Ára: 150,-Ft
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Komár Gábor: A 65. percig egyenrangú ellenfelei voltunk a jobb
képességû Berkenyének. A saját hibánkból kapott gól után eldõlt
a mérkõzés. Gratulálok a vendégek gyõzelmének.

Két forduló után kiesett
csapatunk a Magyar Kupából

Bánföldi Zoltán: Hajtós, fegyelmezett csapattal szemben nehéz
gyõzelmet arattunk. További sok sikert kívánok a Rimóc
csapatának.

Magyar Kupa mérkõzések:
Vizslás - Rimóc 0-3 (0-0)
Vizslás, 50 nézõ
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Rádi, Kelecsényi - Lovász, Árva
(Hegedûs), Bangó N., Laczkó - Vincze, Bangó R. (Lehoczki)
Gól: Árva, Laczkó, Bangó N.
Sárga: Lovász
Jók: az egész csapat
Komár Gábor: Az elsõ félidõben több helyzetet dolgoztunk ki,
melyeket sorra elhibáztunk. A második félidõben szép gólokat
lõttünk, és eldöntöttük a mérkõzést.

A felnõtt bajnokság állása: Az ifjúsági bajnokság állása:

XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Ifi: 2-2 (2-1)
1. Nagybátony 14 10
2. Mátranovák 14 10
3. Héhalom
14 8
4. Nõtincs
14 8
5. Karancslapujtõ14 8
6. Berkenye
14 8
7. Bánk
14 7
8. Szécsény
14 6
9. Rimóc
14 5
10. Somos
14 4
11. Szurdokpüspöki 14 4
12. Palotás
14 3
13. Pásztó
14 3
14. Bercel
14 1

2 2
1 3
5 1
4 2
2 4
1 5
2 5
3 5
1 8
4 6
0 10
1 10
0 11
0 13

48 -12 32
42 -23 31
31 -13 29
27 -17 28
33 -25 26
42 -20 25
28 -22 23
22 -22 21
34 -31 16
28 -30 16
26 -45 12
17 -44 10
23 -44 9
10 -63 3

1. Pásztó
14 14 0 0 93-8 42
2. Szécsény
14 12 1 1 50-10 37
3. Nagybátony
14 11 0 3 62-18 33
4. Somos
14 9 0 5 45-39 27
5. Mátranovák
14 9 0 5 38-39 27
6. Karancslapujtõ 14 7 1 6 50-26 22
7. Berkenye
14 6 1 7 46-33 19
8. Bánk
14 6 1 7 34-46 19
9. Rimóc
14 5 1 8 32-42 16
10. Nõtincs
14 5 0 9 34-33 15
11. Héhalom
14 6 0 8 34-50 14 (-4 pont)
12. Bercel
14 4 01033-56 11 (-1 pont)
13. Palotás
14 1 112 11-85 3 (-1 pont)
14. Szurdokpüspöki14 0 014 5-82 0

Ságújfalu - Rimóc 2-2 (1-0)
Ságújfalu, 50 nézõ
Rimóc: Oláh - Puruczki (Hegedûs), Kuris, Mócsány, Kelecsényi Laczkó, Árva, Rácz, Bangó N. - Vincze, Bangó R. (Lehoczki)
2011/2012-es Arany Ászok területi I. osztályú
Gól: Vincze, Bangó R.
Jók: Laczkó
Komár Gábor: Indokolatlanul gyenge játékot produkáltunk,
felnõtt labdarúgó bajnokság sorsolása:
szervezetlenül, sok gyenge egyéni teljesítményt nyújtva a lelkes, sokat
futó hazai csapat ellen. Bár a második félidõ felére megfordítottuk 14. forduló: 2012. 03. 25. vasárnap 16:00 Rimóc - Berkenye
a mérkõzést, a végjátékban több hiba eredményeként
15. forduló:2012. 04. 01. vasárnap 16:30 Bercel - Rimóc
kiegyenlített az ellenfél és ezzel kiejtett minket a kupából.
16. forduló:2012. 04. 07. szombat 16:30 Rimóc - Nõtincs
Szécsény - Rimóc 0-1 (0-1)
17.
forduló:2012. 04. 14. szombat 16:30 Rimóc - Somos
Szécsény, 100 nézõ
Rimóc: Oláh - Komár, Kuris, Hegedûs, Kelecsényi - Laczkó, 18. forduló:2012. 04. 21. szombat 17:00 Rimóc - Szurdokpüspöki
Árva, Hodúr G., Lehoczki - Vincze (Hodúr T.)
19. forduló:2012. 04. 28. szombat 17:00 Rimóc - Palotás
Gól: Vincze Jók: mind a 10 játékos + Hodúr T, Hodúr G.
20. forduló:2012. 05. 06. vasárnap 17:30 Nagybátony - Rimóc
Komár Gábor: Több igazolt és igazolatlan hiányzó miatt csak
tízen jöttünk össze erre az edzõmeccsre. Szerencsénkre a két 21. forduló:2012. 05. 12. szombat 17:30 Rimóc - Mátranovák
„korlát mellõli villámigazolással” teljes létszámban kezdhettük a 22. forduló:2012. 05. 20. vasárnap 18:00 Héhalom - Rimóc
mérkõzést. Az elsõ félidõben egygólos elõnyt szereztünk, majd 23. forduló:2012. 05. 26. szombat 18:00 Rimóc - Szécsény
sérülések miatt 10 fõre fogyatkoztunk. A második félidõben már a
Szécsény birtokolta többet a labdát, de fegyelmezett 24. forduló:2012. 06. 02. szombat 18:00 Pásztó - Rimóc
védekezésünknek köszönhetõen megõriztük elõnyünket.
25. forduló:2012. 06. 09. szombat 18:00 Rimóc - Bánk
26. forduló:2012. 06. 17. vasárnap 18:00 Karancslapujtõ - Rimóc

Vereség a tavaszi rajton

14. forduló: Rimóc - Berkenye 0-3 (0-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Trukin Balázs (Dósa Á., Molnár L.)
Rimóc: Oláh T. - Laczkó, Kuris, Mócsány, Komár - Lovász,
Rácz, Kelecsényi, Bangó N. - Árva, Bangó R. (Rádi)
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Berkenye: Hisbéli - Honnus, Bábik (Rottenbacher), Zsibók,
Földvári - Lestyánszki (Kabai), Nagy, Rottek, Balázs - Greff,
Fábri (Bánföldi)
Játékos-edzõ: Bánföldi Zoltán
Gól: Fábri, Rottek (2) Sárga: - Jók: Oláh T., ill., Rottek, Balázs, Nagy
Jó iramú változatos és sportszerû mérkõzést játszottak egymás ellen
a csapatok. Az elsõ félidõben a hazaiak támadásai veszélyesebbek
voltak, mint a vendégeké. A második félidõben a vendégek éltek
a hazaiak ajándék labdáival és szép gólokat szereztek.

2011/2012-es serdülõ bajnokság sorsolása:
10. forduló:2012. 03. 30.
11. forduló:2012. 04. 04.
12. forduló:2012. 04. 13.
13. forduló:2012. 04. 22.
14. forduló:2012. 04. 29.
15. forduló:2012. 05. 05.
16. forduló:2012. 05. 11.
17. forduló:2012. 05. 18.
18. forduló:2012. 05. 25.

péntek 16:00
szerda 16:00
péntek 16:00
vasárnap 10:30
vasárnap 11:00
szombat 16:30
péntek 16:30
péntek 17:00
péntek 17:00

Rimóc - Nõtincs
Héhalom - Rimóc
Rimóc - Szécsény
Bercel - Rimóc
Rimóc - Rétság
Berkenye - Rimóc
Rimóc - Bánk
Palotás - Rimóc
Rimóc - Szurdokpüspöki

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 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!

FÜGGETLEN FALUSI LAP Szent György hava
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,,A bölcsesség legnagyobb mestere az élet; azonban gyakran felkeresd a rég elhunytakat is, kik
tanulások, vizsgálatok s tapasztalások által gyûjtött kincseket a maradék számára könyveikbe letették.’’
Kölcsey Ferenc

Mit dobolt a kisbíró?

Figyelem! Figyelem! Közhírré tétetik!
Ezennel adatik mindenki tudtára,
Újabb dicsõség szállt Rimóc falujára.
Most vehetik kézbe a KOBAK-nak könyvét,
Ez aztán biztosan megér egy-két misét.
Meghívtunk mindenkit, aki csak számít
A szerzõktõl kezdve a mecénásig.
Meghívtuk az orvost, a papot és az ácsot,
Kóstolja meg nálunk a malomkalácsot.
Látom, többen már a fehér asztalt lesik,
Tepertõs bodakra a bor is jól esik.
Beleadtunk e könyvbe apait-anyait,
Ne sajnálja rá senki az anyagit.
Akik ma eljöttek, igen bölcsen tették,
Szereztek maguknak egy kellemes estét.
Nézzék meg a könyvnek elejét-hátulját,
Kívánom, mindenki érezze jól magát!

2012. március 16-án került sor az "Õsszel érik babám..." - avagy mit
dobolt a kisbíró Rimócon címû könyv bemutatójára a dr. Manga János
Közösségi Házban. A nagyterem zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel, hiszen a
könyvben több száz rimóci és Rimócról elszármazott ember neve és fotója
jelenik meg, így nemcsak helybõl, hanem a környék településeirõl is érkeztek
hozzátartozók, barátok, ismerõsök.
A könyvbemutató nem is kezdõdhetett volna másként, mint ahogy a
rimóci szüreti mulatságok szoktak. Beszkid József trombitáján elfújta az
„Õsszel érik babám” címû nótát, majd Kanyó Evelin énekelt borral
kapcsolatos rimóci énekeket. Beszkid Márk, a 2010-es év kisbírója rímekbe
szedve dobolta ki a könyv megjelenését.
A kis ízelítõt követõen szerzõtársaimmal Benkó Péterrel, Beszkid
Jánossal együtt megosztottuk gondolatainkat a könyvrõl, bemutattuk a
könyv elkészültének folyamatát az ötlettõl a megvalósításig és kivetítõn a
könyv tartalmát is sorra vettük. Az est során több egykori kisbíró is
színpadra lépett név szerint Beszkid János, Balázs József, Benkó Péter,
Vincze Nikolett, Beszkid Márk és Beszkid Máté - és mindenki felolvasta a
számára legmaradandóbb versrészleteket abból az évbõl, amelyikben õ
dobolta ki a rímeket.
A rendezvény végén a versbõl kimaradt fotókat is levetítettük az
érdeklõdõknek, majd az Egyesület tagjai finom rimóci nyulas
malomkaláccsal, pogácsával és borral kínálták a jelenlévõket, amíg azok a
szerzõk aláírására vártak.
Az egyesület a könyvbõl a megyei könyvtár, városi könyvtárak,
levéltárakon kívül a környezõ falvak önkormányzatait, a helyi
intézményeket, civil szervezeteket, a képviselõ-testület tagjait is
megajándékozza, hogy minél szélesebb körben népszerûsítse ezt a
kulturális örökséget.

Április 1. (vasárnap) 1630 Bercel-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a
Április 6-13. (péntek)
Közösségi Házban
30
Április 7. (szombat) 16 Rimóc-Nõtincs bajnoki labdarúgó mérkõzés
Április 8-9.
HÚSVÉT
Április 14. (szombat) 1630 Rimóc-Somos bajnoki labdarúgó mérkõzés
Április 19. (csütörtök)
EBOLTÁS Fõoltás: 700-1000 Pótoltás: 1600-1800
00
Április 20. (péntek) 18 III. Biliárd- és Pókerbajnokság a
Közösségi Házban (4. forduló)
Április 21. (szombat) 1700 Rimóc-Szurdokpüspöki bajnoki
labdarúgó mérkõzés
00
Április 28. (szombat) 17 Rimóc-Palotás bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május 1. (kedd)
MUNKA ÜNNEPE

(folytatás a 3. oldalon)

Áldott, békés
húsvéti
ünnepeket
kíván a
Rimóci Újság
szerkesztõsége!
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ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

Ülésterembõl
A márciusban megtartott képviselõ-testületi ülésre a nemzetközi
nõnapon, március 8-án került sor.
A 19 órakor kezdõdött ülésen jelen voltak Juhász Vincéné, Jusztin Péter
Albertné, Beszkid János, Vincze Attila, Golopi Károly 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 keretében elfogadásra került önkormányzatunk 2012.
évre szóló költségvetése, amelynek kiadási és bevételi fõösszege 342.320.000
Ft. A kiadások fedezetére 18.969.000 Ft mûködési hitelt kellett betervezni,
mely ugyan alacsonyabb összegû mint a 2011. évben tervezett mûködési
hitel, de kigazdálkodása komoly kihívás elé állítja önkormányzatunkat.
A második napirend keretében a szociális ellátásokról szóló 2/2011
(III.29.) önkormányzati rendelet módosításról döntött a testület, amely a
törvényi kötelezõ változtatásokból eredt.
Harmadikként került sor az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi
térítési díjak megállapításáról szóló 11/2008. (X.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására.
Negyedik napirend keretében elfogadásra került a nem dohányzók
védelmérõl szóló önkormányzati rendelet.
Egyebekben ingatlannal kapcsolatos kérésekkel, megkeresésekkel
kapcsolatban meghozandó döntések minél alaposabb megvitatása
érdekében helyszíni bejárásról döntöttek a képviselõk, majd az
elszaporodott és mindenki számára egyértelmûen beazonosítható
áramlopásokkal kapcsolatban foglalt állást a testület. Álláspontunk,
hogy az áramtolvajok által okozott kárt a többi használóval a szolgáltató
megtérítteti, ezért mind a szolgáltatót, mind pedig a rendõrséget
levélben, a lopás tényét fénykép mellékletekkel igazolva fogja megkeresni a polgármesteri hivatal.
Az egyéni kérelmeket zárt ülés keretében tárgyalták a képviselõk. Az
ülés 21 óra 44 perckor ért véget.
Beszkid Andor polgármester

Fejlesztések, pályázatok
2011. évben önkormányzatunk több mint 70 millió forintot tudott
fejlesztésre fordítani. Ez zömében a pályázati rendszerek jó
kihasználásának volt köszönhetõ, de figyelembe vettük a község
teherbírását, hogy a fejlesztésekkel ne veszélyeztessük az
alapszolgáltatások biztonságát. Az alábbiakban a múlt évrõl szóló
beszámolóban szereplõ részletezéssel tekintjük át, mire is költöttük el
ezt a tekintélyes pénzösszeget.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok:
·
Az Önkormányzat tulajdonába került a Palóc Fõkötõ kiállító
háznak helyet adó ingatlan 3.500 e Ft értékben Az épület
felújítására 11.841 e Ft-ot költöttünk.
·
Az iskola Szécsényi úti épületének értéke a felújításnak
(vizesblokk korszerûsítés, padlózat cseréje, nyílászárók
cseréje) köszönhetõen 14.050 e Ft-tal megnövekedett.
·
A Szent Erzsébet tér kialakítása 5.082 e Ft-ba került, melyet a
múlt évben fizettünk ki.
Gépek, berendezések és felszerelések
·
A Palóc Fõkötõ kiállítóház kiállítási anyagára 4.000 e Ft-ot
fordítottunk.
·
Az iskolába beszerzésre került egy interaktív tábla 590 e Ft
értékben, egy hinta 150 e Ft értékben, egy oldalszárnyas
kerámia tábla 238 e Ft értékben, illetve 7.381 e Ft értékben
interaktív tábla és PC csomagok.
·
725 e Ft értékben a községgazdálkodás számára az MTZ-hez
egy tárcsát vásároltunk.
Beruházások és felújítások:
·
Pályázati forrásból kezdtük meg 2011-ben a Gondozási
Központ felújítását, amit elõreláthatólag 2012. május 21-én
fejezünk be. 2011-ben 26.430 e Ft értékben zajlott a felújítás.
A Szennyvíz Agglomerációs Társulás gesztora Önkormányzatunk.
A Társulás a Szécsényben lévõ tisztító telepet KEOP projekt keretében
fel kívánja újítani. A pályázat elkészítése folyik. Annak pozitív
elbírálása esetén több mint 1 milliárd forintos fejlesztés valósul meg,
melynek tervezett befejezési határideje 2014. augusztus 31.
Beszkid Andor polgármester
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Az "Õsszel érik babám..." - avagy mit dobolt a
kisbíró Rimócon könyv igényelhetõ és
átvehetõ a Rimóci Kobak Egyesület tagjainál
(Beszkid Jánosné 06/30-533-2383,
Jusztin Péterné 06/30-983-5622)
és a Szociális Boltban.

V

„A múltba nézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
A temetõ csendje ad neki nyugalmat,
Emléke szívünkben örökké megmarad.’’

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

CZELE LAJOSNÉ
(élt 80 évet)

HIRDETÉS

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.

Morzsolt kukorica
és akácméz ELADÓ
Csontsûrûség szûrõvizsgálat alkaros
DEXA RTG sugaras precíz géppel, csak a
szécsényi Egészségügyi Centrumban.
Szécsényi szakrendelõben, naponta lehetõség van csontsûrûség vizsgálat elvégzésére.
Várjuk azon paciensek (lakosok) jelentkezését, akik
kíváncsiak a csontszerkezetük állapotára.

Érdeklõdni:
Beszkid János, Bem apó út 49.
,,Pihenj te drága szív, már megszûntél dobogni,
Szeretõ jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulni élni nélküled.’’

Köszönetnyilvánítás

Proktológiai vizsgálatra jelentkezzen a Szécsényi Egészségügyi Centrum Sebészeti Szakrendelésén, ahol végbél
daganatok illetve aranyérvizsgálat szûrése is zajlik.
Hétfõ 12:00-20:00 Dr. Fadlalla A. Ibrahim fõorvos
Kedd 08:00-16:00 Dr. Tandel Beáta adjunktus
Szerda 12:00-20:00 Dr. Fadlalla A. Ibrahim fõorvos

Pajzsmirigy diagnosztika szûrõvizsgálat
Az szécsényi szakrendelõben, kéthetente keddi és szerdai
napokon lehetõség van pajzsmirigy diagnosztikai vizsgálat
elvégzésére.
Várjuk azon betegek jelentkezését, akik családjában
elõfordult pajzsmirigy probléma, valamint erre utaló
panaszai, tünetei vannak.
(Tapintható csomó a nyakon, indokolatlan fogyás vagy hízás,
szapora szívdobogás, kézremegés, hajhullás….)
Rendel: Dr. Augusztin Attila fõorvos
Bejelentkezés 06-32-570-110- es telefonszámon.

Az új szakrendelések idõpontjai:
DIABETOLÓGIA
Dr. Németh György fõorvos - csütörtök 12:00-16:00

GYEREKGYÓGYÁSZAT
Dr. Bauer Viktor szakorvos - kéthetente hétfõ 14:00-18:00
Dr. Kovács Éva szakorvos - szerda 13:00-17:00
A vizsgálatokra a betegfelvételen elõzetes idõpont
egyeztetés szükséges! Ezt hétköznapokon 7:00-18:00-ig a
06-32/570-110-es telefonszámon teheti meg.
Dr. Barrak Ahmad igazgató fõorvos

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

JUSZTIN BERTALAN

Vizsgálatot végzi: Maróthy Károly Gáborné
Bejelentkezés 06-32-570-110- es telefonszámon.

Aranyeres panaszai, végbéltáji panaszai
vagy székelési panaszai vannak?

Gyászoló család

,,Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Magadhoz hívtál óh Istenem!
Búcsú nélkül kellett elmennem.
Õrizzetek meg szívetekben.’’

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak,
akik elhúnyt szerettünk

KANYÓ BALÁZS JÓZSEFNÉ
(élt 56 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, és mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

(élt 70 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Gólyahír:

V

Pikács Róbert - 2012. 03. 14.
Szülõk:
Pikács Liliána és ifj. Rácz Róbert

„Csillag volt, mert szívbõl szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tõllünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.’’

Köszönetnyilvánítás

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

MÓCSÁNY BOLDIZSÁRNÉ

Akiért a harang szólt...

V

Czele Lajosné
1932-2012

Mócsány Boldizsárné Vincze Ferenc
1920-2012
1924-2012

Gondolatok:
Nézzétek a TV- t, amíg lehet
Figyelem TV-nézõk. Nem tudom, hogy ti észrevettétek-e, hogy
a különbözõ adók egymás mûsorait zavarják. Általában azokat,
ahol kultuszfilmek mennek, vagy mennének. Van két csatorna, ami
kiesik e szórás alól. Legalábbis ezt mondják azok, akik odáig
merészkednek, hogy a TV2 és az RTL Klub semmitmondó
mûsorait nézik. Én csak onnét tudom, hogy megnézem a napi
programot és majd hanyatt vágom magam. Nem tudom, hogy mi
tetszhet e két csatorna mûsorán. Van egy csatorna, amelyiken jó
filmek mennek, már amikor van adás. Kérdés: ki a felelõs azért,
hogy hol van adás, hol nincs? Mint a mesében. Ami mûsorújság jár
nekem, abban van két kritikus emberke, akik a TV1-t, TV2-t
folyamatosan lenézik, mindig negatív kritikákat írnak. Mindegy,
hogy milyen mûsort emelnek ki, egyik sem tetszik nekik.
Szerintem elég jól megfizetik õket, hogy piszkálják a két adót. A
helyükben szégyellném magam! Vagy nem is terjed ki a
képességük másra. Visszatérve a TV2-õn futó Megasztár
maszlagra kiderült, hogy nem is annyi a nézettségi mutató, amit õk
regisztrálnak. Ahogy belegondolok, én sem vagyok különb e két
kritikusnál, mivel én is negatívan írok a másik két csatornáról. Csak
az a különbség, hogy én nem kapok érte pénzt, sem dicséretet. Ja!
Volt egy csatorna, ahová ki is írták, hogy „zavarják az adást”.

(élt 87 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
Biztos a médiatörvény szolgái azt csinálnak, amit akarnak. Na, jó tévézést,
már ha van mit nézni. A szappanopera függõknek van.
U.I: A TV rossz hatással van az emberekre, mert megtanítja õket késni.
Ugyanis nagyon ritkán kezdõdik mûsor a kiírt idõpontban! Még szerencse,
hogy reklámok közé betesznek egy kis filmrészletet.

Könyvajánló: Nora Roberts: Fekete-hegység
A Fekete-hegység vadonjában gonosz dolgok történnek. Egy gyilkos
garázdálkodik a környéken, és több holttest is elõkerül. Egy idõ után
egyértelmûvé válik, hogy Lilt halálos veszedelem fenyegeti, mert valaki
kiszemelte magának, és le akar számolni vele. Lili és Coop jól ismeri a
vadont, és annak minden veszélyét, de most egy beteg elme
kegyetlenségével kell felvenniük a harcot. Romantika és hátborzongató
thriller keveréke.

CD Ajánló: Opeth: Heritage
A borítóról kötelezõ írnom! A borító maga a banda. A múlt, a jelen és a jövõ.
A fa a bandát szimbolizálja, a tagok pedig gyümölcsök a fán. A lepotyogó
termés a csapatból kilépett tagokat jelképezi, a virág pedig a lehetséges
jövõbeli tagokat. A fa gyökerei egészen lenyúlnak a pokolig, az ördög
jelképezi a régi okkult death muzsikát, a kezdeteket. A háttérben álló égõ
város a civilizáció hanyatlását, rothadását hivatott bemutatni. A zene több
mûfajon át vezeti a hallgatót. A lényeg a progressszív death metal. Csak
igényeseknek. Technósok meneküljenek!
Lõrik Sándor
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Mária ünnepek

Húsvéti szertartások

Bevezetõ helyett

2012. április 1. Virág vasárnap
11:00 barkaszentelés, ünnepi szentmise 15:00 gyónási lehetõség

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

Hétfájdalmú Boldogasszony Ünnepén
(Virágvasárnap elõtti szombaton és
szeptember 3-ik vasárnapján)
A zsarnok Antiochus király itélõszéke elõtt egy hõsanya állott
egykor hét fiával; mind a hetet egyenként hitökért iszonyu kinok
közt nemcsak meghalni látta, hanem még bátor kitartásra is
serkentette õket. S midõn már mind a heten elvérzettek,
úgymond sz. Ágoston, lelkében érezte mindazt, a mit fiai
becsökben szenvedtek, szerette ugyanis õket s mint hét vértanú
anyja, önmaga hétszeres vértanúvá lõn.
Ott áll a kereszt alatt Mária egyetlen fiának anyja, szemei
elõtt látja õt szenvedni és meghalni, de mulja bár felûl az Isten
anyjának szenvedése a világ fájdalmait együtt véve, mindamellett mégis kétszeres vértanunak nevezik õt, mert
viszontagságteljes életének külön hétfájdalmát szokták kiemelni
s azért hétszeres tõrrel festeni.
Mária hét fájdalma a következõ: a) Simeon jövendölése a
templomban, b) az Egyiptomba futás, c) a tizenkét éves Jézus
elmaradása Jeruzsálemben d) mindõn szent fiát terhes keresztet
vinni, e) midõn õt megfeszittetni, meghalni s oldalát lándzsával
átdöfetni látta; f) midõn a keresztrõl levétetett, végre g) midõn
szent fia sirját meglátogatá. - És e hétszeres fájdalom folytán
neveztetik ez ünnep, hétfájdalmu boldog Szûz napjának. - Ez
ünnep, a leirhatlan, de nagylelküleg viselt fájdalmak emlékére, a
tizenötödik század elején kezdõdött, a kölni megyében, fõleg az
akkor rajongó kelyhesek máskép hussziták miatt, kik a kath.
egyház ellen dühökben az Üdvözitõ s szüz anya fájdalmait
ábrázoló képek ellen dühöngtek. A szerviták vagyis a Mária
szolgái neve alatt ismert szerzetesek által az ünnep mindinkább
közönséges lett, míg végre XII. Benedek pápa azt a mult század
kezdetén az egész egyházra kiterjesztette. A tizenhatodik
században élt III. Incze pápa vagy mások által Jacopone jámbor
minorita szerzetesnek tulajdonított gyönyörû „Stabat Mater”
magyarul „Álla a keserves anya” kezdetû ének is ez alkalomra
készült s az e napra rendelt szent misébe fölvéttetett. VIII-dik
Pius pápa visszatérvén francziaországi fogságából, hol a szüz
Anya kinos fájdalmai felett oly sokat elmélkedett, e század
elején, rendeletet bocsátott ki, melyben meghagyta, hogy ez
ünnep mindig szeptember hó harmadik vasárnapján ülessék meg,
nehogy az a keresztjáró napokkal ismét fölcseréltessék. A
hétfájdalomról nevezett testvérület, XIII. Lajos neje, osztrák
Anna által alapittatott s az egyház fõpásztorától annak felavatását
is 1757-ki márczius 25-én megnyerte. Mária hét fájdalma
ébreszté fel bizonyosan valoisi Johanna lelkében Mária hét
örömeit, melyek emlékére a buzgó nõ franczia rendet alapított.A szentirás azt mondja: „Fiam a te anyád nyögéseit el ne felejtsd”
(Sir. I. 23.) Mária a mi anyánk, fájdalmai emlékénél jusson
eszünkbe Jézus szent fiának szenvedése, elmélkedjünk bûneink
felett, melyek e szenvedését okozták s kerüljük azokat.
(Forrás: Makula nélkül való tükör címû imádságos könyv)

2012. április 2. hétfõ
8:00 betegek, idõsek meglátogatása, szentségekben részesítése
19:00 szentmise, gyónási lehetõség
2012. április 4. szerda
19:00 szentmise, gyónási lehetõség
2012. április 5. nagycsütörtök
20:30 esti mise az utolsó vacsora emlékére
szentségimádás 22:00 óráig
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Mit dobolt a kisbíró?
(folytatás az 1. oldalról) Az 1.200 példányban megjelent könyv a
tervezett 200 oldal helyett 304 oldalasra sikeredett az
összegyûlt bõséges tartalom miatt. Itt szeretném megköszönni
mindenkinek, aki fényképeit eljuttatta hozzánk és lehetõvé
tette, hogy közreadjuk azokat, hiszen így lehetett a könyv még
színesebb, értékesebb. Sajnos a terjedelmi korlátok miatt nem
állt módunkban minden fotót bemutatni és vannak évek,
amelyekre vonatkozóan nem sikerült megszereznünk az
„elöljárók”, kisbírók fotóit, így ahogy a szüreti versben is lenni

szokott „ne sértõdjék senki, aki kimaradt” a könyvbõl.
Végezetül fogadja mindenki köszönetünket, hogy ez a
gyûjtemény elkészülhetett, hogy megosztották velünk
emlékeiket, képeiket! Köszönjük mindazoknak, akik
segítették a könyv létrejöttét, tanácsaikkal, munkájukkal,
támogatásukkal. Kívánom, hogy évek múlva a könyvnek legyen
folytatása, bízva abban, hogy sokáig lesz még rimóci szüreti,
lesznek még akik, a hintókra, kocsikra ülnek, lesznek még,
akik rímekbe szedik az elmúlt évet, lesz még talpraesett
kisbíró és lesznek azok is, akik mindezeket megörökítik majd
az utókor számára.

Vincze Nikolett

2012. április 6. nagypéntek - Urunk szenvedésének ünneplése
15:00 keresztút
20:30 õsi liturgia,
22:00 virrasztás
2012. április 7. nagyszombat - Vigília ünnepélyes megkezdése
20:30 szentmise, feltámadási körmenet
2012. április 8. Húsvétvasárnap - Krisztus feltámadása
12:00 szentmise
2012. április 9. Húsvéthétfõ
10:30 szentmise
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján:
Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idõsebb ebet - a tudományos-kutatási és
laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével - veszettség
ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó
magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül,
ac) ezt követõen évenként;
b) az oltási könyvet megõrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenõrzõ
állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve
tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani,
hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál
tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végzõ
állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI.
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak
szerint az oltás során közremûködni.
Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet
113. §-a alapján
Állatbetegség elleni védekezés elmulasztása:
(1) Aki az állatbetegségek megelõzésére vagy elfojtására, így különösen az
állatbetegségek bejelentésére, az állatok oltására, gyógyítására,
elkülönítésére, az állati tetemek megsemmisítésére, valamint a
fertõtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy az azon alapuló
állategészségügyi rendelkezést megszegi, ötvenezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a megyei kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, a kerületi
hivatal, állatról emberre terjedõ betegség esetén a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága, a kerületi hivatal, illetve a fõvárosi és
megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve
vagy kistérségi népegészségügyi intézete hatáskörébe is tartozik.
A 2012. évben Rimóc községben az ebek veszettség elleni oltás
idõpontja: Fõoltás: 2012. április 19-én 7:00 órától 10:00 óráig
Pótoltás: 2012. április 19-én 16:00 órától 18:00 óráig
Az oltás helye: Rimóc, István király út 15. ( a régi Polgármesteri Hivatal udvara)
Az oltás központilag meghatározott díja: 3.500.- Ft az összevezetett
ebek után, amely tartalmazza az oltóanyag és a féregtelenítõ tabletta árát.
A háznál történõ oltás esetén a kiszállás díja 500.- Ft, további 500.- Ft-ot kell
fizetni, ha nincs az oltandó ebnek oltási könyve.

A könyv szerzõi: Vincze Nikolett, Beszkid János és Benkó Péter

Mindenki érdeklõdve hallgatta a könyv történetét

Megkérdeztük, kinek, mi a véleménye a szüretis könyvrõl?
Valkárné Kail Mónika (Szécsény): „Csak gratulálni tudok a
könyvhöz! Igényes, tartalmas, szép kiadás, a rimóci történések 3
évtizedét jeleníti meg rímekbe szedve. Köszönöm! Szívbõl ajánlom
mindenkinek!”
Kristókné Percze Anikó (Szécsény): „Színvonalas könyv, szép
emlék mindenkinek! Köszönet érte a szerkesztõknek!!”
Borbásné Kanyó Lívia (Szécsény): „Rendkívül szép, és tartalmas
számomra régi szép emlékeket idézett fel! Örömmel láttam a régi
ismerõsöket, és jó hogy valaki feleleveníti a rimóci hagyományokat
és szokásokat!”
Balázs József (Varsány): „Tetszik ez a kis szelet a történelembõl.”
Kovácsné Szeles Enikõ (Salgótarján): „Szeretnék egy példányt,
mert mint kiderült anyukám is szerepel benne két fotóval is!
Gratulálok az ötlethez és a megvalósításhoz is!”
Kiss János (Rimóc, Bem apó út): Ilyenkor gondolkodik el az
ember, hogy az ezt követõ idõben lehet-e még hasonló értékeket
felmutatni, amikor úgy tûnik, mindenkinek magának kell utat
keresni. Az emberi értékek helyett a pénz az érték, az ember lett az
eszköz!! Gratulálok!! Ez egy valódi kincs!”
Percze Gábor (Rimóc, Bem apó út): „Bele se merek gondolni
mennyi munka volt ebben... Gratulálok!”
Bablena Ferenc (Rimóc, Ady E. út): „Szakmailag teljesen
rendben van, különösen jó az, hogy az elején egy ismertetõ rész van
a szüretirõl, a kapcsolódó hagyományokról, szokásokról. Nagyon
tetszik, hogy kemény borítású, arra számítottam, hogy puha lesz.
Viszont nem tetszik a borítókép, helyette egy fekete-fehér, régi képet
választottam volna. Valamint személyesen is kellemetlenül érintett,
hogy bátyáim nevét összecserélték egy-két kép alatt. Sok sikert
kívánok a kiadványnak!”
Vincze Zsolt (Rimóc, Varsányi út): „Nagyon szép kiadvány,
gratulálok a könyv összeállítóinak, íróinak, nagyon nagy kutató
munka és érõfeszítés lehetett mindezt megvalósítani. Szerintem már
nagyon kellett Rimócnak egy ilyen könyv, ami bemutatja az egyik
legnagyobb hagyományõrzõ eseményünket, a szüretit. Jó
visszaolvasni a régi szüretis verseket, nézni a szép képeket.”

Bagóné Kiss Andrea (Rimóc, Kossuth út): „Nagyon klassz és
igazán értékes. Látszik rajta, hogy sok munkátok van benne.”
Jusztin Péter (Rimóc, Kiskert u.): „Még mondja valaki, hogy
krónikát csak a középkorban írtak! Krónikát, méghozzá rímekbe
szedett, félig meddig tréfás, ám annál igazabb falukrónikát tart
kezében az olvasó. Komoly munka ez kérem! Harminchárom év
minden sikere és kudarca, öröme és keserûsége benne van ebben a
kötetben. A költõ megírt jót-rosszat, mégis olyan módon, hogy nem
haragudhatik meg rá senki. Így volt, igaz volt. Nevek, képek
bukkannak fel a "régi világból". Hiszen már lassan alig van nyoma:
az emberi emlékezet olyan, mint az Oromlyuk löszfala: hiába írja
fel oda bármit az ember, az idõ nagy úr, eltörli: volt nincs, szalad,
mint a homok. Most viszont papírra lett vetve, át lett adva az
örökkévalóságnak.
Külön öröm a rímeket megelõzõ tanulmányt és riportot olvasni. A
riporttal bepillantást nyerünk a kisbíró mûhelyébe: nyakig tintás
lúdtollkoptatónak gondolná valaki, ha bizony nem ismerné a mi
Beszkid Jánosunkat. Persze, notárius uramnak biz nem kopna a
tolla, s nem jönnének a rímek, ha a község népe nem szolgáltatna
anyagot hozzá. Pedig mi csak az életünket éljük. Próbálunk
boldogulni: ki könnyebben, ki nehezebben, amúgy palóc módra. De
a humorunkat nem veszítjük el.
A tanulmányt olvasva az embert büszkeség tölti el: milyen dolgos,
munkás emberek voltak az elõdök, minden mûvelés alá vonható
talpalatnyi földet megmíveltek, a völgyeket, patakok árterét
felszántották, a környezõ dombokra pedig szõlõt telepítettek.
Szõlõt, amelynek a borát még a hatvani törökök is itták nagy lopva,
s amelyet eleink a filoxéra-vész idejéig még a kassai vásárra is
vitték árulni, s onnan meg vitték ki tudja, tán még Lengyelországba
is eljuthatott a rimóci szõlõnek leve. Így volt, igaz volt! Ne hagyjuk
az elõdök emlékét veszendõbe menni, legalább így, papíron
örökítsük meg õket. A jövendõ generáció legalább ilyen formán
találkozhasson az elõdeivel, s nézhessen velük szembe. Nekünk
hozzájuk kell mérni magunkat, nem holmi ma van holnap nincs
média-sztárocskákhoz. Tanuljunk tõlük, és éljünk úgy, hogy ha
majd szemközt kell találkoznunk, szemükbe nézhessünk, s ne kelljen
a szemünket lesütni szégyenünkben.”
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ÉVES BESZÁMOLÓ
2011. év R.P.E.

NYULACSKA HÍREK
„Piros, fehér, zöld,
ez a magyar föld!”
Ezzel a mondókával kezdjük el a nemzethez
fûzõdõ pozitív attitûd megalapozását az
óvodában. A március 15-i nemzeti ünnepünkrõl
való megemlékezéssel, hozzáillõ mondókákkal,
versekkel, dalok éneklésével elültethetjük a
gyerekek lelkében a hazaszeretet csíráit,
megalapozhatjuk nemzeti identitástudatukat.
A megelõzõ hét érzelmi elõkészítéssel indul.
Ilyenkor a csoportszobák, az öltözõk is pirosfehér-zöld színû dekorációt kapnak; kis
papírzászlókat, kokárdákat festünk, ragasztunk, a legkisebbek pedig nemzeti színû
lobogókat készítenek. Minden csoport tanul
egy-egy ünnepi verset, dalt a hét folyamán,
meghallgatjuk a gyerekekkel a Himnuszt és a
Szózatot. Papírcsákót hajtogatunk, menetelünk, mint a katonák, huszáros játékokkal,
falovacskákkal hozzuk közelebb számukra a
régmúlt idõk hangulatát. A 3-7 éves gyermekeknek is fontos, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelõ módon részesei legyenek a
nemzeti ünnepeinknek. Érezzék, hogy az ünnep
mindig másabb, különlegesebb nap az
életünkben és az így szerzett élmény egész
évben felidézhetõ emlék marad. Aznap,
március 14-én feltûzzük mindenkinek a
kabátjára a saját, kis kokárdáját és a délelõtti
órákban elsétálunk Petõfi Sándor mellszobrához. Ott énekelve, verselve letûzzük a
kis lobogóinkat, zászlóinkat és kokárdáinkat a
szoborhoz vezetõ sétány szélére. Felemelõ
érzés látni ezeket a díszeket másnap, amikor a
község által rendezett megemlékezésen
felcsendül a Himnusz zenéje és együtt
tisztelgünk, emlékezünk a régi korok hõseirõl.
Virágné Csábi Adrienn

Az idén is, mint minden márciusban a Rimóc Polgárõr
Egyesület megtartotta éves közgyûlését.
Beszkid János a közgyûlés levezetõelnöke nyitotta meg.
Köszöntötte a megjelent tagokat és a meghívott
vendégeinket. Egyesületünk létszáma 43 fõ, ebbõl 28 fõ volt
jelen.
Meghívott vendégeink: Lázár István és Szabó Endre a
Nógrád Megyei Polgárõr Szövetségtõl, Tamás Gábor
r.szds., Vágvölgyi Géza r.szds., Kovács Béla, Szõke Tibor,
Kuris Zoltán r.fõtörzsm. a szécsényi R.K.-ság részérõl,
Jusztin Istvánné megbízott jegyzõ, Pásztor Antalné Rimóc
Község Alapítvány megbízásából, és Jusztin Bertalan
támogató.
Majd felkérte Péter Zsoltot a Rimóc Polgárõr Egyesület
elnökét az elsõ napirendi pont ismertetésére. Mielõtt ez
megtörtént volna a jelenlévõk egy perces néma fõhajtással
tisztelegtek a 2011-ben elhunyt polgárõr társunk Kiss Barna
emléke elõtt, aki 2006-tól oszlopos tagja volt a rimóci
Polgárõrségnek. Õ az az ember
volt, akire lehetett
számítani. Bizonyítja ezt az is, hogy a több alkalommal
elismerésben részesült a polgárõr mozgalomban végzett
tevékenységéért.
Az elsõ napirendi pontban foglalt pénzügyi beszámoló
tömör ismertetése után (amivel nem terhelném a kedves
olvasót) a szolgálat ellátásról esett szó. 2011-ben összesen
355 alkalommal 1910 órát töltöttek szolgálatban.
Részletesen:
306 alkalom - 1701 óra járõr szolgálat
7 alkalom -

24 óra rendõrséggel közösen

7 alkalom -

26 óra környezetvédelmi akció

35 alkalom - 159 óra rendezvény biztosítás
Amint a fentiekbõl is kitûnik a polgárõség, a KOBAK
egyesülettel és a lakosság bevonásával együtt a
környezetvédelembõl is kiveszi a részét. „Egy iskola egy
polgárõr” mozgalom sikeres mûködésérõl számolhatott be
az elnök úr, majd ismertette a 2012-es év feladatait.
Második napirendi pont:
2012. évi feladatok:
„Maradjunk hûek 2009-ben kapott kitüntetéshez, az Év
Polgárõr Egyesülete címhez!”
1. Az elõzõ évekhez hasonló szolgálat ellátás!
2. Környezetvédelemben való részvétel!
3. A z ,,Egy iskola egy polgárõr” mozgalom tovább erõsítése!
4. Rendõrséggel való közös szolgálat ellátás növelése!
5. Oktatáson ill. vizsgán való részvétel!
6. Szükség esetén a polgárõrök által ellenõrzött épület
tábláinak kihelyezése!
Harmadik napirendi pontban a Felügyelõ Bizottság - Rigó
Attila, Laczkó Tamás, Vincze Attila - jelentése hangzott el. A
2011-es évben nem kellett fegyelmi ügyben összeülnie. A
könyvelést negyedévente ellenõrizni kell, ez természetesen
megtörtént hiányosságot nem talált a bizottság. A múlt évben
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3 fõ távozott az egyesülettõl, õk munkahelyi elfoglaltságra és
szabadidõ hiányra hivatkoztak. Így alakult ki a 43 fõs
létszám. Szoldaticsné Tállai Tímea és Vincze Ágota 2 fõ
tiszteletbeli taggal viszont gyarapodtunk. Az õ feladatuk
továbbra is a könyvelés és a pályázatok koordinálása. A
bizottság felhívta a tagság figyelmét a szolgálat minimum 6
alkalommal való ellátására és az elmaradt tagdíjak
rendezésére.
Negyedik napirendi pont keretén belül szó esett az épület
bõvítésérõl is, amelyhez a polgárõrségnek kölcsönt kell
felvennie. Az egyesület vezetõsége számít a tagok
segítségére is, társadalmi munka keretén belül.
Ötödik napirendi pont:
Elsõként Szabó Endre méltatta az egyesület munkáját,
felhívta a figyelmet, hogy módosult a polgárõr törvény. Új
alapszabályt és mûködési szabályzatot kell elfogadni az
egyesületnek és a polgárõröknek fogadalmat kell tenniük.
Tamás Gábor r.szds. hozzászólásában keveselte a közös
szolgálat ellátását. Egyre romló világunkban növekszik a
vagyonelleni bûncselekmények száma, ezért nagyon fontos
a jó együttmûködés. A szécsényi rendõrség és a kistérségi
polgárõrségek vezetõi már meg tették az elsõ lépéseket egy
egyeztetõ fórumon belül.
Hatodik napirendi pont:
A Rimóc Községért Alapítvány kuratóriuma által
létrehozott díjat, a kuratórium elnökének megbízásából
Pásztor Antalné kuratóriumi tag adta át, a Szolgálatért
Érdemérem bronzfokozata elismerést. Megköszönve a
polgárõrök kitartó munkáját és segítõkészségét.
Kitüntetettek: Golyán József, Péterné Kiss Zsuzsanna,
Vágvölgyiné Kiss Mária, és Vincze Attila.
Lázár István a Nógrád Megyei Polgárõr Szövetség
nevében további jutalmakat adott át aktív munkájuk
elismeréséért Péterné Kiss Zsuzsanna és Vágvölgyiné Kiss
Mária részére.
Befejezésként Vincze Barna elõadásában meghallgathattunk egy tanulságos mesét. A mese végeztével az
egyesület elnöke megköszönte a jelenlévõknek a részvételt
és az egész éves kitartó munkát.
A Rimóci Polgárõr Egyesület kéri az adózókat, hogy
aki teheti adója 1%-ával támogassa az egyesületünket!
Adószám: 18642902-1-12. Köszönjük!
Tisztelettel: Vincze Attila
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Játszani jó!
A március 15-ét keretezõ „hosszú hétvégén” a rimóci
sportcsarnokban került megrendezésre Magyar Olimpiai
Bizottság támogatásával a golyósport road show. Húsz fõ
érkezett kis falunkba kikapcsolódni, s hogy megismertessék
velünk a bocsa nevû játékot.
A Kobak Egyesület néhány tagja úgy gondolta, kipróbálja
magát, az eleddig ismeretlen golyósportban. Szombaton 19
órára beszéltünk meg találkozót. A csarnokban a terényi Fáy
Dániel és Szrapkó István szívesen fogadott bennünket és
elmagyarázták a játékszabályokat, amit többé-kevésbé meg
is értettünk. Ezután a terényi lányok kihívták játszani a
rimóci Kobakosokat: két, egyenként háromfõs csapatot
alkottunk, s belelendültünk a játékba. Eközben a rimóci fiúk
szintén kihívást intéztek a terényiekhez, s köztük is
megindult a versengés. A játék lényege: az nyer, aki elõbb
eléri a 12 pontot. A másfél órás játékot a rimóci csapat
nyerte: 12-5-ös gyõzelmet arattunk. Lehet, hogy nem igazán
tudjuk a játékot játszani, s csak a „kezdõk szerencséje” jött
be. Csak arra koncentráltunk, amit a bevezetõben elmondtak:
a cél hogy a kis golyóhoz minél közelebb legyen a mi golyónk.

A játék után még elbeszélgettünk a szervezõkkel, és
mivel késõre járt, hazaindultunk. Sok érdekeset hallottunk
és tapasztaltunk ezzel a számunkra eddig ismeretlen
játékkal kapcsolatban. Ez az este jól telt el: ki kell otthonról
mozdulni, játszani, kikapcsolódni, mint ahogy a szervezõk akik évek óta ezt a sportot versenyszerûen ûzik megmutatták nekünk.
Köszönjük, hogy itt voltak és szeretnénk, ha közeljövõben
is eljönnének.
Jusztinné

Pillanat kép a pályákról
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ISKOLAI HÍREK
Látogatás

Hírek a „Napraforgó” Gyerekházból

Az elmúlt hónapban keresték meg iskolánkat azzal a
kéréssel, hogy tudnánk-e fogadni egyetemistákat, akik
szeretnének hospitálni iskolákban. A kistérségbõl három
intézmény vállalta a fogadást, köztük Rimóc is. A látogatók
számát 7 - 8 fõben jelölték meg, akik úgy az alsóban, mit a
felsõben szerették volna a megfigyelést tenni. Az elsõ
alkalom március 13-ra (keddre) esett, amikoris miskolcról
érkeztek a tanulók. Egy részük az alsó tagozaton, más
részük az alsós órákat látogatták. Elmondásuk szerint
szerettek volna ellátogatni az úgynevezett tanodába,
azonban mivel nem tudtak bejutni, visszatértek hozzánk és
a délután egy részét az iskolaotthonos tevékenységen részt
vevõ tanulókat, életet is megfigyelhették.
A hospitálás-sorozat következõ ideje március 21-ére
esett, mikor egy budapesti egyetemrõl érkeztek hospitálók,
iskolánkba 9 fõ. Õk az elsõ két órát mindannyian a felsõ
tagozaton töltötték, ezt követõen tettek látogatást az alsó
tagozaton az elsõ és második osztályban.
A harmadik idõpontja március 29., amikor Egerbõl
érkeznek hospitálók iskolánkba.
Kiss Józsefné
igazgató

Sok kicsi sokra megy

Erdélyi Márti koncentrál

Vali gurítás elõtt

Itt már minden eldõlt

Laczkó Tomi megbûvölte a golyót
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Iskolánk néhány osztálya már második alkalommal vett
részt a Reál Élelmiszer és ReálPONT által meghirdetett
pályázaton, melynek keretében Reál sajátmárkás termékek
csomagolásán lévõ cégszöveget, a „Forgalmazza: Reál
Hungária Élelmiszer Kft.” feliratot kellett összegyûjteni.
Az idén a pályázó osztályok között 25 000 000 Ft-ot
osztott szét a Reál. A pályázatra 1791 osztály küldött be
cégszöveget, ami 1,5 millió kivágott feliratot jelentett. Az
idén egy cégszöveg 16,70 Ft-ot ért.
A mi gyermekeink és természetesen a kedves szülõk is
szorgalmasan gyûjtötték a feliratokat, aminek következtében 2840 db gyûlt össze, amiért 47 385 Ft-ot kaptunk. A
pénzt, mivel kirándulásra lehetett pályázni, mi is kirándulásra fogjuk fordítani.
Köszönetet érdemel minden gyermek, aki részt vett a
gyûjtésben. Köszönöm minden kedves szülõnek, aki vette a
fáradságot és ahelyett, hogy a szemétbe dobta volna a
csomagolásokat, összegyûjtötte és elküldte vagy elhozta az
iskolába. Külön köszönöm Beszkid Jánosnénak és az általa
vezetett asszonycsapatnak a sok-sok cégszöveget, amit
nem csak az iskolai idõ alatt gyûjtöttek, hanem a nyári
szünetben sem feledkeztek meg errõl. Bízunk benne, hogy
az idén is lesz ilyen pályázat, ezért kérek mindenkit, aki a
Reálos termékeket fogyasztja, a csomagolást ne dobja ki,
hanem összegyûjtve küldje el az iskolába.
A kiránduláson részt vevõ gyerekek nevében is
köszönök minden segítõ támogatást.

Vinczéné Percze Gizella

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014
A Gyerekház az egyetlen olyan alapelvekkel mûködõ rendszer az
intézmények közül, amely lehetõséget ad, hogy a szülõ a gyermekkel
együtt részese lehessen a mindennapoknak. A szolgáltatás célja
elsõsorban a 0-5 éves korú gyermekek képességgondozása, fejlõdésének
támogatása, a megfelelõ életkorban történõ óvodakezdés elõsegítése. A
Gyerekház támogató környezetet biztosít a szülõk gyermeknevelési
kompetenciáinak erõsítéséhez; a gyermekek egészséges, harmonikus
személyiségfejlõdése és képességeinek optimális kibontakoztatása
céljából. Megkértünk néhány szülõt, hogy írják le véleményüket arról,
szerintük miért jó és hasznos a Gyerekházba járni:
Ø „Dórika nagyon szereti a gyerekek társaságát, szeret velük játszani.
Nagyon sokat tanul, fejlõdik. Nekünk, anyukáknak is jó, hogy
kikapcsolódhatunk egy kicsit, beszélgethetünk.” Pásztorné Jusztin Anita
Ø „Jó közösségben van. Megszokta a gyerekek társaságát. Szebben
beszél azóta. Szereti az ott dolgozókat, mert foglalkoznak vele. Csilla
néni mesél, Sári néni fõzi a legjobb teát!
Tõzsérné S. Dóra
Ø „A gyerekek sokat tanulnak, sokat fejlõdnek. Az én tapasztalatom
szerint, az én gyerekem is sokat fejlõdött, önállósodott, egyedül kezd
enni. Bátrabb és nem fél a társaitól. Sok játék van és fejlesztõ dolgok is
vannak. És arra is van lehetõség, hogy a szülõ együtt tanulhat a
gyerekkel. Nagyon jó itt, jók a dolgozók is. Lehetõség van sokféle
tevékenységre:pl.:bábszínház”
Balázs Orsolya
Ø „Az én kisfiam nagyon félt az idegenektõl, a gyerekektõl, ha valaki
megszólította mindig elsírta magát. Mióta a Gyerekházba járunk (2011
október óta) megváltozott a kisfiam. Nem fél a felnõttektõl, kedveli a
gyerekeket, szeret velük játszani. Kedveli a dolgozókat. Ügyesen étkezik,
gyarapodott a szókincse, ügyesen használja a fejlesztõ játékokat. Én
szerintem nagyon jó, hogy van a Gyerekház. Még a szülõnek is, mert egy
kicsit kizökken az otthoni megszokott hangulatból, úgyhogy én jónak
tartom.”
Kormány Lászlóné
Ø „A gyerekek közösségben vannak, alkalmazkodnak a többiekhez.
Olyan foglalkozásokban vesznek részt, amit otthon nem csinálunk.
Szülõk is közösségben vannak.”
Markóné Molnár Irén
A Gyerekház egy olyan hely, ahol szülõkkel együtt várjuk a
gyerekeket. Tiszteljük és becsüljük azokat a szülõket, akik gyermekük
érdekében idejüket áldozzák arra, hogy közösen eltöltsenek egy-egy,
vagy akár minden hétköznapot a Gyerekházban. Hál' Istennek, vannak
ilyen szülõink, akiknek példáját követhetnék többen is. Továbbra is nagy
szeretettel várunk minden kisgyermekes családot április hónapban is!
Rigóné Lehoczki Bernadett, Barna Lászlóné, Skrabák Csilla
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90 éves a Rimóci Rezesbanda!

Isten éltesse a bandát! E szép évforduló alkalmából Sárosi
Bálint népzenekutató gondolatait idézem. 1978-ban járt
Rimócon, s az akkori banda-tagokkal folytatott beszélgetés
alapján írta meg a rezesbanda történetét: „A rimóci együttes
ifjúkora a rezesbandák országos virágzásának szakaszára, a
két világháború közötti évtizedekre esik. 1922-ben alakult.
1978-ban, mikor a banda játékáról hangfelvételeket
készítettem, tagjait - akik között 72 éves és 22 éves is volt - már a
második, sõt harmadik generációjának lehetett tekinteni.
Kilencen voltak, természetesen mind férfiak. Maguk is, mint
elõdeik, fizikai munkások: különbözõ ipari és mezõgazdasági
munkát végeztek.
Mindaz, amit ennek az együttesnek a létrejöttérõl, a falu
társadalmában elfoglalt helyérõl, funkciójáról, hangszereirõl,
zenélési módjáról, repertoárjáról elmondhatunk, általánosságban egyezik a magyar nyelvterületen néhol még létezõ, de
leginkább már megszûnt falusi együttesekével. Megalakulásuk
mintáját akár Somogyból, vagy a sok száz kilométerrel
keletebbre fekvõ Csíkból is vehették volna. A drága
hangszereket a község elöljáróinak erkölcsi támogatásával,
bankkölcsönbõl vásárolták. A hangszerek közös tulajdonban
maradtak, a hitelt pedig az elsõ évek muzsikálásából szerzett
pénzzel törlesztették.
Betanító „karmestert” egy közeli faluból, Cserhátsurányból
hívtak. A „karmester” - maga is szegényebb napszámosféle
falusi ember - a mûködéshez szükséges ismereteket elõbb
ugyancsak falusi rezesbandában sajátította el. Három hónapig
lakott Rimócon; ezalatt naponta a rezesbanda más-más
tagjánál kosztolt és természetesen naponta foglalkozott a
tanulózenészekkel. Emezek három hónap után már ismerték a
parasztrezesbandák erõsen leegyszerûsített, úgynevezett
fogáskottáját, és tudtak kb. 15 egyszerûbb népdalcsárdást
(Sárgát virágzik a repce, Vadkörtefa fehéret virágzik, stb.) együtt
is játszani. Ekkor a falunak is bemutatkoztak: utcáról utcára
járva, a házak elõtt elõadtak az egyelõre még szûk repertoárból
egy-egy darabot, s ezzel már össze is gyûlt egy kevés pénz a
hangszerek árának törlesztésére. Átlag falusi ember számára a
rezesbandában részt venni - különösen a két világháború között
- nem volt rangon aluli vállalkozás. A tagokat nem is annyira a
mellékes pénzkereset lehetõsége, mint inkább a zenélésben
való részvétel öröme csábította. Ha a 8-10 tagú bandában
megürült egy hely, mindig akadt jelentkezõ annak betöltésére. A
jelenlegi (1978!) helikonos például az 1940-es években anyagi
áldozatot is szívesen vállalt volna: hízott süldõt ígért idõs
elõdjének, csak mennél hamarabb megkaphassa annak helyét
az együttesben.A rezesbanda ma is (1978!) elmaradhatatlan
résztvevõje a falu ünnepi megmozdulásainak: ünnepi
köszöntéseknek, felvonulásoknak. A lakodalmaknak is õk a

legtöbbször hívott zenészei. Mostani felszerelésük
már alig hasonlítható az egyszerre vásárolt hajdani új
hangszerekhez. A sok helyrõl összekerült, eredetileg
sem éppen igényesen hangolt, nemegyszer hibás
öreg hangszerek együttes hangzása meglehetõsen
hamis. De ez a hamisság csak a mûvelt zenén
elkényeztetett fülnek tûnik fel. A zenei szájhagyomány mércéi hangtisztaság dolgában liberálisabbak.
Ezentúl is, megszokás dolga, mit érzünk hamisnak.
(…) repertoárjuk zöméhez sohasem használtak
kottát. Az együttes alakulásának idején táncból
Rimócon még csak a csárdás kellett. Aztán
hamarosan divatba jött a keringõ, tangó és fox. A két
világháború között még játszottak - amennyire lehetett
dudaszerûen - dudanótát is. (dudanóta: páros ütemû,
tánctempójú népdalok. Nevét onnan kapta, hogy
hajdan dudán játszották) A második világháború óta
közönségük már nem kér tõlük dudanótát. (…) ”
Szintén 1978-ban jelent meg a Nógrád újságban is
egy cikk a rezesbandáról:
„Vasárnap látogattunk el a községbe. Népviseletbe
öltözött asszonyok siettek haza a "kisasszony" ünnepi
litániáról. (A férfiak elébb még beugrottak a kocsmába egy korsó sörre).
Bobák János házát könnyen megtaláltuk. Tudta azt mindenki,
hol lakik a zenekar prímása.
- Siessenek, tán még együtt varnak! - javasolták a helybeliek. A
nyári konyhában ott találtuk a zenekar néhány tagját.
- Éjjel Etesen voltunk lakodalomban, délelõtt meg a
körmenetben játszottunk, a kápolnánál - mentegetõdzik a
házigazda a rendetlenség miatt. Nehezen tartják magukat a
fáradságtól, de azért szívesen maradnak még néhány percig,
mikor megtudják, hogy a "kiscsaládról" szeretnénk írni. Mert
csak a nép hívja õket rezesbandának, õk magukat
"kiscsaládnak" nevezik. Otthonuk Bobák Jánosék nyári
konyhája. Itt szoktak próbálni, mert próba az is, ha poharazgatás
közben ki-ki hangulata szerint belekezd egyik-másik nótába:
- Elbírják a falak a zeneszót?
- Már hogyne bírnák, ez tartja össze õket! Ha meg mégis
összedûlnek, hát majd új házat építünk - mondják nevetve.
- És az asszonyok? Nem zavarja õket a zenebona? - kérdem
Bobák János feleségét.
- No, hiszen! Annak idején a fõkötõmet adtam el a trombitáért,
már, hogy bánnám akkor, ha szól is az a hangszer!
Fényképeket hoz az asszonyka, azon mutatja be a zenekar
tagjait. A "régieket" és a mostaniakat. Jelenleg tíz fõt számlál az
együttes. Klarinéton - a Bablena fivérek, - Bertalan és Ferenc kisdobon Máté János játszik. Neki az apja, sõt a nagyapja is
tagja volt a zenekarnak. A család rangidõsének - a 71 éves
Holecz Jánosnak - a nagydob a hangszere. A többiek - Kanyó
János, Király Bertalan, Kis Sándor - trombitán játszanak.
Ugyancsak a trombitát fújja Kabda István és Kanyó János is. Õk
már a negyedik generációt képviselik. Kanyó János most
katona, de, ha leszerel, ismét visszatér az együttesbe, mert a
rezesbanda tagjának lenni Rimócon igen nagy megtiszteltetés.
Foglalkozásukra nézve hárman nyugdíjasok, de van köztük
kubikus, traktoros, gépkezelõ.
- Hány darabból áll a repertoár - kérdem "hivatalosan", de az
arcok meggyõznek, buta egy kérdés, szent igaz.
- Ki tudná azt megmondani! Itt van az mind a magnetofonon. mutat nevetve kobakjára a „Prímás.”
- Úgy három-négy száz nótát biztosan tudunk. Ránk hagyták az
öregek, meg aztán mi is mindig tanulunk újakat - mondja
Bablena Ferenc, komolyan véve a kérdést. Hívják õket a
környéken bálba, temetésre, társadalmi ünnepekre. Ez utóbbit
legtöbbször ingyért vállalják. De a tanácselnök ablaka alatt jól
megfújják a zenés ébresztõt. Aztán - vagy kiadnak az ablakon egy
üveg lélekmelegítõt, vagy nem, õk játszanak tovább, mert arra
még nemigen volt példa, hogy az elvállalt fellépésen ne jelenjenek
meg.
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- Rimóci Ifjúsági Egyesület BOCSA VERSENY
Márciusban egy új sporttal ismerkedtünk meg, amely
igencsak elnyerte a tetszésünket. Amikor megtudtuk, hogy a
bocsások Rimócra jönnek, utánanéztünk a játéknak és
elhatároztuk, hogy pár csapattal mi is kipróbáljuk a bocsát. Már
a március 15-i ünnepség után benéztünk a sportcsarnokba, ahol
a szervezõk elmagyarázták a szabályokat, segítettek a
bíráskodásban. Egészen estig maradtunk, majd megegyeztünk
abban, hogy másnap nagyobb létszámmal egy kis házi
bajnokságot szervezünk.
Pénteken 7 csapattal (2-2 fõ) kezdtük az egész napos
versenyt, amely szoros eredménnyel zárult: elsõ lett Kiss
Gábor és Kiss Róbert, második lett Nagy Perta és Lehoczki
Béla, harmadik pedig Molnár Ákos és Vincze Zsolt. A
helyezettek az egyesület díjain kívül a bocsásoktól is kaptak
ajándékot: 1-1 terényi mini-lekvárt.
A játékosoknak annyira megtetszett a bocsa, hogy
folyamatban van a játékhoz szükséges eszközök beszerzése.

Rimóci Ifjúsági Egyesület
LEGYÉL TE IS TAG!
Várunk minden fiatalt az egyesületbe,
valamint az általunk szervezett programokra!

Miért érdemes tagnak lenni?
-közösség … tagja lehetsz egy aktív ifjúsági közösségnek,
bekerülhetsz a település vérkeringésébe
-mindennapi kikapcsolódás … a hétköznapok szabadidejét is
együtt tölthetjük
-szórakozás … évente több buliban és kikapcsolódást ígérõ
rendezvényen vehetsz részt
-versenyek … a biliárd és pókerbajnokság mellett szervezünk
más sportprogramokat is
-programok … nyársalások, kulturális rendezvények, egyedi
elõadások
-kirándulások … a rimóci erdõtõl egészen a ciprusi tengerpartig
-célok … saját klubhelység, tevékeny ifjúság, sikerekben
gazdag mûködés
A tagok számára a legtöbb programon a részvétel ingyenes. A
fiatalokkal próbálunk úgy programokat megvalósítani, hogy
káros szenvedélyektõl mentesen, értelmesen töltsük el együtt
az idõt.
Ha érdekel az egyesület, vagy csak kérdésed van, keresd a
tagokat, vagy a vezetõséget!
+36303609604

ifinyuszi@gmail.com
Az ajánlat 14 éven felülieknek szól, szülõi felügyelet nem szükséges!

A Biliárd- és Pókerbajnokság elsõ negyedéve
Az idei évben a bajnokságban bevezettett új szabályoknak és
az egyesületi létszám növekedésének köszönhetõen a játék
valamivel másabb élményt nyújt, mint az elmúlt években.
Többen játszunk és komolyabban vesszük. A biliárdban eddig
19, a pókerben pedig 21 fõ a nevezõk száma. A biliárdban a
pontozás maradt a régi, de pókerben a létszámnövekedés már a
fordulókon elérhetõ pontok növekedését is jelenti. Az alábbi
pár sorban ismertetjük a bajnokság pontversenyének jelenlegi
élmezõnyét.

Biliárd:
Horváth István 8 pont, (két második helyezés)
Kormány Lajos 7 pont (második és harmadik hely)
Fekete Dávid, Kiss Gábor és Golyán József
6 pont (mindhármuknak egy-egy fordulógyõzelem)
Vincze Zsolt
5 pont (harmadik és negyedik hely)
Póker:
Molnár Ákos
55.5 pont (egy fordulógyõzelem)
Szoldatics Jácint
49.75 pont (két harmadik helyezés)
Kormány Richárd 46
pont (egy fordulógyõzelem)
Kis István
42.5 pont
A továbbiakban is várjuk az érdeklõdõket, akik
szeretnének tudásukkal hoszzú távon bizonyítani!

A bajnokság következõ három fordulójának
tervezett idõpontjai:
április 20., május 11., június 15.
Bablena Ferenc
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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.

Kedves Rimóci Újság olvasói!
Örömmel vettük a felkérést, hogy írjunk néhány gondolatot
magunkról a Rimóci Újságba.
Kis falunkból 2002-ben költöztünk el Budapestre, mivel a
férjem egy francia cégtõl kapott egy jó állásajánlatot. Nem volt
kérdés, hogy mi is költözünk.
Egy ideig albérletben laktunk Budapesten, de nem éreztük
otthonunknak ezt a zsúfolt, hangos nagyvárost, fõleg a kicsi,
csendes falu után. Végül úgy döntöttünk, hogy Dunakeszi
ideális lesz számunkra, hiszen közel van a munka, de mégis egy
csendesebb, nyugalmasabb hely. Már hét éve lakunk itt, de még
mindig sokszor megkérdezik, hogy megszoktuk-e már.

Ahol mi lakunk elég „falusias” a hangulat, köszönünk az
utcán, a szomszédok ismerik egymást, a kis boltban az eladó
kedves, át lehet menni a szomszédba, ha hirtelen elfogyott
otthonról valami. Ebben az új lakóparkban szinte mindenki
vidéki, sok a nógrádi, szabolcsi, borsodi, és meglepõ módon
sokan ismernek rimóciakat. Mindig jó érzés, amikor meglátunk
egy ismerõs arcot a metrón, a bevásárlóközpontban, de volt már
rá példa, hogy a sarki kisboltban találkoztam rimócival.
A férjem jelenleg egy építõipari cégnél dolgozik, tervezõ és
elõkészítõ munkát végez, de gyakran jár ki építkezésekre, akár
külföldre is, ellenõrizni a munkát és igazolni a teljesítéseket. Én

egy budapesti kórházban dolgozom közegészségügyi
felügyelõként. GYES után nemrég álltam vissza a munkába.
Kórházi fertõzésekkel, azok megelõzésével, járványokkal és a
higiénés szabályok betartásának ellenõrzésével foglalkozom.
Két gyerekünk van Rebeka 10 éves Krisztián 3 éves. Rebeka
4. osztályos, szereti az iskolai közösséget, sok barátja van.
Néptáncot tanul és ugráló kötelezni jár, amiben nagyon ügyes.
Krisztián szeptembertõl sok ismerõssel együtt egy újonnan
épült óvodába jár. Jól érzi magát a közösségbe, barátságos és
beszédes kisfiú. Nagyon szeretnek Rimócon lenni, alig várják,
hogy menjünk a mamákhoz. Nyáron hosszabb ideig nyaralnak.
Tetszik nekik a szabadabb mozgás, a nagyobb tér, az állatok és
az, hogy lehet gyümölcsöt enni a bokorról, fáról. Szerencsések,
mert ismerik a falusi és a városi életet is.
Ha „itthonról haza” utazunk, szívesen megyünk a faluba
esténként vagy rendezvényekre, mert jó találkozni és
beszélgetni a gyerekkori barátokkal, ismerõsökkel. Úgy érzem
minket is szívesen látnak, mosolyogva üdvözölnek és kérdezik,
hogy vagyunk.
Azt hiszem mindenkinek meghatározóak a gyerekkori
élményei, barátai. Mindig jó szívvel gondolunk kis falunkra
ahol felnõttünk, és lakjon az ember bárhol mindig Rimóc lesz a
szülõfalunk.
Vincze Erika

A 2011. rendelkezõ évi érvényes civil kedvezményezettekrõl, összehasonlítva a 2010-es adatokkal

19162829 -2 -12

Rimóc Községért Alapítvány

Rimóc, István király u. 15.

2010.
évben a
felajánlott
összeg
74.145 Ft

18642902 -1 -12

Rimóc Polgárõr Egyesület

Rimóc, Madách tér 1.

84.007 Ft

33 fõ

105.577 Ft

40 fõ

18636615 -1 -12

Rimóci Hagyományõrzõ Együttes

Rimóc, Nagykert út 1.

34.768 Ft

8 fõ

43.959 Ft

10 fõ

18642139 -1 -12

Rimóci Kobak Egyesület

Rimóc, Szécsényi út 6.

27.533 Ft

15 fõ

54.305 Ft

15 fõ

19928502 -1 -12

Rimóci Sport Egyesület

Rimóc, István király útja 1.

67.469 Ft

19 fõ

4.926 Ft

4 fõ

18630602 -1 -12

Segítõ Kéz Alapítvány

Rimóc, István király út 71.

29.512 Ft

18 fõ

26.818 Ft

20 fõ

317.434 Ft

122 fõ

267.373 Ft

100 fõ

Adószám

Összesen:

Civil szervezet neve

Civil szervezet címe

2010.
évben a
felajánlók
száma
29 fõ

2011.
évben a
felajánlott
összeg
31.788 Ft

2011. évben a
felajánlók
száma
11 fõ

Reméljük, az idén még többen rendelkeznek adójuk 1 %-áról a HELYI civil szervezetek javára.
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Egyszer voltak csak gondban, amikor meghalt Bobák János
édestestvére, s õk éppen lakodalomba voltak hivatalosak a
szomszéd községbe. Csendben vártak választ a prímástól, mert
az csak természetes, hogy nélküle nem fújják meg a hangszert.
Õ meg arra gondolt, ha a násznép zene nélkül marad, oda a
becsületszó. Rábólintott hát a sorsra, s hajnalig fújták a
talpalávalót. Az ünneplõ társaság mit sem tudott arról, hogy a
prímás gondolatai valahol egész máshol járnak. Csak a többiek
aggódtak érte, de Bobák János aznap éjjel sem fogott mellé a
billentyûkön… Másnap aztán a nyári konyha asztalánál talált rá
a felesége. Két pohár volt elõtte, úgy koccintott saját
magával, de azt az éjszakát máig sem tudta elfelejteni.
Komorra fordul a beszélgetés, s a történetek hallatán
az újságíró sem tudja kivonni magát az emlékek
hangulata alól. Emlék akad bõven, vidám is, szomorú
is. Megegyeztek abban az öregek, hogy fiaik
lakodalmán ingyen muzsikálnak. Idõközben a fiak is
beálltak a sorba, s ahogy az öregek kezébõl kihullott a
hangszer, bizony temetésre is mind gyakrabban kellett
eljárni. Legutóbb a segédprímás - Kiss János koporsóját állták körül. Nem volt könnyû erõt gyûjteni,
de könnyekkel küszködve, legkedvesebb nótájával
búcsúztatták "testvérüket".”
Kuti Mária az 1950-es években pedig az alábbiakat írta
a rezesbandáról: „Van a falunak egy magyar 'bandája.
Körülbelül 30-40 éve alakult. Rezesbanda. Kiss Miklós
és Bobák János a prímások. Van egy klarinétos is. Kiss
Sándor bácsi a "brõgõs". Nagydobja, kisdobja,
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cintányérja is van a bandának. Hallás után vagy saját
gyártmányú kottából tanulnak. Ezeken a sorokat így írják: c, d, e,
f, g, stb... A kótát nem ismerik. Legtöbbször Bobák Jánoséknál
próbálnak a prímások vezetésével. Ügyesen játsszák a gyors
ritmusú dalokat. A lassúak vontatottak. Ez a banda szerepel a
legtöbb zenés alkalmon. Fiatal halott temetésén õk szolgáltatják
a gyászzenét. Eljátsszák a halott kedvenc dalát is. Így a lassú,
szomorú dalok közt megszólal a pattogó ütemû csárdás is.
Lakodalmakban a menyasszony búcsúztatása közben egy
szöveg nélküli dallamot játszanak.”

A Rimóci Rezesbanda 2006-ban Balassagyarmaton
A jeles jubileum alkalmával a következõ lapszámok hasábjain meg szeretném szólítani a jelenlegi banda-tagokat is,
meséljenek õk is a rezesbandával kapcsolatos élményeikrõl.

VIII. Váci Egyházmegyei Találkozó - Piliny
2012. Június 29-30.
„Hét évvel ezelõtt, 2005-ben, amikor Egyházunk az Eucharisztia Évét ünnepelte, - az
egyik kis nógrádi faluban gondoltak egy nagyot, mely szerint rendeznének egy
találkozót, két napos összejövetelt, amire meghívnák a Váci Egyházmegye összes
katolikus hívõjét, és minden hitét keresõ embert, hogy a hit jegyében, Krisztus
jelenlétében összegyûljenek. Az elképzelést tettek, lázas készülõdés követte, melynek
gyümölcseként megszületett a Váci Egyházmegye elsõ, igen sikeres találkozója. A
megjelentek száma, a találkozó sikere, annyira meglepte, mind a szervezõket, a
jelenlévõket, mind engem, hogy ott, spontán módon, de minden bizonnyal a Szentlélek
ösztönzésére született meg az elhatározás, hogy Krisztusban való találkozásokat a
jövõben is folytatni kell! Már ott is többen jelezték, hogy a következõ években
szeretnének otthont adni ennek az eseménynek. Így találkozott az egyházmegye aprajanagyja 2006. nyarán Mendén, 2007-ben Dunaharasztiban, Taksonyban, 2008-ban Vác
volt a házigazdája, - ennek az immár tradicionálisnak nevezhetõ találkozónknak,
melyre évrõl-évre több ezer hívõ jön össze. 2009. évben „Palócországban”Ludányhalásziban, 20l0-ben a Galga-mentén, Galgahévízen, majd 20ll-ben Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
Szolnokon találkoztunk. Az elmúlt években megtapasztaltam, hogy szükség van ezekre a találkozókra, hiszen híveink
így megismerik egyházközségeink életét, tapasztalatokat gyûjtenek, segítik egymást lelki, valamint kulturális
programjaik szervezésében.
A következõ év Egyházunk életében jelentõs esemény lesz, mivel Szentatyánk 2012. október l l-én hirdeti meg a Hit
évét. Öröm számomra, hogy jövõre lélekben együtt lehetünk a világ keresztény testvéreivel. 2012. június 29-30-án
az Ipoly folyó kelet-nyugati mellékvölgyében található kb. 600 lakosú Piliny községben kerül megrendezésre, az
etesi, a karancssági, a ságújfalui, valamint a szalmatercsi egyházközségek összefogásával. Bizalommal kérek
mindenkit, hogy lehetõségei szerint segítse a szervezõk munkáját. A Váci Egyházmegye, a majdan oda elzarándokoló
hívek, s a magam nevében is hálásan köszönöm, Isten fizesse meg minden támogató adományát!
Vác, 2011. november 30.
A Krisztus-ügyéért jótevõket imáimban foglalva, vagyok szeretõ üdvözlettel: Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök”

A találkozó részletes programja elérhetõ a www.vetpiliny.hu oldalon, illetve következõ lapszámunkban leközöljük.
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„Egyenlõség, szabadság,
testvériség!”
…hangzik el a mindenki által jól ismert
1848. március 15-én ismertetett 12 pont
utolsó szavaiban. Miért is fontosak ezek a
szavak? Mit is jelentettek akkor? Többek
között törvény elõtti egyenlõséget a
különbözõ társadalmi rétegekre nézve,
vallási egyenlõséget vagy egyenlõ
részvétet a „közös terhek” viselésébõl.
Sajtószabadságot cenzúrák nélkül, saját
tulajdonnal való rendelkezés szabadságát,
másoktól, például az osztrákoktól való
függetlenséget. A testvéries nemzeti
összefogást az akkori nagy Magyarország
minden népe között.
Ha jobban belegondolunk, 2012-ben is
kiálthatnánk ezeket a szavakat. Legyünk
egyenlõk az Európai Unió valamennyi
gazdag országával! Egyenlõ eséllyel
kerüljünk be a felsõoktatásba, munkahelyeinkre! Valósuljon meg az annyit
emlegetett esélyegyenlõség! Ne legyünk
rabjai a hiteleknek, adósságspiráloknak!

Országunk ne függjön a pénzügyi szféra
nagyhatalmaitól! Ne robotoljunk munkahelyeinken! Fogjunk össze és segítsünk
embertársainkon! Alkossunk egységet
határon túli testvéreinkkel! Ne féljünk
adni, s kapni… De vannak-e a XXI.
században olyan lelkes, a hazáért, a
magyarokért tenni akaró kiváló emberek,
mint Petõfi, Vasvári, Jókai, Kossuth,
Batthyányi vagy Széchenyi volt?
Falunkban is minden évben összegyûlünk a Petõfi szobornál, hogy megemlékezzünk a forradalom nagyjairól,
eseményeirõl, s annak hatásairól. Idén
sem volt ez másként. Gyerekek, felnõttek,
fiatalok és idõsek együttesen versekkel,
énekekkel, zenével, emlékezõ szavakkal
vagy csupán a jelenlétükkel tisztelegtek
bátor elõdeink elõtt.
Ebben az évben volt a 164. évfordulója
a forradalomnak. Vajon 164 év múlva
lesznek-e olyanok, akikrõl megemlékezhetnek az utánunk következõ nemzedékek? 1848-ban és 2012-ben is ezt kívánja a
magyar nemzet: „Legyen béke, szabadság
és egyetértés!”
Vincze Ágota

2012 ÁPRILIS

2012 ÁPRILIS

Koszorúzás képekben 2012 március 15.

Március 15-én minden megemlékezõ
kokárdát tûz a ruhájára. Ez a
hagyomány a francia forradalom
(1848. február 24.) nyomán
keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek elõször nemzeti
színû szalagot.

Koszorúz az iskola

Tisztelettel adózik az Ifjúsági Egyesület

Megemlékezik a Polgárõrség

Fejet hajt a képviselõ-testület

Nõnap 2012
Az iskolások mûsor közben a Petõfi téren

Ünnepi beszédet mond Beszkid János képviselõ
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Több mint kétszázan vettek részt a megemlékezésen

„Elsõ bálozóként” idén nekem jutott a megtisztelõ feladat, hogy
az önkormányzat nõi dolgozói nevében néhány szóban
megemlékezzek a nõnapi ünnepségrõl.
A jeles eseményre 2012. március 8-án délután 5 órakor került
sor, a dr. Manga János Közösségi Házban, ahol az önkormányzat
és az iskola dolgozói - kiegészülve a képviselõtestület néhány
lelkes tagjával -, vagyis a „fiúk”, fehéringesen, csinosan vártak
már minket, vagyis a „lányokat”.
A meglepetésmûsor elsõ felében szavalatot hallhattunk Bárány
Árpi tanár úrtól, énekelt nekünk Barna bacsi és Varga Bálint tanár
úr. Polgármesterünk köszöntõje után ismét Barna bacsi lépett
színre, immáron egy mulatságos történettel. Amíg a közönség a
szavain derült, a „fiúk” elõkészítették, illetve elõkészültek a
mûsor második felére. Mire kiderült, hogy mi minden történt a
mesében megénekelt vadnyúllal, addigra a fiúk is visszatértek,
iskolatáskára cserélve a fehér inget.
A második felvonásban a diákok szerepében újra láthattuk az
elsõ felvonás szereplõin túl Kovács Norbi és Bakos Laci tanár
urakat, Virág Laci önkormányzati dolgozót, illetve a
képviselõtestület tagjai közül Vincze Attilát, Kiss Jánost és

Koszorút helyez el a Kobak Egyesület

Tisztelegnek az 56-os Nemzetõrség képviselõi

Beszkid Jánost, ez utóbbiakat a pedellus, és a tanító szerepében.
Egy tanórára csöppentünk ugyanis, melynek fõ témája
természetesen a nemzetközi nõnap volt. És hogy ne maradjon a
diáksereg nõ nélkül, Bárány tanár úr igen nagy sikerrel változott
Margittá az elõadás idejére. Sok nevetés után, a közös énekkel
lezárt produkció végén tombolahúzás következett, melyen
alpolgármester asszonyunk egy pöttyös bokszerrel, Margit pedig
a polgármesterrel lett gazdagabb -õt is kisorsolták ugyanis.
A mûsor zárásaként Beszkid János próbálta több - kevesebb
sikerrel ismét komolyra fordítani a szót egy pohárköszöntõ
erejéig, majd a jelenlévõ hölgyek nevében Kissné Piroska tanárnõ
mondott köszönetet a szép estéért. A virágok átadása után
állófogadásra és egy kis kötetlen beszélgetésre is a fiúk vendégei
lehettünk.
Összességében és írásom zárásaként köszönetet szeretnék
mondani. A kedves figyelmességen, a finom vacsorán és az
ajándékba kapott virágon túl külön öröm volt tudni és látni, hogy
ezeknek a férfiaknak a nõnap megünneplése nem csak egy
kényszerû kötelesség, nem csak egy kötelezõ feladat, amit le kell
tudni, hanem valóban az ajándékozás örömének lehetõsége egy
szívbõl jövõ, vidám, önfeledt, bár idõnként talán kissé szertelen
este keretében. Köszönjük!
Beszkid Veronika

