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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.
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XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM     FÜGGETLEN FALUSI LAP     Boldogasszony hava    2013 JANUÁR

Ára: 150,-Ft

,,Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig 
a legnagyobb a szeretet''. (1Kor. 13,13) 

Január   6. (vasárnap) VÉRADÁS

(Helye: az általános iskola Hunyadi úti épülete)
00Január 11. (péntek) 18 IV. Biliárd- és Pókerbajnokság

az ÚJ KLUB-ban (1. forduló)
30Január  (szombat) 15

Február  9. (szombat) JÓTÉKONYSÁGI BÁL

a Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezésében

 26. MÁRIA MENNYEGZÕJE

(Közös imádság)
0019

00Február 10. (vasárnap)15 IDÕSEK FARSANGJA

Tanács
Ma még tiéd körülötted minden,
Adhatsz belõle. Adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedbõl minden földi kincs.

És nem lesz többé tiéd semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár...
Mit maga köré épített egy élet
Nem több mint összeomló kártyavár.

Ma szólhatsz még jóságos meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú,
Vigaszt hoz szavad zengõ muzsikája,
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.

Hajolj hát hozzá, amíg beszélhetsz!
Harmatként hulljon szeretõ szavad!
Mert jön egy nap, hogy elnémul ajkad,
És soha többé nem fakad.

Ma kezed még erõs, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget.
Ma letörölhetsz verejtéket, könnyet,
Oh, most segíts, ha teheted!

Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan.
Mindegy, hogy õsz lesz, tél, vagy koranyár.
Mert nincs több idõd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg soha többé már.

De ma még tiéd körülötted minden,
És adhatsz, adj hát annak, kinek nincs,
Hisz jön egy nap, talán nemsokára
S kihull kezedbõl minden földi kincs.

Csak az lesz tiéd, amit odaadtál.
Csak az, mi minden kincsnél többet ér,
A tett, a szó, amit szeretetbõl adtál,
Veled marad, s örökre elkísér.

Túróczy Zoltán verse

Új év
2013-at írunk. Ahogy éveink száma 

gyarapszik, úgy rövidül azok hosszúsá-
ga. (Legalábbis nagyon sokan így érezzük). 
Akinek sok a dolga, annak ez termé-
szetes, hisz mindig siet, rohan, hogy 
készen legyen, hogy el ne késsen, és még 
sincs soha ideje. Pedig idõnk van. 
Pontosan ugyanannyi mindenkinek. 
Napi 24 óra. Ezt kell beosztani a legjobb 
belátásunk szerint. Amit nem haszná-

lunk fel, pontosabban nem jól használunk fel, az elveszik. Nem lehet 
eltenni késõbbre, nem lehet tartalékolni, fõleg nem lehet kamatoztatni. 
Ezért nem állja meg a helyét a mondás, miszerint az idõ pénz! Nem! Az 
idõ sokkal drágább, mint a pénz! Ami elveszik, elveszett örökre. Az 
idõnket osszuk be jól! Legyen idõnk a számunkra legfontosabbakra! 
Hogy ezek kik és mik magunknak kell jól eldöntenünk! Így ha telik is 
az idõ, nem okoz rossz érzést! Sõt! Figyeljük meg, hogy rohan az idõ, 
ha azt jó társaságban töltjük, és szinte vánszorognak a percek, ha 
érdektelen, kellemetlen a helyzet, amelyben vagyunk.

Magunk mögött hagytuk a 2012. évet. Átéltünk sok mindent. 
(Többek között az aktuális világ végét is túl éltük.) Az elmúlt évben szerzett 
tudásunk, tapasztalatunk azonban mit sem ér, ha nem kamatoztatjuk 
õket ebben az évben. Higgyünk benne, hogy egyetlen tettünk sem 
hiábavaló, ha jó szívvel tesszük, s az erre fordított idõ nem 
elvesztegetett. Reménykedjünk, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a 
rossztól, s az idõnket a jóra használjuk. Végül szeretettel forduljunk 
embertársaink felé, hisz „ha szeretet nincs bennünk, semmik vagyunk” 
(1Kor. 13,2)! 

Megköszönve minden rimóci és nem rimóci lakosnak a 
közösségért 2012-ben végzett munkáját, kívánok áldásos, boldog új 
évet mindenkinek, remélve, hogy egy év elteltével elmondhatjuk, jól 
sáfárkodtunk a nekünk biztosított idõvel!                          

Beszkid Andor

Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák a 
sportcsarnokban

„B” csoport:A Nyúl Dzsörzi elnyerte a Az UNI-CUM-nak
1. Banett BT. - Karancsság 6 - 0

vándorkupát a Brazilok elõl hozott sikert az „Amatõr”torna
2. Wu-tang - Összetett Saláta 1 - 4Tapsi-Hapsi Kupa-2012.december 27. „AMATÕR” RIMÓC KUPA

„A” csoport 2012. december 28. 3. Club Classics - Banett Bt. 3 - 4
1. Mindegy az - Bravóllé 0 - 3

4. Karancsság - Wu-tang 1 - 11. Groupe B. -      Nógrádsipek    0 - 2 
2. Spanyolok - Favágók 3 - 3 2. UNI  CUM Laude Bt. - Favágók 4 - 1

5. Club Classics - Összetett Saláta 6 - 43. Görögország - Groupe B. 2 - 4 
3. Bravollé - Spanyolok 2 - 1 4. Nógrádsipek - UNI  CUM Laude Bt. 1 - 2

6. Banett Bt. - Wu-tang 3 - 15. Görögország - Favágók 0 - 4
4. Mindegy az - Favágók 3 - 1 6. Groupe B. - UNI  CUM Laude Bt. 2 - 3

7. Karancsság - Club Classics 1 - 27. Nógrádsipek - Görögország 8 - 1
5. Mindegy az - Spanyolok 2 - 3 8. Favágók - Groupe B. 2 - 3

8. Összetett Saláta - Banett Bt. 3 - 59. UNI  CUM Laude Bt. - Görögország 4 - 1
6. Bravollé - Favágók 3 - 4 10. Favágók - Nógrádsipek 1 - 8

9. Wu-tang - Club Classics 2 - 4
„A” csoport végeredmény: Végeredmény:
1. Bravollé        3 2 0 1 8-5 6 10. Karancsság - Összetett Saláta 2 - 41.UNI  CUM  Laude Bt.     4  4 0 0  15   5  12
2. Spanyolok    3 1 1 1 7-7 4 2. Nógrádsipek                  4  3 0 1  19   5   9
3. Favágók       3 1 1 1 8-9 4 „B” csoport végeredmény:3. Groupe B.                      4  2 0 2    9   9  6
4. Mindegy az  3 1 0 2 5-7 3 4. Favágók                         4  1 0 3    8  15  3 1. Banett Bt. 4 4 0 0 18-7 12

5. Görögország                  4  0 0 4    4  20  0 2. Club Classics 4 3 0 1 15-11 9„B” csoport
3. Összetett Saláta 4 2 0 2 15-14 61. Nyúl York - Nyúl Dzsörzi    2 - 5 Gólkirály: Guti Csaba 8 góllal (Nógrádsipek)
4. Wu-tang 4 0 1 3 5-12 1Legjobb kapus: Bojtár Kornél (Groupe B.) 

2. Brazilok - Nyúl York         5 - 1 Legjobb játékos: Szita Csaba (UNI  CUM Laude Bt.) 5. Karacsság 4 0 1 3 4-13 1

3. Nyúl Dzsörzi - Brazilok             1 - 3
Elõdöntõk:Elvitte a kupát a rimóciak elõl 
LILA CUM - Club Classics 6-3

B” csoport végeredmény: az elõször együtt játszó Rimóc - Banett Bt. 2-0
1. Brazilok 2 2 0 0 8-2 6

LILA CUM csapata2. Nyúl Dzsörzi 2 1 0 1 6-5 3
Döntõk:

3. Nyúl York 2 0 0 2 3-10 0
„Profi” Rimóc Kupa-2012. december 29. 3-4. helyért:

Banett Bt. - Club Classics 2-3„A” csoportElõdöntõk:
1-2. helyért

Bravollé  - Nyúl Dzsörzi  0-1
Rimóc - LILA CUM 1-3

1. EJA Q Lazio     -         Brazilok 2 - 2Brazilok  - Spanyolország 5-0
Végeredmény:2. Cselszövõk - LILA-CUM 4 - 6
1. LILA CUMDöntõk:

3. Rimóc - EJA Q Lazio 3 - 1 2. Rimóc5-6. helyért:
3. Club ClassicsFavágók  - Nyúl York 4-2 4. Brazilok - Cselszövõk 7 - 0
4. Banett Bt.3-4. helyért:

5. Rimóc - LILA-CUM 0 - 3 5. BrazilokBravollé - Spanyolok 2-0
6. Összetett Saláta1-2. helyért 6. EJA Q Lazio - Cselszövõk 2 - 1
7. EJA Q LazioNyúl Dzsörzi - Brazilok 3-1
8. Wu-tang7. Brazilok - Rimóc 1 - 2

Végeredmény: 9. Karancsság
8. LILA-CUM - EJA Q Lazio 4 - 11. Nyúl Dzsörzi 10. Cselszövõk

2. Brazilok 9. Cselszövõk - Rimóc 0 - 6
3. Bravollé

10. Brazilok - LILA-CUM 5 - 24. Spanyolok Gólkirály: Novák János (LILA CUM)
5. Favágók Legjobb játékos: Jusztin Bálint (Club Classics)

„A” csoport végeredmény:6. Nyúl York Legjobb kapus: Horváth István (Banett Bt.)
1. LILA CUM 4 3 0 1 15-10 97. Mindegy az
2. Rimóc 4 3 0 1 11-5 9 Köszönjük a csapatoknak a részvételt, 

Gólkirály: Bangó Norbert (Brazilok) 3. Brazilok 4 2 1 1 15-6 7
gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük a Legjobb kapus: Kaluzsa Szabolcs (Favágók) 4. EJA Q Lazio 4 1 1 2 6-10 4

torna lebonyolításában résztvevõk segítségét!Legjobb játékos: Laczkó Lénárd (Nyúl York) 5. Cselszövõk 4 0 0 4 5-21 0

2012-ben is megrendezésre került a téli idõszak egyik legnépszerûbb tornasorozata a rimóci sportcsarnokban. A három napon át tartó 
sporteseményen összesen 22 csapat vett részt. A helyiek mellett a környezõ településekrõl is szép számban indultak csapatok, hogy összemérjék 
erejüket és tudásukat. A torna mindhárom napján változatos, sportszerû és küzdelmes mérkõzések zajlottak, ahol több korosztály képviseltette 
magát amatõrben és profiban egyaránt.
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december hónapban kaptuk meg, azonban az ÁFA 27 %-Ülésterembõl
ra történõ változása miatt az ahhoz kapcsolódó további 
önerõ (kb. 10.000 ft) vállalása vált szükségessé. A Decemberben három alkalommal is ülésezett 
képviselõk egyhangúlag támogatták ezt a javaslatot.községünk képviselõ-testülete. A közigazgatásban 2013 

Önkormányzatunk is pályázott téli tüzelõ (tûzifa) január 1-tõl bekövetkezett változások, (járási hivatalok 
3 beszerzésére. A benyújtott kérelmünkre 81 m tûzifa felállítása, közös önkormányzati hivatalok létrehozása, 

beszerzéséhez kaptunk támogatást. Mivel jóval több a iskolák állami fenntartásba és mûködtetésbe vétele), 
rászoruló háztartások száma, így az igényelhetõ továbbá az önkormányzatunk folyamatos és intenzív 

3mennyiség ingatlanonként ½ m . A kérelmeket erre a pályázási tevékenysége is igényelték, hogy a szükséges 
célra rendszeresített nyomtatványon a szükséges döntések meghozatalra kerüljenek.
mellékletek csatolásával lehet benyújtani az önkormány-A meghozott döntések közvetlenül vagy közvetve 
zatunk hivatalában.érintik községünk minden lakóját. Mivel a járási 

Elfogadta a testület a Salgótarjáni VGÜ Kft hivatalok létrehozásának kapcsán vannak ügyek, 
szemétszállításra vonatkozó szerzõdés módosítására és melyeket a jövõben a közeli Szécsény városban 
egy évvel történõ meghosszabbítására tett javaslatát. létrehozott hivatalban lehet intézni és nem az 
Ennek következtében az Országgyûlés által korlátozott önkormányzat hivatalában, ezért kérjük türelmüket és 
mértékében (4,2%) nõ a szemétszállítás díja települé-megértésüket. Annál is inkább kérjük ezt, mivel az 
sünkön. 2013 január 1-tõl a fizetendõ díj tehát 1.210 ft/hó, önkormányzati hivatalban január 1-tõl 3 fõ ügyintézõ 
melyet számla ellenében negyedévente kell megfizetni.dolgozik, akikre sokkal több feladat hárul ezután, mint 

                                                                      Beszkid Andor eddig, így leterheltségük nagymértékben megnõ. 
                                                                       polgármesterSajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy arányaiban 

jóval több feladat maradt az önkormányzatunknál, mint a 
feladatok ellátását biztosító fentebb említett 3 fõs 
közszolgálati tisztviselõi létszám. 

Az iskolánk január harmadikán már úgy nyitotta meg 
kapuit, hogy a fenntartásról és mûködtetésrõl az állam 
gondoskodik. Számításaink szerint ezen indokkal elvont 
költségvetési támogatás azonban sokkal több, mint 
amennyivel önkormányzatunknak hozzá kellett járulnia 
az iskolánk mûködtetéséhez. 

Támogatta a testület, hogy kerüljön benyújtásra az 
egészségház bõvítését és felújítását célzó pályázat, 
amennyiben 100%-os támogatás érhetõ el. A tervek 
szerint raktárakkal, váróval, akadálymentesített mosdó-
val bõvül az épület, külsõ szigetelést kap a homlokzat, a 
falak víztelenítésére kerül sor, továbbá felújításra kerül az 
udvari garázs épülete, az udvarban pedig parkolók 
kerülnek kialakításra.

A Gondozási Központ használati vízellátását segítõ 
napkollektor kiépítésére még 2010-ben adtunk be 
pályázatot. Ennek pozitív elbírálásáról szóló értesítést 

Gratulálunk

Bizonyára sokan követték figyelemmel a Duna TV Fölszállott a páva címû 

mûsorát, melynek középdöntõjében Csizmadia Anna rimóci népdalokat 

énekelt. Anna 2012. december 15-én este megnyerte az énekes szólisták 

kategóriáját.

Rimóc Község Önkormányzata nevében ezúton is szívbõl gratulálunk az 

elért eredményhez. Kívánjuk, hogy még sokakat varázsoljon el magas 

színvonalú, hitelesen és átéléssel elõadott éneklésével! Köszönjük Holecz 

Istvánné, Margit néni közremûködését Anna felkészítésében. Ezzel egy 

kicsit falunk sikereként is számon tartjuk ezt a szép eredményt.

Beszkid Andor polgármester

Tapsi-Hapsi Kupa - 1. Helyezett: Nyúl Dzsörzi
Álló sor: Csizmadia Tamás, Vincze Benjámin,

Jusztin Bálint, Beszkid Andor
Guggoló sor: Vincze Zsolt, Csizmadia Ádám,

Horváth István

Tapsi-Hapsi Kupa - 2. helyezett: Brazilok
Álló sor: Bangó Norbert, Laczkó Zsolt, Rácz Iván,

Bangó Rómeó, Balázs Lajos
Guggoló sor:

Bangó Arnold, Bangó Barna

Tapsi-Hapsi Kupa - 3. helyezett: Bravollé
Álló sor: Kiss Róbert, Mócsány Gábor, Kiss Gábor,

Kis István
Guggoló sor: Beszkid Arthúr, Beszkid Máté,

Kormány Lajos

„Amatõr” Rimóc Kupa - 1. helyezett: UNI-CUM Laude Bt.
Álló sor: Szappan József, Holecz Ferenc, Szita Csaba, 

Fodor Róbert 
Guggoló sor:

Gáczi Pál, Strehó Krisztián, Vankó Sándor

„Amatõr” Rimóc Kupa - 3. helyezett: Gruope B.
Álló sor: Szeles László, Zsupin Balázs,

Szörcsög Ferenc
Guggoló sor:

Bojtos Kornél, Szekeres József, Kormos Csaba

„Profi” Rimóc Kupa - 1. helyezett: LILA CUM
Álló sor: Fábián Róbert, Strehó Krisztián, Szita Csaba, 

Novák János, Fábián Róbert
Guggoló sor: Novák Norbert, Szita Levente, Géczi Pál, 

Szappan József

„Profi” Rimóc Kupa - 2. helyezett: Rimóc
Álló sor: Szûcs Gyula (játékvezetõ), Hodúr Tibor,

Oravecz Gusztáv, Vincze Benjámin, Kómár Gábor, Oláh Tibor
Guggoló sor: Kuris Péter, Oláh Dávid, Percze Péter,

Árva Róbert, Oláh Ádám

„Profi” Rimóc Kupa - 3. helyezett: Club Classics
Álló sor:

Mócsány Gábor, Jusztin Bálint, Kovács Gergõ
Guggoló sor:

Márton Dávid, Csizmadia Ádám, Rózsa Bálint

„Amatõr” Rimóc Kupa - 2. helyezett: Nógrádsipek
Álló sor: Szita Tamás, Oláh, Péter, Oláh Boldizsár,

Guti Csaba
Guggoló sor: Csernák Szabolcs, Oláh Zoltán,

Kiss Márton, Vizi Viktor

Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák képekben

Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyfélfogadási rendje:

- hétfõ: 8.00 - 16.00

- kedd: nincs ügyfélfogadás

- szerda: 8.00 - 16.00

- csütörtök: nincs ügyfélfogadás

- péntek: 8.00 - 12.00

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 

2013. évben fizetendõ szemétszállítási 

díj bruttó összege:

1.210 Ft/hónap

Egy kis bölcsesség…

"Néhány sündisznó roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve 

védekezzenek a hideg ellen. De mennél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymás tüskéit, annál 

jobban szúrnak. Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor ismét dideregnek.

Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihûl körülötte, rideg lesz az élete. 

Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie. De még mindig jobb 

szeretteink tüskés kedvét eltûrni, mint belefagyni az egyedüllétbe. Elvégre nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk 

ragaszkodók kénytelenek eltûrni. S ha él bennünk megértés, szeretet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket.”

/Kun Erzsébet/
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Gondolatok:
„Egy-két ember nézzen magába, ha mer.”
„Nyakkendõsök kíméljék a TV képernyõjét.”
„A cél módfelett fontos, de ami igazán fontos: az út, amelyen odajutsz.”SMS-ek okostelefonról
„Az ördög nem alszik: elõbb vagy utóbb megtalálja a legrendesebb 

„A titkokkal és a hazugságokkal az a probléma, hogy az ember embereket is.”
sohasem tudhatja, mikor melyikkel van dolga, amíg elõ nem ássa, és „Soha ne bízz senkiben, legkevésbé azokban, akiket kedvelsz, tõlük 
meg nem szaglássza. Van, amit azért ástak el, hogy biztonságban kapod a legnagyobb pofonokat.”
megõrizzék, van, amit azért, hogy ne bûzölögjön, és van, amit azért, „A hét vezér nem ilyen országot akart (forognak a sírjukban).”
mert mérgezõ, és csak hosszú idõ alatt múlik el a hatása.” „Elvégeztetett minden, vár a máglya, a bálnak vége, és kihúny a lámpa.”
„Az emberek leleményei évszázadról évszázadra haladnak. A világ „A vakok országában az egyszemû király.”
jósága és gonoszsága általában ugyanaz marad.” „Senki sem csap be minket, mi csapjuk be magunkat.”
„A hazafiság a gazemberek utolsó mentsvára.” „Ha meghalsz, megtudsz mindent, vagy legalább nem kérdezel többé semmit.”
„Sok ember hazudik minden nap, minden órában, ébren, álmában, „Szavazati jogot csak tanult embereknek kellene adni.”
örömében, bánatában. Ha pedig a nyelvére féket rak, akkor a keze, a „A Karácsony a halaknak nem volt ünnep.”
lába, a szeme, a viselkedése csal.”

Könyvajánló: Elizabeth Lunday: Híres mûvészek titkos élete„A semmittevés nagyon nehéz dolog, sohasem tudod, mikor végeztél vele.”
Ha tudjuk, milyen megpróbáltatásokon és traumákon ment keresztül „A legkisebb dugó is megtalálja a palackpostáját!!!”
számos mûvész, akkor talán alkotásaikat is másképp fogjuk értékelni.„Csak egyetlen normális családot mondj nekem, de név szerint.”

„A két kereskedelmi csatornát dobjátok a szemétbe.” CD Ajánló: Rock 2012 I-II.
„A véletlen olykor kétbalkezes következtetéssel mûködik, mely Válogatás különbözõ zenekaroktól, más-más stílusban. Mindenkinek 
könnyen összetéveszthetõ a tudatos gondviselés munkálkodásával.” ajánlom!                                                                                Lõrik Sándor

Gólyahír: Bangó Noel - 2012. 12. 18.
Szülõk:

Bangó Vivien és Tóth Erik

Czele István

(1951-2012)

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

V VPercze Lajosné

(1950-2012)

Helyreigazítás
A Rimóci Újság december havi számában

a "Házasságot kötöttek" rovatban elírás történt.
Kanyó Adrienn házastársának neve helyesen Fedelin Tibor.

Az érintettektõl és hozzátartozóiktól ezúton is elnézést kérünk, és a 
fiataloknak sok boldogságot kívánunk!    A Rimóci Újság szerkesztõsége

Gondozási Központ 
programjai 

decemberben

2 0 1 2  d e c e m b e r  1 - j é n  a  
településünkön élõ idõs emberek 
meghívást kaptak a Palóc Néptánc-
együttestõl, hogy Szécsényben 
tekintsék meg Adventi mûsorukat.  
A felkérésnek nagyon örültek a 
meghívottak, így a rendelke-
zésünkre bocsátott falubusszal 
elindulhattunk a szécsényi  Mûve-
lõdési Központba. Az elõadásra 20 
fõ idõs ember tudott eljönni, 
akiknek sikerült maradandó 
élményt szereznie a néptáncosok-

nak.  A másfél órás elõadás során megtekinthettük több tájegység népi 
hagyományait a táncosok színvonalas elõadásában. A nézõközönség 
körében nagy sikert arattak a „kis Palócok”, mert a gyerekek mûsorukban 
nem csak néptáncokat, hanem betlehemes játékot is bemutattak. A mûsor 
végén szinte senkinek nem volt kedve felállni szívesen elnéztük volna még 
órákig a táncosokat.

A mûsor végén a néptánccsoport tagjai mézeskaláccsal kedveskedtek a 
meghívott vendégeknek, amit örömmel fogadtunk.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Õze János és Paluch Norbert 
uraknak, amiért gondoltak Advent idején az idõsebb korosztályra és szívet 
melengetõ mûsorral kedveskedtek részükre. A további munkájukhoz jó 
egészséget és kitartást kívánunk, reméljük lesz még alkalmunk 
gyönyörködni a csoport néptáncában. 

2012 december 9-én a Gondozási Központ korábbi hagyományait 
követve, megnyitotta karácsonyi kiállítását, mely idén a Rózsafûzér 
királynéja címet viselte.

A kiállítás megnyitását egy gyûjtõ munka elõzte meg. Kollégáim 
községünk lakosaitól szebbnél szebb olvasókat, Mária szobrokat, képeket 
szállítottak be Központunkba. Szép számmal voltak olyanok is, akik 
maguk hozták el értékeiket, hogy hozzájárulhassanak a kiállítás sikeréhez.  
A beérkezett tárgyakat ezután munkatársaim gondosan leltárba vették és 
felcímkézték, hogy jogos tulajdonosuk visszakaphassa a kiállítás végén. 
Aztán már csak a díszítés volt hátra, napról-napra szépen alakultak a 
kiállítótermek és minden kép, szobor, olvasó elnyerte méltó helyét és egy 
csodálatos kiállítás r sz v  v ltak.

Végül elérkezett a megnyitó napja amikor benépesült a Gondozási 
Központ udvara és hideg ellenére sok-sok érdeklõdõ nézte meg kis 
mûsorunkat. Kaluzsa Mónika és gitáros csapata Mária énekeket adtak elõ, 
Bablena Dorina versmondó után pedig Beszkid Andor úr településünk 
polgármestere köszöntõjében hivatalosan is megnyitotta a kiállítást. Urus 
Attila plébániai korm nyz ezután megáldotta és megszentelte a kiállítási  
tárgyakat. A nézõközönség ezután birtokba vehette a Gondozási 
Központot és megtekinthették a gyönyörû kegytárgyakat.

A Gondozási Központ dolgozói pogácsával és meleg teával 
kedveskedtek a résztvevõknek. Vezetõként ez volt az elsõ kiállításom az 
intézményben, és nagy örömömre szolgált, hogy a településünk lakosai 
olyan sok szép tárgyat bocsátottak rendelkezésünkre, hogy ezzel a 
kiállítással is szebbé tehessük az Adventi ünnepeket. Köszönöm minden 
kedves felajánlónak a segítségét.

2012 december 19-én rendezte meg a Gondozási Központ az idõsek 
részére a karácsonyi ünnepségét. A Gondozási Központ ebédlõje 
benépesült a mûsorra szívesen érkezõ nézõközönséggel és mûsorra 
szeretettel készülõ gyerekkel. A Szent István Általános Iskola alsó 
tagozatos diákjai verssel köszöntötték az idõs embereket, majd 
felelevenítették Jézus születését. A Nyulacska Óvoda növendékei 
betlehemes játékkal csaltak könnyeket a szemünkbe. Az iskolás és vodás 
gyerekek ajándékkal is készültek a hálás nézõközönségnek, amelyet 
örömmel fogadtak el tõlük. Szép délelõttöt tölthettünk együtt kicsik és 
nagyok. Köszönöm mindkét intézmény pedagógusainak, hogy 
felkészítették a gyerekeket és megható mûsorukkal szebbé tették az idõs 
emberek karácsonyát.                                                        Bablena P tern
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XVI. Benedek pápa megnyitotta a 
Hit Évét

„50 évvel a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) megnyitása 
után, nagy örömmel indítjuk el a Hit Évét” - mondotta 
szentbeszédében Benedek pápa. A Hit Éve nemcsak az 
emlékezést szolgálja, hanem szervesen kapcsolódik az 
Egyháznak az utóbbi 50 évben megtett útjához.

Amikor ma az Egyház új evangelizációt hirdet, 
akkor ezt nem csupán azért teszi, hogy megemlékezzen 
egy évfordulóról, hanem azért ma még nagyobb 
szükség van a Hitre, mint ötven évvel ezelõtt. Az utóbbi 
évtizedekben sajnos nagyon elõrehaladt a „lelki 
elsivatagosodás”. Hogy mit jelent egy Isten nélküli világ 
azt megtapasztalhattuk a történelem tragikus 
fejezeteibõl, és sajnos mindennap látjuk magunk körül. 
A lelki tunyaság, a cél nélküli élet, a testi szabadosság, 
az ürességtõl kongó templomok, a tízparancsolat 
semmibe vétele mind-mind figyelmeztetõ jelek, hogy 
ez így nem mehet tovább.

A Hit életbevágóan fontos minden ember számára, 
mert mit ér az életem, ha Istent kihagyom belõle. Most 
olyan hivõ, megújuló emberekre van szükség, akik saját 
életükkel mutatnak példát, mutatják az utat, és így 
életben tartják a reményt.

A mai evangelizáció annyit jelent, mint tanulságot 
tenni Istenben megújult életünkkel. Miért van az, hogy 
ma annyian érzik a zarándokutak szükségességét? 
Talán, mert itt megsejthetik a földi életünk értelmét és 
ráébrednek arra, hogy az Isten nélkül lehet élni, de nem 
érdemes.

A Hit Éve zarándokút megannyi hívõ ember 
számára a mai világ sivatagában. Nagyszerû lehetõség 
arra, hogy átgondoljam és megfogalmazzam saját 
magamnak is, hogy mit és hogyan kell cselekednem.

„Bármit szóltok és tesztek mindent az Úr Jézus nevében 
tegyetek”( Kol 3,16-17) áll a Kolosszeiekhez írt levélben. 
Azt kívánom minden olvasónak, hogy tudjon Istennek 
tetszõ életet élni az  új esztendõben, a Hit Évében.
    2012 karácsonyán

szeretettel írta: Beszkid János

Beszkid Andor polgármester megnyitója

Rimóci Újság elõfizetési díja 2013-ban

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

Szécsény város 2013. évi vásárnaptára
Vásár idõpontja:                Jellege:

1.) 2013. január 28. hétfõ országos kirakodóvásár

2.) 2013. március 25. hétfõ országos kirakodóvásár

3.) 2013. április 22. hétfõ országos kirakodóvásár

4.) 2013. május 27. hétfõ országos kirakodóvásár

5.) 2013. június 24. hétfõ országos kirakodóvásár

6.) 2013. augusztus 26. hétfõ országos kirakodóvásár

7.) 2013. szeptember 23. hétfõ országos kirakodóvásár

8.) 2013. október 28. hétfõ országos kirakodóvásár

9.) 2013. november 25. hétfõ országos kirakodóvásár

A kiállított kegytárgyak egy része

Attila atya áldása

A Gondozási Központ dolgozói és Bablena Dorina

Településünk lakói megnézik a kiállítást
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- S merrefele jártak Rimócon kívül? meg Herencsényben is volt, de 
- Hol is voltunk olyan messzi? Talán Szécsényben is, de ezek már mind 
Tokaj-hegyalján, a tokaji szüreti napokon. elmúlottak, megszûntek. A rimóci pedig 
Akkor kisdobos voltam. Zenés ébresztõ- még ma is mûködik! Nagyon szeretem 
kön Hollókõbe, Lócba. hallgatni a maiakat is, és nagyon tetszik a 
- Megtiszteltetés volt a Rezesbandá- banda cd-je. Szerintem most jó a 
ban játszani? zenekar. Ilyen jó még nem volt soha  az 
- Az. Aki oda bekerült, nehezen került ki én megállapításom szerint. Pedig 
onnan. Ha esetleg nem volt muszáj. ismertem a régebbieket is, a legrégebbie-
Amikor az 1940-es években a háború ket is, de a mostanit nagyon prímának 
miatt be kellett vonulni katonának, tartom. Jól össze vannak szokva. - 
„széthullott” a banda, de mindig került be Szerettem a rezesbandát mindig. Ha 
új tag, s így lett biztosítva a folytonosság. valahol fúj a banda, addig hallgatom, míg 
(a megalapító tagok még meg vannak hallom. Ha lehet, még most is elmegyek 
fényképen is valahol…) Arra is õket meghallgatni. Ebben élt az ember 
emlékszem, hogy legelsõ lagzi, amiben a fiatal korában, ezek az emlékek nem 
zenekar játszott, Barát Feri bácsiéké (Kis felejtõdnek el soha…
Ferenc) volt a Nemes udvarban. Ott - Köszönöm a beszélgetést!
kezdtek a bandások legelõször 
„ügyködni”, 1922-ben. Lócban is volt egy A riportot 2012. július 18-án, János bácsi 
fúvós zenekar, Surányban is, Terényben, születésnapján készítette Benkó Péter.

Újra bõvült az egyesület bútorparkja, Percze Lászlóék ,,Generációk egy képen” fotópályázat 
felajánlásából egy kanapéval, két karosszékkel és több 
lábtörlõvel, míg Mócsány Józsefék felajánlásából a két fotelen 
és a mosogatón kívül szintén egy kanapéval gazdagodtunk. 
Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat, örülünk, hogy ilyen 
sokan támogatnak bennünket! Lassan megtelik bútorokkal a 
klubhelyiségünk, így kezd igazán otthonossá válni.

Az idei Jótékonysági bál szervezésére ismét a mi egyesületünk 
kapott lehetõséget. Szeretnénk élni ezzel, és a bevételt az 
általános mûködésünk biztosítására, valamint a sport 
tevékenységeink bõvítésére, fejlesztésére szeretnénk fordítani. 
Reméljük, hogy a bálra sokan eljönnek, és sokan támogatják 
majd a csoportunkat ezen alkalomból. A Jótékonysági bál 
február 9-én lesz, belépõket az egyesület tagjainál lehet majd 
vásárolni.

Az idei évben már egyesületünk is jogosult az adó felajánlott 
1%-ának fogadására. Kérjük önöket, hogy amennyiben 
megtehetik, támogassák ezzel is egyesületünket, ami szeretné a 
településen a fiatalok életét változatosabbá, egészségesebbé, 
tartalmasabbá tenni, ezzel járulva hozzá a település 
megmaradásához.

Adószámunk: 18644928-1-12

A Rimóci Ifjúsági Egyesület fotópályázatot hirdet „Generációk 
egy képen” jeligével. A verseny a „Család, ahogy mi látjuk” 
elnevezésû programsorozatunk része, mellyel a fiatalok és a 
család közötti kapcsolattal foglalkozunk. A programot az  
ALDI, a Mobilitás, az ETE és az NcsSzI pályázata révén 
valósíthatjuk meg. A pályázatra minden érdeklõdõ a saját 
készítésû fotójával nevezhet, a képek szerkesztettsége és 
retusáltsága nem kizáró ok. Az elbírálásnál elõnyt élveznek 
azok a képek, amelyek ragaszkodnak a pályázat jeligéjéhez, 
valamint a következõ témákhoz kapcsolódnak: családi élet 
biztonsága, bizalom, párválasztás, egészség, gyermekvállalás. 
Minden kép hátuljára (digitális formátum esetén mellékletként) 
kérjük írják rá a nevezõ nevét, címét, e-mail címét és 
telefonszámát, valamint a kép címét! A fotópályázatra 
kormegkötés nélkül várjuk a képeket.
Pályamûvek beadásának módja: papírformátum esetén postai 
úton vagy személyesen, legalább A4-es méretben: Rimóci 
Ifjúsági Egyesület, 3177 Rimóc, Madách tér 1. (hivatal), 
elektronikus formában e-mailben, minimum 1024*768-as 

felbontásban: ifinyuszi@gmail.com.
A képek beérkezési határideje: 2013. február 28.
További információ: +3630/3609604.

Ismét egy hosszú verseny ért ezzel a végéhez, egy tizenkét A bajnokság végére olyan sok ponttal vezetett, hogy ha még két 
hónapig tartó versengés, számolgatás, taktikázás, izgulás. fordulót szerveztünk volna, és azon õ nem tudott volna indulni, 
Voltak akik már az elejétõl úgy álltak hozzá, hogy teljesíteni akkor is gyõzelemre állt volna. Minden gratulációt megérdemel. 
akartak, és végig ki is tudtak tartani, ezzel érdemelték ki az Mögötte pedig ment a harc a dobogó többi helyéért, aminek 
eredményt. Mások késõbb csatlakoztak be, míg olyanok is második fokát sikeresen megvédte Molnár Ákos, bár a 
voltak akik menet közben feladták a küzdelmet, nekik legvégére Percze Gábor mindössze 0,25 ponttal maradt le tõle.
veszendõbe ment minden idejük, amit a versenyre áldoztak. A Jövõre újra indítjuk a versenyt, a IV. Rimóci Biliárd- és 
versenyek, fordulók hangulata, az, hogy ilyenkor együtt Pókerbajnokság elnevezéssel. Nullázódnak a pontok, mindenki 
vagyunk, közben beszélgetünk, már megéri a szervezést, de az teljes erõbedobással készülhet az évre. Természetesen idén is 
egyes játékosok fejlõdése szintén a bajnokság érdeme. Nem vontunk le következtetéseket, így a szabályokon újra 
célunk országos versennyé fejleszteni a bajnokságot, de talán finomítunk, szeretnénk ezekkel azt elérni, hogy a játékélmény 
elérhetjük vele azt, hogy a játék amit játszunk, az a lehetõ egyre élvezetesebb legyen. A nevezés az egyesület tagjai 
leginkább a profi szabályokhoz alkalmazkodjon, így akár a számára továbbra is ingyenes, és szeretnénk idén is gazdagon 
többször sikert elérõ játékosok talán tovább is léphetnek. Mivel megjutalmazni a bajnokokat.                               Bablena Ferenc
pénzdíjazásban nem részesíthetjük a gyõzteseket, ezért 
próbáltuk újfent minél értékesebb ajándékokkal kecsegtetni 
õket a játékra. Természetesen fordulónként is díjaztuk az elsõ 
helyezetteket, míg a bajnokság végén a pontversenyben elsõ 
három helyezést elérõ játékosok ajándékcsomagokat nyertek. 
Idén is összesen 80.000 forintot költöttünk a bajnokság 
díjazására, ami különösen figyelemre méltó, mert a nevezés 
ingyenes. Bár természetesen csak tagok nevezhetnek.
A biliárdbajnokságról. Nem okozott meglepetést senkinek, 
hogy az idei legeredményesebb játékosok az elõzõ két 
bajnokság gyõztesei, Horváth István és Vincze Zsolt. A 
fordulók felében õk szerezték meg a gyõzelmet, ennek 
megfelelõen a pontjaik is sokkal a többieké elõtt jártak a végére. 
Az utolsó pár fordulóban igazából már csak a harmadik 
helyezettek izgulhattak, és a legutolsó alkalommal sikerült csak 
eldönteni, hogy ki került fel a dobogóra, ráadásul döntetlen 
pontállás miatt a gyõzelmek száma döntött. 
A pókerrõl. Egész évben Szoldatics Jácint dominált a 
pontversenyben, már hónapokkal korábban látszott, hogy szinte 
behozhatatlan az elõnye. Nyolc alkalommal végzett a dobogón, 
ami a pókerversenyeken nagyon jó arányt jelent.

A fotón balról jobbra: póker 3. helyezett Percze Gábor,
2. helyezett Molnár Ákos, bajnok Szoldatics Jácint, 

biliárdbajnok Horváth István, 2. helyezett Vincze Zsolt,
3. helyezett Kis István

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET HÍREI

Véget ért a III. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság

Pókerbajnok: Szoldatics Jácint. Biliárdbajnok: Horváth István

Mese egy kicsi kézrõl
Volt egyszer egy kicsi kéz. Egyik reggel úgy döntött, hogy valami 
hasznos dolgot fog tenni. Segíteni fog másoknak, másokon. Már 
épp indulni készült, amikor a kicsi láb így szólt hozzá:
- Ne menj egyedül, várj, én majd elviszlek!
- Rám is szükségetek lesz, ha beszélni kell. - mondta a száj, és õ is 
menni akart.
- De hogy fogjátok meglátni a szenvedõket, ha én itthon 
maradok? - kérdezte a szem és õ is csatlakozott a többiekhez.
A kicsi szív nagyot dobbant. Mivel õ volt a legérzékenyebb mind 
közül, el is szomorodott, hogy õt nem is hívják. Meghallotta a fül 
a kicsi szív sóhaját, s ezt mondta.
- Én hallom a sóhajokat, és azt is, ha valaki sír. Én is veletek 
megyek. De a kicsi szív nélkül nem mehetünk sehova. Õ az, aki 
együtt tud érezni a szenvedõvel.
- Menjünk együtt! - jelentette ki örömmel a kicsi kéz. Milyen jó, 
hogy nem kell egyedül menjek, gondolta magában, és boldogan 
útnak indultak.
A szem már az elsõ utca sarkon észrevett egy koldust. Szólt a 
lábnak, hogy álljon meg.
A szív megremegett, mikor látta a didergõ koldust.
- Nincs pénzünk!- ijedt meg a kéz. Nincs mit adjunk neki.
- Bújjunk oda hozzá jó szorosan és melegítsük meg!- javasolta a 
szív nagy örömmel.
Így is tettek. Megmelegítették a koldusnak nem csak a testét, 
hanem a lelkét is a szeretetükkel. A koldus hálálkodott. A fül 
elmondta a többieknek, a koldus szavait. Nemsokára 
továbbmentek.
A utca túloldalán a szem megpillantott egy öreg nénit, aki 
meggörnyedt a sok csomag alatt. A láb odafutott, a kéz pedig 
átvette a teher felét. A nénike mosolygott, a kicsi szív erre nagyot 
dobbant. Hazakísérték. A nénike nagyon hálás volt.
Épp haza indultak, amikor a kihalt utcán, a járda szélén ülve, a 
szem egy gyermeket pillantott meg.
- Odamegyek- mondta a láb.
- Sír! - mondta a fül
- Miért sírsz? - kérdezte a száj.
- Már nincs senkim! - zokogta a gyermek.
A szív nagyon szenvedett.
- Elkéstünk!- kiáltott a kéz.
Odakuporodtak a gyermek mellé. Nem tudtak adni semmit neki. 
De a kicsi szív nagyon SZERETETT. A kicsi szem 
KÖNNYEZETT. A kicsi fül és láb CSENDBEN ÜLTEK. A kicsi 
száj HALLGATOTT. A kicsi kéz MEGÖLELTE a gyermeket. És 
együtt ültek az utca kövén!                                   Kaluzsa Mónika

Hírek a Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” 
Gyerekházból

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014

„Új év, új év, új esztendõ”…. 2013 kezdetén több helyrõl csak azt hallja 
az ember, hogy új helyzet van…, bizonytalanság van…, nem tudjuk mi 
lesz….
Nem tudjuk mit hoz az új esztendõ, de egyenlõre örülnünk kell a mának, 
és annak, hogy még vagyunk. Számomra öröm az is, hogy vannak még 
érzõ emberek, olyanok, akik ha tehetik, szívesen adakoznak. December 
12-én Budapestrõl egy autó gördült be a Gyerekház elé megrakodva 
dobozokkal. A dobozokban olyan dolgok, amik valakiknek nagy 
örömet okoztak. Az egyik Gyerekházba járó család, akik sajnos csak 
nyáron tudnak hozzánk látogatni, nemes célért fogott össze. Látva az 
ide járó családok anyagi helyzetét, sorsát, gyûjtést szerveztek az 
ismerõsi, baráti körükben. Olyan dolgokat gyûjtöttek össze, amelyek 
számukra már fölöslegessé váltak (gyerekruha, felnõttruha, játékok, 
gyerekkönyvek) Elõzetes egyeztetés után hívtuk meg a rendszeresen 
járó családokat erre a napra, mert személyesen szerették volna átadni az 
adományokat. Mire megérkeztek a családok, addig szétválogattuk 
korosztályok, családok szerint az összegyûjtött dolgokat, így biztosan 
kapott minden jelenlévõ. Nem tudom ki örült jobban, azok, akik adták, 
vagy azok, akik kapták. Nem gyõztek hálálkodni családjaink. Sok 
értékes könyv, játék, ruhanemû talált új gazdára, de a csomagokba még 
szaloncukor és rizs is került. Köszönet érte nekik, és reméljük lesz 
alkalmunk még meghálálni jóságukat.          Rigóné Lehoczki Bernadett
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Nagycsoportos anyukák az elõadás után

Szétosztásra kerültek a csomagok

Nagycsoportosok pásztorjátéka

December már karácsony hava!
Bábszínház a szülõkkel

A gyerekek nagy örömére újra paraván mögé álltak a 
szülõk. Az elõadásokat idén a délelõtt folyamán tartottunk 
meg. A szereplõk válogatásra sok szülõ jelentkezett, akik a 
próbákon is részt vettek. A kiscsoportos anyukák a „mese a 
legokosabb nyúlról” címû mesét a középsõ csoportosok a 
„kiskakas gyémánt fél krajcárját” a nagycsoportosok szülei 
pedig „a só” címû mesét adták elõ bábjátékkal. A 
gyerekeknek különösen nagy élményt jelentett, mikor az 
anyukájukra ismertek egy-egy szereplõben.

Az irodalmi alkotások ily módon való tolmácsolása 
rendkívül eredményes, ezért ebben a hónapban a szülõi 
mûsor mellett újra vendégünk volt a Léghajó társulat is.

Mikulásvárás Anyuval
A Mikulással való találkozás idén úgy történt, hogy a 

szülõk is részesei lehettek az örömteli izgalmas 
eseménynek. A mikulás csomagok költségét ebben az 
évben nem terhelte a szülõket, mivel az IPR-es pályázati 
pénzbõl vásárolt a „Mikulás”. A szülõtõl való elválás 
könnyebbé vált azáltal, hogy a szépen megterített 
asztaloknál habos- cukros gofri és szörp várta a 
gyerekeket. Köszönõ szavainkat küldjük a „Mikulás 
bácsinak” (Bakos László tanár úrnak), hogy olyan élethûen 
megvalósította ezt a szerepet.

„Cipõsdoboz akció” kicsit másképpen
Nagy örömmel fogadtuk a Váci Apor Vilmos Fõiskola 

Karitasz csopotja által felajánlott adományokat, melybõl 
óvodánk részesült. Községünkben sok a halmozottan 
hátrányos helyzetû gyermek, akik ritkán részesülnek 
meglepetésekben, ezért szívesen fogadták a szülõk az 
ajándékokat.

Az adventi idõszakban megrendezett szülõi értekezlet 
remek alkalmat nyújtott a csomagok szétosztására, 
melyeket igazságosan sorsolás útján sikerült átadnunk.
Mivel minden sorszám nyerõ volt, ezért mindenki 
örömmel tért haza.

Ezúton köszönjük a gyermekek, a szülõk és az óvoda 
minden dolgozója nevében a felajánlást mellyel szebbé 
tették a közelgõ ünnepet.

Pásztorjáték az oviban
A karácsonyvárás mindig meghitt, különleges 

pillanatokat rejteget gyermeknek, szülõnek egyaránt. Az 
adventi idõszakban folyamatosan történik az érzelmi 
ráhangolódás: adventi koszorú elhelyezése a csoportban, 
dalok, versek tanulása, ajándékok készítése, sõt a 
nagycsoportosok még pásztorjátékkal is készültek az 
ünnepre. Kis mûsorukkal december 19-én délelõtt 
kedveskedtek az idõs embereknek a Gondozási Központ-
ban. Még aznap délelõtt az óvodában meghallgattuk az 
iskolások karácsonyi mûsorát. Délután a szülõknek és 
társaiknak mutatták be a betlehemes elõadásukat. 
Meghitt, szeretetteljes hangulatban töltöttük ezt a 
karácsonyváró délutánt, szülõkkel együtt közösen 
készültünk az ünnepre.                       Virágné Csábi Adrienn

Benkó Péter:              90 éves a Rimóci Rezesbanda!- A zenekar jelenlegi tagja: - 5.rész Percze János

nõttünk fel, fiatalok voltunk. A Rimóci Rezesbanda fennállásának 90. évfordulója alkalmából 
S ezeket élveztem. beszélgettem Percze Jánossal (1931.), aki jelenleg már nem 
- Milyen zenéket szeretett?aktív tagja a zenekarnak, de élményeivel, emlékeivel gazdagítja 
- Tudtam harmonikázni is a banda történetét. 

 
egy kicsit, szereztem is 

- Hogyan került kapcsolatba a rezes bandával?
egyet suhanc koromban. 

- Úgy kerültem, hogy a bátyám [Percze István] is benne volt, 
Citerázni, trombitálni is 

apám [Percze Péter] is, sõt nagybátyám [Percze János] is benne 
tudtam egy kicsit, szóval 

volt. Annakidején a Nemes udvarban szoktak próbálni, Jancsi 
mindent tudtam egy kicsit, 

bátyáméknál, aki a klarinétos volt. Bablena Töves Imre bacsi 
de nem nagyon folytat-

szintén klarinétos volt. Erre emlékszek: ott szoktak próbálni, 
tam, mert mással voltam 

Kiss Miklós bácsi volt akkor a prímás, az öreg Kelemen [János] 
elfoglalva. Nem vettem 

volt a kisdobos, Rigó Pista bácsi volt az egyik basfidlis, a 
komo lyan .  Kõmûves  

helikonos meg Vincze János Sára sógor volt. Ezekre emlékszek. 
voltam, aztán kevesebb 

Ja, meg Bandúr Pista [Mócsány István] bácsi, a kõmûves. 
lehetõségem volt a zené-

Holecz Péter bácsi volt az egyik trombitás, illetve basfidlis. 
re. Így kerültem kapcsolat-

Amikor apám abbahagyta, Holecz Jani bácsi lett a nagydobos. 
ba a harmonikával is  még 

Akkor letette a trombitát. A bátyám, amikor bement katonának, 
most is megvan  hogy 

katonazenekarban volt. Hát ezek voltak. Tizenegyen.
tanuló voltam, s az egyik 

- És maga hogyan került a bandába?
srác ugye elhívott ben-

- Úgy, mint gyerek, ugye, ott settenkedtem én is körülöttük 
nünket dolgozni hétvégén, aztán pénze nem nagyon volt, s azt 

mindig. Tíz, tizenkét éves lehettem akkor. Ha valamelyik letette a 
mondtam, jó lesz nekem a harmonika is. Így aztán 

trombitát, felvettem, aztán megpróbáltam trombitálgatni. Meg 
harmonikázgattam. Trombitám is van, azon is tudok egy kicsit, 

nagydobolni, és kisdobolni is. Aztán az öregek odahívtak: - 
bár most már régen trombitáltam. Voltam basfidlis is a bandába, 

nocsak, doboljál egyet! Aztán tetszett az ütem, s mind-
hébe-hóba, mikor üresedés volt, úgyhogy ahová kellettem, 

mindjobban belementem. Késõbb aztán elkerültem Pestre, 
mindig oda dobtak be: kisdobos, nagydobos, basfidlis…

utána aztán már nem jártam a bandába. 
- Régen hogy zajlott egy próba?

Késõbb, már öregebb koromban, hiány volt a nagydobosokból, 
- Hát úgy volt, hogy nagyon sokat dolgoztak a bandások, lagzi 

aztán valamelyikük, talán Kabda Pista szólt, hogy nem mennék-
volt szinte minden nap. Õszkor, októberben megkezdték, és 

e el dobolni. Azt mondtam, megpróbálhatom… 
péntek kivételével minden nap volt lagzi. Aztán, mikor nem volt 

- Miért volt jó a rezesbanda körül lenni?
lagzi, vagy tánc, akkor próbáltak, akkor ott Jancsi bátyáméknál 

- Az Isten tudja. Tetszettek mindig a rezesbandába a nóták, az 
(Percze János Libór), akkor mentem én is. Ha valamelyik letette 

újabbnál újabb nóták, mikor suhancok voltunk, mi is táncolgattunk a 
a hangszert, én fogtam hozzá. Aztán, mikor Kelemen Jancsi 

zenéjükre, meg ilyenek. Szép volt a banda, hallgattam õket, abban 
bácsi nem volt itthon, aztán elment a frontra, akkor lehettem 
olyan tíz éves, akkorra már eléggé jól benne voltam a 
dobolásban. Már voltam lagziban is  de csak nappal. Aztán este 
Péter a bátyám jött leváltani. Majd utána aztán Kapi volt a 
kisdobos, viszont mikor Kelemen Jani nagyobb legény lett, õ lett 
a kisdobos  az apja után. Bobák János tanította õt, aztán jó fél év 
múlva át is vette a hangszert, a „kisdobosságot”.
- Pénzkeresetet is jelentett a zenélés? A rengeteg esküvõ?
- Igen, rendesen megfizették õket. Meg volt szabva, hogy 
például 10 órától másnap 6 óráig, vagy 7 óráig voltak 
megfogadva, s egy bizonyos összeget kaptak mindig. Mikor 
elment a võlegény megfogadni a bandát, mindig adott elõleget. 
S mikor 6 órakor abbahagyták az egyik helyen, aztán aludtak 
vagy két óra hosszát otthon, s 10 órakor kezdtek a másik helyen. 
- Viccelõdtek próbákon a zenekari tagok?
- Jó hangulatú emberek voltak. Nagyon viccesek voltak. Mindig 
kitalált valaki valamilyen vicces dolgot. Háborús helyzet volt: egyik 
leszerelt, másik bevonult, elmesélték a katonaélményeket, merre 

jártak, úgyhogy volt mit hallgatni. Mi 
pedig tátott szájjal hallgattuk az 
élményeket. Éjfélig tartottak a próbák 
fújogattak, iszogattak, beszélgettek.
Például a táncosoknak pedig repülni 
kellett, ott nem volt úgy, hogy majd 
lassan totyogunk! Csak úgy verték a 
dobot! Mikor aztán vége lett, 
kacsintottak egymásnak, hogy na, ez 
jó volt. Kelemen Jani volt a kisdobos, 
meg Holecz Jani bácsi volt a nagy-
dobos. Mikor a frisset „feldobolták”, 
akkor nem hagytak ki ütemet, mint 
mostanában mink kihagyunk, ugye, 
hanem „ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tara-
ta - ta ra - ra - ta ra - ra - ta ra ”  -  úgy  
belehajtották, hogy a prímás azután 
már csak követni tudta! S ott a szoknya 
repült ám! 
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ISKOLAI HÍREK Finnországban jártunk...
Az egész úgy kezdõdött, hogy Rimóc testvértelepülése, a 

felvidéki Kalonda nyert egy pályázatot arra, hogy ellátogasson 
Finnország fõvárosába, Helsinkibe, ott találkozzon a 
Finnországi Magyarok Egyesületével, illetve megismerje az 
ottani kisebbségek helyzetét. Erre az útra több másik 
településrõl vittek magukkal résztvevõket, fõleg fiatal 
néptáncosokat, kézmûveseket, zenészeket. Összesen közel 
negyvenen indultunk útnak felvidéki, palóc és székely magyar 
településekrõl. Rimócot nyolcan képviseltük.

Az odaút hosszú és fárasztó volt, nem volt kényelmes a 
buszon aludni. A második éjszakát már Észtország 
fõvárosában, Tallinnban töltöttük, majd még egy fél napot 
maradtunk a városban. Tallinn óvárosa gyönyörû volt, a 
karácsonyi díszítés pedig csak fokozta a kellemes hangulatot. A 
rimóciakkal több sétára indultunk a folyamatos hóesésben, Néhány gondolat más résztvevõtõl is:
várost néztünk, láttuk a tengerpartot. 

„Nekem a busz út hossza volt egy különleges élmény... a 
Délután felszálltunk a kompra, amely Márk szavaival élve a 

buszsofõrök rátermettsége, hogy egy óra alatt megszerelték a 
maga 9 emeletével akkor volt, hogy egész Rimóc elfért volna 

sebváltót. Tetszett a rengeteg hó, ami mégsem okozott 
rajta. Röpke 3 óra alatt átértünk Helsinkibe, ahol egyenesen a 

közlekedési káoszt. Furcsa volt a finnek hozzáállása mindenféle 
szállásra mentünk. Nagy meglepetésünkre ott egy magyar 

kisebbséghez, és furcsa a "senkivel sem törõdöm igazán" 
Mikulás fogadott minket (híre ment, hogy milyen jók voltunk 

hozzáállásuk is. Finom volt a lazac. Tallinn egyszerûen gyönyörû 
idén). Finnországban elég sok magyar él és dolgozik, többükkel 

(az a rész, amit mi láttunk belõle). Különösen nagyon jó volt a 
találkoztunk az ottlétünk alatt, ebédet fõztek nekünk, 

játék, amivel a legtöbb idõt el tudtuk tölteni.”         /Bablena Ferenc/
kalauzoltak minket. Megérkezésünk másnapján került sor a 

„Nagyon kellemes, jó hangulatú társaság jött össze. Örültem, konferenciára, ahol köszöntöttek minket, majd sok érdekes és 
hogy megismerhettem eme különleges embereket. A mûsör jól tanulságos információt hallhattunk a finnországi svéd 
szervezett, jó hangulatúra sikeredett, táncosaink remekül kisebbség történelmérõl és mai helyzetérõl, valamint a 
szerepeltek. Én nagyon jól éreztem magam a kicsi és a nagy lappokról, és például a rénszarvas tenyésztésrõl, amelyrõl 
gyerekekkel agyagozás közben. A táncházas esten is nagy erõkkel Andor megjegyezte, hogy az inari lappok „réntartásnak” 
gyúrtunk, és erõsítettük az ujjainkat. Nagy élmény volt számomra nevezik. Az elõadók mindegyike olyan magyar volt, aki ezen a 
a komp út, a tenger látványa, a parton való kavicskotrás területen dolgozik. A konferenciát követõen a mi bemutat-
Márkkal, az esti séta a rimóci csapattal. Nagyon finom ételeket kozásunk következett. Az utazás szervezõje, Papp Sándor 
ízlelhettünk, jó fej volt a szakács bácsi (aki rám tukmálta a nyers köszöntötte az érdeklõdõket, majd a székely részvevõk és a 
lazacot én meg örömmel adtam tovább a körülöttem lévõknek). rimóciak bemutattuk a népviseletünket, néptáncunkat. Sor 
Iszonyatos finom volt a medvecukor.”                    /Talpai Zsanett/került Ipolytarnóc bemutatkozására, a Paluch Norbert által 

felkészített losonci Pitypang Néptáncegyüttes és a losonci Tyger 
zenekar fellépésére is. Közben a konferencián részt vevõ 
finnországi magyarok válogattak a prospektusok közül, 
kézmûveskedtek, kérdezgettek.

A városnézés sem maradhatott el: a következõ napon új 
magyar barátaink vezetésével sok fõvárosi nevezetességet 
megnéztünk, egy karácsonyi vásárban pedig ajándékokat 
vettünk. Este egy táncházba voltunk hivatalosak, ahol a tánc 
mellett búcsúvacsorával is kedveskedtek nekünk. 

A hazaút jobb hangulatban és gyorsabban telt, mert egy 
jóféle utazós „ki-vagyok-én” játékot játszottunk.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni Papp 
Sándorék felé, hogy részt vehettünk ezen az úton, Szabó 
Jancsinak, hogy a falubusszal elvitt minket a kalondai indulási 
helyre aztán értünk is jött, és az önkormányzatnak, hogy a buszt 
a rendelkezésünkre bocsátotta!                Bablenáné M. Georgina

Bemutattuk népviseletünket

Zsanett és a gyerekek agyagozás közben

A rimóciak a sziklatemplomban (Bablena Ferenc, Bablenáné M. Georgina,
Talpai Zsanett, Bablena Piroska, Beszkid Arthur, Beszkid Márk,

Paluch Norbert, Beszkid Andor)

Karácsony az iskolában

A december a várakozások hónapja. Várjuk a Mikulást, 
Jézus születését. Az iskola diákjai sincsenek ezzel másképp. 
Látogatást tett nálunk a Mikulás, elhalmozva édességekkel a 
gyerekeket. Fáradalmaikat ki sem pihenve kezdõdött a 
karácsonyra készülõdés. Rengeteg feladat állt elõttünk a 
mindennapi felkészülés mellett. Összeállítottam a mûsort, 
kiválasztódtak a szerepek egyéniségekre szabottan, és 
próbáltunk, és próbáltunk,…

2012. december 20-án, délután 16 órakor kezdõdött az iskola 
tanulóinak a karácsonyi mûsora. Erre az alkalomra díszbe 
öltözött az iskola, karácsonyi melegséget, hangulatot árasztva.

Az alsós diákok felelevenítették számunkra a karácsony 
üzenetét, Jézus születését, a szeretetet, békességet. A felsõs 
tanulókkal egy idõutazáson vehettünk részt, mely árva 
gyerekek sorsán keresztül mutatta be a születést, szeretetet, 
békességet, gondoskodást.A mûsor végén felcsendülõ dal 
igazán meghatóvá, meghitté varázsolta az ünnepet.

Mint évek óta mindig, most is a belépõjegy tombolaként is 
betöltötte szerepét, így a szerencsések apró ajándékokkal, a 
fõdíj nyertese pedig a feldíszített karácsonyfával térhetett haza.

Ezúton is szeretném megköszönni a tanulóknak és az iskola 
minden dolgozójának segítségét, közremûködését, hogy ez az 
ünnep ilyen szépre sikeredett.

Huszkó Marianna
felsõsmunkaközösség-vezetõ

Így karácsonyoztunk!
Az Irodalmi Õsz fáradtságos, munkával teli napjai után alig 

tudtunk megpihenni, levegõt venni, hiszen újból itt volt 
számunkra, s a gyerekek számára egy újabb nagy  s talán az év 
legszebb, legmegindítóbb  feladata: a karácsonyi ünnepkör 
méltó megünneplése.

Az alsó tagozatos diákoknak a szünetet megelõzõ 2-3 hét 
már a készülõdéssel, a sok gyakorlással, próbával, jelmezek, 
díszletek készítésével telt.

Egy kis betlehemes játékkal próbáltuk meg bemutatni, 
feleleveníteni a szülõknek, érdeklõdõknek, hogyan is történt 
több száz évvel ezelõtt, mikor a megváltó megszületett. A 
gyerekek átéléssel teli játékát meghatódva fogadta a 
nagyszámú közönség.A betlehemes játék közbeni énekeket a 
pedagógusokból összeállt kórus mutatta be, Kaluzsa Mónika 
gitárjátékával kísérve. Köszönjük szépen neki a segítségét!

Hagyományainkhoz híven  az iskola karácsonyi mûsorát 
megelõzve  az utolsó elõtti tanítási napon az alsós diákok 
meglátogatták az óvodásokat és az idõseket is. Mindkét helyen 
szívélyesen fogadták a gyerekek mûsorát és az általuk készített 
kis ajándékokat.Mi is köszönjük az õ vendéglátásukat!

Kívánom mindenkinek, hogy a karácsonyt körülölelõ béke, 
nyugalom maradjon meg az otthonokban, a családokban, s az 
emberi közösségekben, az új esztendõben is!

Kuruczné Rados Beatrix
alsósmunkaközösség-vezetõ

KÖSZÖNETÜNKET  FEJEZZÜK KI A KURTÁN-CSALÁDNAK 
AZ ISKOLÁNKNAK FELAJÁNLOTT KÉT FENYÕFÁÉRT, 

MELYEKKEL ISKOLÁNKAT DÍSZÍTHETTÜK!
Kiss Józsefné



RIMÓCI ÚJSÁG10 RIMÓCI ÚJSÁG 72013 JANUÁR 2013 JANUÁR

Egy másik csatornán szintén aznap volt a Fölszállott a páva Nem mondanám, hogy a kérdésekkel szerencsém volt, ráadásul két 
címû mûsor döntõje is, ott is volt kikért izgulni és volt min olyan kérdésre nem tudtam a választ, ami kapcsolódik 
csodálkozva felkapni a fejünket. Szurkolhattunk a szakterületemhez: az angolszász kultúrához. Összességében 
kupuszinai palóc Csizmadia Annának, aki a Palóc Szõttes azonban úgy gondolom, hogy nem vallottam szégyent, és ebben 
rimóci gáláján nekünk is megmutatta a hangját, és megerõsített az a rengeteg gratuláció, biztató szó, amit az adás 
szoríthattunk megyénk szülöttjéért, Kubinyi Júliáért is. utáni napokban kaptam nagyon sok embertõl. Még olyan régi, 
Végül a kategória gyõztese Anna lett, aki a mûsor gyerekkori ismerõseim is küldtek e-mailt az adás után, akikkel 
középdöntõjében egyszer már megörvendeztetett minket általános iskolás koromban találkoztam utoljára.
azzal, hogy rimóci szerelmes dalokat énekelt. Egyszer csak Büszke vagyok arra, hogy fõjátékos voltam, és bár nem maradtam 
Beszkid Andor nevét halljuk a mûsorvezetõtõl. A talpon, mindig kellemes emlékként fogom õrizni ezt az élményt, 
polgármester úr levelet írt a mûsor részére, ennek részleteit melyet a zuhanás koronázott meg.’’
osztotta meg a mûsorvezetõ Annával és a nézõkkel. Dicsérõ Rimóciak mindenhol vannak még a tévében is...     Mócsány Georgina
szavakat hallhattunk Annára és a mûsorra vonatkozóan 
egyaránt, amely jó érzéssel töltötte el a képernyõ elõtt ülõ 
rimóciakat.

Pár nappal késõbb újra egy rimóci tûnt fel a képernyõn, 
méghozzá a Maradj talpon! címû mûsor december 19-i 
adásában. A részletekrõl a játékos, Csapó András számol be:
,,Családom rábeszélésére jelentkeztem az m1 Maradj 
talpon! címû népszerû vetélkedõjébe. A jelentkezésnél két 
dolog motivált, és ezek között nem szerepelt a megnyerhetõ 
pénzösszeg. Sokkal fontosabbnak éreztem azt, hogy példát 
mutassak tanítványaimnak, hogy lássák: érdemes tanulni, 
illetve szerettem volna kipróbálni a tudásom kiélezett 
szituációban.
Október végén jelentkeztem játékosnak, és pár nap múlva 
két tanóra közötti szünetben hívtak vissza idõpont 
egyeztetésre. Innen kezdve felpörögtek az események: 
három selejtezõ kör sikeres teljesítése után kerültem a 
színpompás stúdióba, a kamerák és a stáb nyüzsgõ 
forgatagába. Nekem már a felvétel, a forgatás hangulata is 
óriási élmény volt; játékostársaimban pedig kiváló 
embereket ismerhettem meg.

Rimóci fiatalember a Maradj talpon! vetélkedõben
A kép forrása: Maradj talpon! facebook oldala, képek

Kincseink - Hagyományaink 
Iskolánk eddig is nagy gondot fordított a Rimócon él  palóc és rimóci hagyományok 

rzésére, átörökítésére. Ennek jegyében indítottunk szakköröket, Kukorgós, 
kézimunka stb.
Már több éve felmerült bennem az a gondolat, hogy iskolánkban is megjelenjen a rimóci 
népviselet, ízelít t kapjanak a hozzánk érkez k ebb l a hatalmas, sokszín  kincsb l, 
amivel Rimóc még rendelkezik. Ennek megvalósíthatóságát egy bemutató vitrin 
elkészítésében képzeltem el. A hely kialakítását kellett meghatározni. Hamarosan ez a 
kérdés is kikristályosodott, hiszen a beépített szekrények adták ennek a lehet ségét. Így 
gyors szervez munka eredményeként, több támogató pozitív hozzáállásának 
köszönhet en iskolánk karácsonyi ünnepségére megvalósult a terv, és állandó 
kiállításunk realizálódott.
Köszönetem fejezem ki azoknak, akik segítségemre voltak ebben: 
- Déskáné Margitka Rimóc
- LAGEDÓ Kft, Szécsény - Csonka László
- DIAGON L - PKER KFT  Rimóc - Szabó Vilmos 
- Erdélyi Tibor, Kormány Bertalan, Virág Bertalan.

Kiss Józsefné igazgató
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A  Karácsony képekben

Rimóciak a tévében
mit szólnánk? Beleegyeztünk, egyrészt valamint Bablena Piroska és Horváth Egy szerdai napon felhívott egy kedves 
azért mert ha már kell a mûsorba két pár István vállaltuk el a feladatot, hogy részt ismerõsünk, és legnagyobb megdöb-
néptáncos, akkor miért ne lehetnének vegyünk a december 15-i mûsorban. A benésünkre azt kérdezte, hogy mit 

X- azok rimóciak, másrészt azért mert próba hosszú volt és fárasztó, de azért szólnánk egy szerepléshez az 
faktorban mégiscsak egy országos nézettségû döntõ nagyon érdekes. Láthattuk a stúdiót, a . Csütörtökön próba, szomba-

lesz, élõ adásban. Végül én és a férjem, színpadot és pár szereplõt is. Közben ton felvétel, népviselet kell és néptánc, na 
kiderült, hogy egy színpompás, sok-
féleséget tükrözõ bevonulás résztvevõi 
leszünk más táncosokkal, bûvésszel, 
gólyalábasokkal, Darth Vaderrel és sokan 
másokkal együtt. Összeismerkedtünk a 
többi résztvevõvel, így a szombati mûsor 
elõtt már nyugodtabb, oldottabb 
légkörben gyülekeztünk. Még pár próba 
és kezdõdött a mûsor. Zene, fények, taps 
és pár másodperc, amely alatt a nyitott 
faltól eltáncoltunk a kameráig, majd 
lementünk a színpadról. Ennyi jutott egy-
egy résztvevõnek, így nekünk is, de 
megérte. A mûsor után gyorsan terjedtek a 
képek és a videó a facebookon, sokan 
megszólítottak minket a mûsorral 
kapcsolatban. Úgy éreztük, tetszett az 
embereknek (fõleg a rimóciaknak), hogy 
rimóci népviseletet és rimóciakat 
láthattak egy ilyen „nagy” mûsorban.Mûsor elõtti pihenés az X-faktor egyik stúdiójában
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Kobakos színházi este
Civil szervezetünk is igénybe vette a kisbusz térítésmentes egyszeri 

igénybevételét 250 km-ig, így 2012.12.16-án vasárnap délelõtt útnak indultunk, 
hogy egy kicsit az ünnepekre hangolódjunk a karácsonyi vásárok forgatagában és 
este egy igazi színházi élménnyel gazdagodjunk.

Az idõjárás nem nagyon kedvezett, szinte az egész úton esett, de valahogy 
mégis szerencsénk volt, mivel mikorra odaértünk, már az esõ is elállt. A Szent 
István Bazilika elõtti téren már megcsodálhattuk a karácsonyi édességek és 
kézmûves termékek széles választékát, találkozhattunk Székely Orsolya 
filmrendezõvel, majd a Bazilika, a Szent Jobb kápolna és államalapító Szent 
István királyunk kézereklyéjének megtekintését követõen átsétáltunk a 
Vörösmarty térre, ahol aztán ki-ki vásárolhatott, nézelõdhetett kedvére. 
Ezüstvasárnap lévén igen sokan döntöttek ezen program mellett, úgyhogy 
nézelõdõben nem volt hiány. Közülünk ki-ki apró ajándékokkal, forralt borral, 
forralt epermusttal lepte meg magát és családtagjait.

Innen az egyik bevásárlóközpontban pihentünk és melegedtünk meg, majd 
átsétáltunk a Vígszínházba, ahol este 7 órától a Hegedûs a háztetõn címû megható történet látványos színpadi elõadását nézhettük végig. Hegedûs 
D. Géza játszotta a fõszerepet, Tevjét a tejesembert, de a sok-sok szereplõ és táncos között, több ismert, népszerû arcot is láthattunk.

A 250 km-t nem léptük túl, ezért az útiköltséget az önkormányzat teljes egészében vállalta, így ezúton is köszönjük a lehetõséget az 
önkormányzat képviselõ-testületének és Szabó János buszsofõrnek, hogy velünk tartott ezen a vasárnapon.                                      Vincze Nikolett

fordítva. Ilyenkor az õ kreativitásán múlik, Szülinap hogy mi hová kerüljön és borul az általunk 
A Rimóci Újság ez év végén is megünnepelte elõre megtervezett rend. Ha persze minden 
születésnapját. A novemberi egyik estén a lap cikk nála lenne vasárnapra, ezt a feladatot meg 
munkatársai az általuk sütött, készített is lehetne oldani péntekig. Sajnos azonban 
ételekkel, hozott italokkal kínálták meg sokszor a lapzárta is terv marad. Mindenki 
egymást és a havi újság összeállításán kívül elfoglalt, mindenkinek van munkája, családja, 
egy jót beszélgettek. Idézzük fel, hogy közbe jöhetnek fontosabb események és 
kezdõdött és, hogy is készül egy havi újság… sajnos van, hogy az utolsó cikkek csak 
A RIMÓCI HÍREK 1993. március 15-én jelent csütörtökön, vagy pénteken kerülnek Mártika 
meg, majd április 8-án már a RIMÓC(Z)I postafiókjába. Ekkor már sietni kell, nincs idõ 
HÍREK 2. száma, végül május 28-án a 3. szám minden cikket átolvasni, senki nem szeretné  
is megjelent. és nem is lehet elvárni senkitõl - hogy a péntek 
„Hosszú” hallgatást követõen 1995. december éjszakáját azzal töltse, hogy az összes cikket 
9-én jelent meg a Rimóci Újság elsõ száma, javítsa. Vannak egyébként olyanok, akik úgy 

Ma már az egyik legnépszerûbb közösségi majd december 23-án a karácsonyi ünnepi adnak le cikket, hogy az övét ne változtassuk 
oldalon a facebookon is megtalálható a Rimóci szám következett. A II. évfolyam elsõ száma meg. Ezt is tiszteletben kell tartani. Ha 
Újság, amelynek célja egyrészt az újságból 1996. január 31-én látott napvilágot, és mindezek után összeállt az újság, szombaton 
kimaradt képek „láthatóvá, letölthetõvé” mondhatjuk, hogy azóta rendszeresen, délután általában Jusztin Péterné, Hédike 
tétele, másrészt az érdeklõdõk informálása. havonta megjelenik és ezzel beleírta magát kis kinyitja a Hivatalt és kezdõdhet a nyomtatás. 
Aki teheti, keresse fel oldalunkat!falunk történelmébe, vagy mondhatnám úgy Régebben ezt valamelyik nyomda oldotta 
Végül, íme néhány gondolat az év végi is, ezzel írja kis falunk történetét is. meg, azonban a Hivatal technikai eszközeinek 
postafiókból, hogy miért is érdemes Ha 1996. év végét vesszük az újság elsõ fejlõdésével azonban teljesen „helyi termék” 
csinálni:születésnapjának, akkor 2012. év végén lett a lap. Az Alapítvány új, színes 
Hasznosi Márk: „…jó látni a közösség ünnepelte a 17. évfordulóját ez a kis lap. Ez a lap, nyomtatójának köszönhetõen pedig elsõ 
munkáját, és a folyamatos fejlõdést.”amelyet mi, ezen faluban élõk tartunk fenn alkalommal a 2013. évi naptár is helyben 
Pekár István: „Megint megcsodáltam az magunknak, de azért mások is szívesen olvassák. készült. A több órás nyomtatás, hajtogatás után 
újságotokat. Igazán irigyellek titeket, mert a Az újság munkatársai minden hónap közepén jut az újság fele Jusztin Péternéhez, míg a 
falutokban van élet. Házasságokat kötnek, összeülnek a hivatalban, ahol „kitalálják” a másik fele Beszkid Jánosnéhoz. Vasárnapon-
gyerekek születnek, közösségi életet élnek az következõ lapszámot, ahol átbeszélik, mi volt ként õk ketten kelnek korábban, hogy az újság 
emberek! Nem tudom persze, hogy a lakosság az elõzõ lapszám megjelenése óta, melyikünk minden elõfizetõ postaládájába eljuthasson.
hány százaléka viszi a falut, de látszik, hogy volt ott azon a rendezvényen, ki írja meg a Az újság sok ember társadalmi munkáját, sok 
elegen vagytok!”tudósítást, ki csinált fényképet. Ha egyikünk ember szabadidejét igényli, mindenki törekszik 
Dr. Renner Péter: „Nagyon szuper az sem vett részt esetleg egy rendezvényen, a legjobbra, mindenkit bánt, ha hibázik, vagy 
újságotok, és szeretném kérni, hogy a jövõben átgondoljuk, kit kérhetünk meg arra, hogy hiba marad az írásában. Ezért  még ha kellene is 
is küldjétek legyetek szívesek nekem!”gondolataival színesítse a lapot és kitõl - nincs fõszerkesztõ, nincs számonkérés és nem 
Dr. Beer Miklós: „Örömmel várom jövõre is a szerzünk fényképet. Megtervezzük, megál- hibáztatható senki, ha nem tartja a lapzártát, 
Rimóci Újságot! További szép adventi modjuk, próbáljuk üres lapokon felvázolni, vagy véletlenül elír valamit. Az újság ára a 
készülõdést és áldott ünnepet! Imádsággal, hogy melyik cikknek hány hasábot, esetleg papíron és festéken kívül mást nem fedez, de 
szeretettel: Miklós püspök”oldalt szánjuk. Sokszor válogatni kell a ezzel is fenntartja a lapot, addig, amíg lesznek, 
Percze Tiborné: „Szeretetteljes szép témákban, de törekszünk rá, hogy lehetõleg akik csinálják és lesznek azok, akik 
karácsonyt és békés, boldog új évet kívánok minden esemény kerüljön megörökítésre, míg megvásárolják, elõfizetik.
neked és mindazoknak, akik munkájukkal sokszor órákat törjük a fejünket, mit lehetne Hogy miért is érdemes elõfizetni? Mert 
tartalmassá, széppé alakítják a „mi” még beletenni a következõ lapszámba. elsõként értesülhetnek a legfrissebb rimóci 
újságunkat!”Kitûzzük a lapzárta határidejét, amely mindig eseményekrõl, történésekrõl, és ha nem is tudott 
Az újság egyik munkatársaként köszönöm a megjelenés elõtti vasárnap. Ez azért valaki valamelyik rendezvényen részt venni, 
ezúton is minden cikkírónak, munkatársnak szükséges, hogy a megírt cikkeket egy elolvashatja, mi, hogyan történt. Érdemes 
a munkáját, az elõfizetõknek a „hûségét”, a szerkesztõ programban esténként, éjszakán- elõfizetni, mert olcsóbb, mint havonta minden 
vásárlóknak a támogatást, az olvasóknak az ként Erdélyi Ferencné, Mártika, az újság lapszámot megvenni. Érdemes biztosra is 
érdeklõdését és mindenkinek a türelmét és „kivitelezõje” megszerkessze. Ekkor dõl el, menni és elsõként kézhez kapni, hisz az 
elnézését az esetleges hibák miatt!                                        hogy a cikk, amelynek fél oldalt hagytunk, elõfizetõknek házhoz viszik minden hónap elsõ 

Vincze Nikolettmásfél oldalasra sikeredett, vagy esetleg vasárnapján.

Dideregve a karácsonyi vásár után

- Mennyit kell edzeni?
Vendégségben - Mindennap. Testedzést minden nap kell csinálni, gokartos edzést 

minimum havonta kétszer, de jó volna többször is. 
Ebben a hónapban a 11 éves Vincze - Milyen tulajdonságokkal kell egy jó versenyzõnek 
Ádámnál jártam a Balassi Bálint rendelkeznie?
úton. Ádámról tudni kell, hogy igen - Fizikailag erõsnek kell lenni, nagyon fontos a szellemi koncentráció. A 
tehetséges gokart versenyzõ. vezetésben pedig bátornak és határozottnak, sõt erõszakosnak kell 
- Hogyan ismerkedtél meg a lenni.

gokarttal? - Hogyan lehet összeegyeztetni a versenyzést a tanulással?
- Még ovis koromban vezettem elõször - A szüleim szerint természetesen nem mehet a tanulás rovására, 

gokartot szórakozásból Gyöngyösön. amivel én is egyetértek. Meg hát ez nem olcsó sport. A család minden 
- Nem féltél az elsõ önálló versenyen ott van, nagyon szurkolnak nekem és õk egyben a 

vezetéstõl? szponzoraim is, hisz a gokartban nehéz támogatókat találni. Nyaralni 
- Tulajdonképpen nem. Megtanították, nem járunk, ez a család fõ szórakozása, kirándulása, meg minden.

hogyan kell vezetni, gáz, fék, - Nyilvánosság?
kormány, stb. Egész jól ment elsõre is. - Az újságokban általában fizetõs riportok vannak. Egyszer 

- Hogyan alakult tovább? szerepeltem a Gyöngyösi TV-ben. Egyébként a Formula havi 
- A gyöngyösi vezetés után 2-3 év szünet, majd Vácott egyhetes gokart magazinban szoktak írni rólunk.

suli következett, ahol megtanultam a gokartozás alapjait. Ez persze 
- A közeli és távolabbi célokról mondanál néhány szót?

fizetõs tanfolyam volt, a végén versennyel. A helyezések eldöntése 
- 2013 március végén Ausztriában lesz verseny és talán dobogós 

idõmérés alapján történik. Többen megyünk egy futamban, és 
esélyesként indulok. Aztán jönnek az éves bajnokság további fordulói. 

minden gokarton mágnes van, meg a pályán is. Úgy mûködik az egész 
Jelenleg a mini-max korcsoportban versenyzem 9-13 évesek között, 

mint egy célfotó.
majd következik a junior kategória a 13 és 16 éveseknek. Aztán, ahogy 

- 2011-ben az amatõr bajnokságon szerepeltél. Milyen 
apa mondja, majd autóba kell ülnöm. Ez persze már a távolabbi célok 

eredménnyel?
közé tartozik, de elõtte még indulok a színvonalas Morva Kupán is, 

- Tíz évesen a többfordulós bajnokságban a 7. helyen végeztem, 
ahol szeretnék minél jobb eredményt elérni. Akit érdekel, a közép-

tulajdonképpen kezdõként a tizennégy évesek között. Ekkor még 
európai kupa futamait megnézheti a Youtube-n (cee finale 2012 

bérelt gokarttal versenyeztem.
minimax).

- 2012-ben viszont már saját géped volt.
- Gratulálunk az eddigi teljesítményedhez. Sok sikert a 

- Igen, mivel édesapám az amatõr bajnokság után megkérdezte több 
tanulásban, a gokartban és természetesen boldog új évet az 

szakember véleményét, akik szerint van tehetségem a versenyzéshez. 
egész családnak!

Ezután döntött úgy, hogy saját gépet vesz nekem.  Meg is vette, új 
Köszönjük!3volt, és nem olcsó. A verseny gokart 125 cm -es, 13 LE-s és az 

Beszkid János
összsúlya nem haladhatja meg a 130 kg-ot. A vázban és a 
beállításokban különbözhetnek egymástól. Nagyon fontos az 
optimális vízhõfok, mert fõként ez határozza meg a motor 
teljesítményét. A verseny elõtt természetesen be kell melegíteni a 
motort.

- Ekkor kezdtél csapatban versenyezni?
- A CRG csapat tagja lettem, majd a TOP-MOTORSPORT 

Egyesülethez igazoltam Újpestre.
- 2012-ben már saját gokarttal és csapattal versenyeztél, hogy 

sikerült?
- Jól. Sõt. A bajnokságot az 5. helyen zártam. Két futamban is dobogós 

lettem, Gyöngyösön 3., Kecskeméten 2. Aztán részt vettem a Közép-
Európai Zónakupa nemzetközi versenyen, ami kétfordulós volt. Az 
elsõ fordulóban sajnos rajbalesetet szenvedtem, „összeakadtam” egy 
másik gokarttal, így nem volt értékelhetõ számomra ez a futam. A 
másodikban a 18. helyrõl indultam, és a 10. helyen végeztem a 22 
induló közül. 

Vincze Ádám

Szövetségük alapjait II. Rákóczi Ferenc fohászaiban találjuk. A Váci Katolikus Férfiszövetség „Tedd, hogy akaratodat kövessem minden utadon. Ezt az egyet 
kérem tõled, hiszen nem akarok a magamé lenni, hanem a tied; látogatása Rimócon
ezért azt akarom, amit te akarsz, oly módon és abban az idõben, 
ahogyan te akarod.”Advent közepén, a karácsonyi készület félútján, 2012 

A közel három órás beszélgetés végén útravalóul kaptunk egy december 14-én az esti órákban hét férfiember látogatott hozzánk 
dedikált Újszövetségi Szentírást és mindenki kapott szentképet is. a Váci Katolikus Férfiszövetség képviseletében. Jövetelük célja 

Mi az 1754-es rimóci pecséttel ellátott képeslapokat az volt, hogy elmondják, mivel foglalkozik, mit csinál ez a 
ajándékoztunk a váciaknak. Az egyiken néhány gondolattal vallásos, templomba járó férfiakból álló társaság.
üdvözöltük Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atyát, aki Elsõ és legfontosabb kérdés, ami az õ tevékenységükkel 
egyébként nagy pártfogója a Férfiszövetségnek.kapcsolatban felmerült: mit tehet a mai  ilyen-olyan jelzõkkel 

Hála a gondos kezeknek, az asztalok sem maradtak üresen, illetett  világban egy katolikus, hitét megvalló férfi, apa, nagyapa.
került enni és innivaló is a vendégek elé. Köszönet érte. Este A kölcsönös „Dicsértessék…” után rövid ének, majd imádsággal 
kilenc óra körül búcsúztunk el vendégeinktõl, jó utat és áldott kezdõdött az együttlét. A vendégek elmondták szövetségük rövid 
ünnepeket kívánva.történetét, tevékenységüket, programjaikat. Az ismertetést 

Távozásuk után mi helybeliek még több, mint két órán át követõen igen aktív beszélgetés alakult ki a vallásosságról, a 
együtt maradtunk.                                                     Beszkid Jánoshitrõl, a férfi helyérõl, szerepérõl a katolikus családokban.

A születésnapi torta felvágása
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