Ára: 250,-Ft
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15. forduló: Rimóc - Szurdokpüspöki 2 - 0 (2 - 0)

Befejezõdött a 2012/2013-as labdarúgó
bajnokság õszi szezonja
Felnõtt csapatunk a 11. helyen végzett
12. forduló: Berkenye - Rimóc 4-0 (2-0)
Berkenye, 80 nézõ, vezette: Szûcs Gy. (Kovács T., Katona L.)
Rimóc: Oláh T. - Rádi, Kuris, Fábián, Mócsány - Bangó N.,
Kelecsényi, Rácz, Laczkó - Árva, Bangó R. (Vincze)
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Mravik (2), Bábik, Fábri
Sárga lap: Horváth, ill. Rádi
Jók: Mravik, Fábri, Bábik, ill. Oláh T., Kuris, Kelecsényi, Árva
Harcosan küzdõ vendégcsapat különösen az elsõ 20 percben játszott jól, ezt
követõen a hazai csapat átvette az irányítást és a négy góljuk mellett még
egy tizenegyest is elhibáztak. Megérdemelt hazai gyõzelem született. A
mérkõzést követõen kis ünnepség zajlott a pályán: Szûcs Gyula az utolsó,
egyben búcsúmérkõzését vezette a megye I. osztályban a korhatár
miatt, a jövõben a megyei II. osztályban mûködik. A sportembernek
gratuláltak a pályafutásához, és sok sikert kívántak a továbbiakban.
Bánföldi Zoltán: A mérkõzés nehezen indult számunkra, de egyre jobban
kezdtük elkapni a ritmust, ami meghozta számunkra a megfelelõ
eredményt. A ellenfélnek sok sikert kívánok. A játékvezetés kitûnõ volt.
Komár Gábor: Hazai gyõzelem született, de nem vallottunk szégyent a
NB-s játékosokkal teletûzdelt bajnokesélyes ellen. Helyzeteinket
továbbra sem tudtuk gólra váltani.
13. forduló: Rimóc - Héhalom 2-1 (1-1)
Rimóc, 80 nézõ, vezette: Pap I., (Boda V., Katona L.)
Rimóc: Oláh - Mócsány (Komár), Kuris, Rádi, Fábián - Laczkó,
Kelecsényi, Rácz (Vincze), Bangó N. - Árva, Bangó R. (Beszkid)
Játkos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Bangó R., Vincze, ill., Babusa
Sárga lap: Rácz, Bangó N., ill., Dinka, Kovács
Jók: Rádi, Vincze, Oláh, ill, Õri, Bognár
Jó iramú mérkõzésen mindkét csapat gyõzelemre játszott. Az elsõ
félidõ 15. percében Bangó Rómeó 100 %-os helyzetét Õri kapus
bravúrral védte. A másik oldalon a 40. percben ugyanilyen lehetõség
adódott Babusa elõtt, aki átívelte a kapus felett a labdát. A félidõ elõtt a
hazaiaknak sikerült az egyenlítés. A második félidõben több lehetõség
is adódott a csapatok elõtt, de sajnos sorban kimaradtak. A 82. percben
Árva remekül ugratta ki Vinczét, aki laposan a jobb sarokba lõtt, ezzel
igen fontos három pontot szerzett csapata számára.
Komár Gábor: Négy vesztes meccs után, új jött ez a gyõzelem, mint
egy falat kenyér. Remélem erõt merítünk ebbõl a mérkõzésbõl.
Szilágyi Albert: A szebb napokat látott két csapat mérkõzésé a
szerencsésebb nyert. Gólhelyzeteinkbõl mindössze egyet sikerült
értékesíteni, és ez ma nem volt elég pontszerzéshez.
14. forduló: Palotás - Rimóc 1-1 (1-0)
Palotás, 50 néz, vezette: Kovács T. (Dobsonyi L., Szász K.)
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris, Rádi, Fábián - Laczkó (Beszkid),
Kelecsényi, Rácz, Bangó N. - Árva, Bangó R. (Vincze)
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Jele Z., ill. Oláh T.
Sárga lap: Tancsik, ill. Árva
Jók: Géczi, Jambrich, Andó, ill. Oláh T., Mócsány, Bangó N. Kevés nézõ
elõtt, alacsony színvonalú mérkõzésen igazságos döntetlen született.
Hegyi Tamás: Az idény leggyengébb játékával rukkoltunk elõ,
enerváltan játszottunk. Sajnos úgy látom az õszi szezon végére kicsit
leült a csapat. Ezen a mérkõzésen örüljünk az egy pontnak is.
Komár Gábor: Bár az utolsó percekben egyenlítetünk, a helyzeteink
alapján közelebb álltunk a gyõzelemhez. A második félidõ játékához
gratulálok a csapatnak.

Rimóc, 70 nézõ, vezette: Dobos A. (Lovasi J., Mohácsi B.)
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Laczkó, Kelecsényi (Komár) - Rácz,
Fábián, Árva, Bangó N. - Beszkid, Bangó R. Játékos edzõ: Komár Gábor
Gól: Rácz, Oláh (tizenegyes)
Sárga lap: Fábián, Bangó N., Árva, Beszkid ill. Sándor T., Szabó
Jók: Oláh, Fábián Kuris, Mócsány, Laczkó
Hazai rohamokkal indult a találkozó az elsõ félidõben, alig hagyták szóhoz
jutni a vendégeket, sok gólszerzési lehetõség közül csupán csak kettõt tudtak
góllá váltani, ami közül az egyik tizenegyesbõl származik. Fordulás után a
sok kihagyott helyzet kis híján megbosszulta magát, a vendégek léptek fel
támadólag, két kapufa jelezte fölényüket, majd a 73. percben tizenegyest
hibáztak. A hátralévõ idõben a hazaiak támadtak többet, de annyira
elbizonytalanodtak, hogy több gólt már nem tudtak szerezni.
Komár Gábor: Megérdemelten nyertünk a küzdelmes, de gyenge
színvonalú mérkõzésen. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de a kapu elõtt
rendre rossz döntéseket hoztunk.
Bangó Zoltán: Az eredmény reális, gratulálok a hazaiaknak. Az utolsó öt
mérkõzés jellemezte a hozzáállást, tudomásul kell venni, hogy a megyei I.
osztályban edzés nélkül nem lehet futballozni.
A felnõtt bajnokság õszi végeredménye:
1. Berkenye
14 10 2 2 49 - 22 32
2. Karancskeszi
14 10 2 2 25 - 5 32
3. Mátranovák
14 9 3 2 37 - 16 30
4. Balassagyarmat 14 8 3 3 25 - 12 27
5. Palotás
14 8 2 43 33 - 28 26
6. Nõtincs
14 7 0 7 24 - 28 21
7. Héhalom
14 6 3 5 39 - 21 21
8. Karancslapujtõ 14 6 2 6 24 - 27 20
9. Szécsény
14 5 5 4 35 - 23 20
10. Érsekvadkert 14 5 3 6 23 - 26 18
11. Rimóc
14 5 2 7 24 - 27 17
12. Szurdokpüspöki 14 4 1 9 16 - 33 13
13. Pásztó
14 3 1 10 14 - 33 10
14. Bercel
14 2 0 12 9 - 63 6
15. Somos
14 1 3 10 18 - 31 6

Az ifjúsági bajnokság õszi végeredménye:
1. Szécsény
13 11 1 1 89 -8 34
2. Érsekvadkert
13 10 1 2 54 -23 31
3. Pásztó
13 9 2 2 50 -14 29
4. Karancslapujtõ 13 8 1 4 47 -25 25
5. Nõtincs
13 7 1 5 37 -17 22
6. Héhalom
13 7 1 5 37 -32 22
7. Rimóc
13 6 1 6 35 -42 19
8. Somos
13 6 0 7 36 -33 18
9. Karancskeszi
13 6 0 7 31 -32 18
10. Mátranovák
13 4 2 7 24 -26 14
11. Bercel
13 4 1 8 31 -44 13
12. Berkenye
13 3 1 9 27 -60 10
13. Palotás
13 3 0 10 12 -68 9
14. Szurdokpüspöki 13 1 0 12 10 -96 3

XVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Karácsony hava 2012 DECEMBER
,,Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme, a szûz fogan, és fiút szül,

s a nevét Emmanuelnek fogja hívni.'’

Megjelent a Rimóci
Hagyományõrzõ Együttes CD-je
Az Egyesület megalakulásakor az alapszabályban rögzítette, illetve
céljaként meghatározta, hogy „községünk szép népdalait,
néphagyományait, népszokásait összegyûjtse, feldolgozza, színpadra
vigye és továbbadja a fiatalabb generációnak.”
Nos az együttes (a hagyományõrzõk) ennek a célnak maximálisan
eleget is tettek, hisz talán Rimóc összes népszokásait feldolgozta. Ezek az
ágyvivés, az eljegyzés, a lakodalmas, a fonóház, az esztendõ szokásai, a

Ifistáink góljai a 7. helyre juttatták a csapatot
12. forduló: Berkenye - Rimóc 8-0 (3-0) Gól: - Sárga lap: 13. forduló: Rimóc - Héhalom 4-0 (1-0)
Gól: Kis (3), Mócsány Sárga lap: 14. forduló: Palotás - Rimóc 0-8 (0-1)
Gól: Kormány R. (2), Kis (3), Mócsány G., Beszkid M., Percze R.
Sárga lap: Beszkid M., Mócsány G.
15. forduló: Rimóc - Szurdokpüspöki 4-3 (4-1)
Gól: Csizmadia, Kormány R. Sárga lap: Percze R., Kis

Serdülõ csapatunk lecsúszott a dobogóról
10. forduló: Rétság - Rimóc 4-0 (3-0)
Rimóc: Janusek - Kõmûves (Oláh Á.), Kormány, Jusztin, Bene (Szoldatics
D.) - Rácz (Csík D.), Csík CS. (Szoldatics M.) Bada, Csík R. - Oláh A.,
Pribelszki Sárga lap: Kormány, Oláh A., Pribelszki
Ez volt az a mérkõzés, amelyen gyõznünk kellett volna, de sajnos több játékos
gyengébb teljesítményt produkált, ezért lecsúsztunk a dobogóról.

11. forduló: Rimóc - Buják 2-0 (1-0)
Rimóc: Janusek - Kõmûves (Tihanyi A), Kormány (Juhász), Pribelszki,
Jusztin - Bene (Szoldatics D.), Csík CS. (Csík D.), Oláh A., Rácz (Szoldatics
M.) - Bada, Csík R. Gól: Oláh A., Bada
Túl sok gólt szerettünk volna rúgni, de átestünk a ló túloldalára, így nagyon
nehezen, sok lehetõséget kihagyva, végig fölényben játszva csak 2-0-ra futotta.
A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) állása: 6. Érsekvadkert 10 4 0 6 30- 63 10 -2 pont

1. Szécsény
2. BSE P. F. UPE
3. Rétság
4. Rimóc
5. Nõtincs

10
10
10
10
10

10 0
8 0
8 0
7 0
5 1

0
2
2
3
4

87- 5 30
95- 11 24
67- 6 24
52- 18 21
33- 22 16

7. Palotás
8. Buják
9. Bercel
10. Berkenye
11. Héhalom

10
10
10
10
10

4
2
3
2
0

1
1
0
0
1

5
7
7
8
9

22- 33
12- 54
36- 42
9 - 98
7 - 98

9
7
6
6
1

Rimóci Újság - Független falusi havilap.
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, Bablenáné 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!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.

betlehemezés, a fosztás, a „vérnász” szüret, stb, folytathatnám a sort.
Néhány népszokást a Magyar Televízió is közvetített. Húsvétolást! Dicsértetet érdemel az Együttes minden tagja a vezetõjükkel együtt, mert
õk nagyon sokat tettek a rimóci hagyományokért. Példaértékû, hogy a
csoport a sok negatívum hatására, illetve ellenére a mai napig együtt van.
Kiemelném a Rezesbandát is, akik az Egyesülettõl folyamatosan kaptak
feladatot és együtt érték el a nagy sikereket. Világhírûek lettek a rimóci
táncok a karikázó és a rimóci népdalok.
Ezek után úgy éreztük, hogy még magasabb szintre lépünk.
Meghatároztuk a célt, hogy adjunk ki egy CD-t. Ez a CD fogja tartalmazni
a méltán híres rimóci dalokat, dallamokat. A CD alkalmas lesz arra, hogy
az utókor számára megörökítse a rimóci hagyomány kultúráját, és ez a
népzenei anyag a néprajzkutatók számára is hiteles forrás lehet. Ez
alapján fel tudják tárni, hogy hogyan is élt egykor a rimóci parasztember,
hiszen a rimóci ember az érzelmeit, leggyakrabban az énekekben és a
táncokban fejezte ki. Sokan emlékszünk még a fonókra, a vasárnap
délutáni sétákra, a bálokra, hogy akkor miket énekeltünk és hogy hogyan
táncoltunk. Egyesületünkben sok fiatal van és volt is, akiknek továbbadtuk
és adjuk is ezeket a hagyományokat.
Önök, rimóciak sokan ismerik az általam vezetett Hagyományõrzõ Együttes
múltját, jelenét és sikereit. Most jutottunk el oda, hogy a CD elkészült.
Megelõzte ezt az a jótékonysági bál, melyet az Együttes szervezett
2010.02.13-án, azzal a céllal, hogy a CD költségeinek fedezetét legalább
részben megteremtse. Ehhez hozzáadtuk a személyi jövedelemadó
felajánlott 1%-ait, amelyet a NAV utal a számlára. (2011-ben 43.000 Ft,
2012-ben 15.596 Ft.) Sajnos ezek kevésnek bizonyultak.
Nos 2012.10.28-án valóban megjelent a Hagyományõrzõ Együttes CDje! 71 perces és 65 dal van rajta.
Azt reméljük, hogy sokan támogatják az Együttest és vásárolnak a nagyon
sok, szép dalt magába foglaló CD-bõl egyet-kettõt. Egyedülálló, hogy ilyen
sok dalt vegyenek föl 1 db CD-re, ezért az ára: 3.500 Ft.
Kobela Andrásné

Érdeklõdni lehet: Kobela Andrásnénál telefon: 30-246-6626
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes vezetõjénél

December 9. (vasárnap)
December 9. (vasárnap)
December 14. (péntek)
1800
December 24. (hétfõ)
2400
December 25-26.
December 27. (csütörtök) 1400

-4 pont
-3 pont

Izajás könyve 7,14

December 28. (péntek)

1000

December 29. (szombat) 800

2013. Január 6. (vasárnap)

Szent Miklós napi templombúcsú és vendégség
RÓZSAFÛZÉR KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
III. Biliárd- és Pókerbajnokság az ÚJ KLUB-ban
(12. forduló)
ÉJFÉLI SZENTMISE
KARÁCSONY
Teremlabdarúgó torna: Tapsi-Hapsi Kupa
(Helyi rimóci játékosok számára. A nevezés díjtalan.)
Teremlabdarúgó torna: ,,Amatõr’’ Rimóc Kupa
(Nem igazolt, valamint 35 év feletti igazolt játékosok
számára. Nevezési díj: 8 000 Ft/csapat. Max.: 3 fõ.)
Teremlabdarúgó torna: ,,Profi’’ Rimóc Kupa
(Aktív igazolt és nem igazolt játékosok számára.
Nevezési díj: 8 000 Ft/csapat.)
VÉRADÁS
(Helye: az általános iskola Hunyadi úti épülete)

A HIT évében minden lapszámunk egy bibliai bölcsességre
hívja fel a figyelmet!

Áldott karácsonyi
ünnepeket és békés,
boldog új évet kíván a
Rimóci Újság szerkesztõsége!

2

2012 DECEMBER

RIMÓCI ÚJSÁG

ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Novemberben két alkalommal ülésezett képviselõtestületünk. 2012. november 15-én rendkívüli ülésre gyûltek
össze képviselõink a Polgármesteri Hivatalban. A
meghívóban jelzett idõpontban minden megválasztott
képviselõ jelen volt. A köznevelésrõl szóló jogszabályok
értelmében november 15-éig volt lehetõsége a 3000 fõnél
kevesebb lélekszámú településeknek dönteniük arról, hogy
az államtól visszakérik az iskoláik mûködtetésének jogát,
melyeket 2013. január 1-tõl alapesetben az állam tart fenn és
mûködtet is egyben. (Nagyon leegyszerûsítve a fenntartás
alatt a pedagógusok bérköltségeinek viselését, a mûködtetés
alatt az iskolának helyt adó épületek költségeinek viselését
értjük). A jövõ évi költségvetési terv és az összes egyéb
elérhetõ információ birtokában nem láttunk lehetõséget a
mûködtetés átvételére.
November 29-én ismét ülésezett a testület. Elfogadták a
képviselõk a 2012. évi költségvetés elsõ ¾ évérõl szóló
beszámolót, majd megismerkedtek a jövõ évi költségvetés
koncepciójával. A helyi adókról szóló rendelkezések nem
változtak. Mint korábban már írtunk róla közös önkormány-

HÍREK

zati hivatal mûködtetésérõl folyik a megállapodás
elõkészítése Rimóc és Nógrádmegyer községek részvételével. A képviselõk ezen megállapodás tervezetével is
megismerkedtek. Mivel a vonatkozó törvényjavaslatok még
nem kerültek elfogadásra a megállapodás nem került
véglegesítésre. Erre vélhetõen a legközelebbi testületi ülésen
kerül sor, hogy január 1-tõl már az új hivatali rendszerben
folytatódhasson az önkormányzati igazgatási munka. Egyéb
aktuális kérdések megtárgyalását követõen zárt ülés keretében
folytatódott a munka, majd nem sokkal éjfél elõtt véget ért.

Tûzifa
Önkormányzatunk a képviselõ-testületi döntés értelmében pályázott téli tüzelõ kedvezményes beszerzésére. A
megpályázott 404 m3 tûzifával szemben csupán 81 m3 tûzifát
ítéltek meg önkormányzatunk számára, melyhez saját
forrást is biztosítania kell a képviselõ-testületnek. A
beszerzésre kerülõ tûzifa családokhoz kerülésének feltételeit
a testület rendeletben fogja szabályozni, a feltételekrõl
érdeklõdni a hivatalban lehet majd.
Beszkid Andor
polgármester

Rimóc Község Önkormányzata - 2012 III. negyedéves beszámoló és 2013. évi költségvetési koncepció
Kiadás
Név
Beruházások, felújítások
Mûködési célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Függõ kiadások
Hitel törlesztés
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás
Külsõ személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Költsévetési kiadások összesen
ebbõl felhalmozási
ebbõl mûködési

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

Forgalom

32 671 000
58 238 000
200 000
0
5 295 000
30 908 000
1 394 000
6 671 000
24 917 000
29 613 000
20 720 000
7 480 000
59 417 000
219 286 000
39 766 000
179 520 000

37 751 000
51 721 000
643 000
0
5 295 000
41 794 000
2 100 000
10 955 000
21 425 000
30 898 000
23 280 000
9 180 000
59 967 000
243 288 000
45 289 000
197 999 000

36 135 231
27 681 467
440 443
1 743 723
4 763 301
35 083 856
2 197 934
7 180 903
14 595 500
18 433 708
14 378 691
6 742 959
34 891 775
204 269 491
42 133 642
162 135 849

Teljesítés az
Teljesítés a
eredeti
módosított
elõirányzathoz elõirányzathoz
viszonyítva
viszonyítva
110,60%
47,53%
220,22%
89,96%
113,51%
157,67%
107,64%
58,58%
62,25%
69,40%
90,15%
58,72%
93,15%
105,95%
90,32%

95,72%
53,52%
68,50%
89,96%
83,94%
104,66%
65,55%
68,12%
59,66%
61,76%
73,45%
58,18%
83,96%
93,03%
81,89%

2013. évi
koncepció
10 000 000
110 011 000
14 500 000
0
2 125 000
42 472 000
1 500 000
11 301 000
7 607 000
16 348 000
13 323 000
4 745 000
58 450 000
292 382 000
27 625 000
264 757 000

Bevétel

Név
Felhalmozási kölcsön visszatérülése
Finanszírozási bevételek
Mûködési célú pénzeszköz átvétel állaháztartáson belülrõl
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrõl
Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Függõ bevétel
Intézményi mûködési bevételek
Önkormányzat sajátos bevételei
Önkormányzat felhalmozási sajátos bevételei
Önkormányzat költségvetési támogatása
Pénzmaradvány
Költségvetési bevételek összesen
ebbõl felhalmozási
ebbõl mûködési

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

Forgalom

80 000
23 375 000
41 681 000
25 400 000
0
0
0
7 356 000
77 374 000
0
78 018 000
24 240 000
277 524 000
39 766 000
237 758 000

80 000
26 681 143
42 370 000
29 195 000
97 000
475 000
0
10 873 000
77 374 000
1 107 915
82 515 942
24 240 000
295 009 000
45 289 000
249 720 000

55 000
0
45 925 421
19 309 241
897 385
540 265
840 000
13 498 388
62 575 537
1 539 065
57 657 794
24 240 005
227 078 151
31 227 711
195 850 440

Teljesítés az
Teljesítés a
eredeti
módosított
elõirányzathoz elõirányzathoz
viszonyítva
viszonyítva
68,75%
0,00 %
110,18%
76,02 %
0
183,50 %
80,77 %
100,00 %
81,82 %
78,53 %
82,37 %

68,75%
0,00 %
108,39 %
66,14 %
925,14 %
100 %
124,15 %
80,87 %
138,92 %
69,87 %
100,00 %
76,97 %
68,95 %
78,43 %

2013. évi
koncepció
55 000
32 297 000
37 000 000
18 000 000
0
6 800 000
0
8 525 000
11 300 000
400 000
178 005 000
0
292 382 000
27 625 000
264 757 000
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Fenyõfák többféle méretben, olcsón eladók,
minden vásárlónak ajándékot adunk!

Percze János, Dózsa út 5.
Telefon: 06-20-436-4983

Karácsonyi akció! Csak most!
Régi, még fából készült íróasztal áron alul eladó!
Érdeklõdni lehet:
Beszkid János, Rimóc, Bem apó u. 49.

Már megint
Úgy látszik, hogy nem múlik szinte egy hónap sem anélkül, hogy ne
történjen valami disznóság ebben a faluban. Itt most természetesen nem a
disznóvágásra gondolok. Bizonyára sokan értesültek róla, hogy ismeretlen
tettesek betörtek a sipeki úti fogadalmi kápolnába, onnan szentképeket,
gyertyatartókat, szobrokat vittek el. Úgy látszik, hogy a bûnözõk már a
templomokat, kápolnákat és egyéb szent helyeket sem tartják tiszteletben. Már
megint ilyesmirõl kell írni a RIMÓCI ÚJSÁG-ban. Úgy gondolom, hogy
mindannyiunk nevében beszélek, amikor mélységesen elítélem az ilyesfajta
viselkedést. Igaz az a mondás, hogy Rimócon mindig történik valami.
Nemcsak valami jó, valami rossz is. Az elkövetõknek pedig azt üzenem,
hogy: „Tudja az Úr, látja az Úr.”
Beszkid János

" Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szeretõ szíveddel.
De bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tõlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívbõl szeretünk, s nem felejtünk Téged!"

Köszönetnyilvánítás

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesapánk

PERCZE ANDRÁS
(élt 78 évet)
Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló család

Gólyahír:

1.800,-Ft/év
Postán kézbesítve 3.500,-Ft/év
Az újság továbbra is elõfizethetõ a Szociális Boltban.

Hirdetési díjak 2013-ban
1/8 oldal
400,-Ft
1/4 oldal
800,-Ft
1/2 oldal
1.600,-Ft
1 oldal
3.200,-Ft
Kérjük azokat, akik a 2012-es hirdetési díjaikat még nem
rendezték, mielõbb tegyék ezt meg a Szociális Boltban.
Rimóci Újság szerkesztõsége

Megemlékezés
Mély fájdalommal emlékezünk
arra a tragikus 8 évvel ezelõtti napra,
december 18-ára, amikor
Kabda Tamás és Balás Bernadett
szíve utolsót dobbant.
Elmentetek tõlünk oly távol, oly messzire, de szívünkben,
gondolatiankban itt éltek velünk örökre.
Szüleitek és szeretteitek

Bangó Vanessza - 2012. 11. 03.
Szülõk:
Bangó Jenifer és Balázs Bálint

Krivánszky Kornél - 2012.11.19.
Szülõk:
Bogár Edina és Krivánszky Kornél

Rimóci Újság elõfizetési díja 2013-ban

Lakatos Roman - 2012.11.27.
Szülõk:
Bada Angelina és ifj. Lakatos Zoltán

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

Megemlékezés

Akiért a harang szólt...

V

Percze András
(1934-2012)

Mócsány Jánosné
(1923-2012)

Gondolatok:
Békesség, jó akarat
Ahányan vagyunk, annyiféle a karácsony.
Ilyenkor is vannak szokásaink, rituáléink.
Mert egy ünnep attól lesz igazán a miénk,
hogy kicsit a magunk képére formáljuk.
Például attól, hogy nálunk mi kerül az
asztalra. Hogy a fát miképp díszítjük. Hogy
melyik ének csendül fel a torkunkból. S míg
nálunk fenyõ, másutt jázminillatú a
karácsony. Sokfélét ünnepelünk, ki az
Istengyermek születését, ki a családi
összetartozást, ki a szeretetet. Emitt a
Jézuska hoz ajándékot, máshol a Mikulás
vagy épp a Télapó jön. Itt rénszarvasokkal,

V

V

Mély fájdalommal emlékezünk vissza, arra az 1 évvel ezelõtti
napra, amikor KANYÓ BALÁZSNÉ szíve utolsót dobbant.
Elment tõlünk oly távol, oly messzire, de szívünkben,
gondolatiankban itt él velünk örökre. Gyászoló család

ott krampuszokkal. Van, ahol már 24-én
ünnepelnek, s csenget az angyal, a világ másik
felén viszont 25-én bontogatják a meglepetéseket. Ám a bibliai eseményeket
felidézõ betlehemest világszerte szinte
mindenütt állítanak. Vajon kinek mit üzen ez a
jelenet? Nézzük a jelenetet! Egyszerû
környezetben különféle személyek a többség
tekintete egy aprócska lényre szegezõdik.
Látszólag õ a leggyámoltalanabb, mégis
mindenki rá figyel. Különösen az a valaki, aki
a karjában tartja. Nyilvánvaló, hogy vele van
a legszorosabb kapcsolata a kicsinek. A
hozzájuk legközelebb álló botot tart az egyik
kezében, a másikat óvón kiterjeszti e kettõ
fölé. Kicsit távolabb két egymástól igencsak
különbözõ csoport áll. Az egyik tagjai durva,

dísztelen gúnyában. A másik három pompás,
ragyogó öltözékben. Szemmel láthatóan nem
egyformák, de mindannyian békésen, csöndben
állnak. Tekintetükben áhítat, kezüket a kicsi felé
nyújtják. Benne ezt-azt szorongatnak. Bármirõl is
szóljon ez a pillanat, a bensõséges hangulat, a
harmónia, ami egybeforrasztja a jelenlévõket,
tapintható. Talán épp ezért rendezik meg ezt a
jelenetet a földön mindenhol. Mert úgy vélik,
formát ölt benne minden, ami fontos. Mert
egyszerre idézi a betöltendõ vágyat és mutatja
meg az elérendõ célt. Folyton emlékeztet és újra
meg újra példát ad a szeretetbõl.
CD Ajánló: Christmas Collection
Karácsonyi dalok válogatása cd-n.

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és
Békés Új Évet kíván: Lõrik Sándor
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Adventi koszorúkészítés

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

December 1-jén ismét megrendezésre került az Adventi
koszorúkészítés, melynek helyszíne a Plébánia közösségi terme volt.
Az idén is sok lelkes gyermek és szülõ érkezett programunkra. Jó volt
látni, hogy milyen buzgón és nagy lelkesedéssel készítettek szebbnél
szebb koszorúkat. Az esti szentmisén az atya megszentelte a
koszorúkat majd ezt követõen pedig az elsõ osztályos gyermekek
Adventi verseit és énekeit hallhattuk. A szentmise végeztével pedig
mindenki haza vihette a saját készítésû Adventi koszorúját.
Remélem jövõre is újra találkozunk Advent elsõ szombatján!
Koczka Anett

Fedelin Gábor és Kanyó Adrienn
2012. május 26.

Percze Nóra és Balla Gábor
2012. augusztus 25.

Vincze Ágota és Burik László
2012. július 14.

dr. Rigó Hedvig és Percze István 2012. augusztus 4.

KOBAK hírek

POLGÁRÕR HÍREK

November elején ünnepi ülést tartott a KOBAK Egyesület.
Megalakulásának hetedik évfordulóját ünnepelte, tortával,
pezsgõvel, ahogy illik.
Mint minden összejövetel, ez is munkával kezdõdött. Az
elnök beszámolt az elmúlt ülés óta történt eseményekrõl, de
legfõképpen a folyamatban lévõ IKSZT (Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér) építésérõl, a Közösségi Ház bõvítésének
helyzetérõl. Különösen a pénzügyekre kell fokozott
figyelmet fordítani, mert ennek bonyolítása nem kis feladat,
és rengeteg munkával, adminisztrációval jár. Nem kevés
pénzrõl van szó, ráadásul a határidõk betartása is kötelezõ.
Ezután az országosan meghirdetett kupakgyûjtõ versenyben való részvételt tárgyalták meg a jelenlévõk. Egyhangúan
úgy döntöttek, hogy az összegyûjtött kupakokat továbbra is
jótékony célra ajánlják fel.
Elfogadta meghívásunkat, és ha kicsit megkésve is, de eljött
tiszteletbeli KOBAK tagunk, Szabó Vilmos és felesége is.
Természetesen nem jöttek üres kézzel.
Az idei születésnapon Szabó Moncsi fújta el a gyertyákat a
tortán, és kívánhatott valamit, amit titkosan rögzített a
naplóban. Hogy mit, azt csak két év múlva tudhatjuk meg.
Az est további része baráti beszélgetéssel telt.
November 25-én szintén összejött az Egyesület néhány tagja,
hogy egy esetleges decemberi színházlátogatásról beszéljünk.
Hosszas keresgélés és latolgatás után a Vígszínházban,
december 16-án, a Hegedûs a háztetõn címû darabot
szeretnénk megnézni. Az utazáshoz szívesen fogadtuk az
önkormányzati busz biztosítását.
Minden hónap utolsó péntekjén továbbra is elszállítja az
összegyûjtött szelektív hulladékot a „Flakonjárat”. Kérjük a
lakókat, hogy minél többen csatlakozzanak a gyûjtõk
táborához! Védjük együtt környezetünket!
Beszkid János

„KÖZLEKEDÉS-KULTÚRA”

Mócsány Georgina és Bablena Ferenc
2012. szeptember 15.

November 1., Mindenszentek napja. Ezen a napon aki teheti,
felkeresi elhunyt szerettei sírját, virágot visz és gyertyát gyújt, így
adózik az elhunyt emlékének.
Vannak, akiknek munkájuk miatt ez a megemlékezés más napra
esik, illetve vannak, akik szabadidejük terhére ezen a napon is
igyekeznek tenni a közösség, illetve a zavartalan közlekedés
érdekében. Településünkön ezek az önkéntesek a polgárõrök.
A Polgárõrség újjászervezõdését követõen a település
Önkormányzata, többek között azzal a kéréssel kereste meg a
Polgárõrséget, hogy Mindenszentek napján segítse a közlekedõket
a parkolásban és a zavartalan, balesetmentes közlekedésben.
Ahhoz, hogy a kérésnek eleget tudjunk tenni és hogy kellõképpen
idõben informáljuk a lakosságot, a temetõ környékét övezõ
utcákról, az odatartozó közlekedés rendjének változásáról egy
szemléltetõ rajzot készítettünk.
A rajzot az elmúlt évben a Rimóci Újságban és a helyi kábel TV-n
is megjelentettük, továbbá a temetõ két bejáratához és a ravatalozó
épületére kifüggesztettük, ez részben az idei évben is megtörtént.
Az Egyesület közúti jelzõtáblákat készített, valamint forgalmat
irányított, hogy ezzel is segítse a közlekedésben résztvevõket. A
legtöbb közlekedõ igyekszik tudomásul venni, hogy pár száz métert
kerülnie kell, ami 2-3 perc plusz idõt is jelenthet.
Sajnos a helyi lakosok közül akad egy pár ember, aki az
értetlenkedésnek a kelleténél nagyobb teret enged. Ha a
közlekedésben részt vesz valaki, vegye figyelembe a kihelyezett
közlekedési táblákat és a forgalmat irányító személy karjelzéseit.
Úgy gondolom, ez a pár perces kerülõ megéri, hogy legalább ezen a
rövid szakaszon balesetmentesen közlekedhessünk. Tehát nem
kellene azzal kísérletezni, hogy elüssük a forgalmat irányító
polgárõrt, alpári módon beszóljunk, és ezt egy-két egyezményes
jellel kísérjük. Amíg a tisztelt közlekedõ értetlenkedik, az idõ alatt
célba is érne és bosszankodás nélkül érkezhetne az elhunyt
hozzátartozója síremlékéhez, vagy éppen lakhelyére.
A forgalmat irányító polgárõr nem szórakozásból, vagy éppen
jobb dolga híján teszi a rábízott feladatot, hanem azért, hogy
segítsen. A szolgálatban lévõ polgárõr közfeladatot ellátó
személynek minõsül, a forgalomirányítás, illetve forgalomterelés
végzésének rendje törvénybe van foglalva.
Legyünk a közlekedésben figyelmesek, türelmesek és ezzel a
forgalmat irányító polgárõrt is segítjük. Ne feledjük, mindenkit
hazavárnak! Kívánok mindenkinek balesetmentes közlekedést!
A Polgárõrség nevében: Péter Zsolt

KÖSZÖNET

Holecz Anita és Szitás Máté 2012. július 28.

Az idén Szabó Mónika Kobak tag fújta el a szülinapi torta gyertyáit

Ezúton szeretném köszönetemet nyilvánítani mindazoknak, akik
adójuk 1%-ával 2012. évben a Polgárõrséget támogatták, továbbá
mindazoknak, akik a mûködéshez anyagi, és eszmei támogatást
nyújtottak. Az adó 1% összege: 44. 757 Ft.
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Benkó Péter:

90 éves a Rimóci Rezesbanda!- A zenekar jelenlegi tagja: - 4.rész Varga Norbert

TÁMOP 5.2.5/B-2010-0197
„HOGYAN LEGYÜNK SZUPEREK”
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP!
A Magyar Szegénységellenes Alapítvány Szécsényi
Gyerekesély Programirodája 2012. október 16-án 9 órától
Pályaválasztási napot szervezett a szécsényi Krúdy Gyula
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtárban. A rendezvény
önmagában egyedülállónak bizonyult ugyanis a pályaválasztási
napot Salgótarján és Balassagyarmat szokta minden évben
megrendezni. A TÁMOP 5.2.5/B-2010-0197 „Hogyan legyünk
Szuperek” nevû program azonban valami újat és valami pluszt
szeretett volna létrehozni Szécsényben megkönnyítve ezzel a
pályaválasztás elõtt álló fiatalok életét. A rendezvényen a
Szécsény vonzáskörzetében mûködõ középiskolák közül 13
iskola mutatta be a következõ tanévben induló képzéseit, a
tanulóiknak nyújtott szolgáltatásokat, valamint pályaválasztási
tanácsadást szerveztek a munkaügyi kirendeltség és a nevelési
tanácsadó bevonásával a pályaválasztás elõtt álló fiataloknak. A
programot Szécsény város polgármestere Stayer László
nyitotta, meg. Ezután Oláh Dénesné szakmai vezetõ röviden
bemutatta a „Hogyan legyünk Szuperek” nevû programot. A
Kamarateremben-folyamatosan egymás után- az iskolák
prezentációit lehetett megtekinteni. A Nórád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Szécsényi
Kirendeltségén került sor a szakmákra vonatkozó kérdõívek
kitöltésére, valamint a szakmák bemutatásáról szóló
filmvetítésre, és kiscsoportban történõ megbeszélésére. Ide a
Szociális ellátórendszer munkatársai felváltva, osztályonként
kísérték át a gyerekeket. A Balassagyarmati Nevelési
Tanácsadó szakemberével egyéni képességfelmérések
történtek. A gyerekek körében nagyon kedvelt eKamion pedig
online pályaválasztási totóval járult hozzá a pályaválasztási
naphoz, ahol nyeremények is emelték a pályaválasztási nap
fényét, és nem utolsó sorban a gyerekek hangulatát. Valamint
pályaválasztási filmeket és az életpálya honlapot ismertették
meg az eTanácsadók a látogatókkal. A rendezvényen a kistérség
10 általános iskolájának közel száz tanulója, vett részt, köztük a
Rimóci 8. osztályosok is, akiket a falubusz szállított
Szécsénybe. Erre a színvonalas napra nagy örömünkre, egy pár
gyerekkel a szülõk is eljöttek, õk is sok új információval lettek
gazdagabbak. Reméljük segítettünk megkönnyíteni a tovább
tanulással kapcsolatos döntésüket.
Király Henrietta
eTanácsadó

Ivády Gyöngyi
Ifjúság segítõ

Bene Ferenc
Ifjúság szervezõ

Hírek a Biztos Kezdet „Napraforgó”
Gyerekházból
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014

„Legyen jobb a gyerekeknek Rimócon”
Az év vége felé mindig besûrûsödnek az események a családok,
intézmények háza táján. Mikulásra való készület, adventi várakozás,
nagy bevásárlás, ajándékvásárlás, leltár, év végi elszámolás stb, ezek a
dolgok foglalkoztatják az embereket. Nálunk is így van ez. Egyik fõ
programunk volt az elmúlt idõszakban az adventi koszorú készítés. Az
alapanyagot most is biztosítottuk a szülõk számára, nekik csak a
fantáziájukat, kreativitásukat kellett mozgósítaniuk. Sokféle szebbnélszebb koszorú készült, a szülõk mindig a másikét látták szebbnek. A
Gyerekház adventi koszorúja is elkészült és idén Adventi naptár is került
a ház falára, mely segíti a gyerekek idõben való tájékozódását. Minden
nap kibontásra kerül egy-egy kis csomag, melyben apró meglepetés
lapul. Ezen próbáljuk érzékeltetni az idõ múlását, a karácsony
közeledtét. Az elõzõ évekhez hasonlóan november végétõl volt
lehetõség ismét a mikulás kis zsákok megvarrására. Idén 19 kis zsákot
varrtak meg a szülõk, melyeket december 6-án a Mikulás meg is töltött.
Idén már másodszor került elõ a szalma bábu a pince mélyérõl, mely
most mikulás öltözetet kapott, hogy ebben üdvözölhesse a Rimócra
érkezõket. Reméljük mindenki jól viselkedett ez évben, és senkirõl sem
feledkezett el, a jóságos Mikulás bácsi.
December hónapban folytatódik a karácsonyi készület a
Gyerekházban (betlehemi bábok elkészítése, karácsonyi díszek
készítése sokféle módszerrel, mézeskalács sütés, stb.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Rigóné Lehoczki Bernadett

Készülnek a zsákok

Szociális bolt
ünnepi nyitvatartása:
December 24. hétfõ
6 - 11
December 25-26.
zárva
December 27-28.
6 - 17
December 29. szombat
6 - 12
December 30. vasárnap
zárva
December 31. hétfõ
6 - 11
2013. január 1. kedd
zárva
2013. január 2. szerda
2013. január 3. csütörtök
2013. január 4. péntek
Nyitás:
2013 január 5. szombat 6 - 12.

Leltár

Milyen okból, mely indíttatásból, hogyan kerültél a
rezesbandába?
Nagyapám, Percze János 1995-ben egy õszi este kézen fogott,
és azt mondta, hogy hozzam a trombitámat, mert most elvisz
engem a rezesbanda próbájára. A pincébõl hozott 2 liter bort, és
azt mondta, hogy ez lesz a belépõ a bandába. Majd felmentünk
Bablena Feri bácsihoz, mert akkor éppen ott próbált a banda.
Mikor beléptem az ajtón, nagyon féltem. Nagyapám bemutatott
mindenkinek, majd az akkori klarinétos, Bablena Berci bácsi
megkért, hogy játsszak valami nótát neki. Arra már pontosan
nem emlékszem, hogy mit játszottam, de eléggé tetszett neki,
illetve nekik. Berci bácsi meg is dicsért, ami számomra nagyon
nagy dolog volt. Ezután megitták a bort, és tanulónak fel lettem
véve a bandába. Elõször csak kontrás voltam, majd késõbb
mikor már be tudtam kapcsolódni a nótákba, már „félbért” is
kaptam. Ezután legalább egy év is eltelt, mire teljes jogú
bandatag lettem.
A régi tagokról vannak emlékeid?
Mikor én elkezdtem zenélni járni a bandával, akkor Kabda István
volt a prímás. Emlékszem a legtöbb nóta csak „telefonszámos”
rendszerben volt leírva, és a legtöbb nótából is csak a kezdõ
négy hang. Elképzelni sem tudtam, hogy hogyan lehet ebbõl
zenélni, de aztán hamar megtanultam fejbõl, kotta nélkül
játszani a nótákat. Akkoriban még a régi hangszerek voltak a
bandának, például Kabda Pityu bá' egy olyan régi trombitán
játszott, aminek még oldalt voltak a billentyûi. Trombitásként
velünk játszott még Beszkid Józsi, aki vidámságával és nagy
zenei tudásával már akkor is színt hozott a banda életébe.
Basfiglisként Kanyó János és Király Berci bácsi voltak. Berci
bácsinak érdekes módon minden faluban, és minden fellépésen
voltak barátai, munkatársai, ismerõsei. Berci bácsi humorával,
történeteivel még a legfárasztóbb fellépést is fel tudta dobni.
Helikonon a jelenleg is aktív és a banda oszlopos tagja: Bablena
Feri bácsi játszott. A nagydobos akkoriban „Libór” Berci bácsi
volt, a kisdobos pedig Kanyó Pista bácsi. Berci bácsi nekem
nagyon sokat segített a beilleszkedésben, és ha valami nem úgy
ment, akkor mindig támogatott és lelket öntött belém.
Klarinétosként Bablena Berci bácsi játszott a bandában. Berci
bácsi mindig és könyörtelenül megmondta, hogyha esetleg
valamit nem úgy csináltam, ahogy kellett, de visszagondolva,
ezzel segítette elõ a fejlõdésemet.

Miért tartod fontosnak,
hogy a banda tagja légy?
Mióta a rezesbanda tagja
lettem, már eltelt jó néhány
év. Az évek alatt a banda
egy kis családdá alakult. A
banda mindenkori vezetõje mindent megtett a
zenekar fennmaradásáért.
2011-ben én örököltem
meg Kanyó Jani bácsitól a
banda vezetõi tisztségét,
így most már rajtam a
feladat, hogy ebben a
rohanó világban együtt
tartsam ezt a 90 éves
zenekart.
Hogyan telik egy próba?
A banda próbáit Bablena
Feri bácsinál tartjuk. A próbák során általában a következõ
fellépésre összeállított nótákat gyakoroljuk, de mindig
próbálunk valami újat is tanulni, hogy minden korosztály
számára szórakoztató tudjon lenni a banda zenéje. Így az elmúlt
évek alatt felkerült a repertoárba több közkedvelt lakodalmas
nóta, pesti foxok stb. A próbán egyszer-kétszer elõkerül egy kis
jó hazai pálinka, mert ugye „az kell a dobos szájára”. A próbák
után sokszor dicsérõ szavakkal vár minket az ajtóban Margit
néni, melyek után vidámabban távozik mindenki a próbáról.
A zenekar repertoárjáról is megtudhatunk valamit?
A bandával jelenleg is játszunk több régi rimóci csárdást,
valamint indulókat, keringõket, foxokat, tehát a zenei paletta
elég széles. Igyekszem mindig valami újat behozni a banda
repertoárjába, így évek múltán is folyamatos a tanulási folyamat
és a fejlõdés. Ebben nagy segítséget nyújt Beszkid Józsi, aki
bárhol, bármit lekottáz nekünk, - ha úgy alakul: a fellépés elõtti
percekben egy papír-fecnire. Igen, sok ilyen apró dolog történik
a kulisszák mögött, amit a közönség általában nem lát. 2011-ben
hosszú várakozás után megjelent a rezesbanda elsõ, önálló
CD-je, amely a közönség körében nagy sikert aratott!
Melyik a legemlékezetesebb fellépésed?
Az elmúlt évek alatt rengeteg fellépésen
vettem részt a bandával, és meg kell
mondanom, egyik fellépés sem megy
váratlan helyzetek nélkül. A bandát
elõszeretettel szállítják lovas kocsikon a
különbözõ falunapi rendezvénye-ken.
Sokszor az elsõ nótánál dõlt el, hogy a lovak
miként viselik a banda zenéjét. Volt rá példa
n e m e g y s z e r, h o g y a z é l e t ü n k é r t
kapaszkodtunk, de ugyebár a zene nem
állhat meg, így fújtunk tovább. Nem is olyan
régen, Varsányban, egy falunapon pedig
mikor már teljes banda felszállt a lovaskocsira, elõre pillantva különös látvány tárult
a szemünk elé. A kocsi rúdja elkezdett
felemelkedni, egészen a lovak feje fölé, majd
egyszer csak a kocsi középen kettétört
alattunk. Hát ettõl ne tudom ki lepõdött meg
jobban, mi, vagy a lovak, de hát ezt is túléltük.
Valóban egy könyvet tele lehetne írni ezekkel
a történetekkel, de ki tudja, - lehet egyszer
majd arra is sor kerül. Addig is a Rimóci
Rezesbanda játszik tovább, mert ugye ahogy
néhai öregek megmondták „a bandába
belépés van, de kilépés innen már nincsen…”
Nagyon jó lenne, ha megírnád azt a
„bizonyos” könyvet… Köszönöm a
beszélgetést!
A riportot Benkó Péter készítette.
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JUBILÁLÓ VÉRADÓK

A rimóci jubiláló véradók:

20-szoros véradók:
Csemer Attiláné (Hunyadi út 50.)
Horváth Gizella (Hunyadi út 1.)
Jusztin Béla (Balassi út 5.)
Vincze József (Jókai út 4.)
Virágné Czupkó Erzsébet
(István k. útja 26.)
Vágvölgyiné Kiss Mária
(József A. út 4.)

„Hangverseny Rimócon

SZÍNHÉT AZ ÓVODÁBAN

25-szörös véradók:
Bablena Csaba (Nefelejcs út 7.)
Horváth Tibor (Temetõ út 23.)
Pásztor Antal (Bem A. út 39.)
Vincze Tiborné (Kiskert u. 14.)
30-szoros véradók:
Balázs Csaba (Varsányi út 107.)
Urus Attila (Hunyadi út 2.)
Vincze Bertalan (Varsányi út 83.)
40-szeres véradók:
Barna János (Szécsényi út 30.)
Németh Ferenc (Hársfa út 18.)
Percze László (Kossuth út 12.)
Szeles István (Bem A. út 2.)
Vaspál Tibor (Akácos út 13.)
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NYULACSKA HÍREK

2012. november 23-án került sor a jubiláló véradók ünnepségére
Szécsényben, amelyet Rimóc Község Önkormányzata 30.000 Ft-tal
támogatott. Dr. Horváthné Németh Éva megyei véradó koordinátor vezetésével a
Magyar Vöröskereszt munkatársai és segítõi a jubiláló véradókat egy színvonalas
mûsorral, ajándékokkal és vacsorával várták, hogy ezzel is megköszönjék a
rendszeres véradók önzetlen segítségét. Az ünnepségre Rimócról az idén 26 fõt
hívtak meg. Balla Mihály országgyûlési képviselõ köszöntõje után, felléptek a
helyi óvónõk, majd a Palóc Néptáncegyüttes két párosa lepte meg táncával a
jelenlévõket, végül, de nem utolsó sorban Radvánszky Judit, Nógrádszakál
polgármestere egy verssel köszöntötte a véradókat. Az ünnepségen résztvevõk
között 100-szoros véradót is kitüntettek, akinek többen külön is gratuláltak. A
díjak átadása után tombolahúzásra is sor került, ahol a rimóciaknak többször is
kedvezett a szerencse, hiszen sok tombolaajándékkal térhettek haza. A
véradóknak ezúton is köszönjük a segítségüket, hiszen senki nem tudhatja, hogy
neki mikor van szüksége mások önzetlenül felajánlott vérére!
Vincze Nikolett
10-szeres véradók:
Beszkid Veronika (Bem A. út 49.)
Burik-Vincze Ágota (Rákóczi út 8.)
Dankó Viktor (Hunyadi út 45.)
Hamula Jánosné (Jókai út 2.)
Kabda Istvánné (Szécsényi út 51.)
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ÉLJ EGÉSZSÉGESEN!

Idén 2. alkalommal tartottuk meg a Színhetet. Az elõzõ évi
tapasztalatainkat felhasználva és új ötletekkel gazdagítva
tervezgettük a hét programjait. Minden csoport más színben
gondolkodott: az „alma” csoport a fehéret, a „körte” csoport a kéket,
a „cseresznye” csoport pedig a zöld színt választotta. Elõször is
lelkes keresõ munkába kezdtünk, melynek során az adott színnek
megfelelõ játékokat, tárgyakat gyûjtöttünk össze. Ebben a szülõk is
nagy segítségünkre voltak, így napról-napra sokasodtak a színes
dolgok a csoportokban. Olyan dalok, mondókák, mesék, mozgásos
játékok közül válogattunk a hét folyamán, amelyben ezek a színek
szerepelnek. Barkácsdélutánt szerveztünk csoportonként, ahol a
szülõk és a gyerekek együtt, apró ajándékot készíthettek a maguk
számára. Így születtek meg a gólya és béka zacskó bábok illetve az
autós és virágos nyakláncok dekorgumiból. Nagyon sok érdeklõdõ
anyuka és apuka élt ezzel a lehetõséggel, a gyerekek pedig nagy
örömmel vitték haza a közösen elkészített meglepetést. Most sem
maradt el egymás megvendégelése. A szépen terített asztalokon volt
minden, ami finom és kék, fehér vagy zöld színû. pl. pattogatott
kukorica, szõlõ, „Shrek golyó”, „Hupikék törpikék” szörp.
Egy-egy ilyen, tartalmas, mozgalmas projekt-hét nagy élményt
nyújt a gyereknek, ezért arra törekszünk, hogy a nevelési évben
minél több hasonló programot tudjunk megvalósítani.

Az egészséges életmód kialakítását már kisgyermek korban el kell
kezdeni, hogy mindez késõbb igényükké váljon.
Így történik ez a mi óvodánkban is, ahol egy egész hét során mind
a 3 csoport, különbözõ, tartalmas, sokszínû tevékenységekkel
nyújtott lehetõséget a gyerekek számára az egészségnevelés,
egészségvédelem témakörének feldolgozására.
Ennek keretében kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészséges
táplálkozási szokások megalapozására. Kiscsoportban ismerkedtek
a zöldségekkel és gyümölcsökkel, a többi csoportban pedig a
gyerekek bevonásával készítettünk káposztasalátát, almakompótot,
amit aztán késõbb közösen fogyasztottunk el az ebéd során.
A „tisztaság fél egészség”- a testápolás, hajápolás, fogápolás,
vitaminok fontosságára hívtuk fel a gyermekek figyelmét. Ebben a
témakörben Rozika néni (védõnéni) tartott elõadást a nagycsoportos gyerekeknek. Ismerkedtünk a tisztálkodási kellékekkel,
azok helyes használatával.
Az orvos gyógyító munkájáról is beszélgettünk, amit szituációs
játékokkal szemléltettük a gyerekeknek.
November 15-én került sor a jó hangulatú projektzáró rendezvényünkre, ahol az apukák bevonásával a sportcsarnokban közös
játékkal, mozgással, focival zárult az egészség hetünket.
Célunk volt, hogy a közös, örömteli tevékenységek során fejlõdjön
ízlésük, gondolkodásuk, figyelmük, megfigyelõképességük,
kitartásuk, közösségtudatuk.
Kiss Renáta

Barkácsdélután a szülõkkel

Készül a finom káposztasaláta

Készülnek a kis játékok

Mindenki gólt akar rúgni

50-szeres véradók:
Kurtán Attila Mihály (Bem A. út 51.)
Percze Tibor (Szécsényi út 21.)
60-szoros véradók:
Czele István (Magashegyi út 16.)

Postaládánkból...

2012. október 20-án 12 órakor elindult az énekkar
egy koncertre, Rimócra. A busz a templomunktól kezdte
meg útját, telve a tagokkal. Félúton már volt egy kis
izgalom a meghosszabbodott útvonal miatt, de végül
idõben odaértünk. A helybéliek már vártak, szívük
minden szeretetével. Az atya, a polgármester úr,
valamint az egyháztanács elnöke egy kis bátorító itallal
kínálgatott, amint leszálltunk a buszról. Az épületben
bent jobbnál jobb sütemények vártak minket, halomba
rakva. Erre az egész falu készült, a szívüket is beleadták.
Délután 4 órakor kezdõdött a hangverseny a
templom 100 éves újjászentelésének alkalmából. Ez
tartott másfél órát, majd ezt követte a szentmise 6
órakor, ahol szintén a Magyarok Nagyasszonya énekkar
énekelt, a zenekar pedig kísért bennünket. Utána újabb
vendéglátás volt, gulyásleves és a finom rimóci túrós
lepény. Igazán ízletes, ínycsiklandó volt. Itt már jelen
volt az Erdélybõl érkezett vendégsereg is. Jó
hangulatban telt a vacsora és nagy barátságban
beszélgettünk az erdélyiekkel.
A rimóciak azt mondták, hogy nagyon szépen
énekeltünk ami így igaz és nagyon feltöltõdtek, ami egész karácsonyig kitart majd. Én személy szerint úgy érzem, hogy ennél többet
kaptam; a vendéglátók õszinte, tiszta szeretetét, ami még a testi tápláléknál is több volt lelkiekben. Lehetett könyvet vásárolni a templom
történetérõl, melyet Benkó Péter írt. A késõ órákban indultunk és szerencsésen hazaérkeztünk.
Köszönjük Benkó Péternek, hogy felkészítette az énekkart erre a felejthetetlen élményre. Köszönjük a rimóciaknak a meghívást, hogy a
Magyarok Nagyasszonya énekkarára gondoltak a meghívás során. Köszönjük mindenkinek, aki a legkevesebbet is tette gondolatával,
imájával, cselekedetével, hogy nekünk vendégeknek ilyen emléket szerezzen. Isten áldása legyen mindenkin.
Sokorai Józsefné”
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ISKOLAI HÍREK
165 éve született Mikszáth Kálmán

„Irodalmi Õsz”
Iskolánkban kiemelten kezeljük a hazaszeretetre nevelést, a
palóc identitástudat erõsítését, a hagyományok ápolását, a
tehetséggondozást és felzárkóztatást. Ennek jegyében
szervezzük - többek között - évek óta az „Irodalmi Õsz”
programsorozatunkat.
A 2012/13-as tanévben a pályázat segítségével mindezt
témahét keretében bonyolítottuk le. Témánk a jeles évforduló
kapcsán - 165 éve született - Mikszáth Kálmán élete és
munkássága.
Az elõzetes alapos elõkészületi munkák után a témahét az
alábbiak szerint valósult meg:
2012. november 13-a volt a témahét elsõ napja. Kezdésként
- megalapozva a további feladatokat és programokat - került sor
Horpácson a Mikszáth-kúria megtekintésére a 3 - 8. osztályos
tanulók részvételével. A létszámot figyelembe véve két
csoportra osztottuk a gyerekeket. Míg az elsõ csoport: 3., 4. és
az 5. osztályos diákok tárlatvezetõ segítségével ismerkedtek
meg a Mikszáth-ház berendezéseivel, Mikszáth személyes
tárgyaival, a Mikszáth-család életével, mindennapjaival, járták
végig a Mikszáth által használt helyiségeket, addig a másik
csoport: 6., 7. és a 8. osztályosok a birtok parkjában tettek sétát,
és tekintették meg az ott kiállított szobrokat, egyéb épületeket.
Ezek után mindenki a látottakból a neki legjobban tetszõt
örökítette meg. Bent a kicsik a tárlatvezetést követõen az épület
helyiségeiben szétszóródva láttak munkához. Kb. 2 óra
elteltével a csoportok helyet cseréltek: a nagyobbak kerültek
testközelbe Mikszáth családi emlékeivel, és örökítettek meg
azokat, a kicsik pedig a park területén tették ugyanezt. A
munkákhoz rajztáblák és egyéb rajzeszközök által a gyerekek
rendelkezésére, mindezt a pályázat fedezte.
A második napon a résztvevõk elsõdleges feladata a
csoportalakítás volt, a csoportoknak stílusos névválasztás és az
igazi feladat: az irodalmi napló elkészítéséhez anyagkeresés.
Így lettek iskolánkban többen „Mikszáth lányai”, „Mikszáth
írnokai”, „Kis Mikszáthok”, „Báránykák” stb. A napló
színvonalas elkészítéséhez, megoldásához könyvek, interaktív
táblák, az informatika szaktanterem és egyéb anyagok álltak
tanulóink rendelkezésére. A naplók készítése mellett
párhuzamosan folyt a dramatizáláshoz a mûvek keresése, majd
színpadra szerkesztése, az olvasópróbák.
A témahét következõ napján gõzerõvel folyt a díszletek és
jelmezek, valamint a kellékek készítése. Ebbe - az elõzõ
évekhez hasonlóan - nagy örömmel kapcsolódtak be a szülõk is,
dolgoztak együtt a pedagógusokkal és a gyerekekkel. E nap
tetõpontját jelentette a választott mûvek, részletek bemutatása.
A programra plakátokon hívtuk meg a település lakóit, illetve
külön meghívót küldtünk településünk vezetõinek is, a szülõket
még a tájékoztatóban is invitáltuk programunkra. A
produkciókat három tagú zsûri értékelte: Jusztinné Katika néni,
Molnárné Irénke óvónéni és Jusztinné Erzsike tanító néni.
Az utolsó napon a napló mellékletét képezõ Mikszáthillusztrációk, Mikszáth életútját bemutató térképek készültek,
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és ezek mellett folyt a kiállítási anyag összeállítása, melyben
helyet kapott Mikszáth életének és munkásságának bemutatása.
Ugyancsak kiállításra került a gyerekek által gyurmából
készített néhány kisplasztikai alkotás is. Az összegyûlt anyag, a
paravánok elrendezését követõen szintén nyílt programként örömünkre szolgált, hogy több szülõ, hozzátartozó, illetve a
település vezetõi közül is megtisztelték jelenlétükkel az
eseményt - következett a kiállítás megnyitója. A megnyitó után
az 1. és a 2. osztályos kisdiákok emlékmûsorban mutatták be
Mikszáth Kálmán Madárfészek címû novelláját, melyet a 2.
osztályos olvasókönyv is tartalmaz. A mûsort követõen a heti
munkát értékelve kerültek kiosztásra a díjak.
Napló kategóriában:
1. „Mikszáth segítõi”
Bablena Blanka, Ulviczki Petra, Golyán Attila,
Laczkó Martin - 6. osztály
2. „Mikszáth lányai”
Jusztin Edina, Nagy Doloresz, Ocsovai Ramóna, Percze Roberta,
Péter Gabriella, Tóth Fanni, Virág Tifani - 7. osztály
3. „Rimóci nyulak”
Gál Enikõ, Barna János, Molnár Balázs, Oláh Boglárka 4. osztály
Jutalmul mindenki egy-egy szép könyvet vehetett át.
Dramatizálásért:
1. helyezett : 7. osztály 14 fõ
2. helyezett: 6. osztály 11 fõ
3. helyezett: 4. osztály 14 fõ nyert szintén könyvdíjat.
Ebben a kategóriában különdíjak is kiosztásra kerültek a zsûri
döntése alapján kiváló színészi alakításért:
Bablena Blanka, Laczkó Martin, Ocsovai Ramóna
könyvjutalomban részesültek, Bada Anasztázia, Bada
Arianna rajzeszközöket vehetett át.
Illusztráció:
1. „Mikszáth Kálmán írnokai” 6. o.
2. „Szûcs Pali barátai”
5. o.
3. „Kis Mikszáthok”
7.o.
Az elsõ helyezettek mindegyike egy-egy 24 db-os színes ceruza
csomagot, a 2. egy-egy filctoll-készletet, a 3. csapat pedig egyegy ecsetcsomagot vehetett át. Itt is születtek különdíjak:
Német Richárd 8. o.-os tanulónk vastag színes készletet,
Bagoly Gábor 6. o.-os diákunk tempera készletet, Balázs
Adrián színes krétát, Barna János pedig gombfestéket
kapott jutalmul színvonalas munkájáért.
Az értékelés és díjátadás után mindenki megtekintette az
aulában felállított kiállítást, és ezzel lezárult 4 napos
témahetünk.
Úgy gondoljuk, célunkat elértük: a gyerekek együtt
dolgoztak, összefogva, egymást segítve, erõsödött palóc
identitástudatuk; játszva, szórakozva szereztek ismereteket
Mindenkinek megadatott a lehetõség - és a többség élt is ezzel -,
hogy ebben a sok ismeretet tolmácsoló, komplex fejlesztõ
programban részt vehessen.
Köszönöm tanulóinknak a pozitív, érdeklõdõ hozzáállását,
köszönöm, hogy a szülõk egy része ismételten partnerként állt
mellettünk, köszönöm a zsûrinek, kollégáimnak a munkáját, és
köszönöm a háttérmunkásoknak a segítõkészségét!
Kiss Józsefné igazgató
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Interjú Benkó Péterrel a legújabb rimóci kiadványról…
Ha helytörténet kerül szóba, én egybõl
Benkó Péterre gondolok. Bizonyára
nincs olyan ember községünkben,
akinek nagyobb helytörténeti dokumentációja, összegyûjtött levéltári
írásai, képei, újságcikkei, fotói
lennének településünkrõl. A Rimóci
Újságban is folyamatosan publikálja
ezeket, a legújabb „felfedezéseit”
mindig örömmel osztja meg velem és
az újságolvasókkal is. Szabadidejét
feláldozva gyûjti anyagait, hogy
egyszer majd elkészülhessen egy igazi
rimóci helytörténeti krónika.
A rimóci templom újjászentelésének
100. évfordulójára is megjelent „egy
szelete” községünk történelmének, a
RIMÓCI TEMPLOM BÕVÍTÉSE
1912-BEN címmel. Ennek kapcsán
beszélgettem most Petivel.
- A Rimóci Újságban már olvashattuk
kutatómunkád eredményeképp a rimóci
egyháztörténetet, melynek része a
mostani kiadvány is. Mennyi kutatómunka van egy ilyen „tanulmánysorozat” mögött?
- E g y s z e r a z o rg o n a t a n á ro m a t
megkérdeztem egy hangverseny után,
hogy ennek a mûnek az eljátszásához
mennyit kellett gyakorolnia. Õ azt
válaszolta: 30 évet. Én így tekintek a
kutatásra is. Nem lehet, és nem is tudom
abbahagyni. 1999-ben kezdtem, amikor a
szakdolgozataimat kellett írnom. Az egyik
Rimóc történetét, a másik a rimóci iskola
történetét dolgozta fel. Ekkor lettem a
szerelmese a levéltáraknak, könyvtáraknak. Az is "bántott", hogy a
dolgozatokból még mennyi mindent ki
kellett hagynom. Aztán ezt követõen, ha
"utamba akadt" valamilyen adat, azt
feljegyeztem, lemásoltam. Már a
szakdolgozatok idején kutattam a
plébánia levéltárában, csak akkor még
nem álltak olyan eszközök a rendelkezésemre, amelyek most már igen. A régi
jegyzetek nyomán indultam el, amikor
Attila atyától engedélyt kértem a
kutatásra a plébánia levéltárában. Itt
lefotóztam azokat a tervrajzokat,
iratokat, amelyek illettek a mostani
témához. Ezzel párhuzamosan az
Esztergomi Prímási Levéltárat is
meglátogattam, ahol fennmaradt az
1912-es templombõvítés teljes levelezése. Aztán következett az összegyûjtött
levelek lemásolása, az adatok feldolgozása...
- Honnan jött az ötlet, hogy a
templombõvítésének újjászentelésének
évfordulójára megjelentessétek ezt a
kiadványt?

- Beszkid Andor polgármester úrnak
említettem, hogy a rimóci plébánia
irattára milyen érdekes és értékes
adatokkal rendelkezik, s szerintem az
embereket is érdekelné ez a dolog. A kerek
évforduló pedig a legideálisabb alkalom
volt erre. A polgármester úrtól ígéretet
kaptam a kiadvány megjelentetésére, ezt
követõen mentem el Esztergomba.
Amikor pedig elõkerült a levelezés, akkor
már mindketten szurkoltunk egymásnak:
Õ azért, hogy elkészüljek vele idõben, én
meg azért, hogy valahonnan kerüljön rá
forrás, hogy meg tudjon jelenni.
- Kik segítették, kik segítik a kutatómunkádat?
- Vannak "állandó munkatársaim": Dr.
Tóth Éva, a budapesti Országgyûlési
Könyvtár, illetve Galcsik Zsolt, a
salgótarjáni Nógrád Megyei Levéltár
munkatársa. Õk azok, akik szinte
bármilyen forrást, könyvet, folyóiratot
elõ tudnak teremteni, sokszor nagy
távolságokból, elektronikusan oldják ezt
meg. Valamint Jusztin Péter történész,
aki a latin nyelvû iratok fordításában
segít. Köszönöm mindhármuknak. S
köszönöm, neked is, Niki, hogy
rendszeresen félreteszed, és eljuttatod
hozzám a Rimóccal, illetve a vidékünkkel
kapcsolatos dokumentumokat. Továbbá
itt szeretném köszönetemet kifejezni Urus
Attila rimóci plébános úrnak, aki lehetõvé
tette a kutatást a Rimóci Plébánia
Irattárában. A polgármester úrnak e füzet
megjelenésének lehetõségét, valamint a
„Rimóc Községért” Alapítványnak az
anyagi támogatást.
- Alsónémedin Jakab Máriával együtt
megjelentettétek AZ ALSÓNÉMEDI
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ÉS
EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE
címû könyvet, majd részt vettél a rimóci
szüretis könyv készítésében is. Ez a
harmadik kiadvány a nagyközönségnek
a munkádnak köszönhetõen. Milyen
érzés volt kézbe venni? Készként látni?
- Ahhoz hasonlítanám, mint amikor az
asztalos megsimogatja azt a bútort, amit
elkészített. Jó érzés. Az elsõ pillanatokban. Aztán azon jár az agy, hogy mit
lehetett volna, másként, jobban,
máshogyan csinálni. De a legtöbbet az
emberek visszajelzései jelentik.
- Hogyan fogadták a könyvet a
környezetedben? Milyen visszajelzéseket kaptál?
- Aki belelapozott, vagy esetleg elolvasta,
annak tetszett, talán azt mondhatom.
- Ha jól tudom, a püspök atya is kapott, õ
hogyan fogadta?
- Azt hallottam, neki is tetszett. Én már
akkor nem lehettem ott sajnos.

- Hogyan fogadja a családod, hogy
ennyi szabadidõt áldozol Rimócra?
- Hála Istennek elviselik... Mivel tudják,
hogy nekem ez a hobbim, ez által tudok
kikapcsolódni, s mennyire sokat jelent
számomra ez a dolog. Csak egy példa a
sok közül: a templombõvítésrõl szóló kis
tanulmány is általában éjszaka tudott
készülni, mivel akkor már nem zavart
senki, a család lehetõvé tette, hogy
délutánonként tudjak egy kicsit pihenni.
Valcsim mindig megtiltja, hogy
nyilvánosan bármit is megköszönjek
neki. Mivel most is "tiltás" alatt vagyok
(ma lesz az évzáró hangversenyünk...),
ezért rendhagyó módon azt mondom,
hogy neki különösen hálás vagyok azért,
mert valami csodálatos módon mindig
úgy tudja intézni a dolgokat, hogy rendben
menjenek az események, s minden
megoldódjon idejében. S köszönöm a
Rimócon élõ családjaim, Szüleim,
Anyósomék támogatását is, hiszen az
amúgy is rövid ott-tartózkodás mindig
rövidebb a levéltárban töltött idõvel...
- Mi a terved az összegyûjtött anyagokkal?
- A rengeteg összegyûjtött adat, könyv, irat feldolgozásra várnak. Sajnos nem tudom,
hogy erre mikor kerülhet sor, mert rengeteg
idõre lenne szükség ahhoz, hogy "kézbevehetõek" legyenek. Talán így, kisebb füzetek
formájában nagyobb esélyét látom, hogy a
közeljövõben újra napvilágot lásson egy
kis része Rimóc történetének.
- Köszönöm a beszélgetést. A továbbiakban
is kívánok erõt, egészséget, kitartást és soksok felfedeznivalót Rimóc történelmében.
A könyvhöz gratulálok és szívbõl ajánlom
mindenkinek!
Vincze Nikolett
BENKÓ PÉTER: A RIMÓCI
TEMPLOM BÕVÍTÉSE 1912-BEN
címû könyve továbbra is kapható
önköltségi áron a Sekrestyében,
a Polgármesteri Hivatalban és
a Szociális Boltban.
Ára: 1.000 Ft/db.
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Mária ünnepek
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

Boldogasszony szeplõtelen fogantatása ünnepén
(December 8-án)
Mária ünnepei közt a legelsõ az egyházi év szerint az õ szeplõtelen
fogantatásának ünnepe, mely tekintettel születése ünnepére december hó
8-án ületik meg. Hogy Mária Istennek szûz anyja, eredendõ bûn nélkül
fogantatott, onnan kezdettõl fogva jámbor hite volt a katholika
egyháznak, mely hitét a trienti szent zsinat az által ismerte el, hogy az
eredendõ bûnrõl hozott határozmányokban kinyilatkoztatja, miszerint az
eredendõ bûnre s annak közösségére vonatkozó határozmányaiban a
szeplõtelen szûz Máriát nem foglalja be, sõt inkább reá vonatkozólag IV.
Sixtus pápa rendeletét megerõsíti, melyben e nagynevû pápa megtiltja,
hogy eretnekségrõl vádoltassék az, ki a szent Szûz szeplõtelen
fogantatását állítja. Késõbbi pápák, mint V. Pius 1570. V. Pál 1616; XV-ik
Gergely 1622. És VIII. Sándor 1661. Megerõsítik e rendelvényt s
szigorúan megtiltják a szeplõtelen fogantatás ellen nyilvánosan fellépni, a
nélkül azonban, hogy az ellenkezõ véleményt kárhoztatnák.
Ott a messze múltban találkozunk már a szeplõtelenül fogantatott szent
Szûz tiszteletére rendezett különféle ájtatosságokkal, ezek elseje bizonyára
az, melyet a lyoni fõegyház kanonokai 1140-ben rendeztek s melyet ez
idõben szent Bernát a szent Szûz leggyöngédebb tisztelõje rosszalt, míg az
egyház szent zsolozsmáiban, valamint a pápák irataikban minden olyan
kifejezéstõl tartózkodtak, mely a szeplõtelen fogantatás tanát határozottan
kimondaná. Napkeleten ez ünnep az 5-ik, napnyugaton legelsõbben is
Spanyolhonban a 7-ik és Rómában a 13.ik században már megszületett.
A sok szenvedések és gyõzelmek között is dicsõségesen uralkodó
szent atyánk IX. Piusnak tartatott fenn, hogy a szeplõtelen Szûz
fogantatását 1854-diki decz. 8-án hitczikké emelje s ez által a katholikus
világ leghõbb óhaját teljesítse. Mily örömet okozott a szentszék eme
határozata, fennen hirdetik ama magasztos ünnepélyek, melyeknek édes
hazánkban is tanui valánk s melyek a szeplõtelenül fogantatott boldog
Szûz tiszteletére az egész földkerekségen megtartattak.

A boldogságos szûz Mária názárethi szent házának
Lorettóba való átvitele ünnepén
(December 10-én)
Minden katholikus kétségkívül ismeri a lorettói letenyét, nem lesz tehát
érdektelen rövid vázlatban adni történetét a lorettói templomnak s az abban
levõ becses ereklyének, a názárethi háznak, melyben Jézus, a megtestesült

Rimóci dalok a Duna Tv-n
A Duna Tv - új népzenei és néptánc
tehetségkutató versenyének - a „Fölszállott a páva” címû
mûsor december 1-jei adásában, a középdöntõben újra
felhangzott a kupuszinai Csizmadia Anna gyönyörû
éneke. Az eddigiektõl azonban még nagyobb élményt

Forrás: http://www.facebook.com/folszallottapava

Ige s a boldogságos Szûz oly sok idõn át rejlett és szent életet éltek.
A boldogságos szent Szûz názárethi házát már az apostolok nagy
tiszteletben tartották s Ilona császárnõ díszes templommal vette azt körül.
Az arab s kalifák uralma alatt frank zarándokok jöttek e szent helyre hálas tisztelet adójukat leróni az Istennek szent Anyja iránt; a seldschüki
törökök alatta azonban megnehezült az ájtatos zarándokok sorsa;
mindenünnen bántalmazásoknak voltak kitéve s ezen felül igazságtalan
adók kivetése által zsaroltattak a pogány helytartók által. Midõn Bouillon
Gottfried Jeruzsálem királyává kiáltatott ki, a jámbor Tankred nyerte el
Galilaeának helytartóságát. Tankred nagy tisztelõje volt a boldogságos
szûz Máriának, mint a názárethi templom részére tett ajándékozásai
eléggé tanúsítanak. IX. szent Lajos franczia király szerencsétlen keresztes
hadmenete után nyomorul-nyomra haladtak elõ a mohamedán hódítók,
míg végre az egész szent föld hatalmukba került. De mint Torsellinin
mondja, Isten nem akarta nem engedhette meg, hogy kiválasztott
leányának szentélye s kis laka a barbár csordák által
megszentségteleníttessék. Angyalok által tehát 1291-ben elõször
Slavoniába vitette a drága kincset, innen pedig 1294-ben Ancona vidékére
egy rengeteg erdõ közepére, mely egy nemes s ájtatos lelkû özvegy
Lauretta tulajdona volt. E nõ pompás templomot épített a boldogságos
Szûz lakta kis lak köré, mely lassanként annyira látogatott hely lett, hogy a
szent sir és szent Péter római temploma után Lorettó temploma dicsekszik
a legtöbb zarándokkal. Maga II. szent Pius pápa 1464-ben elzarándokolt e
szent lakhoz; mert minden idõben, bõséges malasztokban és
kegyelmekben részesültek a boldogságos szûz Mária buzgó tisztelõi.
II. Gyula, IV. Pál és V. Pius szent pápák hiteles adatokkal bizonyítják a
názárethi házátvitel történetének valóságát, mi különben onnan is kitûnik,
mert az egyház december 10-ik napjára, a
papi imakönyvbe,
breviáriumba is beiktatá a „boldogságos szûz Mária názárethi szent
házának átvitele” címû zsolozsmáját és miséjét.
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IRODALMI ÕSZ KÉPEKBEN

Elsõ és második osztályosok mûsor közben

A zsûri tagok és a nagylétszámú közönség

Boldogasszony várakozásának ünnepén
(December 18-án)
A karácsonyi szent ünnepek közelednek és velök ama szerencsés
áldott óra. Mely a szenvedõ népeket az üdvözítõ kisdeddel, Urunkkal és
Istenünkkel, megváltó Jézus Krisztusunkkal, emberi testbe rejtve,
megajándékozandja. A remény, öröm és várakozás érzelmei váltakoznak
keblünkben s felélesztik bennünk a szeretet és kegyelet lángjait a
boldogságos Szûz iránt, kinek közremûködésével a világ Megváltójának
születnie kell. A boldogságos szûz Mária várakozásának ünnepét, mely az
Úr Jézus eljövetelével oly közeli vonatkozásban áll, az anyaszentegyház
az ádventi szent idõszakba rendelte csendességben megülni, mi által a
hívek szívét áhítatra és ünnepies örömre kívánja elõkészíteni annak
magasztos születése ünnepére, kit a legboldogabb Szûznek az egész
emberi nem megváltására a világra kellett szülnie. Ez ünnep legelõször
Spanyolhonban hozatott be, XIII. Gergely pápa 1573. évben azt az egész
katholika egyházra kiterjeszté. Fõleg Rómában ez ünnep évenként nagy
ünnepélyességgel tartatik meg.

6. osztályosok elõadás közben

7. osztályosok mûsor közben

(Forrás: Makula nélkül való tükör címû imádságos könyv)

okozott nekünk, ugyanis Anna rimóci népviseletben és rimóci
dalokkal készült. Éneke alatt óriási csend volt, hangja betöltötte
az egész stúdiót, az otthonokban pedig bizonyára a
képernyõnézõk szobáit. A hatalmas siker és a sok-sok dicséret
után a zsûri a maximális 60 ponttal jutalmazta. Annát Holecz
Istvánné, Margit néni készítette és öltöztette fel, aki a nézõk
között ülve lehetett tanúja az eseménynek. Margit nénit
Sebestyén Márta népdalénekes mellett sokan köszöntötték, aki
láthatóan maga is meghatódott
Anna sikere láttán. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Csizmadia Annának ezt a hatalmas
meglepetést, a gyönyörû dalokat
és hogy énekével népszerûsítette
községünket. Margit néninek
pedig köszönjük, hogy mindezt
felkarolta, segítette!
Annának ezúton is gratulálunk, és
sok sikert kívánunk! Aki teheti,
szavazzon rá a döntõben, hogy a
szólóénekesek legjobbja lehessen!
Anna a 2. elõdöntõben

Vincze Nikolett

Munkában a 3. osztály

Horpácson a Mikszáth-kúria elõtt
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"Régi harcok, régi kopott könyvek,
Derû, mosoly, néha fájó könnyek,
Múlik minden, suhannak az évek,
Búcsút intünk múló diákévek."
(Hemingway)

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Harminc év elég hosszú idõ ahhoz, hogy az élet sodrásában megálljunk
egy pillanatra, és a rég feledésbe merült emlékeket újra felidézzük.
Harminc év majdnem egy emberöltõ. Sokat változik az ember és
sokat változik az élet körülötte.
Az itthoni osztálytársak egyik nap összebeszéltünk, hogy jó lenne
egy osztálytalálkozót szervezni, hiszen már tíz éve annak, hogy
„utoljára” találkoztunk. Elég hosszas szervezés után úgy látszott, hogy
sikerülni fog a találkozás. Volt olyan, aki családi, vagy munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tudott eljönni, volt, akinek az elérhetõségét nem
tudtuk megszerezni, és sajnos volt olyan is, aki visszautasította a
meghívásunkat.
És vannak olyanok, akik már elköltöztek az e világi életbõl (Golyán
Jánosné osztályfõnök, Percze Mónika és Laczkó Zsolt osztálytársak).
Emléküket szívünkben örökké õrizzük!
1982-es nyolcadikos osztálykép
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Izgatottan vártuk a találkozás napját, talán úgy izgultunk, mint az
elsõ osztályba készülõ kisgyermek, aki nem tudja, hogy mi fog rá várni
az iskolában.
Az osztálytalálkozó helyszíne a rimóci sportöltözõ volt, ahová
folyamatosan érkeztek a meghívottak.
Szóban nem igazán lehet elmondani, és le sem lehet írni, hogy mily
öröm és boldogság volt számunkra ez a találkozás.
Akik ott voltunk, örültünk egymásnak, és úgy beszélgettünk, mintha
csak tegnap találkoztunk volna utoljára. Gyermeki boldogsággal
idéztük fel azt az együtt töltött idõt melybõl elindulhattunk a felnõtté
válás felé, és az a harminc év mely az óta elmúlt, mintha meg sem
történt volna, vagy csak egy röpke pillanat lett volna az éltünkben.
2012. November 17.

Balról jobbra: Virág László, Kurucz Tamás, Vincze Katalin,
Jusztin Ervin, Balázs Ágnes, Golyán Tamás, Balázs Csilla,
Király Gyöngyi, Molnár Csaba, Koczalik Erika.

Balról guggolók: Bertók László, Percze Tibor, Laczkó Zsolt,
Laczkó Tibor, Oláh László, Kiss László, Jusztin Ervin,
Virág László, Szántó Attila, Kurucz Tamás.
Balról állók: Laczkó Melinda, Vincze Erzsébet, Balázs Csilla,
Jusztin Zita, Percze Mónika, Árva Csilla, Golyán Jánosné,
Király Gyöngyi, Percze Melinda, Koczalik Erika,
BalázsÁgnes,Vincze Katalin,Golyán Gábor.
A képrõl hiányzik Golyán Tamás

40 éves osztálytalálkozó - 2012. október 6.
1972-ben végzõk
Személyes és telefonos beszélgetés során szerveztük meg a 40
éves osztálytalálkozónkat. A mai életkörülményekhez viszonyítva
otthonias és családi körben.
Az ötlet mindenkit nagy örömmel érintett.
Meghívott tanáraink: Pócsik Sándorné, Mócsány Istvánné és
Virág Vincéné. A megjelent diákok száma: 22 fõ.
A program helye: sportpálya és rendezvényterme.
Találkozáskor a diákok úgy fogadták egymást, mint a legkedvesebb
családtagot, pedig legtöbben hosszú évtizedek óta nem találkoztak.
Közösen készítettük a sportpálya udvarán a bográcsgulyást.
Minden diák egy kis házi süteménnyel kedveskedett.
Míg a bográcsgulyás elkészült, közben megemlékeztünk elhunyt
osztálytársainkról és tanárainkról. Pócsik Sándor igazgatónkról,
Kovács Antalné és Kovács Antal osztályfõnökünkrõl. A rimóci
temetõben virággal, mécsessel és imával részvétünket fejeztük ki.
Ezt követõen kezdõdött a vacsora. Jusztin Bertalan
virágcsokorral köszöntötte meghívott tanárainkat. Az osztály
nevében köszönte meg hozzánk való türelmüket, és mennyit
köszönhetünk nekik még 40 év után is.
A vacsora befejeztével meghitt, õszinte beszélgetések,
hangulatos, fergeteges tánc, nótázás és mulatság töltötte be a
nagytermet. Szóba hozva a következõ osztálytalálkozót, egyöntetû
válasz: MINÉL ELÕBB!!!
Köszönetet mondunk Petrovics Irénkének, a szervezõnek. Nélküle
ez az osztálytalálkozó nem valósul meg. Köszönjük Kiss Erzsikének
a fényképeket, aki megörökítette ezt a felejthetetlen napot.

Köszönetet szeretnénk mondani Virág Vincéné tanító néninek, hogy
elfogadta meghívásunkat, hiszen az elõ négy osztályban õ tanított
minket, írni, olvasni, és számolni.
Szívünkben örök hála Golyán Jánosné Kati néninek, aki úgy törõdött
velünk ötödik osztálytól a nyolcadik osztályig, mintha az anyánk
helyett is anyánk lett volna.
Köszönetet szeretnék mondani minden osztálytársnak, aki elfogadta
meghívásunkat és el is tudott jönni az osztálytalálkozóra!
Reméljük, öt vagy tíz év múlva ismét találkozunk.
Egy osztálytárs: Koczkáné Percze Melinda

Köszönet a diáktársainknak, akik aktív segítséget, jó hangulatot,
megelégedettséget biztosítottak az osztály számára.
Külön köszönet a polgármesternek, Beszkid Andornak, aki a
lakosság számára olyan intézményeket hoz létre, amit a falu
lakossága nagy örömmel és tisztelettel vesz igénybe.
Én nem utolsó sorban köszönjük tanáraink búcsúzó szavait, hogy
mennyire büszkék a tanítványaik elért eredményeire az életben.
Huszkó Teréz

A képen látható: Mócsány Erzsébet, Kiss László, Vincze Eszter,
Kanyó Boldizsár, Vincze István, Jusztin Tibor, Beszkid Dezsõ,
Virág István, Percze Irén, Jusztin Bertalan, Balázs Teréz,
Vincze Mária, Huszkó Teréz, Petrovics Irén, Jusztin Irén,
Laczkó Mária, Király Anna, Pócsik Zsuzsanna, Vincze Sándor,
Kiss Erzsébet, Árva Erzsébet és Jusztin István.
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Vendégségben
Ebben a hónapban Rigó Ferinél jártunk
vendégségben a Csillaghegyen. Az elõzményekrõl annyit, hogy már talán több mint fél
éve említettem elõször Ferinek, hogy
szeretnénk írni a „sörkollektorról” és a
„tömegkályháról”. De a találkozó húzódotthúzódott, míg végül is év végére összejött.
Az elsõ kérdésem az volt: mi is tulajdonképpen a sörkollektor? Erre Feri bekapcsolta
az asztal melletti számítógépet, és máris
szenvedélyesen mesélt errõl a fûtõeszközrõl.
1,2 méter széles és 2,7 méter magas
deszkakeretbe épített, több mint 200 db kifúrt
és összeragasztott sörösdobozból áll. A hátulja
OSB lap, az eleje polikarbonátborítású. A
sörösdobozokat speciális szolár festékkel fújta
le.
Biztosan kitalálták már, hogy a Nap
energiáját hasznosítja a családi ház szobáinak
fûtésére. Három darab készült belõle,
mindegyik a helyiségek déli oldalán került
elhelyezésre. Kb. 44 oC-os levegõt keringtet
egy radiális ventilátor a szoba és a kollektor
között, és 6-700 W-ot képes leadni
négyzetméterenként.
Tulajdonképpen március, április, május
hónapban, illetve szeptember, október,
november hónapokban segít rá a fûtésre ez a
szerkezet. Nyáron le kell takarni egy fehér
fóliával, és elvileg gondozásmentes.
Meghibásodási lehetõség minimális.
- Honnan jött az ötlet a sörkollektor
megépítésére?
- Az interneten találtam rá, és megtetszett.
- Mennyi munkaóra van benne, és mennyibe
került az anyag?
- Munka sok volt vele, az anyagköltség 60 ezer
forint körül van.
- Mennyi megtakarítást lehet vele elérni,
mennyivel kevesebb a fûtésszámla?
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- Nehéz forintosítani a megtakarítás összegét,
mert függ a külsõ hõmérséklettõl, a napsütéses
órák számától. Tavaly januárban például csak
három napon sütött a Nap.
- Mióta üzemelnek a kollektorok?
- A legelsõ már három éve készült, aztán
sorban a többi. Nyilván hosszabb távon lehet
majd érzékelni a hatásukat. Ez nem csoda,
minden a természet törvényei alapján
mûködik. A sörkollektor elkészítés barkácsolni szeretõ embereknek való. Van már másnak
is a faluban, olyan is van, aki tervezi a
megépítését. Ha valakinek információ, tanács
kell, szívesen segítek.
Ezután került szóba a kályha. Feri újra a
számítógépen mutatta be, hogyan is készült el
lépésrõl lépésre a „tömegkályha”.
- Mi is ez a tömegkályha?
- Logikusan a nagy tömege miatt hívják
tömegkályhának, ezt is az interneten találtam,
ahol egyébként nagy szakirodalom van.
Körülbelül három tonna a súlya, ezért a
pincébe alapot és támfalat kellett készíteni
vasbetonból, hogy erre terhelõdjön a kályha
súlya és ne a födémre. Külön szigetelt kéményt
is kellett építeni hozzá. Lényegében úgy
mûködik, mint egy hõtárolós kályha, 1,5 tonna
samott van benne, naponta kétszer két órát ég
rendesen, ez idõ alatt kb. 40 kg száraz fát éget
el. ÖKO kályhának is nevezhetõ, mert füstje
szinte nincs és a keletkezõ gázokat is elégeti az
úgynevezett másodlagos levegõ bevezetésével
(alul-felül kap levegõt). Állandó maghõ van,
tehát nem hideg a kályha, amikor begyújtunk.
Mondhatjuk úgy is, hogy az elsõ nap fût, a
második nap melegít. Készülhet téglából,
kõbõl, teljesen egyedi kialakítású is lehet, a
tetejét le kell szigetelni. Az égés végén egy
zsaluval le kell zárni a kéményt, természetesen
a hamut itt is kotorni kell.
- Mennyi idõ alatt készült el?
- Az alapozást nem számítva kb. három hét
alatt készült el úgy, hogy Judit is segített.

Ifjúsági Egyesület hírei
Novemberben szinte a végére értünk az új klubhelyiségünk
berendezésének. A kisteremben sikerült befejezni a lambériát,
amit aztán le is festettünk, majd az egész termet igazán
stílusosra sikerült alakítani a csapatnak, a festések
változatosságának köszönhetõen. A tagok egyértelmû döntése
után új tûzhelyet, egy masinát vásároltunk, amit a Horváth
István által adományozott kémény és fûtõ-csövekkel együtt be
is építettünk. Az önkormányzat a kidõlt nyárfát felajánlotta a
fûtésre, amit lelkes tagjaink feldaraboltak, majd egy jó idõre
elegendõt fel is hasogattak, majd amennyi fért, bepakoltunk a
kisterembe. A klub berendezéséhez bútorfelajánlásokat is
kaptunk, két kanapét és négy fotelt, ami nagyon lendít majd a
helyiség kényelmes használatán. Horváth Istvántól kaptunk
továbbá jó idõre elegendõ fénycsövet is. A hónap elejétõl már
internetünk és kábeltévénk is van.
Idén is nyertük az ALDI és a MOBILITÁS Ifjúsági Szövetség
által kiírt pályázaton. 2013 elsõ felében így megvalósítunk egy
fiatalok és családok közötti kapcsolatépítõ és dokumentáló
projektet. A pályázat részleteirõl a szerzõdés megkötése után
részletesen is beszámolunk.
Õsszel újra Rimócon szervezték Road-Show rendezvényüket a
bocsások. A tavasszal tõlük kapott szõnyegeinket kitakarítottuk
és a rendelkezésükre bocsátottuk. Egyesületünk tagjai több
csapatot alkotva indultak a kocsmasport versenyen, amelynek
bocsa, gyepteke, darts és csocsó voltak az állomásai. Közülünk a

- Lehet-e benne sütni?
- Hogyne. Van benne úgynevezett fekete és
fehér sütõ is.
- Mi a különbség?
- A fekete sütõn keresztül halad a láng, a fehér
sütõ zárt és nem éri a láng. Tulajdonképp
mindent meg lehet sütni benne. A fehér
sütõben nagyon jó például tököt sütni.
A tömegkályha egyterû helyiségbe való,
nálunk ezért vannak nyitva a szobák ajtajai. A
szûk hely miatt nem tudtam hova padkát
építeni, pedig elvihettem volna a füstöt és még
több hõleadó felület keletkezhetett volna. Nem
beszélve arról, hogy egy meleg padka nagyon
kellemes hely lett volna a lakásban.
- Költségek?
- Mivel nagyrészt bontott samottot és téglát
használtam, így a költség az öntvényajtók ára,
kevés hõszigetelõ anyag, víziüveg, samottpor,
rostély - összesen mintegy 80 ezer forint. Aki
ezt magának csinálja, az a fûtés mellett
élvezetbõl, az alkotás öröméért is teszi. Így az
ember részesévé válik a teremtésnek.
- Mindenesetre szívbõl gratulálok az érdekes és
hasznos „alkotáshoz”. Mi lesz a következõ?
- Egy gyümölcsaszaló van tervben.
A továbbiakhoz sok erõt, egészséget és sok
alkotói sikert, örömet kívánok. Beszkid János

Kollektor

Tömegkályha

legjobb pontszámot a Mócsány Gábor és Kormány Richárd
páros érte el, de az összesített versenyben sajnos ezzel sem
értek el dobogós helyezést. Mindenesetre jót játszottunk, és
tapasztalatot is szereztünk a profi játékosoktól.
A III. Rimóci Biliárd- és Pókrebajnokság 11. fordulóján ismét
duplázásra került sor. Horváth István mindkét kategóriában
gyõzelmet aratott. A biliárdbajnokságban ezzel olyan
ponfölényre tett szert, amit már elvenni tõle nem tudnak, így õ
lett az idei biliárdbajnok, a pókerben pedig eddig egyedülálló
módon a forduló minden indulóját õ maga ejtette ki, így a
maximális pontszámot kapta. A pókerbajnokság pontversenyében egyébként Szoldatics Jácintnak van már olyan
elõnye, amit már nem vehetnek el tõle, így õ lett a 2012-es
pókerbajnok. A 12. fordulót december 14-én tartjuk, ahol még a
dobogós helyezésekért fognak a harcok folyni. A bajnokság
végsõ eredményérõl a következõ újságban számolunk be
részletesebben.
Jövõ évben szeretnénk folytatni, ezért már most megírjuk,
hogy a IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság 2013 januárjában,
az elsõ fordulóval kezdetét veszi, minden érdeklõdõt,
megmérkõzni vágyót szeretettel várunk. Igazán szép
eredmény bárkinek az, ha egész évben kitartóan részt vesz és
helyt áll a fordulókon, és év végén elmondhatja magáról, hogy
õ volt a legjobb, legeredményesebb játékos. Természetesen az
idõ múlásával finomodnak a szabályaink, így a jövõ évben
ismét változtatunk pár apró dolgon, de ez senkit ne tántorítson
el, bárki érdeklõdhet, szívesen tájékoztatjuk a részletekrõl.
Bablena Feri

