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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!

2012 MÁJUS

XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM       FÜGGETLEN FALUSI LAP       Pünkösd hava        2012 MÁJUS

Ára: 150,-Ft

,,Te minden erõnél erõsebb erõ: anyai szeretet! Te emberi testbe öltözött napfény!
Te Isten szívébõl leszállott szent láng, haláltól nem félõ, erõs gyöngeség!’’  Gárdonyi Géza

 Május   6. (vasárnap) ANYÁK NAPJA
30 Május   6. (vasárnap) 17 Nagybátony-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
30 Május 12. (szombat) 17 Rimóc-Mátranovák bajnoki labdarúgó mérkõzés
00 Május 18. (péntek) 18 III. Biliárd- és Pókerbajnokság a Közösségi Házban

(5. forduló)
00 Május 20  (vasárnap) 16 IV. NYILVÁNOSSÁG NAPJA 
00 Május 20. (vasárnap) 18 Héhalom-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

00 Május 26. (szombat) 18 Rimóc-Szécsény bajnoki labdarúgó mérkõzés

 Május 27  (vasárnap) HÕSÖK ÜNNEPE

 Május 27  (vasárnap) ELSÕÁLDOZÁS, GYERMEKNAP

 Május 27-28. PÜNKÖSD
00 Június   2. (szombat) 18 Pásztó-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

00 Június   8. (péntek) 15 ÓVODAI BALLAGÁS

. a Közösségi Házban

.

.

 Május 22. (kedd) LOMTALANÍTÁS

30 Június   4  (hétfõ) 19 TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS.

Anyák napja alkalmából 
sok boldogságot kívánnak

A Rimóci Újság szerkesztõi 
minden édesanyának, 

nagymamának!

Hullámzó teljesítményt nyújt felnõtt csapatunk 
a tavaszi szezonban

15. forduló: Bercel - Rimóc 1-0 (1-0)
Bercel, 100 nézõ, vezette: Gordos Sz. (Baranyi I. G., Kazinczi B.)
Rimóc: Oláh T. - Hegedûs, Kuris, Mócsány, Lehoczki (Bangó B.) - Kelecsényi, 
laczkó, Lovász, Bangó N. - Árva, Bangó R.              Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Jele Cs.      Sárga lap: Tövis, ill. Mócsány, Kelecsényi, Oláh T.
Jók: Jele Cs., Koplányi, Egervári, ill., Oláh T., Laczkó
Az új összetételû hazai csapat az elsõ heti játékát megismételve, rengeteg 
helyzetet kihagyva, büntetõt hibázva is magabiztosan nyert.
Matyóka Ferenc: Küzdelmes mérkõzésen sikerült begyûjteni a három pontot. 
Sok sikert kívánok a vendégcsapatnak.
Komár Gábor: Gyenge színvonalú mérkõzésen, kapura veszélytelenül 
játszottunk. Bízom benne, hogy hazai pályán mi is annyi segítséget kapunk a 
játékvezetõktõl, mint a hazai csapat. Gratulálok Bercelnek.

16. forduló: Rimóc - Nõtincs 1 - 0 (1 - 0)
Rimóc 80 nézõ, vezette: Babcsán Á., (Béres K., Baranyi II. G.)
Rimóc: Oláh - Rádi, Kuris, Laczkó, Hodur - Bangó B.(Lehoczki), Lovász, 
Kelecsényi, Bangó N. - Árva, Bangó R.                   Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Hodur Sárga lap: Laczkó, Hodur ill. Dancsó
Jók: Az egész csapat ill. Tóth, Kurali, Szunter.
Kimondott jó iramú és küzdelmes mérkõzésen a 3. percben vezetést szereztek a 
hazaiak. A játék nagyobb részt a két tizenhatos között zajlott, gólszerzési 
lehetõség kevés adódott a kapuk elõtt. A legnagyobb helyzet a 40. percben 
Bangó Norbert elõtt adódott, a 16 méterrõl leadott lövését a vendégek kapusa 
Balog, bravúrral hárította. A mérkõzés hajrájában a nõtincsiek mindent 
megtettek az egyenlítésért, de a hazaiak hõsies védekezéssel megakadályozták 
õket a gólszerzésben.
Komár Gábor: Az elsõ szögletbõl gólt fejeltünk  a visszatérõ Hodur jóvoltából  
mely után lelkes, masszív védekezéssel és veszélyes kontrákkal teljesen 
megérdemelt gyõzelmet arattunk a jó képességû Nõtincs ellen.
Schwarcz Zoltán: A mérkõzés elején kaptunk egy szerencsétlen gólt, ez után 
rohantunk az eredmény után, voltak lehetõségeink, ezek kimaradtak, a jó iramú 
mérkõzés így vereséggel végzõdött. Egy pontot megérdemeltünk volna.

17. forduló: Rimóc - Somos 0-1 (0-0)
Rimóc, 70 nézõ, vezette: Bogár Gergõ (Tóth I., Mohácsi B.)
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Laczkó, Hodur - Rácz (Vincze), Lovász, 
Kelecsényi, Bangó N. - Árva, Bangó R.                    Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Horváth    Sárga lap: Lovász, Hodur, ill., Berki, Gyarmati
Jók: Laczkó, ill., az egész csapat
Ezen a mérkõzésen a hazaiak az elmúlt hét bravúros játékához képest sokkal 
gyengébben teljesítettek. Kapkodó és görcsös játékuk nem volt eredményes. A 
vendégek második félidei teljesítményükkel rászolgáltak a gyõzelemre.
Komár Gábor: Rengeteg hibával, rosszul futballoztunk a mai napon, de így is 
többször nyílt esélyünk a gólszerzésre. Amíg nem értékesítjük a helyzeteinket, 
addig esélyünk sincs eredmény elérésére. Fájó vereséget szenvedtünk. 
Gratulálok az ellenfélnek.

Ornyik Róbert: Küzdelmes mérkõzésen megérdemelt gyõzelmet arattunk. 
Gratulálok a játékosaimnak a mai teljesítményhez. További sok sikert kívánok a 
rimóciaknak.

18. forduló: Rimóc - Szurdokpüspöki 7-1 (4-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Pap István (Baranyi G., Oláh G.)
Rimóc: Oláh T. - Mócsány (Hegedûs), Kuris, Laczkó, Hodur (Rádi)  
Kelecsényi, Árva, Lovász (Bangó B.), Bangó N. - Vincze, Bangó R. (Lehoczki)
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Vincze (3), Bangó R., Kelecsényi, Bangó N., Oláh T., ill., Szõke
Sárga lap: Mócsány, Bangó B Jók: Árva, Bangó N., Vincze, ill., Szabó, Bacskai
Nagy részben a hazaiak irányították a mérkõzést, fölényük gólokkal párosult. 
Vincze Benjámin mester hármasa megtörte a hazaiak eddigi gólszegény játékát.
Komár Gábor: Közepes teljesítménnyel is megérdemelten nyertünk a gyenge 
játékerõt képviselõ ellenfél ellen. Remélem, ráéreztünk a gólszerzés örömére és 
a következõ meccseken is ízlelgetünk belõle.
Tóth József: Hat kezdõ játékost nélkülöztünk. Nem is lehetett más az eredmény. 
Gratulálok a hazai csapatnak.

19. forduló: Rimóc  Palotás 1 - 1 (1 - 0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Boda Viktor, (Katona L., Oláh G.)
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Laczkó, Hodur - Lovász (Lehoczki), Kelecsényi, 
Árva, Bangó N. - Vincze (Rádi), Bangó R. (Rácz)       Játékos-edzõ: Komár Gábor 
Gól: Kelecsényi, ill. Sipos       Sárga lap: Huszár          Kiállítva: Hodur (44.)
Jók: Laczkó, Lovász, ill.: Andó, Huszár, Korecz, Hadrik, Sipos
Közepes iramú mérkõzésen sok hibával játszottak a csapatok, az elsõ félidõ 30. 
percében Kelecsényi 25 méteres szabadrúgásgólja vezetéshez jutatta a hazaiakat, 
a 44. percben Hodur megkapta 2. sárgalapját és így õ elõbb mehetett az öltözõbe. A 
második félidõ elejétõl a hazaiak rohamoztak többet, de helyzeteik sorra 
kimaradtak. A vendégek a 75. perben kiegyenlíthettek volna, de ez nem sikerült, 
viszont ami késik nem múlik, jött nem sokára az egyenlítés is, a 87. percbe Sipos 
remek labdát kapott a 16-oson belül és balról 6 méterrõl a jobb sarokba gurított. 
Komár Gábor: Küzdelmes, de sok hibával tarkított mérkõzésen igazságos 
döntetlen születtet. A második félidõ elején 10 emberrel - eldönthettük volna a 
mérkõzést, nem tettük, és ez megbosszulta magát. Gratulálok az ellenfélnek.
Hegyi Tamás: Rászolgáltunk az egy pontra, de helyzeteink alapján több góllal 
kellett volna gyõznünk, ne legyünk telhetetlenek örüljünk az egy pontnak. 
Gratulálok a csapatomnak. Sok sikert a hazaiaknak.

Idehaza veretlenek ifistáink
14. forduló: Rimóc - Berkenye 2-2 (2-1)

Rimóc: Kormány R. - Szép, Rácz, Percze K, Mócsány - Kormány D., Kis, Percze 
R., Csizmadia B. - Csizmadia T., Lakatos          Gól: Kis, Csizmadia B.

Jó iramú, változatos, küzdelmes mérkõzésen nem sok hiányzott a gyõzelemhez.

15. forduló: Bercel - Rimóc 6-1 (2-1)
Rimóc: Csizmadia B. - Percze K., Szép, Rácz (Lakatos), Mócsány - Percze R., 
Beszkid A., Kis, Beszkid M. - Kormány R., Kormány D.
Gól: Beszkid A.       Sárga lap: Csizmadia B.

Nem játszottunk jól, bár 2-1-nél volt esélyünk az egyenlítésre, de szétesett 
játékunk miatt súlyos vereséget szenvedtünk.

16. forduló: Rimóc - Nõtincs 5-2 (1-2)
Rimóc: Csizmadia B. - Rácz N., Szép, Mócsány, Percze K. (Kormány, (Lakatos)-  
Percze R., Beszkid M., Csizmadia T., Kormány R. - Kis, Beszkid A.
Gól: Beszkid m., Csizmadia T., Mócsány, Beszkid A., Kis      Jók: Az egész csapat
Remek második félidõt produkáltak ifistáink és 2-1-es hátrányunkat gyõzelemre 
kovácsoltuk.

17. forduló: Rimóc - Somos 3-0 (0-0)
Rimóc: Kormány R. - Percze R., Kormány D., Rácz N., Csizmadia B. - Pásztor, 
Csizmadia T., Kis, Mócsány - Beszkid  A., Lakatos (Jusztin)
Gól: Mócsány, Beszkid A., Kis                Sárga lap: Kis, Kormány R.

Az elsõ félidõben még kimaradtak helyzeteink, de a másodikban már három szép 
góllal fektettük két vállra a somosiakat.

18. forduló: Rimóc - Szurdokpüspöki 6-0 (2-0)
Rimóc: Kormány D. - Percze K., Szép, Rácz N., Csizmadia B. - Pásztor, Beszkid 
M., Csizmadia T. (Percze R.), Kormány R. - Beszkid A., Kis 
Gól: Kis (2), Beszkid A., Kormány R. (2)       Sárga lap: Kormány R.

Végig fölényben játszottunk a mérkõzésen és ennek eredménye ismét gyõzelem.

19. Forduló: Rimóc - Palotás 5-1 (2-1)
Rimóc: Percze K. - Szép, Pásztor, Kormány D., Kis - Mócsány, Rácz, Beszkid M, 
Csizmadia B. - Kormány R., Beszkid A.   Gól: Mócsány (2), Beszkid m., Beszkid 
A., Kis ill., Nagy            Sárga lap: Mócsány R., Kormány R., ill.,  Hadrik
Gyengébb teljesítménnyel is gyõzelmet tudtunk szerezni.

A felnõtt bajnokság állása:
1. Nagybátony 19 14 3 2 64-16 45
2. Héhalom 18 11 6 1 41-14 39
3. Berkenye 19 11 2 6 58-27 35
4. Mátranovák 19 11 2 6 50-34 35
5. Nõtincs 19 10 5 4 33-23 35
6. Szécsény 19 10 3 6 35-33 33
7. Bánk 19 9 2 8 38-29 29
8. Karancslapujtõ19 8 3 8 38-40 27
9. Somos 19 7 5 7 34-34 25

10. Rimóc 19 7 2 10 43-35 23
11. Pásztó 19 6 0 13 32-51 18
12. Szurdokpüspöki 19 4 0 15 30-68 12
13. Palotás 19 3 2 14 19-55 11
14. Bercel 18 3 1 14 13-69 10

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Pásztó 19 17 1 1 105- 14 52
2. Nagybátony 19 16 0 3 85 - 21 48
3. Szécsény 18 15 2 1 63 - 11 47
4. Somos 19 11 1 7 57 - 53 33 (-1 pont)

5. Mátranovák 19 11 0 8 46 - 47 33
6. Karancslapujtõ 19 10 1 8 62 - 36 31
7. Rimóc 19 9 1 9 52 - 51 28
8. Berkenye 18 8 1 9 58 - 44 25
9. Bánk 19 8 1 10 41 - 55 24 (-1 pont)

10. Héhalom 19 8 0 11 41 - 59 20 (-4 pont)

11. Bercel 19 7 0 12 49 - 64 20 (-1 pont)

12. Nõtincs 19 6 1 12 44 - 48 19
13. Palotás 19 1 1 17 15 - 114 3 (-1 pont)

14. Szurdokpüspöki 19 0 0 19 6 - 107 0
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Gólyahír: Kiss Boglárka - 2012. 04. 14.
Szülõk:

Kiss Roland és Csemer Kitti

Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

Gondolatok:
veszíthetünk ezt-azt, de sajnos a keresztünk megmarad. Olyan, mintha 
összenõttünk volna. Elválaszthatatlanok vagyunk az utolsó lélegzetig. Az 
utolsó szívdobbanással, az utolsó sóhajjal szabadulunk csak tõle. Leválunk 
róla, s a vándor hazatér. De hová?

Kereszt… kérdések U.I: A Duna TV, a nemzet tévéje. A nemzet ilyen volna?

A keresztezõdés választásra késztet. Merre tovább? A keresztút CD Ajánló: Avatar: Szívünkbe zárva
is folyton döntéshelyzet, itt lépésrõl lépésre az a kérdés: hogyan Azt hiszem, bátran állíthatjuk, hogy az Avatar tudományos áttörést ért el új 
tovább? Az élet ajándék, a létünk a keresztünk. Kaptuk, visszük. albumával. Egy lemezbe zárt idõgépként jelenik meg elõttünk, ami a play 
Vállunkra vesszük, s cipeljük, amíg idõnk kitelik. Ennek súlya van. gomb megnyomásával, fejjel elõre repít minket vissza a 80-as, 90-es évek 
És az bizony nyom. Van úgy, hogy könnyebb az életvitel, de rock világába. Igazi retro érzés, jómagam is ilyesmin nõttem fel, így külön 
legtöbbször nehezebb, s ilyenkor felszínen a panasz: ó anyám, élvezet volt végighallgatni a tíz dalos lemezt, amibõl mindegyik egyedi 
miért szültél erre a világra? Kínok között jöttünk, kínok között hangulatot áraszt. Érdemes a zene mellett a szövegre is odafigyelni, mert 
élünk, kínok között távozunk. Hát békét már csak máshol mély tartalmakat hordoz magában. Aki nosztalgiára vágyik, annak 
lelhetünk? Nyugalmat valóban csak a túlparton találhatunk? És mindenképp kihagyhatatlan anyag.
milyen hosszú az út odáig? Lesz, aki elkísér, aki támogat, aki 

Könyvajánló: Fekete István: Számadásvigaszt nyújt? Meggörbülünk, vagy megnövünk a teher alatt? S ha 
elbukunk vele, lesz-e erõnk felkelni és mozdulni újra? S vajon Ez a novellás kötet az író számos vallomását tartalmazza nehéz, életre 
szánakozó könnyek az elesettért hullnak? Vagy sorsunkat szóló döntésekrõl, amelyek aztán egész további életútját megszabják, 
elfogadjuk. Hiszen mindenkinek megvan a saját keresztje. Vagy mások sorsát is a maga mércéjével ítéli meg, hittel, optimizmussal, vagy 
nem mindenkinek? És megyünk tovább könnyekkel, vagy beletörõdõ csöndes lemondással követi szereplõi életének alakulását.
könyörtelenül. Viseljük, amit az ország-világ ránk szabott. Közben Lõrik Sándor

Vincze Sándor
1966-2012

„Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott,
S pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te nem leszel halott,
Örökké élsz, mint a csillagok.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

VINCZE FERENC
(élt 92 évet)

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

Külön köszönet, Kobela Andrásnénak,
a Rimóci Hagyományõrzõ Együttesnek és
Beszkid Józsefnek a szép búcsúztatóért.

                                                                    Gyászoló család

V

Déska Bertalan
1945-2012

„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

VINCZE SÁNDOR
(élt 46 évet)

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

                                                                    Gyászoló család

V

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
Most sem hisszük el, hogy hiába várunk.’’

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak, a 

rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek
akik nagyon szeretett

DÉSKA BERTALAN
(élt 67 évet)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétüket nyilvánították és fájdalmunkban osztoztak.

                                                                    Gyászoló család

V

Hanula Noel - 2012. 04. 17.
Szülõk:

Hanula János és
Géczi Annamária

Virág Patrik - 2012. 04. 26.
Szülõk:

Virág Norbert és
Vincze Erzsébet Zsófia

Serdülõ bajnokság eredményei:
10. forduló: Rimóc- Nõtincs 0-1 (0-0)

Rimóc: Gönczi - Jusztin, Kormány, Percze (Rácz A.), Kõmíves - 
Pribelszki (Bene), Bada V. (Bada N.), Bangó, Oláh - Pásztor, Szép

11. forduló: Héhalom - Rimóc 1-10 (0-5)
Rimóc: Gönczi - Kõmíves, Kormány, Percze (Tihanyi), Oláh - 
Pribelszki, Pásztor, Bada V., Rácz (Bada N.) - Szép, Bangó P.
Gól: Pásztor Balázs (4), Szép Máté (3), Bada Viktor, Bada Norbert, 
Bangó Patrik

12. forduló: Rimóc - Szécsény 0-1 (0-0)

Rimóc: Gönczi - Jusztin, Kormány (Tihanyi), Kõmíves, Percze - Bene 
(Bada N.), Bada V., Szép (Oláh), Rácz - Pásztor, Bangó 

13. forduló: Bercel - Rimóc 7-2 (4-2)

Rimóc: Gönczi - Jusztin, Percze, Kormány, Bene - Bada V., Rácz, Bangó, 
Szép - Pribelszki        Gól: Banda Viktor (2)

14. forduló: Rimóc - Rétság 2-2 (0-1)

Rimóc: Gönczi - Kõmíves, Kormány, Pribelszki, Percze - Tihanyi 
(Bangó), Oláh, Bada V., Bada N. - Pásztor, Szép     Gól: Szép Máté (2)

A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) állása:
  1. Szécsény 13 12 1 0 111 - 9 37
  2. Rétság 14 12 1 1 67 - 24 37
  3. Bercel 13 8 0 5 68 - 35 24
  4. Rimóc 14 6 1 7 66 - 40 19
  5. Bánk 13 6 1 6 50 - 37 19
  6. Nõtincs 12 6 0 6 54 - 29 18
  7. Palotás 14 6 0 8 40 - 56 18
  8. Berkenye 14 5 0 9 54 - 58 15
  9. Szurdokpüspöki 13 3 0 10 22 -101 9
10. Héhalom 14 1 0 13 13 -156 3

Ülésterembõl

Településünk képviselõ-testülete áprilisban 27-én 
pénteken tartotta k vetkez  ülés  jelen volt minden 
megválasztott képviselõ, Jusztin Istvánné, megbízott jegyzõ, 
dr. Ludvai József Dezsõ rendõr alezredes, a szécsényi rendõr-
kapitányság vezetõje, Péter Zsolt a Rimóc Polgárõr Egyesület 
elnöke, Bablena Ferenc a Rimóci Ifjúsági Egyesület elnöke és 
Beszkid Andor polgármester. A 16 órakor kezdõdõ ülés 
jegyzõkönyvét Jusztin Istvánné vezette, a jegyzõkönyv 
hitelesítését Golopi Károly és Beszkid János képviselõk 
vállalták. Az ülés elsõ napirendje keretében dr. Ludvai Dezsõ 
József a Szécsényi Rendõrkapitányság vezetõje számolt be 
településünk közbiztonsági helyzetérõl. Az írásban is átadott 
beszámolóval kapcsolatban megfogalmazott legtöbb kérdés 
a KMB-s rendõr jelenlétével, a rendõr-polgárõr közös 
szolgálatellátással volt kapcsolatban. Sajnálatos tény, hogy 
megnõtt az ismertté vált bûnesetek száma. Ezek nagy 
hányadát a lopások teszik ki. A polgárõrség beszámolója az 
elõzõ év munkájáról szólt, mely mindenre kiterjedõen 
ismertette az egyesület mûködését. Nem csak a szakmai, de a 
gazdasági kérdések is megbeszélésre kerültek. Az egyesület 
elnöke köszönetet mondott mindenkinek, aki a polgárõrség 
munkáját anyagilag, vagy erkölcsileg támogatta a múlt 
évben.

Elfogadták a képviselõk a 2011. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót és a számviteli elõírásoknak megfelelõ mérleget. 
Önkormányzatunk úgy gyarapította vagyonát, hogy közben 
nem adósodott el. A beszámolót a könyvvizsgáló meg-
vizsgálta és ellenjegyezte.

Döntöttek a képviselõk az úgynevezett „önhikis” 
pályázat beadásáról is. Ezt a pályázatot a mûködési hiánnyal 
rendelkezõ önkormányzatok nyújthatják be.

Ezen az ülésen fogadta el a testület azt a törvényi 
kötelezésbõl fakadó rendeletet, mely szabályozza a hivatalon 
és hivatali idõn kívüli házasságkötés körülményeit. (Ennek 
tartalmáról következõ számunkban részletesen beszámo-
lunk.)

Az idei Falugyûlés - Nyilvánosság Napja - rendezvény 
idõpontját a képviselõk május 20-ára délután 4 órára tûzték 
ki.

A Megyei Közgyûlés Elnökének megkeresésére a 
képviselõ-testület ismételten felterjeszti Nógrád Megyei Sajtó 
Díjára a Rimóci Újság szerkesztõségét. Bízunk benne, hogy 
javaslatunk komolyan elgondolkodtatja a döntéshozókat és 
érdemesnek találják újságunk szerkesztõségét az elismerésre.

Döntött a testület, hogy megszünteti a bérleti szerzõdést a 
legnagyobb területû szántó földjét illetõen a gazdasági év 
végével.

A falu északi részével határos területen gazdasági, 
kereskedelmi és szolgáltató övezet, iparterület kialakítása 
érdekében tovább folytatódott a rendezési terv módosítására 
tett javaslat vitája.

A képviselõk másnapra, szombat délután 2 órára 
intézményi bejárást határoztak el a Gondozási Központ 
területére.

Az ülés zárt  ajtók mögött folytatódott, több egyéni 
kérelemrõl döntött a testület, majd 22 óra 26-kor véget ért az 
ülés.                                                     Beszkid Andor polgármester

ö õ ét, melyen     ÉMOP-4.2.1/A-09-2009-0012
„A szociális biztonságért Rimócon

A Gondozási Központ fejlesztésével”

A végéhez közeledik

a Gondozási Központ felújítása, bõvítése

Az ÉMOP-4.2.1/A-09-2009-0012 azonosító számú, „A szociális 
biztonságért Rimócon a Gondozási Központ fejlesztésével” címû 
pályázati projektünk megvalósítása a végéhez közeledik. 

A pályázati projekt során felújításra, kibõvítésre került a 
Gondozási Központ épülete. A bõvítés során új raktárak, iroda, 
öltözõ, vizesblokk és konyha került kialakításra. A felújítás során 
többek között új nyílászárókat, burkolatot, tetõt, hõszigetelést 
kapott az épület.

Az eszközbeszerzés során többek között beszerzésre kerül a konyhába 
elõkészítõ és húsbontó asztal, nagyüzemi gáztûzhely, konyhabútor, a 
raktárakba dexion polc, kis és nagy hûtõk, az ebédlõbe tálalószekrény, 
székek, továbbá beszerzésre kerülnek még öltözõszekrények, 
gardrób, nappali bútor, TV, DVD lejátszó, HI-FI, sarokülõ.

A támogatási szerzõdésben a projekt megvalósításának 
határidejét 2012. március 1-jérõl 2012. május 21-re módosítottuk. A 
módosítás oka, hogy a tetõ felújítását mûszaki szükségességbõl 
nem lehetett az eredeti tervek alapján megvalósítani. Ezért új építési 
engedélyt kellett kérnünk az I fokú építésügyi hatóságtól. Az építési 
engedély kiadásának elhúzódása miatt, lehetetlenné vált a március 
1-jei befejezési határidõ.                                             Percze Renáta

Rimóc Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Alaptörvény
Minden Polgármester Hivatalban, 
így Rimócon is ingyenesen 
igényelhetõ az Alaptörvénynek 
az Országgyûlés elnöke alá-
írásával ellátott példánya.
A Magyarország Alaptörvénye 
Díszkiadás címû album 10.000 Ft, 
postaköltség 1080 Ft + áfa díjért 
utánvéttel szintén megrendel-
hetõ.

Megrendelõlap kérhetõ a 
Hivatalban.

1 %
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki-
nek, aki szervezetünk javára ajánlotta fel 
adója 1 %-át! Egyesületünk a 2010. évi 
felajánlott 1 %-ot tisztítószerekre, szeme-
teszsákokra, a sportpályánál lévõ szelektív 
hulladékgyûjtõ kialakítására és mûködési 
kiadásaira fordította.

Kérjük, ne felejtsék el adójuk 1 %-át 
felajánlani a helyi szervezetek javára.

Amennyiben egyetért tevékenységünkkel,
válassza a Rimóci Kobak Egyesületet!

Adószámunk: 18642139-1-12
Köszönjük!        Rimóci Kobak Egyesület

Gyenes Kálmán
1956-2012

Géczi Lászlóné
1961-2012
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- Az általános büntetési nem változatlanul a pénzbírság, melynek 
mértéke általában 5.000-150.000 Ft, ill. szabálysértési elzárással is 

Jogszabályi változás következményeképp, ha a közoktatási büntethetõ szabálysértések esetén 5.000-300.000 Ft.
intézmény igazgatója jelzi az illetékes jegyzõnek, hogy a gyermek - A korábbiaktól eltérõen nem került meghatározásra az egyes 
igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma az tényállásokhoz kapcsolódóan kiszabható pénzbírság felsõ 
adott tanítási évben elérte az 50 órát, a jegyzõnek: határa, csupán az elõbbiek szerinti generális maximumok.
- 16. életévét be nem töltött gyermek esetén el kell rendelnie az 

- Meghatározza ugyanakkor a büntetés kiszabására vonatkozó iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának fel-
alapvetõ elveket, az enyhítõ (pl. a hatóságokkal való függesztését, valamint védelembe nem vett gyermek esetén a 
együttmûködés) és súlyosító körülményeket (pl. 2 éven belüli gyermek védelembe vételét,
felelõsségre vonás).- 16. életévét betöltött gyermek esetén kezdeményeznie kell a 

Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító - Egyes közlekedési szabálysértéseknél bevezetésre kerül a 
területi szervénél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelezõ 
elrendelõ eljárás megindítását. mértékének (fixbírság) meghatározása. Ennek alapján, amennyiben 
Tehát 16 év feletti gyermekek esetén a család az iskoláztatási az eljáró hatóság a Kormányrendeletben felsorolt valamely 
támogatást már nem kapja meg természetben, attól a szülõ már szabálysértés miatt bírságot szab ki, az ott meghatározott összeget 
teljes mértékben elesik. A szüneteltetést 3 hónaponként kell kell alkalmaznia. Megállapítható, hogy a szabálysértési eljárásban 
felülvizsgálni, melynek célja, hogy az újbóli folyósítást csak akkor kiszabható pénzbírság ezekben az esetekben a helyszíni bírság 
lehet kezdeményezni, ha a gyermek igazolatlanul nem hiányzik az összegének kétszerese. A fixbírságot a jogalkotó a jogbiztonság 
iskolából. Kérjük, hogy mindenki figyeljen oda, hogy gyermeke fokozása érdekében vezette be. Egyes közúti közlekedési 
teljesítse a tankötelezettségét. szabályszegések esetén az objektív felelõsség, illetve az elkövetõ 

megállapítása esetén alkalmazott közigazgatási bírságok is fix 
összeggel kerültek meghatározásra. Ezzel összhangban állónak 
minõsíthetõ, hogy a leggyakrabban elõforduló, azonban a közúti Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
közlekedés rendjét kisebb fokban sértõ, vagy veszélyeztetõ, fenti szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi 
körbe nem tartozó szabálysértések is meghatározott, de azoknál CLXXV. törvény szerint: A civil szervezet köteles a 
kisebb mértékû szankcióval legyenek sújthatóak. Ennek hiányában jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, 
elõfordulhatna, hogy a generális felsõ határra (150 ezer Ft) tekintettel valamint közhasznúsági mellékletét - kötelezõ könyvvizsgálat 
a bírság a fix összegnél jóval magasabb lehetne (pl. záróvonal esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának 
átlépése esetén a meghatározott helyszíni bírság összege 15.000 elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel 
Ft, a szabálysértési eljárás során pedig 30.000 Ft). A helyszíni együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követõ 5. hónap 
bírsággal szemben a szabálysértési eljárásban kiszabható utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelezõ 
magasabb összeget a költségesebb eljárás lefolytatása indokolja.könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint 

amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. - A helyszíni bírság összege általában 5.000-50.000 Ft-ig, 6 
2012. január 1. napját követõen csak olyan civil szervezet hónapon belüli ismételt elkövetés esetén 70.000 Ft-ig terjedhet, 
kaphat költségvetési támogatást, amely letétbe helyezte kivéve a fixbírság hatálya alá tartozó szabályszegések esetét. A 
beszámolóját. A változások a nem mûködõ civil szervezetek Szabs. tv. a helyszíni bírság esetén is külön rendelkezik a halmazat 
(egyesületek, alapítványok) kiszûrését szolgálják, hiszen ha a civil és a visszaesés jogintézményének alkalmazásáról.
szervezet ezen kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül 

- A jelenleg is alkalmazott intézkedések köre nem változik, így a 
nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenõrzési eljárás lefolytatása 

jármûvezetéstõl eltiltás, az elkobzás, a kitiltás és a figyelmeztetés 
céljából értesíti az ügyészséget.

egyaránt a szankciórendszer részét képezik. A kitiltásra ugyanakkor 
További információ: http://civil.kormany.hu oldalon.

már nemcsak sportlétesítménybõl és sportrendezvényrõl van 
lehetõség, hanem kereskedelmi egységbõl is.

- Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több 
Az új Szabálysértési törvény 2012. április 15-én lépett hatályba és 

szabálysértés miatt vonják felelõsségre, a halmazati szabályok 
számos anyagi és eljárásjogi változást vezet be.

alkalmazására kerül sor. A fixbírságon kívüli tényállások esetén a 
Az újraszabályozás célja, hogy gyors és eredményes fellépést pénzbírság felsõ határa 225.000 Ft, elzárással sújtható 
biztosítson azokkal a jogsértõ magatartásokkal szemben, amelyek szabálysértés esetén 450.000 Ft-ig terjedhet. A Szabs. tv. külön 
a bûncselekményekhez képest enyhébb fokban sértik vagy határozza meg a fixbírsággal büntetni rendelt szabálysértések 
veszélyeztetik a társadalmi normákat, az állampolgárok és a elkövetése esetén alkalmazandó halmazati szabályokat.
szervezetek személyét vagy jogait, az együttélés szabályait, 

- Új rendelkezés az ismételt elkövetéssel járó szankcionálás 
akadályozzák vagy zavarják a közterületek, illetve a közlekedés 

bevezetése. Ez egyrészt vonatkozik a 6 hónapon belül harmadik 
rendjét. További célja a cselekmények elbírálásával kapcsolatban, 

alkalommal elkövetett  nem közlekedési - szabálysértések 
hogy a szabálysértési eljárások megfeleljenek a hatékony, gyors 

szigorúbb elbírálására (90/75/60 napig terjedõ szabálysértési 
ügyintézés kritériumának.

elzárás lehetõségére), másrészt az engedélyhez kötött 
Alapvetõ anyagi jogi változások: jármûvezetés szabályainak megszegésével elkövetett közlekedési 

szabálysértések esetén a jármûvezetéstõl eltiltás kötelezõ - Módosul a szabálysértés fogalma, amelynek alapján nem 
alkalmazására.állapítható meg szabálysértés, ha a cselekményre jogszabály 

közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el, ezáltal tehát - Jelentõsen emelkedik, 20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra a tulajdon 
megszûnik a szabálysértési és a közigazgatási eljárások elleni szabálysértések szabálysértéssé nyilvánító értékhatára.
párhuzamos alkalmazása.

- Jelentõs változás következett be a szabálysértések számában, 
- Új büntetési nemként vezeti be a közérdekû munkát, 6 - 180 óra a korábbi több mint 180-nal szemben a Szabs. tv. mindössze 86 
idõtartammal. Alkalmazására csak az eljárás alá vont tényállást tartalmaz. A kikerült szabályszegések felülvizsgálata 
beleegyezésével van lehetõség. Végrehajtására az elkövetõnek alapján azok egy része közigazgatási bírság hatálya alá kerül.
kell jelentkeznie az állami foglalkoztatási szervnél. - Valamely cselekményt vagy mulasztást a jövõben már csak 

törvény nyilváníthat szabálysértéssé, a korábbi, egyes - Továbbra is a legsúlyosabb szankció az elzárás (új elnevezéssel: 
szabálysértéseket meghatározó Kormányrendelet, valamint az szabálysértési elzárás), változatlanul 1 - 60 napig, halmazat esetén 90 
önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.napig (fiatalkorú esetén 30, illetve 45 napig) terjedõ idõtartammal.

Folyamatosan változó jogszabályok…
Napjainkban egyre több jogszabály változik, mely kihatással van életünkre is. A módosításokat még a jogalkalmazóknak is 
nehéz követnie, pedig a törvény nem ismerete, nem mentesít annak betartása alól. Hogy segítsük egy kicsit a változások 
nyomon követését, megpróbáltuk most 3 területen összefoglalni olvasóink számára a legfontosabb változásokat.

Iskolai hiányzások következménye

Civil szervezetek figyelem

Tájékoztató az új szabálysértési törvényrõl

ájtatosság terjesztésére számos szentek közremûködtek s 
eredetére nézve a római katholikus egyházzal egykoru. De 
azért ez ünnep csak 1745-ik évben hozatott be V. János, 
portugali király sürgetõ kérelmmére XIII. Benedek pápa által; 
noha az egyház arról se a szent misében, se a papi 
zsolozsmában meg nem emlékezik. Egyekként Mária hét 
örömeinek buzgó tisztelõit X. Kelemen pápa bucsu-
kedvezményben részesíté.

Boldogasszony keresztények segítsége ünnepén
Május hó 24-én

Oh mily elhagyottak volnánk, ha nem birnók Máriát, a 
keresztények segítségét, ki mindenkor azon van, hogy Boldogasszony hét örömei ünnepén

nyomorainkon segítsen. Számtalanszor tapasztalta a Május 7-én
keresztény katholika anyaszentegyház és pedig majd 

Örvendezõ és vidor érzelemmel vesz részt az egész mindenkor csodálatos módon szükségleteiben az Isten 
katholikus világ a boldogságos szûz Máris hét örömeibe, anyjának különös oltalmát és segedelmét. Már V. Pius pápa 
melyek sok és iszonyú fájdalma közepette szentséges ezen sokszorosan tapasztalt kegyelmek tekintetébõl elrendelte, 
szívének osztályrészül jutottak. Az Istenanya maga hogy a katholika egyház a dicsõséges mennyei királynét a 
kinyilatkoztatta szent Mechtildisnek az élete folytán lorettói letenyében: „keresztények segítsége” czím alatt 
élvezett örömeit, melyeket õ imigy sorolt elõ: 1. Az tisztelhesse s segélyül hívhassa. Ama fényes tengeri gyõzelem, 
arkangyal üzenete fölötti öröme, mellyel az üdvözítõ melyet a keresztények 1671-ik évi október 7-én, a segítségül 
szülõjévé választatott; 2. Az isteni kisded születése fölötti hívott szent Szûz hathatós közbenjárására a lepantói öbölben a 
anyai öröme a betlehemi istállóban; 3. A kisded Jézus pogány törökök fölött nyertek, szintén nagy ösztönül szolgált e 
hódolatteljes imádása a három királyok által; 4. Jézusnak czimre. Boldog emlékü VII. Pius pápa történetileg nevezetes 
föltalálása fölötti öröme a jeruzsálemi  templomban;  5.  diadalmas visszajövetele Rómába, adott fõkép alkalmat a mai 
Dicsõséges föltámadásakor; 6. Urunk mennybe- ünnep behozatalára. Örök emlékül és hálából a dicsõséges 
menetelekor; 7. A Szentlélek eljövetelekor pünkösd mennyei királynénak sokszorosan tapasztalt oltalmáért, 
napján. (Más szent egyház tanítók nyomán azonban rendelte el ezen tiszteletreméltó egyházfejedelem, hogy évente 
utolsó öröme helyett a boldogságos szûz Máriának saját örök idõkre ezen ünnep megtartassék.
mennybemenetele fölötti öröme vétetik.) E szép (Forrás: Makula nélkül való tükör címû imádságos könyv)

bármi más módon a pályázat véghezvitelét. Aki anyagilag 
szeretne támogatást nyújtani az a helyi Takarékszövetkezetben 
csekken befizetheti az összeget. Csekkek a Takarékszövetkezetben, 

Ami a múlt havi írásunkból kimaradt: valamint az egyesület vezetõjétõl kérhetõk.
2011. évi támogatóink, segítõink: Bízva a lakosság segítõkészségében, várjuk megtisztelõ 

Jusztin Bertalan, Percze Bertalan, Vincze Zsolt, Bablena Péter, támogatásukat, továbbá, aki teheti adója 1%-ával támogassa 
Rigó Csaba, Golyán István, id. Szabó János, Percze Renáta, az egyesületet a további mûködésben.
Holecz Jánosné Adószám: 18642902-1-12
Továbbá köszönjük a segítséget, mindazoknak, akikkel együtt-

Az eddigi támogatásukat megköszönve, továbbra is maradunk 
mûködési megállapodásunk van.

a lakosság szolgálatában.                  
A vezetõség nevében: Péter ZsoltTÁJÉKOZTATÁS ÉPÜLETBÕVÍTÉSRÕL

A R.P.E. 2009 évben az MVH által kiírt pályázati 
lehetõségre igényt adott be. Az MVH a pályázatban 
foglalt támogatási igénynek helyt adott bruttó 2.290.126,-
Ft összegben.

A támogatási igényben szerepel:
Több funkciós szolg.kabát: 740.625,-
Adóvevõ készülékek: 223.390,-
Rendszám azonosító: 243.000,-
Távcsõ: 70.780,-
Épületbõvítés: 1.013.331,-

Az egyesület 2011-ben 2 darab távcsövet vásárolt 
72.000 Ft értékben. 2012. májusában az épületbõvítést 
szeretnénk elkezdeni, melynek tervrajzát a cikkhez 
mellékeltük.

Az építmény egy féltetõs zárt tároló helyiség, eszközök 
tárolására szolgál.

A pályázatban szereplõ támogatási összeg utófinanszí-
rozású. Az egyesület sajnos forráshiányos, ezért az a 
kérésünk, hogy aki teheti, az segítse anyagiakkal, vagy 

POLGÁRÕR HÍREK
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Alapvetõ eljárásjogi változások:

- Szûkült a szabálysértés miatt eljáró hatóságok köre. 
Általános szabálysértési hatóság a jegyzõ helyett a 
megyei (fõvárosi) kormányhivatal, szabálysértési hatóság 
ezen túl a rendõrség (helyi rendõrkapitányság), valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve.

- Módosult a helyszíni bírság kiszabására jogosultak köre is. 
A rendõrség jogosultságot kapott valamennyi 
szabálysértés helyszíni bírságolására.

- A rendõrségnek a korábbi kettõvel szemben valamennyi 
szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés (13) 
esetén elõkészítõ eljárást kell lefolytatnia.

- A helyszíni bírságolás során új jogintézmény a helyszíni 
idézés, 5 napon belül az elkövetés helye szerinti 
szabálysértési hatósághoz.

- Az eljárási szabályok vonatkozásában a Szabs. tv. bevezeti 
a feljelentés elutasításának jogintézményét (ez esetben 
nem indul meg a szabálysértés eljárás).

- Külön nevesíti - a tényállás tisztázást nem igénylõ 
ügyekben - a meghallgatás nélküli határozathozatal 
lehetõségét (15 napon belül), amely során hozott döntés 
elleni jogorvoslatként a meghallgatás kérését határozza 
meg.

- A meg nem fizetett pénzbírság és helyszíni bírság 
végrehajtására vonatkozó új szabályozás szerint a 
bírságösszegeket - a rendelkezésre álló 30 napon belüli - 
meg nem fizetés esetén elzárásra kell átváltoztatni 5000 
Ft /nap mértékben. Az egyéb költségek végrehajtása 
továbbra is adók módjára történik.

- Újdonság az is, hogy a bírságok megfizetése a jövõben 
csekken történik, de ez mit sem változtat azon a tényen, 
hogy az összeg nem az azt kiszabót, hanem az államot illeti 
meg.

- Az elzárásra átváltoztatást megelõzõen a Szabs. tv. 
megteremti a meg nem fizetett pénzbírság, illetve a 
helyszíni bírság 5000 Ft-onként 6 óra közérdekû munkával 
történõ megváltásának a lehetõségét. Ennek érdekében - a 
befizetésre rendelkezésre álló határidõt követõ 3 
munkanapon belül (de azt megelõzõen is)  be kell 
jelentkeznie az állami foglalkoztatási szervnél. Elmulasztása 
esetén a hatóság az elzárásra átváltoztatásra intézkedik. A 
közérdekû munka végrehajtásáról az állami foglalkoztatási 
szerv gondoskodik és végzi a szabálysértési hatóságnak a 
közérdekû munka végrehajtásával vagy meghiúsulásával 
kapcsolatos értesítését. A közérdekû munka végzésének 
feltétele a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
elvégzése.

- Változás, hogy a szabálysértés elkövetésétõl keletkezett 
valamennyi költség a bizonyítás érdekében felmerült 
szabálysértési költségnek tekintendõ, melynek 
viselésére a felelõsségre vont személy köteles 
(meghatározott feltételek esetén személyes költségmentes-
ség engedélyezhetõ).

- A Szabs. tv. alapján továbbra is van lehetõség a 
méltányosságra irányuló kérelem benyújtására, 
azonban azt csak a pénzbírság megfizetésére nyitva álló 
határidõig, egyéb jogkövetkezmény esetén a végrehajtás 
megkezdéséig lehet - egy alkalommal - elõterjeszteni.

A szabálysértési nyilvántartási rendszer létrehozása:

A Szabs. tv. a jelenlegi, szabálysértés miatt jogerõsen 
elmarasztaltak központi szabálysértési nyilvántartása 
mellett az új rendszer részeként szabályozza az eljárás alá 
vontak, valamint a helyszíni bírságoltak nyilvántartását is.

Az új törvény hatálya:

A 2012. április 15-én vagy azután elkövetett 
szabálysértésekre terjed ki. Ennek értelmében az ezt 
megelõzõen elkövetett cselekmények esetén a jelenleg 
hatályos, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 
rendelkezései szerint kell eljárni, tehát még évekig a két 
jogszabály párhuzamos alkalmazásával kell számolni.

ORFK Szóvivõi Iroda

Benkó Péter:             90 éves a Rimóci Rezesbanda!- A zenekar jelenlegi tagja: ifj. Beszkid József

hogy belecseppentem a - Milyen okból, mely indíttatásból, hogyan kerültél a 
bandába, már ketten voltunk rezesbandába?
trombitások.- Mikor a bandával kapcsolatba kerültem, már játszottam más 
Aztán ahogy Sándor bácsi hangszereken a lehetõségekhez képest.
eltávozott, Bablena Feri Fúvós hangszerrel még nem kerültem akkor kölcsönhatásba, és 
bácsi vette át a helikont és mikor láttam a bandát, érdekelt, hogy hogyan is kell játszani 
Király Berci bácsi visszatért azon a hangszeren, illetve hogy elég a 3 billentyû ahhoz, hogy 
a bandába baritonozni, vagy, minden hang megszólaljon. Kb. 10-11 éves körül lehettem, 
ahogy õ nevezte „basfidli”! amikor elvitt Édesapám egy banda próbára…., ha jól 
Aztán sajnos Libór Berci emlékszem Bablena Feri bácsiéknál volt a próba - aki most 
bácsi is eltávozott a bandá-helikonon játszik, akkoriban még baritonozott, de kiderült, hogy 
ból és akkor volt egy kis bármelyik hangszert meg tudja szólaltatni.
jövés-menés és csere-bere - Nehéz volt a beilleszkedés?
a hangszereket illetõen, de - Nagyon örültek az érdeklõ-
valahogy mindig megoldot-désemnek és rögtön a 
tuk a létszámproblémát. Emlékszem Édesapa elkísért minket kezembe is nyomtak egy 
egy fellépésre, és nem volt helikonos, viszont ha már õ úgy is ott trombitát meg egy fúvókát, 
volt, akkor a nyakába akasztották. Elmagyarázták mit kellene mert ha jól emlékszem azt a 
csinálni, aztán: „Hadd menjen!” Akkor még õ sem sejtette, hogy hangszert néztem ki, de az is 
ezzel az ártatlan beugrással benn is marad a bandában. Mert lehet, hogy trombitásból volt 
aztán mikor nagydobosra volt szükség, akkor „nagydobolni” kevés és ez jutott…. erre már 
kellett! Nem volt mese: valakinek ütni kellett a dobot!nem emlékszem….nagyjából 
A további tagcserékrõl és a fiatalok érkezésérõl majd mesélnek elmagyarázták a fújás techni-
a „fiatalok”, hogy legyen nekik is mit mondaniuk! :-)kát - ami elsõre nem túl 

egyszerû, de addig fújogat- - Milyen zenét játszik a zenekar?
- A repertoárt illetõen fõként magyar csárdásokat, indulókat, tam, amíg értelmes hang nem 
foxokat és keringõket játszik a banda, és természetesen az jött ki a trombitából. Aztán nagyvonalakban megmutatták a 
egyházi énekeket is, hisz régebben szinte természetes volt, hangok fogásait és mondták, hogy: „na, ezt kell gyakorolni” 

hogy minden körmenet és nagyobb ünnepeken a Kis-Mivel zeneelméletbõl voltak némi ismereteim, ezért 
zenekarral felváltva játszottunk - ami nekem egy picit az a része érthetõ volt, így maximálisan csak a fújás 
macerás volt, mert a kis-zenekarban is tag voltam.technikára tudtam koncentrálni. Szerencsére elég 

gyorsan rájöttem, hogyan szólaltathatom meg a - CD is készítettél a bandának…
- Igen, lehetõség nyílt arra, hogy elfogadható trombitát, és onnantól kezdve a banda tagja voltam! 
minõségben rögzítsük a banda játékát. Örömmel Akkor még nem sejtettem, hogy amilyen könnyen be 
vállaltam a feladatot, hogy megörökítsem egy részét a lehet kerülni, annyira lehetetlen kilépni! :-)
repertoárnak. A továbbiakban várhatóan lesz Persze még meg kellett erõsödni a számnak és meg 
folytatása, mert a teljesség igénye nélkül készült ez a kellett tanulni a dalokat, de minden dalismeret nélkül 
cd.már játszhattam a bandában, hisz kontrázni is kellett 

valakinek! - Egy-két anekdotát fel tudnál eleveníteni?
- Rengeteg vicces történet van, amit megéltem a Aztán szép lassan megtanultam hallás után a 
fellépések során. A május elsejei ébresztõk dalokat… illetve Bablena Berci bácsi korrepetált 
kifejezetten szórakoztatóak voltak, fõleg akkor, ha több lelkesen, mert volt sok olyan dal, amiket már nem 
faluba is hivatalos volt a banda. És ugye, ilyenkor sok játszott a banda, és gondolta, ha már új tag vagyok, 
szimpatizáns leállította a kocsit, és kötelezõ jelleggel akkor rajtam keresztül újból elõ lehet szedni ezeket - 
meg kellett kóstolni a pálinkáját - hisz a bandának jobb én pedig vevõ voltam rá.
esetben a legjobbat hozta… Mivel nem akartuk - Kik játszottak ebben az idõben a bandában?
megsérteni az illetõt, így hát természetesen - Akkor még Göndör Sándor bácsi volt a helikonos, 

elfogadtunk mindenhol egy picit, de a sok kicsi sokra megy Libór Berci bácsi a nagydobos, Kanyó Pista a kisdobos, Bablena 
elven, délre, mire hazaértünk, senkinek nem volt gond az Feri bácsi baritonozott Kanyó Janival együtt, Bablena Berci 
alvással!bácsi klarinétozott és Kabda István volt a prímás. Aztán úgy, 

Aztán régebben lovas kocsival szállították a bandát, ami 
külön kiképzést igényelt pl. hegymenetben mikor Erdélyi 
Béla bácsi zabolázta a lovakat! Akkor kapaszkodni kellett, 
mert különben össze-vissza dõltünk volna a kocsin. Aztán 
Hollókõn is szép meredek útvonalak vannak, ahol 
egyszer egy gyújtáshibás Barkasszal szállítottak, és a 
hegyen felfelé padlógáznál elkezdett visszafelé gurulni 
az autó… mint kiderült a 3-ból csak 2 henger mûködött, és 
mi is sokat nyomtunk annyi pálinka után. Egyszer 
Andorka úgy megijedt, hogy leugrott a platóról!
- Milyen szerepet tölt be a banda az életedben?
- Az évek során rájöttem arra, hogy sokkal nagyobb 
jelentõséggel bír banda-tagnak lenni, és sokkal több, mint 
bármelyik zenekar tagjának lenni, hisz amit a banda 
képvisel, az szinte egyedülálló az országban! Érdekes 
színfoltja a palóc kultúrának! S mivel a rimóci 
hagyománynak és történetnek is szerves része, ezért jó 
lenne, ha sokáig fennmaradna! 

 (A riportot Benkó Péter készítette)

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014

„Legyen jobb a gyerekeknek Rimócon”

Hírek a Rimóci Biztos Kezdet 
„Napraforgó” Gyerekházból

Április hónap Húsvét ünnepét tartogatta számunkra. A 
Gyerekházban is készültünk az ünnepnek megfelelõen. Tojásfestõ 
programunkra meghívtuk Golyánné „Gyöngyi” Bözsi nénit, aki el is 
jött és bemutatta nekünk a viaszos tojásfestés technikáját, s közben 
megtudtuk, hogy milyen tojást kell adni a részeges, milyet a jómódú és 
milyet a szegény locsolkodó legénynek. Húsvéti ajándékként tojástartó 
dobozból készült tyúkocskákat kaptak a gyerekházas gyerekeink. 
Gipszbõl kiöntött húsvéti tojásdíszek festésére is volt lehetõsége az ide 
látogatóknak. 

E hónapban volt „Az egészség világnapja”, ennek alkalmából a 

gyerekekkel közösen gyümölcssalátát készítettünk, akik nagyon 
élvezték a gyümölcsdarabolási munkálatot. 

Névnaposunk is volt e hónapban, akit köszöntöttünk nagy 
szeretettel. Áron névnapot tartottunk, akinek anyukája finom 
süteményt készített e napra. 

A szülõk, nagyszülõk segítségével elkészült a veteményeskertünk 
is. Nagy munkával sikerült felásnunk egy darab területet az udvarban, 
amelyet aztán be is ültettünk. Tavaszi nagytakarítást végeztünk a 
kertben, gereblyéztünk, kapáltunk, elégettük a száraz hulladékot. 

A Föld napján ültettünk egy gesztenyefát a Gyerekház udvarán, 
reméljük évek múltával árnyékot adó fácska lesz belõle. 

Április utolsó hetében elkezdtünk készülni az anyák napjára. 
Ajándékot készítettünk, daloltunk, verseltünk a gyerekekkel. 

Sütõs napjaink is voltak e hónapban is, laskát, muffint sütöttünk. 
Anyukáinkat, nagymamánkat május 4-én ünnepeltük, melyr l a 

k vetkezõ lapsz mban besz molunk.
Májusban is várunk mindenkit sok szertettel a Gyerekházba.

                      Rigóné Lehoczki Bernadett

õ
ö á á
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

„MINI-KRESZ” verseny
Mi is részt vettünk a Szécsényben 

megrendezett közlekedésbiztonsági 

nyílt napon.

A nagycsoportból 8 fõ képviselte 

óvodánkat. Ide olyan gyermekeket 

választottunk, akik tudnak már 

kerékpározni, illetve valamennyire 

jártasak ebben a témában. Kellemes 

délelõttöt töltöttünk el, ahol elsõként 

Tomi bohóc szórakoztatott minket. Ezt 

követõen kerékpározásra került sor a 

kijelölt pályán, amit mindenki izgatottan 

várt. Várakozás közben megismerked-

hettünk a többi versenyzõvel, illetve 

kipróbálhattuk a szécsényi ovi udvari 

játékait. A délelõtt folyamán lehetõség 

volt tenyérnyomat készítésére is. Aki 

megéhezett finom szendvicset és 

limonádét fogyaszthatott. Láttunk kutyás bemutatót, ahol nagyon életszerûen bemutatták nekünk azt, hogy mennyire tudja 

segíteni a rendõrök munkáját egy kiképzett kutya. A program végén ajándékcsomagot kaptunk, amit örömmel hoztunk haza 

azoknak, akik itthon maradtak.

Köszönjük a szervezõknek, hogy részt vehettünk ezen a napon!                                           Pásztorné Percze Gyöngyi

A versenyen résztvevõ csapat

Barna bácsi meséje

Az egyik délelõtt mese foglalkozása más volt, 

mint a többi. Községünk nagy mesemondóját, 

Vincze Barnát, Barna bácsit vártuk az óvodába. 

Barna bácsival hetente az ovifocin is találkozhat-

nak a gyermekek, most azonban két mesével 

örvendeztette meg õket. 

A mese mindig nagy hatással van a 

gyermekekre és, ha ez a megszokottól eltérõ 

módszerrel történik, akkor még élményszerûbb 

számukra. Így történt ez most is több napon át 

beszélgettek róla egymás között.

Barna bácsi! Ezúton is köszönjük!

Pásztorné Percze Gyöngyi

ISKOLÁBA KÉSZÜLÜNK
Április hónapban sorkerült az iskolai beiratkozásra. 

A nagycsoportos gyermekek közül 16 gyermek kezdheti meg az elsõ osztályt szeptemberben.
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében ellátogatunk az iskola épületébe,

Részt veszünk egy tanórán, illetve ismerkedünk a leendõ tanító nénikkel.

Az óvodai búcsúzásra, június 8-án 15 órakor kerül sor az óvodában.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Településünk kül- és belterületén több helyen van illegális szemétlerakó hely. Tájékoztató a Startmunkaprogramról Ezek felszámolás mind egészségügyi, mind környezetvédelmi szempontból is 
nagyon fontos.A 2011 novemberében benyújtásra került a 2012. évi startmunka program 

4. Belvízelvezetési program:pályázat, amely kedvezõ elbírálásba részesült. 
Foglalkoztatottak száma: 8 fõ.5 “projektláb” megvalósítására kaptunk lehetõséget az alábbiak szerint:
Foglalkoztatás idõtartama 6 hónap (2012.04.01-tõl 2012.10. 31-ig).

1. Mezõgazdasági program: Településünkön a belvíz és csapadékvíz elvezetése - vízelvezetõ árkok 
Foglalkoztatottak száma: 12 fõ. elhanyagoltsága miatt - igen sok gondot jelent.  A település belterületi útjai 
Foglalkoztatás idõtartama 10 hónap (2012.03.01-tõl 2012.12. 31-ig). mentén lévõ vízelvezetõ árkok karbantartása szükséges, mivel egy-egy nagyobb 
Településünkön a közfoglalkoztatás keretében évek óta foglalkozunk az esõzés alkalmával a nagymennyiségû víz elvezetése nem megoldott.
önkormányzat tulajdonában lévõ földterületeken mezõgazdasági Az elmúlt évek rendkívüli csapadékos idõszakai következtében a belvíz szintje 
tevékenységgel. A növénytermesztés során megtermelt, elsõsorban konyhakerti is jelentõsen emelkedett, amely veszélyeztette a lakóházakat, - számos 
növényeket  (bab, borsó, hagyma, uborka, káposzta, burgonya, fõzõtök, mák, ingatlan pincéjét öntötte el a víz több alkalommal - a kerteket, lehetetlenné téve 
sárgarépa, zöldség) az önkormányzat által mûködtetett konyhákon hasznosítjuk, azok mûvelését.
ahol naponta az iskolás, óvodás gyermekek, valamint a Gondozási Terveink szerint a vízelvezetõ árkok megfelelõ karbantartásával ezek a 
Központunk által ellátott idõs emberek részére fõznek. A közfoglalkoztatottak problémák megszûnnek, vagy legalábbis mérséklõdnek.
segítségével megtermelt zöldségek lehetõvé teszik, hogy a fõzéshez 
felhasználható alacsony nyersanyagnorma ellenére változatos, tartalmas és 5. Közúthálózat javítása:
egészséges  étkeztetést biztosítsunk az étkezést igénybe vevõk részére. Foglalkoztatottak száma: 5 fõ.

Foglalkoztatás idõtartama: 6 hónap (2012.04.01-tõl, 2012. 10.31-ig).2. Mezõgazdasági földutak rendbetétele:
Településünk közútjainak állapota sok kívánnivalót hagy maga után. Az utak Foglalkoztatottak száma: 5 fõ.
teljes felújítására a szennyvízcsatorna hálózat megépítését követõen 1999-Foglalkoztatás idõtartama 9 hónap ( 2012. 03.01-tõl 2012.11. 31-ig).
ben került sor. Sajnos az elmúlt évek alatt az idõjárás viszontagságainak, A mezõgazdasági földutak a rendszerváltást követõen önkormányzati 
valamint a beruházás utóhatásainak - a nyomvonalon megsüllyedt és tulajdonba kerültek. Ezen utak fenntartására normatív módon állami 
beszakadt az út - következtében nagyon sok a belterületi utakon a kátyú, hozzájárulást az önkormányzatok nem kaptak. Az elmúlt 20 év alatt az 
amely veszélyezteti a biztonságos közlekedést. Az utak teljes felújítása anyagi esetleges és “tûzoltómunkaszerû” karbantartás, a mezõ- és erdõgazdálkodók 
lehetõségek hiányában nem valósítható meg. Közfoglalkoztatás keretében nem felelõs hozzáállása okán a külterületi utak folyamatos karbantartásra 
kívánjuk a szükséges javításokat, karbantartásokat elvégezni annak szorulnak. A projektben elsõsorban a településünket a szomszédos 
érdekében, hogy az  közlekedés biztonságosabb lehessen. településekkel összekötõ utakat vonjuk be, enyhítve ezzel községünk 
A startmunkaprogram keretében elnyert támogatás fedezetet nyújt a projektek zsáktelepülés jellegét. Az utak egyszeri géppel történõ nyomvonal kialakítását 
keretében foglalkoztatott 35 fõ bérének és járulékainak költségére, a követõen a felvett dolgozók feladata a padkák rendezése, a vízelvezetés 
munkavégzéshez szükséges védõfelszerelésekre, valamint az egy-egy biztosítása is.
program megvalósításához szükséges anyagok, berendezések és 3. Illegális hulladéklerakók felszámolása:
munkaeszközök beszerzésére is.Foglalkoztatottak száma 5 fõ.

Jusztin Istvánné megbízott jegyzõFoglalkoztatás idõtartama 3 hónap (2012.03.01-tõl 2012.05. 31-ig).

Barna bácsi mesélés közben

TereprendezésSzemétszedés

Ároktisztítás KrumpliültetésAblakokból készül az ,,üvegház’’
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ISKOLAI HÍREK 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.

Köszönöm a megtiszteltetést, hogy én lehetek a soron stílusa és a különlegesen szép erdélyi kapuk is errõl árulkodnak.  
következõ, aki a messzi távolból pár sor erejéig bemutathatja új Szerencsések vagyunk, mert egy olyan helyen lakunk, ahol sok 
otthonát. gyermek van, kedvesek és segítõkészek az emberek. Ha jó idõ 
A Bem apó utca gyermekei közé tartoztam én is. Mára már mind van, minden gyermek az utcán játszik a szülõkkel együtt. 
megnõttünk, alig ismerem meg a Elnézve a nyüzsgõ utcát sokszor 
lányokat, fiúkat. „Anya ki ez? Kinek a eszembe jut a Bem apó utca, ahol a sok 
gyereke? Hol is lakik?”  hangzik el sokszor. gyerek, köztük én is - fõleg nyári 
Tíz év telt el, amióta elköltöztem szünetekben - az utcán, vagy épp 
otthonról. Eleinte minden hétvégén valamelyik szomszédban játszottunk. 
hazajártam, de most már két  három Jelenleg nem dolgozom, itthon lesem 
hónap is eltelik, mire látom szeretett minden kívánságát Sára lányomnak, 
szüleimet, nagyszüleimet. aki 9 hónapos.  Párom, Dániel egy 
Salgótarjánba a Közgében tanultam. közeli faluban, Telkiben dolgozik. Alig 
Dolgoztam Rimócon a régi Polgár- járunk be a városba, Budapestre. 
mesteri Hivatalban, ahol egy nagyon jó Élvezzük a csendes, dimbes-dombos 
kis csapat munkálkodott akkor a falu zsámbéki medence látványát, friss 
ügyes-bajos dolgaiért, sokat tanultam levegõjét az udvarunkból. 
ott mindenkitõl. Utóbbi években A Rimóci Újságot rendszeresen 
Budapesten laktam és dolgoztam, két olvassuk Danival. Nagy öröm szá-
éve költöztünk Zsámbékra kis családommal.  Zsámbék egy kis momra, hogy a falusi hagyományok nem merültek feledésbe, 
város, híres az 1220-ban épült román-gótikus romtemplomáról illetve, hogy többen is gondoskodnak a különféle programok, 
és a lámpa múzeumáról. Biztosan sok rimócinak ismerõs ez a bulik megszervezésén, a falu tisztán tartásáért, szebbé tételéért.  
hely, mert vagy egy kirándulás alkalmával érkeztek ide, vagy Jó hazamenni egy rendezett, tiszta, élettel teli helyre: Rimócra. 
ide jártak a tanítóképzõbe.  Házunk a város „erdélyi” részén Mindenkinek jó egészséget, kitartást és sok szerencsét kívánok 
található.  Az itteniek elmondása szerint 10-15 éve a telkeket innen Zsámbékról.         
Erdélybõl ide települt családok vásárolták meg. Néhány ház  Balázs Anita

II. korcsoport 

1. helyezett: Czerovszki Bence 4. o.

2. helyezett Petrovics Anna 5. o.

3. helyezett Laczkó Martin 5. o.Költészet napi versmondó verseny
III.  korcsoport

1. helyezett: Vizoviczki Lolita 8. o.Hazánkban 1964 óta április 11-ét, József Attilára 
2. helyezett Ocsovai Ramóna 6. o.emlékezve a Költészet Napjaként ünnepeljük.
3. helyezett Péter Fruzsina 8. o.A Szent István Általános Iskola hagyományaihoz 

hûen  ebbõl az alkalomból szavalóversenyt rendezett. A helyezetteknek gratulálunk, azokat, pedig akik 
Nagy örömünkre szolgált, hogy iskolánk tanulói most nem nyertek arra biztatjuk, hogy ne csüggedjenek, 

közül 32-en örvendeztették meg a közönséget jövõre próbálják meg újra.
versmondásukkal. Mint mindig most is 3 tagú zsûri Köszönjük a szülõk és nevelõk felkészítõ munkáját, a 
döntött a legjobbaknak járó könyvjutalom odaítélésérõl. zsûri értékelését és a versmondóknak a színvonalas, szép 

versmondást.                                                  Jusztin Józsefné
A zsûri tagjai: Jusztin Istvánné jegyzõ asszony

Molnár Lászlóné az óvoda vezetõje

Varga Bálint igazgatóhelyettes

A verseny 3 korcsoportban zajlott. Az I. korcsoportban 

az 1-3. osztályosok, a II. korcsoportban a 4-5. osztályosok, 

a III. korcsoportban a 6-8. osztályosok versenyeztek.

A megmérettetésben a következõ eredmények születtek.

I. korcsoport

1. helyezett: Pásztor Andrea 1. o.

2. helyezett Bada Rebeka 2. o.

3. helyezett Bada Laura 3. o.

Gál Enikõ 3. o.

Rejtvényfejtés az alsó tagozaton

Az idei tanévben  a felsõsöktõl megirigyelve  elõször 

rendeztünk rejtvényfejtõ versenyt a kicsik körében. 2 

korcsoportban  1-2. osztály és 3-4. osztály  összesen 24 

gyerkõc, 6 csapatban próbálta megoldani az ügyességi, 

gondolkodtató és betûrejtvényes feladatokat.

Mindenki csemegézhetett a rejtvényekbõl, de az 

együttmûködés és az idõ legyõzése volt a legcélravezetõbb.

Értékelve a feladatlapokat az 1-2. osztályosoknál az 

I. helyezett csapat névsora:

Várkúti Kornél

Balázs Adrián

Rácz Szabolcs

Erdélyi Szabolcs

3-4. osztályosoknál a következõ csapat volt a nyerõ:

Vincze Ádám

Kormány Cintia

Bada Zsaklin

Gál Enikõ

A verseny jó hangulatban, derûsen telt, mindenki 

élményekben gazdagon tért  vissza az osztályába.

Remélem jövõre ismét lesz lehetõség a verseny 

megszervezésére, és ezzel egy új hagyományt teremtve 

iskolánkban!                                        Kuruczné Rados Beatrix

Kisebbségi népismeret
Iskolánk 2012. április 25-én szervezte meg az immár 

hagyománnyá váló roma-napot.
Elõzetesen egyeztettem a Roma Nemzetis gi 

nkorm nyzat elnökével, Csemer Károllyal, aki most nem 

tudott a segítségünkre lenni; egyeztetõ megbeszélésre 

hívtuk a cigány szülõket - segítséget remélve tõlük - a nap 

minél tartalmasabb eltöltéséhez. A több mint negyven 

családból (80 szülõ) érkezõ roma gyerekek szülei közül 

meghívásunkat 13 szülõ fogadta el. A cigány hagyományok, 

hagyományos foglalkozások, étkezési és jeles ünnepek alatti 

szokások, dalok, mesék, mondák stb. bemutatására 

invitáltuk õket, kértük a jelenlévõket. Konkrét ígéretet 6 

anyukától kaptunk, 4 szülõ cigány „bodak” sütésére 

vállalkozott, ketten pedig tánc bemutatására.
Aztán, mi is realizálódott ebbõl a kevés ígéretbõl? 
 3-an tartották be ígéretüket: valóban sütöttek és hoztak, 

küldtek cigány „bodakot”, illetve lecsót is.
A mai nap után ismét úgy érezzük, hogy bármilyen 

kezdeményezést indítunk útjára a cigány tanulók fejlesztése, 

identitástudatuk erõsítése érdekében, szociális és kulturális 

fejlõdésük elõmozdítására, sajnos a cigány szülõk nagy 

hányadánál süket fülekre találunk!
Szomorúan konstatáltuk újfent, hogy a nap programjá-

nak összeállításában és lebonyolításában nem támaszkod-

hattunk a roma szülõkre.

é

áÖ

kegyelmébõl az alázatosságot, engedelmességet, hûséget. Isten és az R. I. P.! Requiescat in pace! 
Anyaszentegyház törvényét, megyésfõpásztora szavát elfogadta. 

Az ember, a képviselõ, a keresztény! Alárendelte akaratát, szándékát, és követte, mint jó pásztorát.
Így néztem rá, így ismertük Déska Élete és útjai során vele volt mindig a Boldogságos Szûz Anya, 
Bertalant, rimóc szülöttét, lakóját. kinek pártfogását, anyai oltalmát kérte. Kérte, hogy amire igent 
Helytállt emberként, egyházközségi mondott, tisztán, önzetlenül, önfeláldozóan teljesíthesse. Életével 
képviselõként, 30 éven keresztül, és és munkájával szolgálhassa Istent és a rimóci egyházközséget, 
kitartott keresztényként egész földi ahogyan ígérte, megfogadta. Érdemeit felsorolni, biztos nem 
élete során. Embernek született, mint kívánná, és nem is illene szerénységéhez. Ám lelkiségét, lelkületét 
mindannyian, és meg is õrizte emberi megemlíteni hadd lehessen, legyen. Mert nemcsak ûrt hagyott 
méltóságát. Szerették, tisztelték érte. maga után, de feladatot is. E feladat, Jézus Krisztus követése, Isten 
Közösségi ember volt, sokan meg- és emberszeretet, buzgó vallásosság. Amit tett, sosem önmagáért 
fordultak nála, otthonában, ahol tette, hanem Isten szeretetbõl, Szûzanya tiszteletbõl. 

barátsággal, keresztény derûvel, szeretettel fogadta, a hozzá Élete, vallásossága meghitt, valóban keresztény volt. Szavaival, 
betérõket. Õ is számtalan helyen, számos emberrel kötött és tartott cselekedeteivel utat mutatott.
barátságot. Szomorú esemény az egyházközség számára is Déska Bertalan, 
Mégsem csupán innét, van az ismertsége, széleskörû baráti egyházközségi tanácsos váratlan halála. Évtizedeken keresztül 
társasága, köteléke. Szívének jóságából, jóságáért! A szív jósága, szolgálta, becsületesen, lelkiismeretesen a rimóci egyház-
mindenkinek megadatik, dobog és él bennünk. De ki kell mutatni, községet. Emberszeretete, munkája, amellyel építette, segítette, 
megélni. Ezt tette. Tudott odaadóan élni övéiért, családjáért, mind a lelkipásztor, mind közösség életét, önmagáért beszél. Soha 
szeretteiért, és másokért. Ezért, ebbõl fakadóan lett elkötelezett nem várt, kért elismerést, de azt hiszem megérezte, hogy 
képviselõ, a rimóci egyházközségben. Ünnepélyes ígéretet tett szívünkbe zártuk. Remélem így volt, így tettünk Berci bácsi. Talán 
arra:”hogy életemmel és munkámmal, egyházunk javát akarom errõl nem feledkeztünk meg, hálánk, köszönetünk megmutattuk! 
elõmozdítani,……… Isten és Anyaszentegyház törvényei szerint, Ha mégsem, bocsásd meg gyarlóságaink. Szívünkben, 
akarok munkálkodni!” emlékezetünkben, közöttünk, tovább élsz, maradsz, mindaddig, 
Ígéretét, melyet Isten színe elõtt és a hívõk jelenlétében letett, míg újra találkozunk Isten országában. 
megtartotta. Szívvel, lélekkel, imádsággal, áhítattal. Ünnepek, A megyés fõpásztor Dr. Miklós püspök úr, a rimóc hívõ, 
zarándoklatok, templomok, kegyhelyek, ahová örömmel ment, keresztény népe, az egyházközségi tanácsos társaid nevében, és az 
zengte Isten dicséretét, és kifejezte, a Szûzanya iránti hódolatát. egyházközség lelkipásztoraként elbúcsúzunk tõled. Megfáradt 
Szervezte a zarándoklatokat, buzdította a hívõ, keresztény népet. S tested nyugodjon békében, lelked visszaadtad Teremtõnknek. 
mint képviselõ, képviselte az egyházközséget, és a mindenkori Találkozzunk, ott, ahol a mi Urunk Jézus Krisztus helyet készített, 
lelkipásztorokat. Isten országában. R. I. P.! Requiescat in pace!              Urus Attila
Képviselhette, meg volt hozzá, megkapta felülrõl, Isten Plébániai kormányzó
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A Sportcsarnokban gyülekeztünk, ahol a megnyitó után épületek folyosóin. Nagy izgalommal készült és még 

a pedagógusok elõzetes felkészítésével minden osztály nagyobb izgalommal elõadott változatos, színes feldolgozá-

cigány táncot, cigány dalokat mutatott be. A fellépõk sokat láttunk. 
Sajnos ezen a napon is voltak, akik  ugyanúgy, mint a igyekeztek hagyományos népviseletbe öltözni; volt osztály, 

tanítási napokon  igyekeztek tönkretenni a közös játékot, a amelyik a dalokat, táncokat hangszerpótlókkal kísérte. Jó 
közös munkát, a társaik örömét!volt látni, hogy  ugyan 1-2 tanuló csupán  vannak még, ahol 

Köszönöm a kollégák munkáját; az õ kutató-felkészítõ ismerik ezek használatát.
tevékenységük nélkül, roma szülõi támogatás híján nem A bemutató után az alsósoknak és a felsõs nek is saját 
valósulhatott volna meg iskolánkban a roma kisebbségi nap!telephelyén folytatódott a program.

Köszönöm azon szülõknek, akik ígéretüket meg-A tízórait követõen a cigányság jeles napjaihoz 
tartották, és ezáltal lehetõvé vált a cigány bodak-kóstoló kapcsolódóan választás alapján dolgozták fel a szokásokat 
megtartása is, k név szerint: Csemer Zoltánné Hajni, Bangó 

és egy egy rövid elõadást alkottak belõle, bábokat és 
Ildikó és Bangó Marianna!

illusztrációkat készítettek. Igyekeztek ismét a viseletet is 
Kiss Józsefné

bemutatni. A közös feldolgozást közös bemutató követte az igazgató

-

-

- -
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õ
-

BÚCSÚZIK A RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES
Az elmúlt idõszakban két igazi közösségi embert is elvesztett a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes, de mondhatnánk, hogy falunk 
is. Az alábbi írásokkal Kobela Andrásné, a csoport vezetõje búcsúzik Feri bácsitól és János bácsitól.

Vincze Ferenc (1920-2012) Vincze János (1928-2011)

Vincze Feri bácsi hagyományõrzõ Rövid bevezetõként szeretném leírni 
tevékenységérõl regényt is lehetne Vincze János bácsi hagyományápoló 
írni. Amíg egészséges volt, szinte munkásságát az Együttesben. 1996-
minden napját szerette volna azzal óta volt tagja a csoportnak. Szorgal-
tölteni, hogy citerázik és énekel. Aki õt mas volt, rendszeresen részt vett a 
ismerte (és akár gyûjtött tõle), az tudja próbákon és a fellépéseken. Szóló-
értékelni, amit õ tudott, és ahogyan táncosként tevékenykedett és szépen 
átadta dalait és az élet élményeit. tudott énekelni is. Az egyik jó barátja 
Rengeteg katonadalt tanultunk tõle, írta róla, hogy:
régi népszokásokat, hiszen hála Isten- „A rimóci Pávakörbe szól a muzsika,
nek szép kort élt meg és talán õ volt az bent ropja a táncot a Pávakör 
aki, akkor volt boldog, amikor szólótáncosa.
énekelhetett olyan dalokat, amelyeket Összes bajusza csaknem fülig 
még senki nem tudott rajta kívül. kipödörve,

Jól érezte magát abban a közösségben, amelyikbe tartozott, mi õ pedig palócosan talpig beöltözve.”
pedig akkor, amikor Feri bácsi velünk volt. Sajnos, amikor már Ez volt õ valójában. Haláláig betöltötte ezeket a feladatokat. 2011. 
ágyhoz kötött volt, ritkábban találkoztunk vele. A fellépések is december közepén egy múló rosszullét miatt kórházba került. Nem 
ritkultak számára. Volt olyan, hogy már a színpadra nem bírt gondoltuk, hogy ilyen nagy a baj. Látogatásunk alkalmával 
felmenni, de a színpad elõtt még citerázott és énekelt. Sokat elbeszélgetett, úgy ahogyan õ szokott. A halálra még nem is 
jelentett életében a hagyományok ápolása, terjesztése. Mi a csoport gondolt. Azonban a halál jött és magához szólította. Üzenete ez 
tagjai azt hittük, hogy õ nem hallhat meg. Rettegtünk attól, hogy volt:
valaki azt mondja, hogy Vincze Feri bácsi meghalt. Sajnos ez mégis „Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni,
bekövetkezett. 2012. március 31-én délelõtt 10 órakor volt a Nem volt idõm arra, el kellett indulni.
temetése, sorfalat állt a csoport a koporsó mellett és sírt. Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Elköszöntünk tõle egy rövid búcsúszöveggel: Ha látni akartok, nézzetek az égre.”
„Szívében nem volt más, csak jóság és szeretet, 2011. december 29-én volt a temetése. A Hagyományõrzõ Együttes 
munka és küzdelem volt egész élete, tagjai sorfalat álltak koporsója mellett. Nehéz volt, de így 
Értünk élt, bennünket szeretett. búcsúztunk tõle:
Örök álom zárta le mindkét „Megállt egy szív, mely élni vágyott,
szemét, Pihen egy kéz, mely dolgozni 
megpihenni tért dolgos két keze. imádott,
Magával vitte a fényt, a meleget, Maga nélkül üres lesz minden,
csak egy sugarat hagyott, az Most sem hisszük el, hogy többé 
emlékeit.” hiába várjuk.”
Kedves Vincze Feri bácsi! Kedves Vincze János bácsi!
Nagyon fáj a búcsúzás. Különösen Megrendülten állunk koporsója 
akkor, amikor attól kell búcsúzni, mellett, hihetetlen számunkra, hogy 
akit nagyon szerettünk. Szívbe- itt hagyott minket. Nagyon erõsnek 
markoló volt mindannyiunknak a hittük, mert õ sohasem panaszko-
Feri bácsi halálhíre. Olyan dott. Nem sokat betegeskedett, 
együttes tagot veszítettünk el most, kérdésünkre a válasz az volt: „Én 
amilyen nincs még egy ebben a mindig jól érzem magam.” De a 
faluban. kegyetlen halállal õ sem tudott 
Tizenhat évig tanított minket a szembeszállni. Jött és elvitte 
jóra, a tisztességre, a szeretetre és közülünk. Tizenhat évig volt a 
a tenniakarásra. Sok-sok népdalt, Hagyományõrzõ Együttes aktív 
népszokást tanultunk tõle, õ volt az az ember, aki minden tudását át tagja. Soha nem hiányzott, pontos idõben részt vett a próbákon és 
akarta adni a fiatalabb generációnak. Ez talán sikerült is, mert nagyon komolyan is vette. Ebben a közösségben töltötte tartalmas 
amíg élt és beszélni bírt, addig bárki ment el hozzá, mindenre nyugdíjas napait, hogy azzal másoknak is örömet adhasson. Egyedül 
választ adott. Ha kellett, beszélt a fogságról, rengeteg katonadalt, élt, több éve itt hagyta a párja, ki égi parancsra került a mennyországba. 
népdalt énekelt, citerázott. Hûséggel õrizte a földi emlékét, így a Pávakörben töltötte, múlatta 
Utolsó beszélgetésünk alkalmával megemlítette a „kis- életét. Egész életében szeretett énekelni, táncolni. Ezeket megõrizve 
citerásokat”. Nagyon örült, hogy megalakultak. Lesz utánpótlás. tudott segíteni a régi népszokások, táncok, népdalok átadásával. 
Még a betegágyán is azon gondolkodott, hogy mi az, amit még nem Példa lehetne õ sok mindenkinek. Tanultunk tõle még tiszteletet, 
adott át a csoportnak. Eszébe jutott egy olyan népdal, amit még szeretetet, kitartást és pontosságot. Mi továbbmegyünk ezen az 
soha nem hallottam tõle és elénekelte nekem végig. Köszönöm Feri elkezdett úton, ápoljuk és tanácsait megfogadva visszük a rimóci 
bácsi. Õt ismerte és szerette minden rimóci és nem rimóci. Tudjuk néphagyományt úgy, ahogy magától tanultuk.
róla, hogy nagyon sokat tett a hagyományõrzésért, hiszen részese János bácsi! Végezetül, a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes minden tagja 
volt. Ápolta és terjesztette. Szeretném megköszönni kedves nevében búcsúzunk magától. Nagyon nehéz a búcsú! Fájdalommal 
feleségének, Mari néninek és gyermekeinek, hogy segítették õt tesszük ezt! Emlékét örökké megõrizzük. Nyugodjon békében.”
abban, hogy ezt a nemes feladatot végezhesse kedves Feri bácsi. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közeljövõben megjelenõ CD-
Végezetül a Hagyományõrzõ Együttes minden tagja nevében mély felvételen mindkét együttes tagnak, Vincze Feri bácsinak és 
fájdalommal búcsúzunk magától. Soha nem felejtjük el! Emlékét Vincze János bácsinak is hallható lesz a hangja.

Kobela Andrásnéörökké megõrizzük! Isten vele! Nyugodjon békében!”

mentünk, mert meghívtak (de jól tették!), betették az ajtón, és tulajdonképpen HÁZIKÓ hogy gitározzak néhány dalt az oda- gyerekmegõrzésre használták az intéz-
járóknak. A szám tátva maradt. Pozitív és ményt. Megértem, hogy a mûködtetõk Néhány éve Andrissal kezdtünk el ide 
negatív értelemben is. A felszereltségét csalódtak: túl sok volt a befektetett tõke a járni. Õ nevezte így. Aztán most 
tekintve messze felülmúlta azt, amit ,,hozamhoz” képest.Zsomborral sikerült igazán odaszokni. 
elképzeltem. Olyan fejlesztõ játékok, Zsomborral már néhány hónapos Most, amikor a helyzete bizonytalan. 
eszközöket láttam, amirõl az állami korában ellátogattunk, és lassan a változást Vagy legalábbis veszélybe kerül a 
óvodák, bölcsõdék csak álmodozni is érzékelni kezdtük, de igazán most mûködése. Pedig amit most ott tapaszta-
mernek. És keserûség is vegyült az érezzük magunkat odavalónak, odatar-lok, számomra azt bizonyítja: van 
örömömbe, mert láttam, hogy az arra tozónak. Igaz egyelõre csak heti egy eredménye, értelme a meglétének. Ha 
rászorulók ezt milyen kevesen veszik alkalommal járunk, de ezt igyekszünk nem derült volna ki mindenki számára, a 
igénybe, mert nincs, aki elvigye oda õket. tartani. Szeretünk oda menni. Állandó Napraforgó Gyerekházról beszélek.
Lasszóval kellett gyereket fogni. Mert, ,,tagok” vannak. Nincs különbség cigány Amikor Dorka kicsi volt csalogattak, de 
bár tudom, minden gyerek egyforma, de a szülõ, gyerek és magyar között. Aki ott van, valami miatt sose jutottunk el. Most 
szülõ nem. Nem mindenki születik mind ugyanazt kapja: szeretõ nevelést. utólag tudom, a helytelen megítélése 
anyának, van, akinek ezt is tanulni kell. Most látom: ez lett volna a cél. Kialakítani miatt is, ami közszájon forgott. Vagyis, 
Nem mindenki õsanya típus, tanulni kell a egy 10-12 fõbõl álló állandó bölcsis hogy a hátrányos, szegény sorba tartozó 
mondókázást, a közös játékot, meg a csapatot, akinél a kitûzött célt el is lehetett gyerekek és családok felkarolása a cél. 
gondozás, nevelés fázisait. Fõleg ha az volna érni. Kár, hogy akikért ez létrejött Persze elsõdlegesen így van, de nem 
anyuka még maga is nevelésre szorul. nem hálálták meg azzal, hogy elfogadják kizárólag. Azt gondoltam, nem tartozunk 
Elkeseredetten láttam az ott dolgozók a törõdést. De lássák: még mindig nem bele a kategóriába, és egy kicsit mindig 
hiába való törekvését, a védõnõ lobbi- késõ! Az arany kapu nyitva, csak át kell húzódoztam, hogy hát nem is tudom… 
zását. Láttam pozitív példákat, mikor a bújni rajta. Gyertek gyerekek a Gyerek-Ami akkor kimaradt, az késõbb bekö-
szülõ egész délelõtt a gyerekkel együtt házba, és hozzátok el anyut, aput, meg a szöntött. Andrissal már el-ellátogattunk. 
tevékenykedett, és láttam olyat, amikor mamát. Felváltva.             Kaluzsa MónikaAz elsõ alkalommal tulajdonképpen azért 

A Szent István Általános Iskola a Szécsényi úti épületébe takarítónõt keres. 
Érdeklõdni lehet:     Kiss Józsefné      -    telefon: 06-30/501-06-27
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„Jobb ez így, többen!” - Ifjúsági Szakmai Tábor Rimócon

Az eddigi egyik legjelentõsebb programján van túl a Rimóci belsõ szabályokról, csoportosulás elõnyeirõl, és a vezetõk  
Ifjúsági Egyesület. Április 13-14-15-én egy kistérségi ifjúsági szerepének fontosságáról volt szó.
szakmai tábort szerveztünk, amelyet településenként megtartott Ezeket a témákat egyesületünk elnöke mutatta be, 
fórumok követtek. amelyeket ezt követõen 4 vegyes csoporttá alakulva, 

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a Nemzeti Család- és csoportvezetõk segítségével beszéltük meg. Miután mindenki 
Szociálpolitikai Intézet támogatásából valósítottuk meg az elmondta a véleményét, tapasztalatait, ötleteit, újra összeültünk 
„Ifjúsági szervezetekért a Szécsényi kistérségben” címû és összegeztük a hallottakat. A kistérségi fiatalokról is 
projektünket, amelyre 468.926 Ft támogatást kaptunk. A 10 %- elmondható, hogy elég széleskörû szabadidõs tevékenységek 
os önrésszel megnövelt összegbõl biztosítottuk a 34 fõ táborozó érdeklik õket, amiknek nagy részét csoportosan könnyebb 
szállását, napi háromszori étkezését, utazási költségét, a táborba megszervezni. Az ebédet egy kis sport követte - a 
épített kirándulás költségét, népszerûsítõ termékek készíttetését sportcsarnokban csapatjátékokat, pl. kiütõst játszottunk, 
és tárgyi eszközök beszerzését. fociztunk, kosaraztunk. A délutáni szakmai rész a taglétszám 

A tábor alapvetõ célja volt, hogy a Rimóci Ifjúsági Egyesület növeléséhez, az egyesületek népszerûsítéshez, a programszer-
segítsen a környezõ települések fiataljainak a saját szervezetük vezéshez kötõdõ ötletek összegyûjtésével és megbeszélésével 
létrehozásában, bemutassa a saját mûködését, tapasztalatait telt, ahol sok új és kreatív gondolatot írtunk össze. Vacsora után 
megossza velük. A tábor másik fõ célja az volt, hogy a már 3 éve indultunk kirándulásunk helyszínére, a Demjéni Termál-
mûködõ Egyesület meglévõ és belépni szándékozó tagjait, fürdõbe, ahol éjjel 2 óráig fürödtünk. A szakmai napot 
illetve a környezõ településekrõl részt vevõ fiatalokat minél kellemesen lezárta az oldott hangulat, a játék és a jókedv. 
jobban összekovácsolja - ennek érdekében szórakoztató, A tábor utolsó napján került sor a fórumok megbeszélésére, 
csapatépítõ programrészeket is szerveztünk. a települések kaptak egy-egy alapszabály mintát, amit a mi 

A szervezésbõl sokan kivették a részüket, ki a papír- egyesületünk alapszabálya alapján készítettünk el, valamint a 
munkában, ki a pakolásban, rendezgetésben, csoportvezetésben civiltörvény nyomtatott verzióját, hogy ha a többi fiatal is úgy 
segített. Mint házigazdák, a Tízpengõs Vendégházban vártuk a gondolja, akkor el tudjanak merülni a témában. Délben került 
szécsényi gimnáziumból, Varsányból és Endrefalváról érkezõ sor a táborzárásra.
vendégeinket. Velük elõzetesen a helyi önkormányzatok, illetve A táborozók a táborról:
az iskola ajánlása alapján vettük fel a kapcsolatot, majd hívtuk „Igazán jól éreztem magam, örülök, hogy sok emberrel 
meg õket a táborba. Olyan fiatalokat vártunk, akik képesek egy megismerkedhettem. Szívesen részt vennék a jövõben is ilyen 
közösségben, egyesületben gondolkodni, vezetõ szerepet összejöveteleken.”; „Nekem nagyon tetszett ez a tábor, nagyon 
tölthetnek be a helyi ifjúság életében. sok új dolgot tanultam az egyesületek mûködésérõl, és kedvet 

A pénteki elsõ nap az ismerkedés, a szórakozás jegyében kaptam, hogy a mi falunkban is megszervezzük.”;
telt, hogy minél inkább összerázódjon a társaság. Játszottunk „Fahintos volt, csináljunk még ilyet! Jól éreztem magam.”
ismerkedõs, név-arc játékokat, amelyek hamar megtörték a A tábort követõ héten bejártuk a résztvevõ településeket, 
jeget. Bemutattuk egyesületünk mûködését, eddigi ahol a tábort „megjárt” fiatalok hívták össze ismerõseiket, 
programjainkat, illetve a Dr. Manga János Közösségi Ház barátaikat  olyanokat, akik szerintük tagjai lehetnek egy alakuló 
„ifjúsági termét” is. Vendégeink is elmondták, hogy ifjúsági szervezetnek. A fórumsorozat során nekik is bemutattuk 
településüket milyen ifjúsági élet jellemzi, mi segíti vagy egyesületünket, alakulásunkat, mûködésünket. Megosztottuk 
akadályozza a közösségé formálódást. Az estét közös velük a tábor eredményeit, valamint kezdeményeztük számukra a 
programokkal töltöttük, játszottunk, beszélgettünk, közben saját ifjúsági egyesületük létrehozását. Ennek eredményeképpen 
pedig a vendégház udvarán elkészült a katlanban fõtt gulyás is. például Varsányban április 28-án már megtartották az alakuló 

Szombaton és vasárnap már nem magunknak fõztünk, a közgyûlést, létrejött a Varsányi Ifjúsági Egyesület.
Gondozási Központ konyhásai által készített finom és kiadós Úgy érezzük, a tábor elérte célját. Megismerhettük a 
ételeket fogyasztottuk. A szombati nap a tábor szakmai részérõl környezõ települések ifjúsági életét, új kapcsolatok kötõdtek, 
szólt, ami így épült fel: témafelvezetés - a téma kiscsoportos illetve példaként állíthattuk magunkat egy ifjúsági civil 
megbeszélése - összegzés. Délelõtt a csoportok alakulásáról, a szervezet létrehozásához. Jól szórakoztunk és eredményesen 
tevékenységi körök sokrétûségérõl, csoportos mûködésrõl, dolgoztunk együtt.

Csoportkép - a táborozók nagy része Reggeli torna az udvaron

Megtalálták a 2 éve útnak indított 
palackpostát

A táborozásunk ideje alatt meglepetés ért minket  

megtalálták a rimóci patakon útnak indított palack-

postánkat, amelyet Bablena Piroska készített. A 2 éve 

vízbe dobott üveg üzenete szerint ha a megtaláló 

visszahozza nekünk a levelet, egy üveg bort kap 

cserébe. A palackot Csemer Károly találta meg a 

patak takarítása közben.

3 éves
A Rimóci Ifjúsági Egyesület

2012. április 26-án ünnepelte egyesületünk a 3. 
születésnapját. 2009-ben ezen a napon tartottuk meg az 
alakuló közgyûlésünket, melyet most nyársalással, és 
nyuszi-tortával ünnepeltünk meg. Isten éltesse még sok-sok 
évig a Rimóci Ifjúsági Egyesületet!

Szakmai délelõtt - témafelvezetés közben

A témák kiscsoportos megbeszélése A Demjéni Termálfürdõben

Kosarazás a csarnokban

A Rimóci Ifjúsági Egyesület nevében: Bablena Feri, Mócsány Georgina


	Oldal1
	Oldal2
	Oldal3
	Oldal4
	Oldal5
	Oldal6
	Oldal7
	Oldal8

