok színes hangulatát
tükrözte, melyet az iskola nevelõtestülete készített el.
Vendégváróként és egyben emlékként rimóci mézeskalács nyúllal
kedveskedtünk, melyet támogatásként szerzett be a Szociális Bolt. Az
est további része a megszokottaknak megfelelõen zajlott: a mûsorban
kicsik és nagyok egyaránt színvonalas mûsorral szórakoztatták a
vendégsereget az alsó tagozatos gyerekekbõl verbuvált modern táncot
bemutató csoport, a Kecele citera együttes, a Kukorgós iskolai
hagyományõrzõ néptánccsoport, zongoraszóló, a gitárosok, a
harmonikások és Paluchné Percze Piroska és Paluch Norbert
fergeteges táncbemutatója. A finom vacsoráról az óvoda dolgozói
gondoskodtak. Természetesen a késõ esti órákban a szokásnak
megfelelõen nem maradhatott el a meglepetés mûsor sem: a tantestület
és a képviselõ-testület tagjaiból verbuválódott balett-táncosok a
Rimócon még nem látott lévõ balettmûsort hoztak a nagyérdemûnek, a
Hattyúk tava egy részletével kápráztatták el a vendégeket. Az igazi
meglepetés azonban még csak ezután jött, amikor a „szocisok”
Apácashowjának tapsolhattunk. Igazi buli hangulatot varázsolva a
parkettre megmutatták, hogy akarattal lehet jót mulatni, közösen jól
szórakozni.
Örülünk, hogy a jó ügy érdekében bevállaltuk a rendezést, hogy
újra bálozhattunk együtt, hogy a hagyomány nem szakadt meg, s
ezáltal a jelenlévõknek lehetõségük nyílt a barátságok, jó
ismerettségek mellett a helyi közösség erõsítésére a közös
szórakozással, a közös nemes ügy felkarolásával.
Napi kapcsolatban jó csapatként dolgoztunk együtt a Szociális
Bolt dolgozóival, nem a „hogyan nem”, hanem a „hogyan igen” elvet
szem elõtt tartva, eredményesen.
Köszönöm támogatóinknak a hozzájárulást! Köszönöm
mindazoknak a munkáját, akik szívvel-lélekkel az elsõ perctõl az
utolsóig valóban az ügy mellett állva dolgoztak idõt és fáradtságot nem
kímélve!
Kiss Józsefné
Igazgató

- FINI-PLUS Kft, Balassagyarmat
- Syscon Informatika, Balassagyarmat
- Gondozási Központ, Rimóc
- Ani-Viráglak, Szécsény
- Vincze Text Kft, Szécsény
- Rimóci Ifjúsági Egyesület
- Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
- Nyulacska Óvoda, Rimóc
- Verotex-97 Kft, Szécsény
- Rimóci Rezesbanda
- Ádám Cora Kft, Hosszúpályi
- Rimóci KOBAK Egyesület
- PISZTÁCIA Kft, Szécsény
- Friesland Kft
- Pusztavár Kft, Rimóc
- Balázs-Diák Taneszköz, Budapest
- FAERK Bt, Rimóc
- Magiszter Kft, Eger
- "Balassa Mõbel", Balassagyarmat
- LAGEDO KFT, Szécsény
- KERIDO Kft, Balassagyarmat
- Mozaik Könyvkiadó, Szeged

- Rimóc Polgárõr Egyesület,
- Rendõrkapitányság, Szécsény
- Rimóci Sport Egyesület
- Nógrádker, Salgótarján
- Virág Tibor, Rimóc
- MANCSO TOJÁS, Mátranovák
- Balázsné Kovács Adrienn - fodrász, Rimóc
- BOMBA Energy Drink, Budapest
- Jusztin Nándor, Szécsény
- Feny-ker Bt, Karancsalja
- Takács Béláné, Szécsény
- Illatker '98 Kft, Eger
- Talpai Zsanett, Rimóc
- Promarket - Trade Kft, Szurdokpüspöki
- Káposzta Csaba, Pásztó
- REDAZÓ Kft, Eger
- Szabó Vilmos, Rimóc
- SZIRAKÚZA Kft, Gödöllõ
- Filkor Nándor, Rimóc
- P.O.P. Kft, Budapest
- Balogh Gábor, Tarnaméra
- Bakos-Frisspék Kft, Szécsény
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Ettünk, ittunk, jót mulattunk!
Február 21-én, a böjt elõtti utolsó napon tartottuk télûzõ, tavaszváró farsangi
mulatságunkat. A hagyományunktól eltérve most a Közösségi Házba
terveztük. Ez jó ötletnek bizonyult, mert a színpadon jobban érvényesültek a
bemutatók, s a helyiség akusztikája is jobb volt.
Betty tanító néni szépen feldíszítette a rendezvény helyszínét.
Fél kettõkor mindenki megérkezett a nagy izgalommal várt eseményre. A
kisteremben felöltöztünk jelmezeinkbe, s két órakor elkezdõdött az elõadás.A
nagy terembe lépve megörültünk a népes közönségnek.
Az osztályfokozatok sorrendjében léptünk színpadra:
- az 1. osztályosok megalapozták a vidám hangulatot a farsangi versekkel, dalokkal,
- a 2. osztályosok a megfelelõ jelmezbe öltözve eljátszották a tréfás versek
mondanivalóját,
- a harmadikosok a Nagy ramazuri címû vidám farsangi jelenetet adták elõ,
ami nevetést csalt a közönség arcára,
- a 4. osztályosok zenével, tánccal, vidámsággal hívták bulizásra, mulatozásra
a jelenlévõket. A közönség nagy tapssal jutalmazta a szereplõket.

Az osztályok bemutatkozása után igazgató néni értékelte a látottakat.
Kiemelte az ötletes jelmezeket, a hangos, érthetõ szövegmondást, a
személyre szabott szereposztást.
Minket, pedagógusokat örömmel töltött el, hogy minden osztályról csak jót
mondott.
A mûsor után a büfében lehetett csipszet, üdítõt, édességet vásárolni. Sok
tombola is gazdára talált. A gyerekek önfeledten, vidáman táncoltak a
színpadon, a nézõtéren, ki hol akart. Közben elfogyasztották jól megérdemelt
jutalmukat, a finom, meggyes csokoládétortát.
Tánc közben pihenésképpen kihúztuk a tombolát. Mint ahogy lenni szokott,
aki nyert, örült, aki nem nyert kicsit elszomorodott.
Még egy kicsit táncoltunk, s egy újabb kedves élménnyel gazdagodva
tértünk haza. Köszönet a szülõknek a szervezésben, a jelmezkészítésben
való segítségért, kollégáimnak a gyerekek felkészítéséért, igazgató néninek
az értékelésért, Bálint tanár bácsinak a zenéért, Árpi tanító bácsinak a
fényképezésért.
Reméljük, jövõre is együtt bulizunk!
Jusztin Józsefné alsós munkaközösség-vezetõ

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

Maskarás bál
A felsõ tagozat szokásától eltérõen csütörtök délután tartotta farsangi buliját. A
hétköznapi bálozást a sok iskolai program és elfoglaltság tette szükségessé.
Az osztályok - mint az elmúlt években - vidám jelenetekkel, versekkel,
dalokkal készültek. Volt, amelyeknél jelzés értékû és volt, ahol a színpadot
színházzá alakító díszletmutatta a jelenet helyszíneit. Hangulatos, sok tapsot
és nevetést hozó pillanatokkal kedveskedtek diákjaink a nézõseregnek.
A szülõi közösség tagjai segítették finomságokhoz jutni - chipshez,
csokihoz, üdítõhöz, az iskolában már szendvicshez, süteményekhez is - a
jelenlévõket. Sokat segítettek a szervezésben és a lebonyolításban.
A közös munka örömére a közösen elfogyasztott díj után a lányok
csillogó-villogó báli ruhákban - a fiúk kevésbé - ropták a táncot, melyet csak
a tombolahúzás izgalmas percei szakítottak félbe. A 6 órás programzárást
követõ rendrakás után fáradtan, mégis felszabadultan indultak haza felsõs
diákjaink! Kellemes és tartalmas délután volt!

Felsõsök

Huszkó Marianna
felsõsmunkaközösség-vezetõ
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Köszönetnyilvánítás

A hónak kérdése:
Hogy érezte magát az Idõsek Napján?
Percze Bertalanné (78 éves)
Varsányi u.
Mit is mondhatnák. Nagyon jól éreztem
magam. Nagyon jó volt az is, hogy
elhoznak és hazavisznek minket, ez sokat
ér, mert másképp nem tudnánk eljönni.
Nekünk már szinte ez az egyetlen
szórakozásunk.

Percze Jánosné (78 éves)
Arany J. u.
Nagyon jó volt. Életemben - a családomon
kívül - ez a kis öröm van, hogy évente
egyszer itt lehetek. Csak megköszönni
tudom ezt a törõdést.

Jusztin Anzelmné (80 éves)
Szécsényi u.
Én is nagyon jól éreztem magam. De miért
is ne éreztük volna jól magunkat, hiszen
hoznak-visznek, kiszolgálnak minket,
még mûsort is rendeznek nekünk.

Percze Bertalanné (89 éves)
Szécsényi u.
Nagyon boldog voltam, hogy itt lehettem,
pedig nem akartam eljönni, de Zsuzsika
rábeszélt és nem bántam meg. Nagyon jó
volt a sok idõs emberrel tölteni ezt a
délutánt. Köszönjük szépen.

Szántó Józsefné (71 éves)
Varsányi u.
Köszönet mindenért. Jó volt az étel, a
sütemény, az elõadás. Mindennel meg
vagyok elégedve.

2012. február 19., mondhatjuk úgy is, hogy farsangvasárnap, de
mondhatjuk úgy is, hogy idõsek napja, vagy szépkorúak ünnepe, mivel
ez már községünkben hagyománnyá vált. Lelkileg már készültünk rá,
hogy majd milyen is lesz, hogy érezzük magunkat. De már nem kellett
sokat várni, hiszen hamarosan kiderült. Mihelyst odaértünk, kinyitottuk
a terem ajtaját, és beléptünk, ahol mindjárt nagy szeretettel fogadtak
minket: „Isten hozta magukat! Foglaljanak helyet.” Nekünk már ezek a
meleg, kedves, szeretõ szavak is nagyon jól estek. Ezt megerõsítették a
polgármester úr szavai is, aki sok szeretettel köszöntötte a
szépkorúakat. Külön köszöntötte egy virágcsokorral a legidõsebb
szépkorút, a 93 éves Terus nénit is: „Isten éltesse sokáig!”. Mi is
kívánunk neki továbbra is erõt, egészséget Isten áldásával. A
köszöntések után kezdõdött a mûsor, amit tényleg öröm volt hallgatni és
nézni. Gratulálunk minden elõadónak, énekesnek, zenésznek. Csak így
tovább! Továbbra is sok sikert kívánunk nekik.
A mûsort követõen a kedves felszolgálók - akiknek az arcukból, a
hangjukból sugárzott a szeretet - megkezdték a vacsora,a nagyon finom
gulyásleves, almás sütemény és az italok kiosztását.
A vacsora után folytatódott még a mûsor, majd a Rezesbanda jó
hangulatot teremtett és fújta a talpalávalót, amelyre sokan táncra is
perdültek. Mindenki jól érezhette magát, majd lassan véget ért ez az
eseménydús, hangulatos délután. Búcsúzáskor még a szervezõk
megleptek mindenkit egy kis csomaggal, amit köszönettel és szeretettel
is fogadtunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a polgármester úrnak és a
képviselõ-testületnek, hogy ebben a gazdasági válságban mindezt ki
tudták gazdálkodni s meg tudták valósítani.
A Gondozási Központ dolgozóinak és minden szervezõnek,
résztvevõnek köszönjük a fáradtságos munkáját és kedvességét. Végül,
de nem utolsó sorban köszönjük a jó Istennek, hogy ismét megélhettük,
hogy mindketten ott lehettünk.
Tisztelettel: Mócsány Béla és felesége

Településünk legidõsebb embere

Mindenkinek ízlett az almás kalács

Idõsek Farsangja
Az Idõsek Klubja dolgozói 11. alkalommal szervezték és rendezték
meg 2012 február 19-én, délután 15 órától az Idõsek Farsangját.
Az erre a napra szóló 260 db meghívót személyesen vittük el a 70
éven felüli embereknek. Több idõs embert saját kérésére a rimóci
busszal szállítottunk a rendezvényre.
Az idõjárás kissé hideg volt, ennek ellenére 115 fõ vett részt az
ünnepségen.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az idõseknek, hogy eljöttek, a
szereplõknek, hogy mûsorukkal színesítették a rendezvényt, a
lebonyolításban segítõknek a segítséget és az önkormányzat
képviselõ-testületének, hogy biztosította a szükséges anyagiakat.

Voltak, akik elõször vettek részt az Idõsek Napján

Jól esett a törõdés az idõseknek

Statisztika: Községünkben 260 fõ 70 éven felüli ember él.
Ebbõl:
- 70 éven felüli nõ 121 fõ, férfi 70 fõ (összesen 191 fõ)
- 80 éven felüli nõ 47 fõ, férfi 15 fõ (összesen 62 fõ)
- 90 éven felüli nõ 6 fõ, férfi 1 fõ (összesen 7 fõ)
Pásztor Antalné

Székely Orsolya (65 éves)
Budapest
(Orsolya annyit van Rimócon, hogy már
szinte rimócinak számít)
Sajnos elkéstem, mert Budapesten maradt a
telefonom, így az ebéd utáni pihenõrõl
késõn ébredtem. Megérkezve nagyon
csodálkoztam azon, hogy az Idõsek
Farsangján hangos rock 'n' roll szól. Én 1956
nyarán, egy hajón hallottam elõször rock 'n' rollt, és azóta nagyon
fontos nekem. Egy csodálatos délutánt töltöttem a rimóci idõs
emberek között, amelynek a végén még keringõt is táncoltam.
Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem.

A ,,90 éves’’ Rimóci Rezesbanda fújta a talpalávalót

Az ,,alvégiek’’ egy asztalnál

Holecz Istvánné

Az idõseknek a legkisebbek is nagyon tetszettek

Paluch Norbert és felesége

