Ára: 150,-Ft
16
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RIMÓCI ÚJSÁG

A felnõtt csapat kerete:
Február 10. vasánap 12:00
Rimóc SE - Dejtár SE 9-2 (5-2)
(Balassagyarmat - mûfüves pálya)

Érkezett: Csampa Martin (Nógrádsipek), Szilvási Krisztián,
Farkas Norbert, Botos Artúr (Szécsény), Hodút Tibor
(újrakezdte)
Távozott: Oláh Tibor, Kuris Péter (Pásztó) Hegedûs Adrián

A mai mérkõzés elérte célját, éles helyzetben próbáltuk ki az új
játékrendszert, az eddigi új játékosok beilleszkedése is jó
irányba halad, és nem mellékes, hogy több szép gólt is
szereztünk.Viszont sok helyzet kimaradt, ezt sem szabad
elfelejteni.
Komár Gábor: A mai napon sok gólt lõttünk, fegyelmezetten
játszottunk és simán nyertünk a nem túl „acélos” Dejtár ellen.
Rimóc: Csampa - Laczkó, Hodúr (Kis I.), Mócsány, Farkas N. Rácz, Kelecsényi, Fábián - Bangó N., Vincze (Szilvási),
Beszkid A. (Bangó A.)
Gól: Bangó N.(2), Laczkó, Kelecsényi, Fábián, Vincze,
Szilvási K., Kis I., Rácz I.
Jók: Bangó N., Laczkó, Szilvási, Fábián

Keret: Csampa Martin (kapus), Rádi Balázs, Mócsány Roland,
Komár Gábor Farkas Norbert, Hodúr Tibor, Laczkó Zsolt
(védõk)
Bangó Norbert, Lovász Balázs, Kelecsényi Gábor, Rácz Iván,
Fábián Róbert, Árva Róbert Szilvási Krisztián, Bortos Artúr
(középpályások)
Vincze Benjámin, Bangó Rómeó, Beszkid Arthur, Bangó Alex,
Kis István (támadók)

Február 16. szombat 13:00
BSE U19 - Rimóc 3-3 (1-1)

A SKSE két csapata és Rimóc öregfiúk két csapata, valamint az
ifjúsági csapatunk mérték össze erejüket 2013. február 23.
13:00-órakor a sportcsarnokban, ezzel is ápolva a már több éven
át tartó sportbarátságukat. Az eredmények a következõképen
alakultak:
1. Rimóc II.
SKSE II.
6-2
2. Rimóc I.
Rimóc Ifi
6-4
3. SKSE I.
Rimóc II.
7-4
4. Rimóc Ifi
SKSE II.
6-3
5. Rimóc I.
SKSE I.
2-8
6. Rimóc II.
Rimóc Ifi
1-2
7. SKSE I.
SKSE II.
5-2
8. Rimóc I.
Rimóc II.
8-3
9. Rimóc Ifi
SKSE I.
3-3
10. Rimóc I.
SKSE II.
2-1

(Balassagyarmat - mûfüves pálya)
Egy megnyert meccset adtunk ki a kezünkbõl, 2 gólos elõnyt
nem szabadott volna eladnunk. De azért vannak az
edzõmeccsek, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük. Úgy
gondolom csapatunk jó irányban halad.
Komár Gábor: Szép idõben lejátszott mérkõzésen, jó csapat
ellen kiütköztek a védekezési hibáink. Kapott góljaink egyéni
hibából születtek, melyeket ki kell küszöbölnünk. Helyzeteink a
gólokon kívül is akadtak.
Rimóc: Csampa - Laczkó Hodur (Kis I) Rádi - Farkas - Bangó
N - Rácz - Fábián (Árva) Szilvási. Vincze - Beszkid
Gól: Vincze, Szilvási, Kis I.
Jók: Laczkó, Szilvási, Árva, Kis I., Rádi

Február 23. szombat 17:00
Rimóc - Szügy 10-1 (5-0)
(Balassagyarmat - mûfüves pálya)

SKSE és a Rimóci Öregfiúk
találkozó a sportcsarnokban

Végeredmény
1. SKSE I.
2. Rimóc I.
3. Rimóc Ifi
4. Rimóc II.
5. SKSE II.

4
3
1
0
23-11
10
Mondhatjuk, hogy a mai találkozó nem tekinthetõ erõfelmérõ
4
3
0
1
18-16
9
meccsnek. Jó volt látni a sok gólt, de még ez is kevésnek
4
2
1
1
1-13
7
bizonyulhat az elõttünk álló tavaszi szezonban. Reméljük, hogy
egyszer végre teljes létszámmal neki tudunk vágni egy
4
1
0
3
14-19
3
mérkõzésnek, és nem kell edzõnknek a fejét törnie, hogy milyen
4
0
0
4
8-19
0
hadrendbe állítsa fel a csapatot.
Komár Gábor: Jól védekezve, tetszetõs támadásokat vezetve,
sok helyzetet hibázva született ez az eredmény.
A serdülõ bajnokság tavaszi szezonjának
Rimóc: Csampa - Kelecsényi, Mócsány, Laczkó, Farkas - Rácz,
elsõ három fordulója:
Szilvási, Botos - Bangó N., Vincze (Bangó A.), Beszkid A.
Csere: Fábián, Bangó A.
Március 22. péntek, 16:00 Rimóc - Érsekvadkert
Gól: Laczkó (2), Szilvási (2), Vincze (2), Rácz, Kelecsényi,
Március 29. péntek, 16:00 Palotás - Rimóc
Botos, Beszkid
Április 5. péntek, 16:00 Rimóc - Bercel
Jók: Kelecsényi, Laczkó, Rácz, Szilvási

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.

XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Böjtmás hava

2013 MÁRCIUS

“…ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,
hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszõ és tökéletes.”
(Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája Pál levele a rómaiakhoz 12:2)

„Lengyel, magyar, két jó barát…
…Együtt harcol, s issza borát.” Koccintáskor gyakran hangzik el ez a rímekbe szedett
közmondás, mely e két nép történelmi barátságát példázza. A két nép barátsága rendkívüli,
egyedülálló és legendás, ezekkel a jelzõkkel tudnám leírni ezt a történelmen és korszakokon
átívelõ testvériséget, mely már egészen az Árpád-házi királyok korától ismeretes.
Magyarországnak és Lengyelországnak egyaránt meggyûlt a baja mind a keleti, mind a
nyugati hatalmakkal. A sérelmekkel és viszontagságokkal teli múlt, a sok-sok történelmi
párhuzam kovácsolta e két nemzetet egymásnak azzá, amit ma barátságnak nevezünk.
Mindezek fényében azonban kíváncsivá tett a gondolat, vajon mit érez egy mai fiatal ebbõl az
õsi barátságból. Tapasztalataim szerint az ifjú nemzedék ritkán látja át a letûnt korokról szerzett
ismereteit, leginkább abból a megközelítésbõl, hogy nem tud belehelyezkedni, nem tudja
igazán átérezni a régmúlt történéseit, hiszen annyira a jelen gyermeke.
A bennem megfogalmazódott kérdés, némi kutatásra is ösztönzött. Végigjártam a boltok
polcait, és bizony több lengyel portékára is bukkantam, melyet a magyarok nagy elõszeretettel
vásárolnak. Sõt, nem kell sokáig barangolnunk egy-egy magyar nagyvárosban sem ahhoz,
hogy olyan éttermet találjunk, ahol tradicionális lengyel ételeket kóstolhatunk meg.
Kis hazánkat bejárva számos lengyel vonatkozású emléktábla, egyházi emlék, szobor és
dombormû is fémjelzi a lengyel-magyar kapcsolatot: például Nagy Lajos magyar-lengyel király
szobra ma is ott áll fõvárosunk Hõsök terén. Mi több, számos utca, út és sétány is található
országunkban. Az elsõ fõvárosi lengyel utcanevet 1896-ban határozták el, amikor is utcát
kapott Bem és Dembiñski tábornok. 1950-ben Bem tábornoknak már hat „utcája volt",
amelyekbõl mára csupán kettõ maradt meg: a Bem József tér, ahol a szobra még ma is áll és a
Mártírok útjának egyik mellékutcája.
A két ország lakói között évszázadok óta fennálló jó viszony egyre több kölcsönös látogatásban is
megvalósul. Ismerõseim, barátaim között is akad több olyan személy, akiknek volt szerencséjük
lengyel honba ellátogatni. Mondanom sem kell, mindannyian pozitív élményekkel tértek haza.
Beszámoltak arról a sokszínûségrõl, amit Lengyelország képvisel. A megszámlálhatatlan és
kifogyhatatlan érdekességen, nevezetességen túl legtöbben mégis a lengyel nép híres
vendégszeretetérõl számoltak be, mely egészen elbûvölte õket. Mesélték: kedvességük és
nyitottságuk az, ami felejthetetlenné tette a külföldön töltött idõt. Mindez méltán bizonyítja,
hogy a lengyel emberek továbbra is erõs érzelmekkel és testvéri szeretettel gondolnak ránk.
A Magyar Országgyûlés hivatalosan 2007-ben nyilvánította március 23-át a LengyelMagyar Barátság Napjává. E napot ünnepelni nem más, mint tiszteletünket kifejezni mindkét
nép múltja elõtt, jelen és jövõbeni barátságuk folytatása jegyében. A lengyel-magyar barátság
jövõje, sõt hiszem, hogy minden barátság jövõje - földrajzi távolságtól függetlenül - azon múlik,
hogyan ápoljuk azt! Törõdjünk hát barátainkkal úgy, mintha családunkkal törõdnénk; bánjuk
velük úgy, ahogyan szeretnénk, hogy velünk bánjanak!
Juhász Enikõ

Március 8. (péntek)
30
Március 9. (szombat) 14
00
Március 14. (csütörtök)18
Március 15. (péntek)
Március 18-ig
30
Március 17. (vasárnap) 14
Március 23. (szombat)
00
Március 23. (szombat) 15
Március 29. (péntek)
00
Március 30. (szombat) 15
Március 31.-Április 1.
00
Április 6. (szombat) 15

Lakatos Gerda

Õ mindig veled van...
Ha szívemre rátör a hatalmas fájdalom,
S úgy érzem, ennyi volt! Vége! Feladom!
Akkor is van valaki, ki kitárja karját,
S várja hogy kiönts lelked gondját, baját.
Õ a te urad, hatalmas Istened,
Õ az, ki ad ételt, italt, békét, s szeretetet.
Ha szívedet neki adod, s szolgálod õt híven,
Õ nem feledkezik meg rólad, megóv bajtól téged.
Szeretett téged, már születésed elõtt,
Ha bánatos voltál, adott nyugalmat, s erõt.
De nézz a szívedbe jól, s gondolkozz el szépen,
Isten a sok jóért mit is kért cserébe?

A Rimóci Újság
szerkesztõi
sok szeretettel
köszöntik, kedves
nõi olvasóikat és
munkatársaikat
nõnap alkalmából!

NEMZETKÖZI NÕNAP
Érsekvadkert-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság az ÚJ KLUB-ban (3. forduló)
Megemlékezés az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról
I. félévi gépjármû és kommunális adó pótlékmentes befizetési határideje
Szécsény-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA
Karancslapujtõ-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
NAGYPÉNTEK
Rimóc-Karancskeszi bajnoki labdarúgó mérkõzés
HÚSVÉT
Somos-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Február 14-én második alkalommal ülésezett ebben az
évben képviselõ-testületünk. Az ülésen jelen volt minden
megválasztott képviselõtestületi tag, dr. Verbói Mária jegyzõ,
Percze Renáta a hivatal gazdálkodási elõadója, Jusztin Istvánné
jegyzõkönyvvezetõ és a polgármester.
A napirendek között kiemelt szerepet kapott az
önkormányzat ez évi költségvetési rendeletének tervezete. A
Percze Renáta által elõkészített elõterjesztést, az önkormányzat
és intézményei bevételeit és kiadásait tartalmazó táblázatokat a
képviselõk elektronikus formában kapták meg. Az elõzõ évi
költségvetési rendelethez képest több lényeges változás
figyelembe vétele mellett készültek ezek az anyagok. Ez év
január 1-tõl az iskolák fenntartója és mûködtetõje az állam. A 2000 fõ
lakosság számot el nem érõ települések kötelezõen közös hivatalt
kell, hogy létrehozzanak. A kötelezõ feladatok ellátásához az
állami támogatások úgynevezett feladatalapúvá válnak.
Elvonásra kerül az önkormányzatoktól az iparûzési adó 25 %-a,
a gépjármûadó 60 %-a, a személyi jövedelem adó 100 %-a, és
megszûnik a személyi jövedelem adó különbség kiegyenlítési
rendszere. (Korábban az a település is megkapta az országos
átlagnak megfelelõ összeget, ahol ettõl elmaradt az adóbevétel.)
Ezen felül jogszabály tiltja az önkormányzatoknak a mûködési
célra történõ hitelfelvételt. (Kivétel a késõbbi bevételt
megelõlegezõ éven belüli, ún. likvid hitel.) A képviselõ-testület
a költségvetésrõl szóló rendelet végszavazását elnapolta.

önkormányzati járóbeteg-szakellátási kötelezettség átadását
elõkészítõ törvény módosítása 2012. december 28-án lépett
hatályba. Az érintett helyi önkormányzatoknak - döntésük
szerint - fel kell készülniük járóbeteg-szakellátási
kötelezettségük átadására. Február 15-ig kellett nyilatkoznunk
arról, hogy e feladatok ellátását továbbra is folytatni kívánjuk-e.
Önkormányzatunk a továbbiakban nem kívánja ellátni ezt a
feladatot. Mivel a szolgáltatást egy több önkormányzat által
létrehozott non-profit kft végzi és az önkormányzatok a kérdést
illetõen eltérõ véleményen vannak, jelenleg még nem tisztázott,
hogyan mûködik majd májustól a szakellátás.

ELÕKÉSZÜLETI MÉRKÕZÉSEK (forrás:rimocise.blog.hu)

,,OTTHONUNK EURÓPA”
NEMZETKÖZI FOTÓPÁLYÁZAT

2010.
évben a
felajánlók
száma

2011.
évben a
felajánlott
összeg

2011.
évben a
felajánlók
száma

2012.
évben a
felajánlott
összeg

2012.
évben a
felajánlók
száma

Rimóc,
István király u. 15.

74.145 Ft

29 fõ

31.788 Ft

11 fõ

36.962 Ft

17 fõ

18642902 -1 -12

Rimóc Polgárõr
Egyesület

Rimóc,
Madách tér 1.

84.007 Ft

33 fõ

105.577 Ft

40 fõ

48.615 Ft

25 fõ

18636615 -1 -12

Rimóci Hagyományõrzõ
Együttes

Rimóc,
Nagykert út 1.

34.768 Ft

8 fõ

43.959 Ft

10 fõ

-

-

18642139 -1 -12

Rimóci Kobak
Egyesület

Rimóc,
Szécsényi út 6.

27.533 Ft

15 fõ

54.305 Ft

15 fõ

28.949 Ft

13 fõ

19928502 -1 -12

Rimóci Sport
Egyesület

Rimóc,
István király útja 1.

67.469 Ft

19 fõ

4.926 Ft

4 fõ

25.249 Ft

11 fõ

18630602 -1 -12

Segítõ Kéz
Alapítvány

Rimóc,
István király út 71.

29.512 Ft

18 fõ

26.818 Ft

20 fõ

-

-

317.434 Ft

122 fõ

267.373 Ft

100 fõ

139.775 Ft

66 fõ

Összesen:

16. forduló: március 9. szombat 14:30 Érsekvadkert - Rimóc
17. forduló: március 17. vasárnap 14:30 Szécsény - Rimóc
18. forduló: március 23. szombat 15:00 Karancslapujtõ - Rimóc
19. forduló: március 30. szombat 15:00 Rimóc - Karancskeszi
20. forduló: április 6. szombat 15:00 Somos - Rimóc
Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt két
órával kezdõdnek! Hajrá Rimóc!!!

Február 2. szombat 17:00
Patak - Rimóc 4-6 (2-3)
(Balassagyarmat - mûfüves pálya)

2010.
évben a
felajánlott
összeg

Rimóc Községért
Alapítvány

A 2012/2013-as megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
elsõ öt fordulója:

A képen látható új kisbusz a Belügyminisztérium által
támogatott "Kistérségi PLUSZ startmunka mintaprogram
támogatása" címû közfoglalkoztatási pályázat keretében került
megvásárlásra. A program 1 fõ foglalkoztatására is lehetõséget
adott.

(Forrás: www.nav.gov.hu)

19162829 -2 -12

A Nógrád Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a hétvégi
idõjárási körülményeket figyelembe véve a 2012/2013. évi
megyei I. osztályú felnõtt és ifjúsági bajnokságok kezdetét
egy héttel késõbbre, március 9.-re halasztja.
(A 16. forduló mérkõzései kerülnek megrendezésre.)

Beszkid Andor
polgármester

A 2012. rendelkezõ évi érvényes civil kedvezményezettekrõl, összehasonlítva az elõzõ évek adataival

Adószáma

A tervezettnél egy héttel késõbb kezdõdik a
2012/2013-as megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokság tavaszi szezonja

Néhány egyéb aktuális megoldandó feladat meghatározását
követõen az egyéni kérelmek megtárgyalása zárt ülés keretében
folyt. Az ülés 21 óra 55 perckor ért véget.

Aktuális kérdések között tárgyalta a testület a szécsényi
járóbeteg-szakellátás jövõbeni helyzetét. Az egészségügyi
államtitkárság a kormány honlapján felidézte, hogy az

Civil szervezet
címe
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HÍREK

Második napirend keretében elfogadták a képviselõk az ez
évi munkatervet, majd ezt követõen hatályon kívül helyezték a
szemétszállítási díj megállapításáról szóló rendelkezést, mivel
január 1-tõl megszûnt az önkormányzat árhatósági jogköre. A
jövõben tehát az állam erre a célra létrehozott hivatala állapítja
meg a szemétszállítási díj mértékét. (A hivatal ez idáig még nem
alakult meg.)

Civil szervezet
neve

2013 MÁRCIUS

Sajnos évrõl-évre egyre kevesebb a helyi civil szervezetek számára felajánlott adó 1 %-ok összege.
Reméljük, az idén többen rendelkeznek adójuk 1 %-áról a HELYI civil szervezetek javára.

Kategóriák:
1. kategória: Gyermek (8-14 év)
2. kategória: Ifjúsági (15-20 év)
3. kategória: Felnõtt (20 év feletti) amatõr
4. kategória: Felnõtt (20 év feletti) hivatásos
Egy pályázó 10 db fotót nyújthat be a pályázatra. A fotókat
bármilyen technikával lehet kezelni (photoshop,
panoráma, montázs, stb.). Lehetõleg kerülni kell a
szokványos megjelenítést, legyen újszerû, friss, a modern
kornak megfelelõ. A pályázatra 1 évnél nem régebbi fotókat
fogadunk el. Az elkészült fotókat cd-n kell leadni jpg
formátumban, 2:3 oldalarányban, minimum 1400x2100
pixel felbontásban, maximum 1,5 MB nagyságban. A
pályázatra a cd-vel együtt kitöltött jelentkezési lapot kell
beadni. Jelentkezési lapot és további információt az alábbi emailcímen lehet kérni: cserfa@gmail.com
Postára adási határidõ: 2013. április 1.
Cím: CSERFA Egyesület,
3177 Rimóc, Madách tér 1.
A képekbõl 2013 májusában kiállítást rendezünk.

Nem igazán labdarúgásra alkalmas idõben lejátszott
edzõmérkõzésen, a második félidõben rég látott támadó játékot
mutatva szereztünk magabiztos gyõzelmet (még egy
tizenegyest is elkönnyelmûsködtünk) a mérkõzés nagy
részében jól játszó ellenféllel szemben.
Komár Gábor: Színvonalas, változatos mérkõzésen szép
gólokat szereztünk, viszont elkerülhetõ gólokat kaptunk a jól
játszó Patak ellen.
Rimóc: Csampa - Rádi - Hodur (Farkas) - Fábián - Mócsány
Laczkó - Rácz - Kelecsényi - Bangó N. - Vincze - Bangó R.
(Beszkid)
Gól: Vincze (3), Bangó N., Bangó R., Fábián
Jók: Vincze, Laczkó, Kelecsényi, Fábián

Gólyahír:

Oláh Blanka - 2013. 02. 26.
Szülõk:
Oláh Anasztázia és Bangó Gábor

Akiért a harang szólt...

V

Szeles István
(1947-2013)

Mócsány Péter
(1946-2013)

Kiss Tibor
(1954-2013)
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Masina
Igazából semmi nagy dolog nem történt. Egyszerûen
csak elromlott a mikrohullámú sütõnk. És tessék, egy
nap alatt összeomlott a háztartás.
1. A reggeli kakaó kiforrt, és ráégett a tûzhelyre. A
második melegítésre csak kifutott!
2. Amíg a tûzhelyet tisztítottam, a legkisebb elzárta a
kályhát és kialudt a tûz.
3. Az ebédet három másik lábasban melegítettem, de a
kicsi így sem evett, mert szétnyomkodva melegítettem meg a töltött káposztát.
4. Az ebéd utáni kávét, ami reggelrõl maradt, megittam
hidegen, mert 5 literesnél kisebb tiszta lábasom
éppen nem volt.
5. A fagyasztott gyümölcsöt, amit olvasztó programon 5
perc alatt konyhakésszé teszek, fél óráig cincáltam,
még a sütõt is begyújtottam, hogy a türelmetlen
gyerekszájakat minél elõbb betömhessem vele. A
felét szinte megsütöttem, tehát nem értem el a kívánt
eredményt.
6. A vacsorára szánt sajtos kiflit pedig nem megmelegítettem, hanem újrasütöttem.
7. Mindezt pedig egy héten keresztül gyakoroltam.

POLGÁRÕR HÍREK
Községünkben az utóbbi idõben elszaporodtak a
lopások, betörések. A vagyon elleni bûncselekmények
felderítése, illetve csökkentése érdekében az egyesület
vezetõsége „rászervezett” a szolgálat ellátására. Az
eddiginél sûrûbb és nagyobb létszámú szolgálatot
terveztünk és láttunk el a „siker” érdekében.
2013. 01. 30.-án 2200-0600-ig: Az egyesület két tagja, Beszkid
Gábor és Jusztin Béla járõrözõ szolgálatot teljesítettek
településünkön. A szolgálat és az idõ múlásával az Ady
Endre úton egy lakatlan épületet megvilágítva arra lettek
figyelmesek, hogy az ablak zsalugátere nyitott állapotban
van. Meg kell említeni, hogy ezt az épületet már az elõzõ
napokban két alkalommal „látogatták meg” a betörõk,
egyszer sajnos sikerrel.
Az épületben tartózkodó idegen a polgárõröket észlelve
menekült a helyszínrõl, de, hogy ne tudjon messzire jutni,
a polgárõrök egy ravasz taktikával a patakpart közelében
elfogták az elkövetõt. A menet közben kiértesített és a
helyszínre érkezõ rendõr-járõröknek további intézkedés
céljából átadták az elfogott személyt.

Pedig tényleg nem történt katasztrófa: csak egy
kényelmet szolgáló háztartási gép feladta a szolgálatot.
Nekem pedig rá kellett jönnöm (ismét!), mennyire
kényelmes is az életünk, és mennyire nem vagyunk
felkészülve arra, ha a világ visszafele kezdene el
mûködni. Vajon meddig bírnánk áram nélkül? Fel
lennénk-e készülve arra, ha hosszabb idõre szünetelne a
gázszolgáltatás? Vagy nem folyna a csapból a víz. A
nagy gondolkodásban eszembe jutott egy mindent
kiszolgáló ,,masina”: a masina, nagyanyáink fegyvere.
Ez, ha kellett fûtött, sütött, melegített, kiolvasztott,
pirított, vizet forralt, kávét fõzött, melegen tartott. És
egybetartotta a családot. Itt sült szombat reggel a
rúrában a krumpli, a vason pirult a kenyér, forrt a teavíz,
közben pedig olyan meleget adott, amit gázzal utánozni
sem tudunk! Igazi többfunkciós találmány volt: legalább
nyolc az 1-ben. Mégis, ha megkérdeznék tõlem, hogy
odaadnám-e az összes háztartási gépem egy masináért,
õszintén bevallom, nemet mondanék. Hozzászoktam a
kényelemhez. Ezzel sokan így vagyunk. És 30 év múlva
senki se csodálkozzon, ha a gyerekének házvezetõnõje,
kertésze, vagy sofõrje lesz. Nem lesz nagyobb változás
ez sem, mint ami nagyanyáink masinájától a
mikrohullámú sütõig tartott.
Kaluzsa Mónika

A helyszínelés ideje alatt a polgárõrök a rendõrök
munkáját segítve két gyanús személyre lettek
figyelmesek. A két személy igazoltatása és rövid
elszámoltatása során alapos lett a gyanú, hogy az elõzõleg
elfogott személy társai lehetnek. Az intézkedõ rendõrök a
polgárõrök segítségével a három elkövetõt a Szécsényi
Rendõrkapitányságra elõállították, majd a további
intézkedés és az ügy kivizsgálása érdekében elõzetes
letartóztatásba helyezték. A három elkövetõ rovására
információk szerint a Rákóczi úti lakásbetörés és még ezt
megelõzõen elkövetett egyéb cselekmény is felróható.
Köszönet a helyszínen tartózkodó két civil: Tóth Róbert
és Bablena Péter segítségéért, továbbá örömmel és
tisztelettel vesszük, hogy sokan figyelemmel kísérik és
méltatják az egyesület tevékenységét.
Az eddigi támogatást és elismerést megköszönve
maradunk továbbra is a lakosság szolgálatában.

Nagyon Boldog Nõnapot kívánok
a Rimóc Polgárõr Egyesület nevében!
Péter Zsolt
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Tavaszi ÁBC
Adók: a helyi adók elsõ félévi összegét március 18-ig lehet
pótlékmentesen befizetni.
Áldozatok: a kommunizmus áldozataira emlékezünk minden év
február 25-én
Böjt: a nagyböjti idõben üdvös és ajánlatos valamilyen hasznos böjtöt
tartani, valamirõl lemondani.
Chip: úgynevezett mikrocsipet kell elhelyezni a kutyákba, hogy
minden ebet és gazdáját azonosítani lehessen.
Csapatok: megkezdõdtek a labdarúgó csapatok edzései, készülnek a
tavaszi szezonra.
Díjmegállapítás: januártól már nem a helyi önkormányzat állapítja
meg a szemétszállítási díjat.
Egészségügyi centrum: május elsejétõl az állam átveszi a mûködését,
hacsak a fenntartó másképp nem dönt.
Építkezés: a terveknek megfelelõen halad a Közösségi Ház bõvítése.
Feliratok: hamarosan elhelyezik a feliratokat a Piros Csizma és a
Tízpengõs Vendégházakra.
Gondozási Központ: a melegvízellátás segítésére napkollektor kerül
az épület tetejére.
Gyurgyalag: védett madarak tanyáznak az Oromlyukban.
Húsvéthétfõ: az idei húsvéthétfõ éppen április elsejére esik.
Idõsek Farsangja: farsang vasárnap délután az eddigi legtöbb
résztvevõvel zajlott a hetven éven felüliek köszöntése.
Jótékonysági bál: jól sikerült az idei bál. Gratulálunk a szervezõknek.
Krumpli: vetõburgonya felajánlást kapott az önkormányzat.
Lettország: május közepén Rimóc község küldöttsége Lettországba
kapott meghívást, ahol bemutathatjuk településünket, dalainkat,
táncainkat.

1 %

Tisztelt Adózó!

1 %

A polgárõrség kéri mindazon adózókat, akik az egyesület
tevékenységét figyelemmel kísérik, és mûködésében
támogatni szeretnék, úgy adójuk 1 %-át ajánlják fel
részünkre.

adószám:18642902-1-12

Az eddigi támogatásukat
megköszönve maradunk
továbbra is lakosság
szolgálatában!
Rimóc Polgárõr
Egyesület

Március 15-én színielõadás lesz a sportcsarnokban, Petõfi Sándor: A
helység kalapácsa lesz mûsoron.
Napóra: a Sportcsarnok elõtt egy rimóci palóc menyecskét ábrázoló
szobor kerül elhelyezésre, amely egyben napóraként is szolgál majd.
Nyelvtanfolyam: angol nyelvtanfolyam indul településünkön.
Oktatás: szeptember elsejétõl hit és erkölcstant vagy erkölcstant is tanítanak
az általános iskolákban. Az elsõ és ötödik osztályban vezetik be elõször.
Ó-ó, az idén januártól nyilvánosságra lehet hozni az adót nem fizetõ
állampolgárok névsorát.
Öröm: új gépjármûvel gyarapodott az önkormányzat. Egy
kisteherautót sikerült vásárolni.
Õrzés: a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) õrzi a helyi házakat.
Paraván: újabb négy paravánnal gyarapodik településünk, melyek
március közepére készülnek el.
Rendezési terv: folyamatban van Rimóc község rendezési tervének
módosítása, aktualizálása.
Soha ne feledkezzünk el nõnapkor köszönteni a környezetünkben élõ nõket.
Szövetség: 2013. február 1-jén megalakult a rimóci Szent József
Katolikus Férfiszövetség.
Tûzifa: több mint 130 család részesült tûzifa támogatásban február
hónapban.
Új buszmegálló: a szeméttároló és a hirdetõtábla még hiányzik.
Utcák: a téli idõjárás igen megviselte utcáinkat. Tavaszra javításra szorulnak.
Ülés: szervezés alatt van Rimóc és Nógrádmegyer képviselõtestületének közös ülése.
Vízmû: a szennyvíztisztító telep bõvítése áprilisban kezdõdik és jövõ
év augusztusában fejezõdik be.
Záportározó: úgynevezett zöld (nem állandó vízfelülettel rendelkezõ)
víztározó épül a Körtvélyesi-patakon.
Zsani: szép és egyedi kerámiákat készít Talpai Zsanett, mindenki örömére.
Beszkid János

Azt hittem…
Egy felmérés szerint napjainkban igen kevesen olvassák a Bibliát. Olvasóink közül bizonyára sokan emlékeznek még a Biblia és imádságos könyv
kiállításra, ahol nagyon sok szép és régi Bibliát láthattunk. Most, a Hit Évében különösen üdvös lenne, ha többször kezünkbe vennénk a „könyvek
könyvét”. Ezt elõsegítendõ az alábbiakban felteszünk néhány nem túl nehéz kérdést, és ha mégsem menne kapásból a válasz, hát vegyük kézbe a
Bibliát. Biztosan segíteni fog. Értékes nyeremény reményében a helyes válaszokat kérjük bedobni a Szociális Boltban lévõ dobozba. Beszkid János
1. Melyik a 8. stáció?
a) Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
b) Jézus harmadszor esik el a kereszttel
c) Veronika kendõjét nyújtja Jézusnak
2. Melyik eseménynél hasadt ketté a
templom függönye?
a) amikor Jézus köntösére sorsot vetettek
b) amikor Jézus meghalt a kereszten
c) amikor Pilátus halálra ítélte Jézust
3. Melyik két „nagy vizet” köti össze a
Jordán folyó?
a) Égei-tengert a Holt-tengerrel
b) Genezáreti tavat a Holt-tengerrel
c) Földközi-tengert a Holt-tengerrel
4. Honnan jött Cirenei Simon amikor
találkozott a keresztjét vivõ Jézussal?
a) halászatból
b) a zsinagógából
c) a mezõrõl

5. Mi lett a harminc ezüstpénz sorsa?
a) Temetõnek való földet vettek rajta
b) A katonák szétosztották egymás között
c) Júdás szétszórta a piacon
6. Ki volt Zakariás?
a) Jézus titkos tanítványa
b) Írástudó templomszolga
c) Keresztelõ János apja
7) A három esemény közül mi volt elõbb?
a) A hegyi beszéd
b) Lázár feltámasztása
c) A kánai menyegzõ
8. Kik voltak testvérek az apostolok között?
a) Péter és Jakab, András és János
b) András és Péter, Jakab és János
c) András és Jakab, Péter és János

A Szövetségrõl…

Kérjük a támogatását!
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Újságunk januári számában néhány mondatban beszámoltam a Váci Katolikus
Férfiszövetség látogatásáról. Azt az írást azzal fejeztem be, hogy a váciak
távozása után a helyi férfiak még néhány órára együtt maradtak.
Arról is szó esett, többek között, hogy lenne-e akarat, szándék, egy, a vácihoz
hasonló férfiszövetség létrehozására Rimócon. Abban maradtak az ott jelenlévõk,
hogy mindenki átgondolja a lehetõséget, aztán egy újabb összejövetelen
döntünk, hogy mi legyen.
A következõ együttlét február 1-én volt. Ezen az estén döntöttünk a következõkrõl:
- legyen Rimócon is férfiszövetség
- nyitott legyen minden férfiember számára, aki a katolikus értékrendet elfogadja
- az összejövetel imádsággal kezdõdjön és végzõdjön

9. Melyik tartományban volt Názáret?
a) Galilea
b) Júdea
c) Szamaria
10. Hány kõkorsó állt a kánai menyegzõn?
a) 9
b) 6
c) 12
11. Mivel foglalkozott Lévi, azaz Máté,
mielõtt Jézus apostolai közé hívta?
a) Halász
b) Vámos
c) Kereskedõ
12. Honnan hová tartott az irgalmas
szamaritánus?
a) Jeruzsálembõl Jerikóba
b) Betániából Jeruzsálembe
c) Názáretbõl Jeruzsálembe

- minden alkalommal olvassunk fel egy részt a Szentírásból és azt közösen
beszéljük meg legalább 30 percben
- vegyünk részt közös zarándoklatokon
- segítsünk a környezetünkben élõ rászoruló embereken
- szervezzünk elõadásokat, hiteles, vallásos emberek közremûködésével
- a szövetség névadója Szent József legyen
- havonta legalább egyszer találkozzunk
Az újabb összejövetel február 15-én volt, ahol már 15-en voltunk. Megbeszéltük a
február 22-i látogatás részleteit. A váci eseményekrõl a következõ számunkban
részletesen beszámolunk. Ezúton értesítek mindenkit, hogy a következõ
összejövetel március 19-én, 19 órakor lesz a Közösségi Teremben.
Mindenkit szeretettel várunk!
Beszkid János (+36 30/ 434 57 17)
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Projektek Rimócért!
TÁMOP 2.1.2/12-1 Idegen nyelvi és Informatikai kompetenciák fejlesztése
TÁMOP 5.2.5/B-2010-0197 „Hogyan Legyünk Szuperek”
A TÁMOP 2.1.2/12-1 Idegen nyelvi és Informatikai kompetenciák
fejlesztése c. projektnek köszönhetõen Rimócon 2013.02.19.-én elindult
egy 32 órás Informatikai csoport az általános iskola számítástechnika
termében 11 fõvel. A képzésen résztvevõk között vannak olyanok, akik 2040 éve ültek utoljára iskolapadban, valamint olyanok is, akik egy pár éve
hagyták abba, de lehetõséget láttak abban, hogy új ismeretet szerezzenek
meg, vagy elmélyítsék és papírt szerezzenek a meglévõ tudásukról.
Reméljük, hogy a projekt keretében több más csoport is el tud indulni,
informatikai és nyelvi csoport egyaránt. Tapasztalatunk szerint nagy igény
mutatkozik a tanfolyamokra. Sok fõiskolás, diploma elõtt álló jelentkezne
nyelvi képzésre, valamint olyanok, akiknek Németországban él, dolgozik
valamelyik hozzátartozója. Sokan új munkahely megszerzése vagy a régi
megtartása érdekében szeretnének nyelvet tanulni, informatikát pedig a
családtagokkal való kapcsolattartás miatt. A projektben országosan mintegy
800 eTanácsadó segíti a résztvevõket abban, hogy mindenki megtalálja a
maga számára megfelelõ képzést és sikeresen be is fejezze azt.

Néhány fontos információ a TÁMOP 2.1.2 projektrõl a
http://tudasodajovod.hu oldal alapján:
„Tájékoztatjuk a Tudásod a jövõd! - informatikai és idegen nyelvi
kompetenciák fejlesztése kiemelt projekt iránt érdeklõdõket, hogy nincs
szükség a képzõ intézményeknél a magánszemélyek elõregisztrációjára
ahhoz, hogy képzésekben részt vegyenek.
A képzésekre attól az idõponttól lehet regisztrálni, amikor a képzõ
intézmények konkrét, indítható képzéseinek listája rendelkezésre áll. Csupán
a www.tudasodajovod.hu oldalon kell egyszer regisztrálni. Ezt követõen,
amennyiben megfelelnek a támogatási feltételeknek, jelentkezhetnek a
honlapon található képzésekre. A fenti honlapon regisztrált magánszemély
dönti el, hogy melyik képzõ melyik képzését választja, tehát a képzõknél nem
kell elõregisztrálni.
A támogatásra egyéb feltételek megléte esetén akkor jogosult, ha a képzés
díjának minimum 2-5 %-át a honlapunkon kiválasztott képzést megtartó
intézménynél befizeti a képzés megkezdésekor. A támogatási feltételekrõl itt
tájékozódhat: http://www.tudasodajovod.hu/web/guest/a-tamogatasrol.
Amennyiben olyan képzést választ, melyet nem munkaidõben végez, a
munkáltató engedélye nem szükséges a képzés megkezdéséhez. A támogatás
igénybevétele egyénileg történik, tehát Ön munkahelyétõl függetlenül is
jelentkezhet.”

Király Henrietta eTanácsadó
Elérhetõség: „Hogyan Legyünk Szuperek Program”
Közösségi Térében, Akácos út 1. szám alatt
Kedd és Csütörtök napokon 13-16 óráig
vagy: kiraly.henrietta@emulti.coop
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Hírek a Biztos Kezdet „Napraforgó”
Gyerekházból
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014
A farsang régi hagyományos ünnep, melynek ünneplését a
helybeliek is fontosnak tartják. A farsang ünnepe szinte mindenkit
megmozgatott a faluban, a legkisebbektõl a legidõsebb emberekig.
Farsangolt az ifjúság a jótékonysági bálban, farsangoltak másnap az
idõsek, farsangoltak az óvodások, az iskolások, és nem feledkeztünk
meg a legfiatalabb gyermekekrõl sem, akiknek a Gyerekházban volt
lehetõségük a télbúcsúztató ünneplésre.
A Gyerekház farsangját, 2013. február 12-én tartottuk. A gyülekezõt
követõen beöltöztek a pici gyermekeink a különbözõ mókás jelmezekbe.
Egy kis közös ének és tánc után bemutatkoztak a jelmezes apróságok.
Eljött közénk a bálba Batman, a „köpenyes igazságosztó”, Bogyó a
csigafiú, a katicalány, a hastáncos, a gazdasszony, a cica, a kutya, a dínó,
a hercegnõk, és természetesen nem hiányoztak a bohócok sem.
A táncikálás után asztalhoz ültettük a kicsiket, és megkóstolhatták az
elõzõ nap sütött farsangi herõkét. A jelmezesek apró meglepetésben is
részesültek, egy-egy zsákbamacska volt az ajándék számukra.
Reméljük mindenki kedvére, kimulatta magát a báli idõszakban, és
jókedvvel várjuk a tavaszt és a Húsvétot!
Rigóné Lehoczki Bernadett

A régi tagokról is van emlékem: volt egy lakodalom 1960 körül, a
pontos dátumra már nem emlékszem. Percze Péter és Laczkó
Mária lakodalmán a rezesbanda játszott. Eljött az éjszaka, s mint
kisgyerek, lefeküdtem. Hajnal felé arra ébredek, hogy valaki
fekszik mellettem. Megnézem, hát Bobák János bácsi volt! A
trombitája az asztalon volt. Kezembe vettem, és mindenáron
meg akartam szólaltatni. Nem sikerült, mert a fúvókát zsebre
tette. Így csalódtam egy kicsit. A másik emlék Holecz Jani
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bácsihoz kötõdik. Csináltam neki
egy képkeretet, amibe az elsõ
banda fényképe került. Õ azon a
képen trombitán játszott, s
késõbb lett nagydobos. Akkor
mesélte, milyen fontos szerepe
van a dobosnak, mert ha nem jól
üti, akkor a többi is eltéveszti az
ütemet. Elõhozta a dobot és
mosolyogva mesélte az élményeit. Igen hosszú pályafutása
volt, - mondta - csak azt sajnálja,
hogy az unokái nem követték,
mert szívesen megtanította volna
valamelyik fiút. Akkor még
álmomban sem gondoltam, hogy
én leszek az utódja, a nagydobos,
ezen a „nehéz” hangszeren.
- Mit üzen befejezésül a Rimóci
Újság olvasóinak?
- Ha valakinek kedve támadna a bandában játszani, az jöjjön,
szívesen látjuk. Fontosnak tartom, hogy folytatódjon a banda
mûködése, mert kevés olyan zenekar van, amely már 91 éve
mûködik folyamatosan!
- Köszönöm a beszélgetést!
(A riportot Benkó Péter készítette.)

Rimóci képek a Palóc Múzeum gyûjteményébõl

A balassagyarmati Palóc Múzeum közzétette fotógyûjteményének egy részét az interneten. A http://palocmuzeum.hu oldalon belül
lehet megtalálni a digitális fotótárat, melyet szívesen ajánlok a Rimóci Újság olvasói figyelmébe, hiszen nagyon sok rimóci képet
találhatunk e gyûjteményben. Sok kép foglalkozik a kender feldolgozásával (kenteráztatók, tilolás, stb.), és természetesen
viseletfotók is találhatók. A táncfotókon az egykori Gyöngyösbokréta-csoport tagjai ismerhetõk fel. A jobb felsõ sarokban található
fényképen Greff Gyula rimóci plébános, valamint Radványi Lajos kántortanító úr látható. Köszönjük a múzeum munkatársainak
munkájukat, valamint a lehetõséget, hogy ily módon mindenki megcsodálhatja a - fõképpen - 1930-as években készült fotókat!
Benkó Péter
A fotók a Palóc Múzeum hozzájárulásával lettek közölve.
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Benkó Péter:

90 éves a Rimóci Rezesbanda!- Id. Beszkid József emlékezése a rezesbandával kapcsolatban

- Hogyan került kapcsolatba a
rezesbandával?
- A rezesbandával való kapcsolatom Józsi fiammal [Beszkid József
ifj.] kezdõdött. Mikor elkezdett járni
a zenekarba, akkor általában esti
órákban voltak a próbák. Õ még
akkor 6. vagy 7. osztályba járt, én
meg elkísértem, vagy érte
mentem. Akkoriban Bablena
Feriéknél volt a próba a Nagykert
úton, ahol most is van. (Volt egy
ideig Kanyó Jánoséknál is) A
próbák idején mindig akadt az asztalon egy kis „üdítõ”
hangulatjavítónak. Szívesen hallgattam, hogy miket gyakorolnak, mert mindig valamilyen rendezvényre készültek.
- Kik voltak akkor a banda-tagok?
- Akkoriban a banda tagjai a következõk voltak: Bablena
Bertalan klarinét, Kiss Sándor helikon, Percze Bertalan
nagydob, Kanyó István kisdob, Bablena Ferenc bariton, Király
Bertalan bariton, Kabda István trombita, Kanyó János bariton, ifj.
Beszkid József trombita. Meg kell jegyeznem, hogy Bablena
Feri mindig azon a hangszeren játszott, amelyikre éppen
szükség volt. Õ minden hangszeren tud, illetve tudott játszani.
Ez nagyon elõnyös volt, mert például õ helikonozott abban az
esetben, ha Kiss Sándor bácsi nem tudta vállalni a részvételt.
Szaxofonon is játszott legény korában az akkori „dzsesszzenekarban”. Sõt, dobolt is, ha kellett!
- S Ön mikor kapcsolódott be a bandába?
- Az idõ haladtával az idõsebbek már nem mindig tudták vállalni
a fellépéseket. Az elsõ fellépésem egy szüreti bál alkalmával
történt: Percze Berci bácsi éppen valamilyen ok miatt nem tudott
jönni, és megkértek, próbáljam meg, - mert hirtelen nem volt
más. Ha meg valamelyik zenész dobol, az se jó, mert az helyet
meg végképp nincs ember. Így kerültem be nagydobosnak.
Késõbb még Percze Berci bácsi visszajött, és még valamennyi
ideig játszott. Két esetben még voltam helyette: Békéscsabán és
Egerszalókon. Közben a munkavégzés külföldre szólított, így a
dobolás abbamaradt. Ha jól tudom, ezt követõen Bablena
László vállalta a dobolást. Úgy tudom, nagy szeretettel csinálta
a ti esküvõtökön is, [Benkó Péter és Beszkid Valéria - 1998.
augusztus 1.] már Õ volt a nagydobos. Sajnos a sors rövid idõt
adott neki - az emléke megmarad. Megint üres maradt a dob, s
megkértek, hogy játsszak,
mert hirtelen nem tudnak
embert szerezni, én meg már
úgy is próbáltam. Ez már
2002-ben történt. A banda
tagjai ekkor: Bablena Ferenc,
Király Bertalan, Kabda István, Kanyó János, Petrovics
Ferenc, Varga Norbert, ifj.
Beszkid Andor, ifj. Beszkid
József, id. Beszkid József
voltak. Akkor volt 80 éves a
banda, és úgy gondoltuk:
folytatni kell, fõleg, mikor sok
fiatal van - és ma már a 90.
évét is elhagyta. Közben
csatlakozott Bablena István
(bariton), ifj. Kanyó János
(trombita), Beszkid Márk
(kisdob, trombita, jelenleg
bariton), Petrovics Dávid
(kisdob).
Annak is örülök, hogy Percze
Jánossal is tudtam egy
„bandában” zenélni.
A banda próbálja azokat a

dalokat játszani, amiket az
elõdök játszottak. Vannak még
feljegyzések és magnófelvételek a Bobák János vezette
korszak idejébõl, hála Pálmány
Andrásnak, aki nagy rajongója
volt a régi, de a mostani
bandának is. Ha valamit nem
ismerünk, de ha illik a banda
stílusához, akkor megtanuljuk.
A próbák jelenleg is Bablena
Ferencéknél vannak, hol különszoba van berendezve erre
célra. A falakon a banda
fényképei vannak bekeretezve
- a régmúlt idõk emlékei is.
Próbák általában fellépések
elõtt szoktak lenni. Az „üdítõ”
most sem hiányzik, ami a
jókedvet fokozza.
- Merrefelé járt a bandával?
- Tokaj szüreti napok, Gyöngyös szüreti, Gyöngyöspata,
Szurdokpüspöki, Balassagyarmat - Palóc búcsú Szent Anna
ünnepén, Balassagyarmat Szalézi templom Segítõ Szûz
búcsúja, Vác - Hétkápolna búcsúján, Lengyelország, és
Szlovákia több településein.
- Milyen eseményekre emlékszik, amelyek emlékezetesek
maradtak valami miatt?
- Egy alkalommal Hugyagra kellett menni zenés ébresztõre, és
nem volt kisdobos. Valahogyan odacsapódott a próbára Id.
Beszkid Andor [polgármester úr] is. Mondták neki, hogy próbálja
meg a dobolást. Meg is próbálta, bele is jött, és másnap már
játszott a zenés ébresztõn. Másik emlékem is zenés
ébresztõhöz kapcsolódik: általában 5 órakor kezdünk, ilyenkor
jó hideg szokott lenni, s van, mikor dér is van. Mondanom sem
kell, a pálinka is elõkerül, mint „melegítõ”. Rimóc után Nagylóc,
Zsunypuszta, Hollókõ következtek, s akkor már kezdett
melegedni az idõ, s melegíteni a pálinka is. 11 óra volt és „jó
meleg”, mire hazaértünk, s alig bírt a lábam megtartani. A kedves
feleségem meg azzal fogadott, hogy ha ez így történik, akkor
lemondhatok a bandás pályafutásomról. Meg kell jegyeznem,
Hollókõn minden harmadik háznál meg kellet állni.

NYULACSKA HÍREK
„Farsang farka ma vagyon,
ma vagyon”
A hagyományainknak megfelelõen 12. alkalommal
került megrendezésre az Óvodai Jótékonysági Bál.
A gyerekek színes jelmezt öltöttek magukra, és így
mondták el a megtanult verseket, énekeket, majd
bemutatkoztak (egy meghajlás erejéig) a közönség nagy

örömére. A közös táncokba belecsempésztük azokat a
mozgásformákat, lépéseket, amiket az óvodában
elõzõleg már sokat gyakoroltunk.
Meghívott vendégünk, Orsi, zenei produkciójával a
hangulatot tovább fokozta. Még a szülõk is aktívan
bekapcsolódtak a táncokba. Reméljük, hogy sikerült a
telet elûznünk, a gyerekek, és akik velünk együtt
farsangoltak, mindent megtettek ezért.
Molnár Lászlóné

,,ALMA’’ kiscsoport

,,Aki velünk jól járja, a végét nem bánja’’

,,KÖRTE’’ középsõcsoport

,,Most mindenki ezt járja (Gagnamstyle)

,,CSERESZNYE’’ nagycsoport

Orsi megtáncoltatta a szülõket, gyerekeket
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ISKOLAI HÍREK
Rejtvényfejtõ
Immáron második évben rendeztük meg az alsó
tagozatos gyerekek számára a rejtvényfejtõ versenyt. 24
tanuló vett részt 6 csapatot alkotva. A gyerekek nagy
izgalommal várták a verseny kezdetét. 7 különbözõ
feladatot kaptak a csoportok. 30 perc állt
rendelkezésükre. Kisebb hangzavarral, de legjobb
tudásukkal oldották meg az elõttük álló rejtvényeket.
A legügyesebb csapat hibátlanul és persze idõn belül
teljesítette a kitûzött célt.
Õk a következõ tanulók voltak:
Vizoviczki Szixtin

3.o.

Rácz Máté

4.o.

Szoldatics Karolin

1.o.

Rácz Viola

2. o.

Gratulálunk nekik!
Kuris Rudolfné

Ismét farsangoltunk!
Iskolánk alsó tagozatának farsangi mulatságát február
6-án tartottuk a felsõ iskolában.

2013 MÁRCIUS

Hagyományainktól eltérõen magunk között - diákok,
pedagógusok -, családias légkörben búcsúztattuk a telet, s
ünnepeltük a tavasz közeledtét.
A gyerekek többsége maskarát öltött, így töltötték a
délutánt. A mulatság közös énekléssel kezdõdött, a
gyerekek felvonultak, bemutatkoztak egymásnak.
Ezek után kezdetét vette a várva-várt vetélkedõ. Az 12. osztályosok külön teremben, a 3-4. osztályosok megint
egy külön teremben oldották meg a hol egyéni, hol
csoportos megoldást kívánó, érdekes, rendkívül izgalmas
feladatokat, mint pl:
csokievõ verseny
pom-pomos tánc,
lufidurrantás zenére
lufifújó verseny
rókavadászat… stb
Aki éppen nem versenyzett az jó hangosan
buzdíthatta a társait. Minden résztvevõ cukrot kapott, a
versenyszámok gyõztesei pedig 1-1 tábla csokoládét.
Ezt követte az eszem-iszom, dínom-dánom, tánc a
tombolahúzásig, ahol sokféle ajándék talált gazdára.
A gyerekek vidám arca, hangos kacagása, jó kedve
bizonyította, hogy a játékos, izgalmas vetélkedõk is jó
hangulatot tudnak varázsolni iskolánkba. Mi a
gyerekekkel elûztük, elzavartuk a telet, a hideget, és már
nagyon várjuk a tavaszt, a meleget.

2013 MÁRCIUS
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A Palóc Néptáncegyüttes mûsora
A Rimóci Rezesbanda

Kuruczné Rados Beatrix

A ,,jó és a rossz harca’’
A kupuszinai Csizmadia Anna

Andi színjátszósai filmslágereket énekeltek
Füle Krisztina és Mészáros Máté

A táncra perdült bálozók

A ,,nagyérdemû’’ tapssal köszönte meg a színvonalas mûsort
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Jótékonysági Bál 2013. február 9.
Nagyon szépen köszönjük! Elõször ezzel szeretném kezdeni a
cikket, mivel nagyon hálás lehet az egyesület a lehetõségért és a sok
támogatásért, amit kapott.
A képviselõ-testület döntésének hála két év elteltével újra a
Rimóci Ifjúsági Egyesület rendezhette meg a farsangi Jótékonysági
Bált. Igaz kicsit késõn kaptuk meg a lehetõséget, mindössze egy
hónapunk maradt a szervezésre, de elegendõnek bizonyult az idõ.
A szervezés részleteivel nem untatom az olvasókat, mindössze
csak ki szeretném emelni az Önkormányzat, a Gondozási Központ
és dolgozóinak, a Szociális Bolt és dolgozóinak, valamint a Szent
István Általános Iskolának és tanárainak segítségét a szervezés
során. Ennyi idõ alatt sikerült zenekart is találni, valamint olyan
fellépõket, akik valóban emelték az est fényét. Az egyesület tagjai
közül sokan kivették részüket az elõzetes teendõkben, a
tombolagyûjtésben.
A bál a szokásos idõben, farsang szombatján, este hétkor
kezdõdött, a vendégek idõben megérkeztek, mind a 185 fõ. Az
ajtóban a belépéskor minden vendégünket egy farsangi maszkkal
vártuk, amit az éjszaka folyamán többen fel is vettek. A nyitó
beszéd után az aperitifek felszolgálása következett, majd a vacsora
tálalására került sor, mely töltött csirkecomb volt burgonyapürével
és rizzsel. Azt gondolom, hogy a Gondozási Központ ismét
bizonyított, nagyon finom és laktató volt a vacsora.
Amint a többség végzett az evéssel kezdetét vette a mûsor,
melyet próbáltunk színessé, változatossá tenni. Kezdetnek a
Rezesbanda fújt egy kis báli hangulathozó muzsikát, majd a
sztárvendégünk, Csizmadia Anna, a Felszállott a páva
tehetségkutató mûsor gyõztese kápráztatott el bennünket egy
népdalcsokorral. Ezután a Palóc Néptánc Együttes tagjai táncoltak
nekünk, õk az est folyamán háromszor léptek fel. Utánuk a
szécsényi Andi Színjátszósai csoport négy tagja énekelt
filmslágereket. Fellépett továbbá Mészáros Máté táncospárjával,
Füle Krisztinával, akik latin táncokat mutattak be. Mátét
hamarosan láthatjuk az RTL II Szombat esti láz címû mûsorában,

A Rimóci Ifjúsági Egyesület 2013-as
Jótékonysági Báljának támogatói:
Rimóc Község Önkormányzata
Rimóc Községért Alapítvány
Szent István Általános Iskola
Szent István Óvoda, Rimóc
Gondozási Központ
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
Rimóc Polgárõr Egyesület
Rimóci Sport Egyesület
Rimóci KOBAK Egyesület
Rimóc Községért Alapítvány Szociális Boltja
Rimóci Rezesbanda
Diagonál Épker Kft., Szabó Vilmos
Politúrfa BT., Bablena Péter
Pusztavár Kft., Percze Vencel
Faerk Bt., Holecz Ferenc
Dr. Verbói Klára
Rimóci Posta
Pribelszki Károlyné, Virágbolt
Dodo büfé, Percze Lajosné
Vadász Büfé, Cseri Tibor
Vizó Büfé, Vizoviczki Lászlóné
Kiskert úti kocsma
Beszkid Andor
Barna Lászlóné
Vincze Nikolett
Bablena Ferenc (Ady út)
Balázsné Kovács Adrienn
Mócsány Ramóna
Percze Béla (Varsányi út)
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Felsõtagozatosak farsangja képekben

ahol Dundikával fog táncolni. A mûsor zárásaként ismét Csizmadia
Anna énekelt, majd mindenki meglepetésére külön köszönetet
mondott a meghívásért, a rimóciak vendégszeretetéért, valamint
azokért a dolgokért, amivel a Felszállott a páva során támogattuk
õt. A mûsor itt ért volna véget, ám ekkor egy meglepetés csapat, az
501'-es légió Magyarországi Helyõrsége „rontott be” a terembe, a
szervezõbe fojtva a szót. A rohamosztagosok után megjelent Darth
Vader, aki egy jedi-lovagot követelt, aki a nézõk közé bújt. Miután
a lovag felfedte magát, megvívtak. A látványos mûsorzárás után
kezdetét vette a mulatság, nagyon sokan táncoltak, köztük a
fellépõk, sokan megragadták a lehetõséget és a Csillagok
háborújának szereplõinek bõré bújt fellépõkkel fotózkodtak.
Éjfélig 1800 darab tombolát adtunk el, mikor is a tombolahúzás
kezdõdött. Elõtte azonban a szervezõk meglepetés mûsora
következett, amin reményeink szerint mindenki jót derült. A
tombolahúzás a felajánlott sok ajándéknak köszönhetõen sokáig
elhúzódott, a fõdíj laptopot Horváth István nyerte.
Ezután hajnalig tartott a mulatság, a zenekar fél hatkor húzta ki
az erõsítõt a konnektorból. Ránk már csak egy kis pakolás és
mosogatás várt.
A bevételünk a kiadások kifizetése után 415.000 forint lett, ami
túlszárnyalta a reményeinket, majdnem annyit sikerült gyûjtenünk,
mint két éve. Az elõzõ bálunk bevételébõl sikerült kialakítanunk a
klubhelyiségünket, ennek a bálnak a bevételébõl pedig a
mûködésünk további költségeit és a klubhelyiség felszerelését,
bõvítését szeretnénk elsõsorban finanszírozni.
Még egyszer szeretnénk megköszönni a segítséget
mindenkinek, aki hozzájárult a bál lebonyolításához, a támogatók
listájában szereplõkön kívül még volt sok olyan személy, aki
hozzájárult az egyesület sikeréhez, többek között az a 155 fõ, akik
belépõ vásárlásával támogatták az egyesületet. Személy szerint
engedjék meg, hogy az újságon keresztül köszönjem meg az
Egyesület tagjainak a munkát, amit elvégeztek: köszi! :)

Deszkovicsné Jusztin Kornélia
Kiss Józsefné
Zsanília Art, Talpai Zsanett
Ifj. Beszkid József
ÉRV Zrt.
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet
Palóc Néptánc Együttes
Süm-Agro töltõállomás, Szécsény
Frédi Cuki, Szécsény
Gesztenyéskert vendéglõ, Szécsény
Szeles Zsolt Festékbolt, Szécsény
Kerek-Perec pékség, Szécsény
Magdi Butik, Szécsény
Golyán Horgászbolt, Szécsény
Flört 2000 Bt., MAZSI, Szécsény
Palóc COOP ZRT., Szécsény
Papír írószer, Düz Klaudia, Szécsény
Banett BT., Szécsény
Kristály Szépség Centrum, Szécsény
Diszamé BT., Szécsény
Tyhien Kínai Ruhaüzlet, Szécsény
Mezõgazdasági Bolt, Rádi László András, Szécsény
Miss Nõi Divat, Szécsény
Ani Viráglak, Szécsény
Andi Virágszalon, Szécsény
Virlot Kft., Szécsény
Öcsi Boltja Bt., Szécsény
Ligeti Presszó és Pizzéria, Szécsény
Lagedo Kft., Csonka László, Szécsény
Friesland Campina Hungária Kft.,
Jaszikné Balás Szilvia
Aszalós Károlyné, Szécsény

Bablena Feri
Illatszertár, Csejk Nándor, Balassagyarmat
Játékbolt, Nagy Zsombor, Balassagyarmat
Tamaris Cipõbolt, Balassagyarmat
Ajándékvár, Hering Józsefné, Balassagyarmat
EURO GOLD GSM Kft., Balassagyarmat
Nógrádker Zrt., Edénybolt, Balassagyarmat
Kovács Anita, Party-kellék bolt, Balassagyarmat
Amigó Kávéház, Molnár Péterné, Balassagyarmat
Kanyó Balázs, Nógrádsipek
Doman Ferenc, Nógrádsipek
Kanyó Boldizsár, Varsány
Endrefalva Község Önkormányzata
Nor-szil Kft., Salgótarján
Káposzta Csaba, Salgótarján
Cortado Plusz Kft., Budapest
Intro Plusz Ker Kft., Budapest
Bed-Bor's Kft., Budapest
FÁÜ Zrt., Budapest
Master Universitas Kft, Lakitelek
Balog Gábor vállalkozó, Tarnaméra
Central Trans Bt., Ózd

Támogatói jegy vásárlásával támogattak:
Jusztin Béla és neje
Szoldaticsné Tállai Tímea
Benkó Jánosné
Szép Cintia
Boldog Bernadett
Bari Enikõ
Szuhányi Jánosné
Molnár Tiborné
Vincze Dezsõné

Újra indul a REÁL feliratok gyûjtése!
2012-ben is befogadásra kerültek a rimóciak által gyûjtött "...Forgalmazza REÁL Hungária Kft. " feliratok,
melybõl több, mint 2000 db-ot sikerült összegyûjtenünk. A hivatalos értesítés még nem érkezett meg, de az
elõzetes eredmények szerint iskolánk is részesül pénznyereményben, amelyet osztálykirándulásra fordíthat.
Ez úton is köszönjük a lelkes gyûjtögetõknek a segítséget!
Az értesülések szerint szeptembertõl újra lehet pályázni, ezért már most kérünk mindenkit, ne dobják ki ezeket a
REÁL-os feliratokat, hanem a szokásos módon gyûjtsék össze és juttassák el az iskolába! Elõre is köszönjük!!!
Vinczéné Percze Gizella
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2013 MÁRCIUS

Milyen volt?
Vincze Béláné
(80 éves) Kossuth út 10.
A ,,Kukorgós lányok’’ néhány tagja

Nagy György
(77 éves) Nagykert út 24.
Minden jó volt, a kiszolgálás, az
ennivaló, a mûsor. Köszönjük szépen.

Jusztin Bertalanné
(77 éves) Szécsényi út 34.

A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes

Nagyon örülök, hogy itt lehettem.
Majdnem nem jöttünk. Ha Hédike
nem jött volna értünk, akkor nem
jöttünk volna. Hédikébõl sok kéne.

Rigó Béláné
(70 éves) Kölcsey út 2.
Már másodszor voltam. Minden jó
volt, csak az a baj, hogy ritkán van.
Legalább félévente kellene egyet
tartani.

Percze Jánosné
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IDÕSEK FARSANGJA

Talán már hagyománynak mondható, hogy az Idõsek
Farsangja után megkérdezünk néhány résztvevõt arról,
hogyan is érezte magát az idei rendezvényen.
Tehát milyen volt 2013-ban az Idõsek Farsangja?

Nagyon jól éreztem magam, talán
még táncoltam is volna, ha nem fájna a
lábam.

2013 MÁRCIUS

Idén 2013. február 10-én került
megrendezésre az idõsek farsangja. A
község képviselõ-testületének meghívására zsúfolásig megtelt a hatalmas
sportcsarnok. A szervezési és lebonyolítási feladatokat most is - az elõzõ
évekhez hasonlóan - a Gondozási
Központ látta el. A nagy havazás
senkinek nem szegte kedvét, a meghívottak jól szórakoztak a délután
folyamán.
Az ünnepséget Beszkid József
trombita szólója nyitotta meg, majd a
Gondozási Központ vezetõjeként községünk nevében köszöntöttem Rigó
Istvánnét, aki a legidõsebb lakosa a
falunak. Terus néni idén már betöltötte
94. életévét. Sajnos a rendezvényen nem
tudott részt venni, de kívánunk neki a
Rimóci Újság hasábjain keresztül is jó
egészséget, örömet és sok boldogságot!
A köszöntõt Beszkid Andor polgármester úr tartotta meg. Az ünnepi mûsor
keretében fellépett a helyi Szent István
Általános Iskola két pedagógusa. Bárány
Árpád szavalatával, míg Varga Bálint
örökzöld dallamok éneklésével szórakoztatta a résztvevõket. A népi hagyományokat három tánccsoport is felelevenítette. A Palóc Néptáncegyüttes
utánpótlás csoportja, a Kis Palócok nagy
sikert arattak az idõsek körében,
felkészítõjük Huszár Krisztina és Paluch
Norbert voltak. A helyi Általános Iskola
által létrehozott Kukorgós gyermek
táncegyüttes növendékeit szintén nagy
szeretettel fogadta a közönség, felkészítõjük Paluch Norbert volt. A rimóci
Hagyományõrzõ Együttes pedig a 90
éves Rezesbanda kíséretében lépett fel. A

közönség meglepetésére körünkben
köszönthettük Csizmadia Annát és
Kubinyi Júliát is, akik a nagy sikerû
Felszállott a Páva címû mûsor nyertesei
voltak népdal kategóriában. Gyönyörû
hangjuk betöltötte a rimóci sportcsarnokot. A humor és nevetés sem
hiányozhatott a délután folyamán.
Elõször a 3 cserfes asszonyság Mari,
Terka és Bözsi vitatták meg az elmúlt év
történéseit, persze a maguk módján, majd
- nagy meglepetésre - színpadra álltunk
mi is, a Gondozási Központ dolgozói.
Boszorkányként kánkánt jártunk, majd
átalakultunk halandó szociális szakemberekké, nevetést csalva a nézõközönség
arcára. A Gondozási Központ gondoskodott a finom vacsoráról és a desszertrõl is.
Az idõsek farsangja igazi közéleti
eseménnyé vált telepélésünk életében,
köszönjük, hogy a meghívott 70 éven
felülieken kívül elfogadta meghívásunkat Dr. Verbói Kára háziorvos, Urus
Attila plébániai kormányzó, Molnár
Lászlóné a Nyulacska Óvoda vezetõje és
velünk ünnepeltek.
Ennek a napnak a sikerén nagyon sok
szorgos kéz munkálkodott és nekem, mint elsõ bálozó vezetõnek - nagyon jól
esett, hogy a Gondozási Központon kívül
a településen még igen sokan szívükön
viselik az idõsek sorsát, és segítségünkre
voltak a nap folyamán. Ezúton szeretném
megköszönni az önkormányzat képviselõ-testületének, hogy lehetõvé tette a
rendezvény megszervezését, minden
dolgozónak, segítõnek, közfoglalkoztatottnak, fiatalnak, pedagógusnak a
sportcsarnok berendezését, takarítását,
díszítését, terítését, a hangosítóknak, a

szereplõknek, fellépõknek és felkészítõiknek, hogy színesítették mûsorunkat,
a polgárõrségnek, hogy biztosították a
rendezvényt és végül, de nem utolsó
sorban köszönöm a Gondozási Központ
dolgozóinak mind az elõkészítésben,
mind a hétvégén nyújtott kitartó munkájukat!
Elmondhatjuk, hogy az idei idõsek
farsangja is igen emlékezetessé vált, sok
pozitív visszajelzés kaptunk az idõsek
részérõl, akiknek ezúton is szeretném
megköszönni, hogy megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket.
A rendezvény végén átadásra kerültek a rimóci önkormányzat által biztosított ajándékcsomagok, akik pedig nem
tudtak rész venni személyesen a rendezvényen, azok részére a Gondozási Központ dolgozói kiszállították otthonaikba.
Az idei farsangon személyesen megjelent
124 fõ 70 éven felüli lakos.
A településen lakcímmel rendelkezõ
70 éven felülik száma 272 fõ ebbõl:

Életkor
70-79 év
közötti
80-89 év
közötti
90 -

Nagyon jól éreztem magam. Minden
jó volt, a kaja meg a kiszolgálás,
minden. Téged meg nem ismertelek
meg, csak amikor közelebb jöttél és
megszólaltál.

Vizoviczki Bertalan
(74 éves) Szécsényi út 55.
Röviden csak ennyit: jó. Ennyi elég is
lesz, ez mindent elmond.
Csizmadia Anna, Bablena Ferencné ás Kubinyi Júlia

65 fõ

122 fõ

18 fõ

58 fõ

1 fõ

8 fõ

Bablena Péterné intézményvezetõ

A gondozónõkké változott ,,boszorkányok’’

Soha még ennyien nem vettek részt az Idõsek Farsangján

Nõ

Remélem jövõre is együtt bálozhatunk újra. addig is kívánok mindenkinek
nagyon jó egészséget és hosszú boldog
életet!

(75 éves) Kossuth út 12.

Kérdezõ: Beszkid János, fotó: Vincze Nikolett

Férfi

A vendéglátás

