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2013 ÁPRILIS

XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM     FÜGGETLEN FALUSI LAP      Szent György hava     2013 ÁPRILIS

Ára: 150,-Ft

,,Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz ... Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnõ,
nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak,

és fészket raknak ágai között.” (Mt 13,31-32).

Április 11. (csütörtök)
00

Április 12. (péntek) 18 IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság az ÚJ KLUB-ban (4. forduló)
30Április 13. (szombat) 16 Rimóc-Pásztó bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Április 14. (vasárnap) 16

00 00 00 00Április 18. (csütörtök) 8 -10 -17
30

Április 21. (vasárnap) 16 Bercel-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Április 27-május 11. A

30Április 27. (szombat) 16 Rimóc-Balassagyarmat bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május    1. (szerda)

00Május   4. (szombat) 17 Rimóc-Mátranovák bajnoki labdarúgó mérkõzés

KÖLTÉSZET NAPJA

FALUGYÛLÉS - NYILVÁNOSSÁG NAPJA - helye: a Sportcsarnok
EBOLTÁS Fõoltás:  Pótoltás: 16

MUNKA ÜNNEPE

 megújuló energia hasznosítás eszközeinek bemutatója és kiállítása

Május   5. (vasárnap) ANYÁK NAPJA

Antoine de Saint-Exupéry: FOHÁSZ

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom,
csak erõt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések mûvészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében
és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos 
felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes idõbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági 
sorrendjében, elsõrangú vagy csak másodrangú 
fontosságának megítéléséhez!
Erõt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy 
ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be 
napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!
Õrizz meg attól a naiv hittõl, hogy az életben mindennek 
simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a 
nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések
az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén 
növekedünk és érlelõdünk!
Küldd el hozzám a kellõ pillanatban azt, akinek van 
elegendõ bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg,
azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg,
hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendõ fantáziát ahhoz, hogy a kellõ 
pillanatban és a megfelelõ helyen  szavakkal vagy szavak 
nélkül  egy kis jóságot közvetíthessek!
Õrizz meg az élet elszalasztásának félelmétõl!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt,
amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések mûvészetére!

„… S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad 
édes Hazám, fogadj szívedbe,
hadd legyek hûséges fiad!” (József Attila)

Szerényen húzódik meg a tavaszi ünnepek sorában a 
Költészet Napja: április 11.

Nem jelzi petárdák durrogása, fényes tûzijáték, csupán az 
általános iskolások ünneplõje sejteti, hogy ez a nap ünnep: 
József Attila születésnapja, 1964 óta az õ tiszteletére a Költészet Napja.

Életben tartva a nagyszerû költõnk emlékét, mondjuk és 
idézzük szép verseit, idõt álló gondolatait. Az általános iskola 
tanulói  már hagyományosan  vers- és prózamondó versennyel 
tisztelegnek emléke elõtt.

Mit jelent nekünk, falun élõknek a Költészet? Nagyon sokat. 
Gazdag hagyományaink vannak népköltészeti alkotásokból: 
népmesékbõl, népdalokból, és ezeknek a kincseknek az õrzõibõl: 
mesemondókból, énekesekbõl, táncosokból  szerencsénkre.

Az Óvónõk, Tanítók, Tanárok - így, csupa nagybetûvel - a 
hivatásukból fakadóan sokat tesznek azért, hogy a gyermekeinkkel 
megismertessék a mondókákat, gyermek-verseket, az iskolában 
átéléssel tudják tolmácsolni a költõk gondolatait, bátran álljanak ki 
a közönség elé. Vegyék észre a versekben a szépet, a jót, örömmel 
olvassák a János vitézt, a Toldit, és még sok mesét, verset.

Ismerjék a költõinket, akik nélkül nem lenne nemzeti 
Himnuszunk, Szózatunk, nem ismerhetnénk az Altatót, a Családi 
kört, a Nemzeti dalt, a Tiszát, a Szeptember végén-t és még nagyon 
sok szép verset.

Ha megkérdeznénk az idõsebb korosztályt, hogy mire emlékszik 
az iskolás évekbõl, a felsorolt versekbõl biztosan tudna néhányat 
idézni, mert ezek a költemények már az életünk részei lettek.

Mi felnõttek már tudatosan választunk költõt, verset, aszerint, 
hogy ki válaszol legjobban fájdalmunkra, csalódásainkra, 
lázadásunkra, örömeinkre. Tudjuk, hogy a versek nem oldják meg a 
gazdasági gondokat - nem is feladatuk, - de segítenek azokat 
elviselni, buzdítanak, vagy vigasztalnak, elmondják a mi tétova 
szavaink helyett mûvészien kifejezve, versbe szedve.

Ez a költõk mûvészete, tehetsége. Tiszteljük meg õket azzal, 
hogy olvassuk verseiket kedvünkre, nem csak a Költészet Napján!

Virág Vincéné

Nekem barátom volt…
Nekem barátom volt, de azt hiszem, 

mindenki szerette õt. A minap nagyon 
szomorú hír járta be településünket. 
Meghalt Postás Tibi. Mert szinte mindenki 
így ismerte õt.

Ilyen hír hallatán az emberben 
óhatatlanul felmerül a legelsõ és egyben 
legmegválaszolhatatlanabb kérdés: miért? 
Miért kellett elmennie és itt hagyni 
szeretteit, neki, aki annyira szerette az életet? Aki oly erõvel, 
elszántsággal és kitartással küzdött a gonosz kórral, mint amikor 
még együtt fociztunk a rimóci focicsapat egy-egy rangadó 
mérkõzésén. Ezt a mérkõzést Tibor elveszítette, és most hogy itt 
hagyott minket, sokszor felvillan alakja elõttem emlékezetes 
meccsekrõl, ahol mindig igyekezett a legtöbbet nyújtani. A 
pályán nem ismert lehetetlent!

Késõbb - amikor már nem volt aktív labdarúgó - nem hiányzott 
egyetlen hazai mérkõzésrõl sem. Mindig lelkesen buzdította 
csapatunkat a gyõzelemre. Észrevételeivel, tanácsaival mindig 
önzetlenül segítette a csapat munkáját. Köszönet érte.

Nagyon szeretett olvasni, különösen a történelmi kaland-
regényeket kedvelte. De a kölcsönbe kapott utolsó négy könyvet 
már nem olvashatta el. A könyvtárba még betegen, az utolsó 
idõben is elment. Nagy állatbarát volt, különösen a halak és a 
madarak álltak közel a szívéhez. Szeretettel ápolta, gondozta, 
etette õket.

Nem volt a szavak embere, de a véleményét sohasem rejtette 
véka alá. Állandóan érdeklõdött faluja iránt, szerette tisztán és 
világosan látni az összefüggéseket. Ha találkoztunk, soha nem 
fogyott ki a kérdésekbõl, elkötelezetten szerette Rimócot. 
Sohasem akart a középpontban lenni, de olyan ember volt, akire 
mindig, minden esetben lehetett számítani.

Tudom, hogy most az égi futballpálya szélérõl biztat minket, 
minket, akiknek annyira hiányzik. Figyelmeztet: jól vigyázzatok, 
mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Téged soha nem felejtünk. 
Isten áldjon, nyugodj békében                                 Beszkid János!

Jó talajú pályán, közepes iramú mérkõzésen a hazaiak sorra hagyták ki a 
helyzetet. A félidõ vége elõtt szögletbõl Cseh szerezte meg a vezetést, 
majd a második felvonás elején Lavaj elleni szabálytalanságot 
követõen kettõre nõtt a hazaiak elõnye. Utána a vendégek nagy 
rohamozásba kezdtek, volt úgy, hogy két támadás során két kapufát is 
elértek, de nem bírták a magabiztos Babják kapuját bevenni.
Tõzsér Zsolt: Megérdemelt gyõzelmet arattunk. A tiszta helyzetek 
egyharmadát értékesítettük csak, a jövõben a helyzetkihasználást kell 
javítanunk, s így elkerülhetõ a biztos mérkõzések nehézzé tétele.
Komár Gábor: Megérdemelt gyõzelem született, de a bíró minden 
ítéletével tudatosította velünk, hogy itt ma nem lehetünk eredményesek.

A felnõtt bajnokság állása:
  1. Karancskeszi 17 12 3 2 30- 5 39
  2. Berkenye 16 11 2 3 56-23 35
  3. Mátranovák 16 9 5 2 37-16 32
  4. Balassagyarmat 16 9 4 3 26-12 31
  5. Karancslapujtõ 17 9 2 6 31-27 29
  6. Szécsény 17 7 6 4 39-23 27
  7. Palotás 16 8 2 6 34-35 26
  8. Nõtincs 17 8 2 7 26-29 26
  9. Héhalom 17 6 4 7 40-26 22
10. Rimóc 17 6 2 9 27-33 20
11. Érsekvadkert 17 5 4 8 26-31 19
12. Pásztó 17 4 2 11 25-37 14
13. Szurdokpüspöki 17 4 1 12 17-47 13
14. Bercel 17 3 1 13 13-71 10
15. Somos 16 2 4 10 20-32 10

Az ifjúsági bajnokság állása:
  1. Szécsény 16 13 2 1102-14 41
  2. Érsekvadkert 16 13 1 2 67-28 40
  3. Pásztó 16 12 2 2 74-15 38
  4. Karancslapujtõ 16 10 1 5 64-33 31
  5. Héhalom 15 8 1 6 41-33 25
  6. Nõtincs 15 7 1 7 39-25 22
  7. Somos 15 7 0 8 44-38 21
  8. Karancskeszi 16 7 0 9 42-43 21
  9. Rimóc 16 6 2 8 40-52 20
10. Mátranovák 15 5 3 7 27-28 18
11. Bercel 15 5 2 8 36-46 17
12. Berkenye 14 3 1 10 27-67 10
13. Palotás 15 3 0 12 14-81 9
14. Szurdokpüspöki16 1 0 15 15-129 3

IFJÚSÁGI MÉRKÕZÉSEK:
16. forduló: Érsekvadkert - Rimóc 3-1 (1-1)

Rimóc: Janusek D. - Percze K. (Percze R.), Szép M., Lenner D., Jusztin R. - 
Csizmadia B., Pásztor B., Beszkid M. (Molnár D.), Mócsány G. - Kormány 
R. (Rácz N.), Kis I.     Gól: Szép M.     Sárga lap: Csizmadia B., Kis  I.

17. forduló: Szécsény - Rimóc 2-2 (2-2)
Rimóc: Janusek D. - Szép M., Lenner D., Rácz N., Csizmadia B. - Mócsány 
G., Csík Cs., Molnár D., Percze R. - Kis I., Kormány R.         Gól: Percze R., 
Kormány R.       Sárga lap: Mócsány G., Molnár D., Kis I., Kormány R.

18. forduló: Karancslapujtõ - Rimóc 5-2 (4-0)
Rimóc: Janusek D. (Percze K.) - Lenner D., Molnár D., Jusztin R., 
Mócsány G. - Rácz N., Csizmadia B., Pásztor B. (Csík Cs.), Beszkid M. 
- Kis I., Kormány D.
Gól: Mócsány G., Kis I.  Sárga lap: Mócsány G., Csizmadai B.
19. forduló: március 30. szombat 15:00 Rimóc - Karancskeszi 
A fordulót a pálya alkalmatlansága miatt elhalasztották. Az új idõpont 
2013. április 24. szerda 17:00.
A Szügy - Rimóc Magyar Kupa április 3-ára, 16:00-ra tervezett 1. 
fordulója, az idõjárási viszonyok miatt elmaradt. A mérkõzést egy 
héttel késõbb, április 10-én tartják meg.

TOVÁBBI BAJNOKI MÉRKÕZÉSEK:
20. forduló: április 6. szombat, 16:30 Somos - Rimóc
21. forduló: április 13. szombat,16:30 Rimóc - Pásztó
22. forduló: április 21. vasárnap 16:30 Bercel - Rimóc
23. forduló: április 27. szombat,16:30 Rimóc - Balassagyarmat
24. forduló: május   1. szerda, 17:00 Rimóc szabadnapos
25. forduló: május   4. szombat, 17:00 Rimóc - Mátranovák
26. forduló: május 12. vasárnap,17:00 Nõtincs - Rimóc
27. forduló: május 18. szombat, 17:00 Rimóc - Berkenye
28. forduló: május 20. hétfõ, 17:00 Héhalom - Rimóc
29. forduló: május 25. szombat, 17:00 Rimóc - Palotás
30. forduló: június 2. vasárnap, 17:00 Szurdokpüspöki - Rimóc

Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt két órával 
kezdõdnek! Hajrá Rimóc!!!

A sportegyesületrõl és a mérkõzésekrõl friss információk a 
rimocise.blog.hu internetes oldalon találhatók.

A serdülõ bajnokság tavaszi szezonjának fordulói:

12. forduló: március 22 péntek, 16:00 Rimóc - Érsekvadkert
A fordulót a rossz idõjárás miatt elhalasztották,

az új idõpont: 2013. június 7. péntek, 17:00 

13. forduló: március 29. péntek, 16:00 Palotás  - Rimóc
A fordulót a rossz idõjárás miatt elhalasztották,

az új idõpont: 2013. május 7. kedd, 17:00 

14. forduló: április   5. péntek, 16:00 Rimóc - Bercel

15. forduló: április 12. péntek, 17:00 Berkenye - Rimóc

16. forduló: április 19. péntek, 16:00 Rimóc - BSE Palóc Farkasok UPE

17. forduló: április 26. péntek, 17:00 Szécsény - Rimóc

18. forduló: május   3. péntek, 11:00 Rimóc szabadnapos

19. forduló: május 10. péntek, 17:00 Rimóc - Nõtincs

20. forduló: május 19. vasárnap, 11:00 Héhalom - Rimóc

21. forduló: május 24. péntek, 17:00 Rimóc - Rétság

22. forduló: június   1. szombat,11:00 Buják - Rimóc

A
Költészet

Napja
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Gólyahír: Csemer Florencia - 2013. 03. 23.
Szülõk:

Csemer Nikolett és Bada Gyula

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

Balázs Istvánné

(1921-2013)

Rácz Ernõ

(1950-2013)
Kiss Bertalan

(1937-2013)

Nógrádmegyer képviselõ-testületei úgy határoztak, hogy  a Hivatalunk átalakulásáról
közös közoktatási intézményi kapcsolat után  közös hivatalt 
alakítanak, így 2013.01.01-tõl fel is állt a Rimóci Közös Az elmúlt évben kezdõdött a 
Önkormányzati Hivatal. (Törvény még a hivatalok elnevezést közigazgatás átalakítása, amely-
is megszabja.) A képviselõ-testületek ekkor állapodtak meg a rõl érintõlegesen bár, de az 
létszámban, a székhely és a jegyzõ tekintetében. A székhely önkormányzati hírek között 
Rimóc, míg a jegyzõ, dr. Verbói Mária lett, akit már folyamatosan számot adtam. 
újságunkban is bemutattunk.Most azonban kicsit más oldalról 
Az 1 fõ jegyzõ mellett 8 fõ köztisztviselõ (4 fõ Nógrádmegyer, 4 próbálom megközelíteni a válto-
fõ Rimóc) foglalkoztatását láttuk biztosítottnak, pedig ekkor zásokat.
még mindig nem lehetett tudni, hogyan alakul a közös hivatalok 2012.09.27-én a kistérség 
finanszírozása.jegyzõit, polgármestereit egy 
Rimócon a 6 fõ köztisztviselõi állásból 2 átkerült a járási értekezletre hívta dr. Szabó 
hivatalhoz, így 4 fõ köztisztviselõi állás maradt. Mivel Sándor kormánymegbízott, ahol 
településünkön a jegyzõi állás hosszú idõ óta nem került õ és munkatársai ismertették a 
betöltésre, a 4 álláshelyen 3 fõ dolgozó maradt. Percze hivatalok átalakítására vonatko-
Renáta gazdálkodási elõadó, Kiss Józsefné pénzügyi elõadó, zó információkat, valamint a kormányhivatalok és a járási 
Jusztin Istvánné igazgatási elõadó.hivatalok kialakításának menetét. Az értekezlet végén közölték, 
Végül év végén elfogadták a költségvetési törvényt, mely hogy a járási hivatalok apparátusát, dolgozóit az önkormányza-
meghatározza, hogy a lakosságszámot tekintve hány fõ dolgozó tok delegálhatják, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatok 
után kap az önkormányzat normatívát. A 4.580.000 Ft/fõ polgármesteri hivatalaiból, körjegyzõségi hivataliból átveszik 
összegû támogatásból kell kigazdálkodni az önkormányzatnak azokat a dolgozókat, akik végzettségük tekintetében is 
a dolgozók bérét, járulékát, a hivatal mûködési költségeit, megfelelnek a jogszabályi elõírásoknak, elvárásoknak. Minden 
rezsijét és minden költségét (irodaszer, számítógépek, polgármester és jegyzõ meglepõdött, amikor felvázolták, hogy 
szoftverek, programok, papír, nyomtató- és fénymásoló festék, melyik település hivatalából, hány dolgozónak juthat hely a 
postaköltség, takarítószerek, stb.).szécsényi járási hivatalban. Rimóc település hivatalából, ahol 
A negyedik köztisztviselõi álláshelyet felsõfokú igazgatási akkor 6 köztisztviselõi és 1 részmunkaidõs hivatalsegédi 
végzettséggel rendelkezõ munkavállalóval helybõl nem tudtuk állás volt, 2 köztisztviselõi munkakör átadására nyílt 
betölteni, így a mi felkérésünkre mondott végül igent Bárányné lehetõség.
Márton Melinda így 2013.03.18-tól igazgatási elõadóként A legtöbb hivatalban a polgármesterek és a jegyzõk 
dolgozik hivatalunkban. Melinda évekig volt a Szécsényi felajánlották a lehetõséget, vagy éppen megmondták a helyben 
Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályának dolgozója, dolgozóknak, hogy amennyiben a közös hivatalok felállásával 
majd vezetõje, késõbb Szécsény város aljegyzõje és jegyzõje csökkenteni kell a dolgozók létszámát, kinek a munkaköre van 
lett. Az átalakulások következtében azonban megszûnt veszélyben. Voltak dolgozók, akik biztosabbnak érezték a járási 
Szécsényben a közszolgálati jogviszonya, így vállalhatta el a hivatalban dolgozás lehetõségét, mint a helyi önkormányzatnál 
részünkrõl felajánlott munkakört. Mivel nem vezetõi állásról maradást, így önként kérték, hogy munkakörükkel együtt 
volt szó, nem volt szükség pályázati kiírásra sem, így átkerülhessenek a járási hivatalba. A mi hivatalunk szinte 
döntésünket követõen azonnal kineveztük õt az üres státuszba, minden dolgozója inkább maradt volna, de mivel ekkor még 
hogy az igazgatási feladatokat ellássa.nem lehetett látni a hivatalok jövõjét, (sem  létszámát sem 
Bár nem köztisztviselõ, azért ne feledkezzünk meg Jusztin pénzügyi helyzetét) - a dolgozók érdekét is maximálisan szem 
Péterné, Hédikérõl sem, aki részben közalkalmazott a elõtt tartva - éltünk a két köztisztviselõi állás átadásának 
Gondozási Központnál, de részben munkaszerzõdéses lehetõségével. Hivatalunk abban a szerencsés helyzetben 
jogviszonyban a közös hivatal dolgozója.volt, hogy 1 fõ köztisztviselõn kívül mindenki felsõfokú 
A hivatal létszámához tartozik még Csizmadia Bertalanné is, végzettséggel rendelkezett, így elõre tudtuk, hogy a két 
aki a takarítói feladatokat látja el 4 órában.dolgozónk, Lõrikné Kiss Ibolya és Rigó Ferencné 
Volt idõ, amikor 7 köztisztviselõ látta el a feladatokat a rimóci megfelelnek az elvárásoknak. Hogy biztosak legyünk az õ 
Polgármesteri Hivatalban. Mára 4 embernek kell szinte helyzetüket illetõen, a járási hivatalnál megerõsítettük, 
ugyanannyi munkát elvégeznie. Néhány hatáskör átkerült hogy átvételüknek nincs akadálya. (Sok hivatalban csak 
ugyan a járási hivatalhoz (ápolási díj, közgyógyellátás, középiskolai végzettségûek a dolgozók, így amennyiben a 
idõskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való felajánlott, vagy jelentkezõ dolgozók nem feleltek meg a 
jogosultság, védelembe vétel, iskoláztatási támogatás  képesítési követelményüknek, de a munkakörük a járási 
szüneteltetése, lakcím változtatások), azonban nap, mint nap hivatalhoz került átadásra, jogviszonyuk, vagyis munkahelyük 
újabb feladatokat kap a jegyzõ és rajta keresztül a hivatal is. Az megszûnt. Sajnos a környezõ településeknél nem egy 
adatszolgáltatások, ellenõrzések szinte mindennaposakká köztisztviselõ maradt így munkahely nélkül.) Az önkormányza-
váltak. Az adminisztráció, a bürokrácia, a nyilvántartások tok és a kormányhivatalok a munkakörök átadását 
száma és a különbözõ rendszerekben való adatrögzítési megállapodásban rögzítették, melyet már október végén alá 
feladatok növekednek, melyek egyre több idõt igényelnek a kellett írni.
dolgozóktól.Ezt követõen kezdõdtek meg a tárgyalások a települések 
A legtöbb önkormányzat közfoglalkoztatottakkal, különbözõ polgármesterei között, ki-kivel alakít majd közös hivatalt, 
pályázati lehetõség kiaknázásával próbálja segíteni a hivatalok hogyan és kivel érhetik el közösen a 2.000 fõs 
mûködését. Ezek hátránya, hogy csak határozott idõre szólnak, összlakosságszámot. 2013.01.01-tõl 2.000 fõ lakosságszám 
önkormányzati hozzájárulás szükséges, valamint megfelelõ alatt ugyanis egy település sem tarthat már fenn önállóan 
kritériumokkal, végzettséggel rendelkezõ embereket alkalmaz-polgármesteri hivatalt. A szomszédos települések vezetõivel 
hatunk.                                                   (folytatás a 3. oldalon)folytatott tárgyalásokat követõen végül Rimóc és 

Kiss Jánosné

(1940-2013)

Gondolatok:
játékának ismerete látványosan kamatoztatható. De mindennapi 
viszonyainkban is hasznát vesszük, mert minden kapcsolat kommunikáció. Jól 
forgatni a szót, hasznot hozhat, de nem elég mondani a magunkét. Sõt, az sem Jelbeszéd
elég, ha meghalljuk a választ. Érteni is kellene a közlést, figyelve a hangzó és a Ismerjük a sánta kutya és a hazug ember példáját. A tapasztalat szülte 
néma jeleket együtt. Persze sajnálatos tény, hogy az ordas hazugságot mindig tanulság ellenére mégis néha hazugságra visz a szükség, a félelem, az 
könnyebb kiszúrni, mint a tetszetõs féligazságot, vagy a mélyre temetett titkot. érdek (lásd a hófúvást magyarázókat). Mert õszintének lenni bátorság. 
Ha már kilóg a lóláb, akkor nem nehéz belátni, hogy fel akarnak ültetni. Ha valami Hiszen nem mindig kényelmes, van úgy, hogy hátrány (hótorlasz), sõt néha 
már bûzlik, azt nem nehéz kiszagolni, de mi van azzal, ami igaznak hangzik? És fáj. Idõnként rejtegetjük hát gondolatainkat, érzéseinket. Így aztán jogos 
ami szót sem érdemel? A szavak becsaphatnak, ám a hallgatás lehet beszédes, igény, hogy valamiféle irányadó bölcsességre abból a szempontból is 
akárcsak a néma mozdulat. Mert ami a szívet nyomja, az húzza a vállat, bántja a szükségünk lenne, hogy ne dõljünk be a csalóka látszatnak. A testbeszéd 
szemet, szorítja a torkot.jelzéseinek értelmezése ebben kétségkívül segítségünkre van. Eláll az 
U.I:  „Ha van egy kalapácsod, minden probléma szögnek látszik.”ember szava, elnyom egy mosolyt, elpirul, kiveri a víz, remeg a keze. A test, 

CD Ajánló: Az összes magyar folk együttes cd-je.az ösztöneire hagyatkozó, esendõ anyag nem hazudtolja meg magát. 
Pl: Ghymes, Makám, Csík, Borgia, Kormorám, stb.Reakciói lelepleznek, elárulnak. Mert akinek a szeme sem áll jól, mondhat 

Érdemes hallgatni õket, mert új színt hoznak az életedbe.  Lõrik Sándorakármit, annak van valami a füle mögött. A mozdulatok nyelvének, az arc 

„Küzdöttél, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Örökké él, akit nagyon szerettek.’’

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak akik

KISS TIBOR
(élt 59 évet)

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

                                                                    Gyászoló család

V

Gyõzelemmel kezdte felnõtt 
csapatunk a bajnokságot

A 2012/2013. évi megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság elsõ 
fordulóinak lebonyolítása nem kis gondot okozott a hazai csapatoknak. 
A csapadékos idõjárás miatt több pálya alkalmatlanná vált a 
mérkõzések lebonyolítására, a húsvét hétvégére esõ fordulót pedig 
elhalasztották egy késõbbi idõpontra. 

16. forduló: március 9. szombat 14:30
Érsekvadkert - Rimóc 2-3 (1-1)

Balassagyarmat, mûfüves pálya, vezette: Pap I. (Szász K., Szakal T.)
Küzdõs, izgalmas mérkõzésen nehezen, de megérdemelten szereztük 
meg a három pontot. Sok jó teljesítmény eredményezte ezt a 
gyõzelmet, de pontosabban, gyorsabban, és nem utolsó sorban 
fegyelmezettebben kell játszani a jövõben.
Rimóc: Csampa - Laczkó, Fábián, Hodúr (Árva), Mócsány - Rácz, 
Kelecsényi, Szilvási (Farkas) - Botos (Bangó R.), Beszkid (Vincze), 
Bangó N.(Bangó A.) Gól: Holman (2), ill., Kelecsényi, Bangó R., Fábián
Sárga lap: Nagy R., Kakulya, Kovács, ill., Mócsány, Kelecsényi

17. forduló: március 17. vasárnap 14:30
Szécsény - Rimóc 1-0 (0-0) 

Szécsény, 200 nézõ, vezette: Gordos Sz. (Szederkényi Zs., Szigetvári Z.)
Rimóc: Csampa - Mócsány, Fábián, Kelecsényi, Laczkó - Rácz I., Árva, 
Szilvási (Farkas), Bangó R. (Vincze B.) - Beszkid (Botos), Bangó N.
Játékos-edzõ: Komár Gábor         Gól: Vereczki
Sárga lap: Sztrigán, Szenográdi, Szabó, ill. Fábián, Laczkó, Rácz I., 
Bangó N., Vincze B. Jók: az egész csapat, ill. Fábián, Kelecsényi
Jó iramú, kemény, küzdelmes mérkõzést hozott a szomszédvárak 
rangadója. Már az elsõ félidõben lehetett látni, hogy egy gól eldöntheti 
a mérkõzést, mivel mindkét csapat remekül megszervezte a védelmét. 
A gólszerzés végül a hazaiaknak sikerült a 62. percben Vereczki révén, 
aki egy pontrúgás után szép fejessel vette be a vendégek kapuját. A 
valamivel jobb erõnléttel rendelkezõ szécsényiek megérdemelten 
tartották otthon a három pontot.
László Lóránd: Szeretnénk megköszönni annak a sok embernek a 
munkáját, akik alkalmassá tették a pályát számunkra. Ezt a gyõzelmet a 
csapat Varga László elnöknek ajánlja, aki a napokban megkapta a 
„Szécsény Városáért” kitüntetõ címet.
Komár Gábor: Nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna. Több 
gyenge teljesítmény volt. Egy pontrúgás döntötte el a mérkõzést, 
gratulálok a hazaiaknak.

18. forduló: március 23. szombat 15:00
Karancslapujtõ - Rimóc 3-0 (1-0)

Karancslapujtõ, 150 nézõ, vezette: Szederkényi Cs. (Varga G., 
Kazinczi B.)
Rimóc: Csampa - Laczkó, Mócsány, Fábián, Farkas (Bangó R., 
helyette Botos A.) - Kelecsényi, Rácz, Szilvási, Bangó N. - Árva, 
Vincze (Beszkid)    Edzõ: Komár Gábor
Gól: Lavaj (2., egyet 11-esbõl), Cseh
Sárga lap: Racs J. ill. Mócsány, Szilvási, Bangó R.
Jók: Tóth, Lavaj, Németh, Ravasz G., ill. Laczkó, Csampa
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Nálunk Beszkid Veronikával és Bablena Ferenccel találkozhatnak Így épül fel Hivatalunk, melyet a jegyzõ vezet a polgármester 
esetenként a hivatalban. Mindketten határozott idõre, pályázati irányításával. 
támogatásnak köszönhetõen segítik az önkormányzat mûködését. A világ felgyorsult, az emberek túlterheltek, nincs idejük egymásra. 
Veronika 2013. május végéig, mint pályázati referens került Sajnos türelmetlenebbek és ingerültebbek lettünk. A munkahely 
alkalmazásra. Feladata, hogy figyelje a pályázati lehetõségeket és minél megtartása lett nagyon sok ember elsõdleges célja. Ebben 
több pályázatot írjon az önkormányzat és intézményei számára. önkormányzatunk sokszor erõn felül is segíteni próbál. Az emberek és 
Bablena Ferenc a közmûvelõdési feladatokat látja el, és mivel a az önkormányzat pénztelensége az emberi kapcsolatok rovására is 
közösségi ház felújítás alatt van, a munkaidõ egy részében a közös mehet. Próbáljuk betartani a határidõket, a ránk ruházott feladatokat a 
hivatalban látja el feladatait. lehetõ legjobban, a lehetõ legrövidebb idõ alatt ellátni, mégis sokszor 
Szintén a hivatalban kapott helyet a Szécsényi Szennyvíz- úgy érezzük, hogy versenyt futunk az idõvel. A mindennapi 
agglomerációs Társulás dolgozója, Bablenáné Mócsány Georgina, taposómalom lélekölõ, mi azonban hiszünk abban, hogy településünk 
akinek a szennyvíztisztító-telep átépítését célzó pályázat koordinálása, lakóinak nagyobb hányada érzi, érti, hogy értük és érdekükben 
a települések közötti kapcsolattartás és az ülések szervezése, tevékenykedünk. Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönöm!     
jegyzõkönyvvezetése a feladata. Beszkid Andor  polgármester
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Rimóc község Önkormányzata a különleges területek 
el írásainak aktualizálásával, illetve a kerékpárút nyomvonalak, út 
minta-keresztszelvények és kapcsolódó el írások pontosításával, a 
bekövetkezett jogszabályi változások figyelembe vételével a 
településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, 
településszerkezeti terv leírása, szabályozási terv, és helyi építési 
szabályzat módosítását tervezi  az alábbi ingatlanok tekintetében.
-  Rimóc, 0108/3, 03/53-54-55, 072/7 és 947/1-3 hrsz.-ú ingatlanok 
területének általános mez gazdasági övezetb l egyéb ipari 
gazdasági építési övezetbe, közúti közlekedési övezetbe és 
zöldterület övezetbe történ  átsorolásával.
-  A 731/2, 945/48, 945/49 hrsz-ú ingatlanok besorolásának pontosításával.
-  A 670-672 és 213-217 hrsz.-ú ingatlanok területén a helyi 
értékvédelmi területi határ, az építési övezeti határ és a beépítési 
környezetvédelmi elõírások pontosításával.
-  A 642 hrsz-ú telken közterületi parkoló kijelölésével,
- továbbá a különleges területek el írásainak aktualizálásával, 
illetve a kerékpárút nyomvonalak, út minta-keresztszelvények és 
kapcsolódó el írások pontosításával, valamint a terepszínt alatti 
közmû vezetékek közterületre való kiváltásának el írásaival. 
Fentiekre való hivatkozással tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, 
hogy Rimóc község településrendezési tervének módosítására 
vonatkozó, az Architechton Építész Kft. (3155 Mátramindszent, 
Petõfi út.30.) által készített vázlattervi dokumentáció az 
Önkormányzat Hivatalában kifüggesztésre kerül 2013. április 
2-án. A módosított vázlattervi dokumentáció megtekinthetõ 
ügyfélfogadási idõben a kifüggesztés helyén, ahol megtehetik a 
dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, 
véleményüket.  Megköszönve együttmûködésüket:

Beszkid Andor polgármester

HIRDETMÉNY
EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁRÓL

Értesítjük Rimóc község lakosságát, hogy az ebek veszettség elleni 
kötelezõ védõoltásának részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) 
FVM rendelet alapján  2009. január 1-tõl az eb tartója nem a területileg 
illetékes önkormányzatnak, hanem az eb tartója által szabadon választott 
magán állatorvosnak köteles bejelenteni a három hónapos kort elérõ, 
továbbá az elhullott, elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került ebét. 
Rimóc községben Dr. Renner Károly állatorvos által  

2013. április 18. (csütörtöki napon) 8.00 - 10.00 óra
valamint a pótoltásra

2013. április 18. (csütörtöki napon) 16.00-17.00 óra
között az Óvoda melletti önkormányzat tulajdonában álló közterületen 
(István Király útja) kerül sor az ebek veszettség elleni kötelezõ 
védõoltására és féregtelenítésre. Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 
az ebek veszettség elleni kötelezõ védõoltását csak mikrochippel 
ellátott ebek esetében van módja az állatorvosnak elvégezni,  a 
helyszínen nincs lehetõség a transponderrel történõ ellátásra.
Az ebtulajdonos köteles minden 3 hónapos kort elérõ ebet veszettség 
ellen beoltatni, melyet 6 hónap múlva meg kell ismételni , ezt követõen 
már csak évente kötelezõ a veszettség elleni oltás, amit az eb 
tulajdonosa saját költségére köteles elvégeztetni. 
Az eboltási díjat a helyszínen kell fizetni, melynek összege: 3.500 Ft, 
mely tartalmazza a féregtelenítés díját is.  
Kérjük, hogy az eboltási könyvet mindenki hozza magával, ellenkezõ 
esetben az új  eboltási könyv kerül kiállításra, melynek kiadása 
térítésköteles, melynek díja 500 Ft. Az eboltási kötelezettség 
elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható.
Az eboltás telefonon történt elõzetes egyeztetést követõen elvégezhetõ 
az ebek tartási helyén is, a tartási helyen történõ oltás díja kiegészül 
500 Ft kiszállási díjjal.                                   Dr. Verbói Mária  jegyzõ

A Mátraverebélyszentkúti Nemzeti Kegyhely
elõzetes búcsúrendje 2013-ban, a hit évében

Május 18-20. (szombat-hétfõ): PÜNKÖSD
- vasárnap: Luscsak Jurij Nilus ofm, ungvári 
görög katolikus segédpüspök 
- hétfõn: Alberto Bottari de Castello pápai 
nuncius - jubiláns házaspárok megáldása
Május 25. (szombat):
Óvodások zarándoklata - Zatykó László ofm

Június 13. (csütörtök): Páduai Szent Antal - 
A Katolikus Szeretetszolgálat zarándoklata - Keresztes 
Szilárd püspök

Június 30. (vasárnap): Sarlós Boldogasszony - Együtt 
járók, jegyesek, fiatal házasok, gyermekre és gyermeket várók 
zarándoklata - Bíró László tábori püspök

Július 14. (vasárnap): Kármel-hegyi Boldogasszony - 
Cserháti Ferenc esztergombudapesti segédpüspök

Július 28. (vasárnap): SZENT ANNA BÚCSÚ - Nagyszülõk 
megáldása - Pápai Lajos gyõri megyéspüspök

Augusztus 2. (péntek): Porciunkula-búcsú - Betegek 
búcsúja - prédikál: Kapin István, a Máriapócsi Nemzeti 
Kegyhely igazgatója

Augusztus 15. (csütörtök): NAGYBOLDOGASSZONY - 
Prédikál: Keresztes Szilárd püspök

Augusztus 17-18. (szombat-vasárnap) NAGYBOLDOG-
ASSZONY FÕBÚCSÚ

- szombaton: Süllei László, az Esztergom-budapesti 
Fõegyházmegye helynöke

- vasárnap: Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Augusztus 20. (kedd): Szent István király ünnepe - Magyar 
Gergely ofm tartományfõnök

Szeptember 8. (vasárnap): KISBOLDOGASSZONY - Spányi 
Antal székesfehérvári megyéspüspök

Szeptember 29. (vasárnap): EGYETEMISTÁK ZARÁNDOK-
LATA - Pákozdi István egyetemi lelkész

Október 6. (vasárnap): MAGYAROK NAGYASSZONYA - 
Majnek Antal munkácsi megyéspüspök

(Forrás: www.szentkut.hu)

„Megújuló energiákkal Európa kistelepüléseinek megújulásáért’’ 

A CSERFA Egyesület és Rimóc Község Önkormányzata

sok szeretettel várja Önt a következõ eseményre:

Házhoz szállított energia
a megújuló energia hasznosítás eszközeinek bemutatója és kiállítása

Hat téma köré csoportosítva, mûködés közben, a témák avatott 

szakértõi és színes köntösbe öltöztetett ismertetõk segítségével bárki 

bepillantást nyerhet a profi és házi megoldásokba.

A feldolgozott és bemutatott témák:

           biomassza fûtés                               bio üzemanyagok
napból-szélbõl villamos áram         energiatakarékos furfangok
        napból hõenergia                     „csináld magad”- energia

Jöjjön el, ismerje meg, próbálja ki, tanuljon, és gazdagodjon!

Helyszín:

Rimóc, Sportcsarnok

Nyitva tartás:

2013. április 27. és május 11. között

Részletek és további információ:

cserfa@gmail.com

+36 30/ 429 22 91

LAKOSSÁGI  TÁJÉKOZTATÓ

Rimóc Község Önkormányzata a 2013. március 13-án 
megtartott Képviselõ-testületi ülésén a 29/2013.(III.13.) 
számú határozatában az alábbiak szerint döntött :

Rimóc Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének

29/2013. (III.13.) határozata

A Képviselõ-testület megtárgyalta a falugyûlés idõpontjának

meghatározásáról szóló polgármesteri elõterjesztést és a

falugyûlés  nyilvánosság napja - idõpontját

2013. április 14-én 16. órára tûzi ki,
az SZMSZ 32. § (6) bekezdése értelmében.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot hogy  a falugyûlés 

helyszíne:  Rimóc, Sportcsarnok

                                                                                                      
Beszkid Andor polgármester

A hónap képe:
Ülésterembõl

Márciusban egy alkalommal ültek össze a képviselõ-testület tagjai. A 
13-án 18 órakor kezdõdött ülésen jelen voltak Beszkid János, Golopi 
Károly, Juhász Vincéné, Jusztin Péterné, Kiss János önkormányzati 
képviselõk, dr. Verbói Mária jegyzõ és Beszkid Andor polgármester.
Elsõként a korábbi ülésen elnapolt költségvetési rendelet elfogadására 
került sor. A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését és 
az önkormányzatunk költségvetését is egyhangúlag fogadta el a 
testület. A rendelet részleteirõl és fõbb számairól helyhiány miatt a 
következõ számban adunk részletes tájékoztatást. (Érdekessége volt 
ennek az ülésnek, hogy miután este 7 óra 5 perckor fehér füst szállt fel a 
Sixtus-kápolna kéményébõl, az ülést megszakítva testületünk állva 
fogadta Ferenc pápa TV-n keresztül is küldött áldását.)
A törvényi elõírásoknak megfelelõen módosításra kerültek a szervezeti és 
mûködési szabályzatok (SzMSz) mindkét szervezet (önkormányzat, közös 
hivatal) esetében. Az ülésen meghatározásra kerültek a köztisztviselõk 
teljesítmény értékelésének alapjai. A képviselõk kijelölték a Falugyûlés - 
Nyilvánosság napja idõpontját, így a közügyek iránt érdeklõdõ 
lakosokat várjuk 2013. április 14-én 16 órára a sportcsarnokba. 
Tájékoztató hangzott el a pályázataink állásáról is. Ezek között vannak 
olyanok, amelyeket valamelyik civil szervezetünkkel közösen, vannak, 
melyeket kizárólag az önkormányzat részvételével valósítunk meg. 
Legutóbb beadott pályázatainkban az egészségház, az óvoda és a 
sportcsarnok fejlesztését tûztük ki célul. Mindegyikben meghatározó elem 
volt az energia megtakarítás, hisz ezek az intézmények a kötelezõ 
feladataink ellátását biztosítják, így egyáltalán nem közömbös, milyen 
kiadásokkal kell számolnunk fenntartásuk esetén a jövõben.  Beszkid Andor

TÁJÉKOZTATÁS

Az alábbi ellátásokkal kapcsolatos ügyek 2013.01.01-tõl
már nem a települési önkormányzatok jegyzõjének,

hanem a járási hivatalvezetõnek a hatáskörébe tartoznak:
- ápolási díjjal kapcsolatos ügyek,

- idõskorúak járadékával kapcsolatos ügyek,
- alanyi és normatív közgyógyellátási ügyek,

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsági ügyek,
- iskoláztatási támogatás szüneteltetésével kapcsolatos ügyek,

- gyermekek védelembe vételével kapcsolatos ügyek,
- hadigondozotti ügyek.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala 

ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a járás településein 

ügysegéd tart ügyfélfogadást a meghatározott idõpontokban.
Balázsné Kertész Tímea ügysegéd Rimócon

hétfõn 14.00-16.00 óráig várja a fenti ügyekben az ügyfeleket
a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban.

A Szécsényi Járási Hivatal központi elérhetõsége:
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Tel.: 32/573-020      Fax.: 32/573-021
E-mail: titkarsag@szecseny.nmkh.hu

Az õsszel elkészült fenti buszmegálló

téli képe tavasszal a nyarat várva.
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Hírek a Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekházból
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014

A nagyböjt kezdetével, megkezdõdtek a 
húsvéti elõkészületek a Gyerekházban is. A 
szülõk segítségével elkészültek a tavaszi, 
húsvéti szimbólumokat ábrázoló díszek. 

Igaz az idõjárás megtréfált mindenkit, 
mert egyáltalán nem a tavasz és húsvét 
közeledtét érezzük, lehet, hogy a húsvéti 
nyulat is nem a fûben, hanem a hóban kell 
keresnünk. Úgy gondoltuk, hogy a farsangi 
bálok, majd elérik a várt hatást, és elûzik a 
telet, de ez most nem sikerült. Hiába bíztunk 
Sándor, József, Benedek urakban is, a 
meleget nem hozták. De reméljük valaki, 
végre megtalálja azt a meleget rejtõ zsákot, elhozza, és kinyitni sem 
felejti el! 

A rossz idõ ellenére mi lelkesen készültünk az ünnepre. A 
Gyerekházba járó szülõk érdeklõdését felkeltették Sári néni origami 
technikával készített alkotásai, és gondoltuk kipróbáljuk, s az ünnephez 
kapcsolódóan húsvéti kosárkákat hajtogattunk. Sokan a kezdeti 
nehézségek ellenére sem adták fel a munkát. Sok anyuka kézügyességét, 
türelmét tette próbára ez a feladat, de megérte, mert sok szép darab 
született. A tojásfestés helyett idén újfajta technikákkal próbálkoztunk: 
filctojásokat varrtunk pelenkaöltéssel, és díszítettük gyöngyözéssel, 
hímzéssel; hungarocell tojást díszítettünk szalaggal, szalvéta-
technikával; húsvéti gipszformákat festettünk.

A húsvéti népszokások felelevenítésére meghívtuk Déska 
Bertalanné, Margit nénit (népi iparmûvészt), aki elénk tárta a 
nagypéntektõl megkezdõdõ népi és egyházi szokásokat, hagyományo-
kat, amely magában foglalta a húsvéti locsolkodási szokásokat és az azt, 
megelõzõ elõkészületet is. Ezúton is még egyszer köszönjük neki, hogy 
elfogadta meghívásunkat, reméljük, hogy nagypénteken senki sem 
felejtett el mosakodni a patak vizében, hogy egészséges és szép legyen! 
(Ezt is tõle tudtuk meg).

Elõzõ nap túrós lepényt sütöttünk, ezzel kínáltuk a jelenlévõket. 
A Gyerekházak támogatása, mint arról az elõzõ számban is 

beszámoltunk bekerült a központi költségvetésbe, s most az errõl szóló 
EMMI rendelet is idõben megjelent. A támogatási kérelmet 
benyújtottuk, s így reméljük ez évre is megoldódik a Gyerekház 
mûködési költségeinek finanszírozása.         Rigóné Lehoczki Bernadett

Rimóci Ifjúsági Egyesület - ez történt márciusban
Elõször is szeretnénk egy kis pótlást írni a legutóbbi cikkünkhöz. Az Ifjúsági Egyesület 2013. évi jótékonysági báljának 

támogatói listáját a következõ vállalkozásokkal bõvítjük: VGÜ Kft., TOM-IR Kft., Kéri és Dodó Kft. Az õ támogatásukkal együtt a 
bál bevétele 450.000,- forintra nõtt. Nekik is köszönjük szépen a 
támogatást!

Márciusban mi is megtartottuk, részt vettünk a jeles 
napokon, ünnepeken. A március 15-i ünnepi megemlé-
kezésen egyesületünk is jelen volt, megkoszorúzta Petõfi 
Sándor szobrát.

Nõnap alkalmából az egyesület fiúi „fontos megbeszélés” 
álnéven összehívták a klubba a mit sem sejtõ egyesületi 
lányokat. Miután mind megérkeztünk, nagy meglepetésünkre 
a fiúk verssel, virággal, édességgel és pezsgõvel kedveskedtek 
nekünk. Nagyon aranyosak voltak, ezért ilyen formán is: 
köszönjük szépen nekik!

„Család, ahogy mi látjuk” címû projektünk részeként 
lehetõségünk adódott több társasjáték megvásárlására, így 
összesen közel 50 féle játékunk van, amelyek a 

közeljövõben megrendezésre kerülõ Családi nap után 
„kölcsönözhetõek” lesznek a családok számára. Elkezdõdtek a 
projekt részét képezõ filmfelvételek, illetve végére ért a 
„Generációk egy képen” címû rajz- és fotópályázatunk beadási 
határideje is, amelyre az ország széltébõl-hosszából érkeztek 
alkotások. Ezek részleteirõl és eredményeirõl a következõ havi 
számokban olvashatnak majd.

Bablenáné Georgina

A fiúk virágokat ajándékoztak, csokit és pezsgõt kínáltak a lányoknak

Kb. 50 féle játékból lehet választani a klubban

Az összejövetelt közös imádsággal zártuk, és nem sokkal fél tíz A Szövetségrõl után elköszöntünk vendéglátóinktól. Ezen az estén is meg-
tapasztalhattuk a testvéri szeretet erejét.

Elõzõ számunkban ígéretet tettünk, A Szent József Férfiszövetség következõ összejövetelére 2013. 
hogy a Váci Férfiszövetség meghívására március 21-én este 7 órakkor került sor a Plébánia Közösségi 
tett látogatásról részletesen beszámolunk. termében, melyen jelen volt Urus Attila atya is. A megáldott 

2013. február 22- én pénteken délután feszület, az égõ gyertya és a szentírás elõtt 14-en kezdtünk közösen 
fél négykor indultunk a rimóci kisbusszal imádkozni, majd Attila atya olvasott egy részt a Bibliából, amit a 
sûrû hóesésben tizenhárman Vácra. Ott résztvevõk megvitattak. 
már várt minket Vincze Berci és felesége, Aztán megbeszéltük a Szövetség aktuális ügyeit (pl.: hogyan 
akik segítségével megnézhettük a tudnánk konkrétan segíteni rászoruló embertársainkon, milyen 

gyönyörû Karolina kápolnát melyet méltán neveznek Vác legyen a pólónk, Szent József imádságos könyv stb.). Azt is 
ékszerdobozának. Aztán lementünk a váci dóm altemplomába, eldöntöttük, hogy az összetartozásunkat jelképezõ feszületet 
amely a föld alatt ugyanolyan nagy területû mint a föld feletti rész minden hónapban más-más férfitársunk viszi haza otthonába.
és egyben sok kiváló ember végsõ nyughelye. Az est folyamán elhangzott egy Szent József imádság részlete is, 

Este hat órakor szentmisén vettünk részt, melyet Dr. Beer Miklós végezetül pedig koccintottunk Ferenc pápa és a Józsefek 
püspök úr tartott, mivel aznap volt Szent Péter székfoglalásának egészségére. Közös imával zártuk az estét.
ünnepe. Akkor még nem volt új pápánk, ezért imádkoztunk hát a Ezúton is értesítek mindenkit, hogy a következõ összejövetel 
szentmisében, hogy a gondviselõ Isten adjon megfelelõ vezetõt április 26-án este fél nyolckor lesz szintén a Közösségi teremben. 
egyházunk élére. Ma úgy tûnik imánk meghalgatásra talált. Várunk új jelentkezõket is sorainkba.                          Beszkid János

Mise után egy közös kép a dóm lépcsõjén és aztán találkozás az 
ottani férfiszövetség tagjaival a Püspök atya jelenlétében. Közös 
imádság után szeretetteljes, szivélyes dv zlet a rimóci 
vendégeknek. A váciak mindennapos ügyei megbeszélésének is 
részesei voltunk (most egy leégett családi ház lakóinak nyújtanak 
segítséget). Ezután néhány mondat erejéig polgármesterünk kapott 
szót. S mivel nem érkezhettünk üres kézzel, a rimóci Kõkereszt 
kerámiából készített kicsinyített mását adtuk át a váci 
férfiszövetség tagjainak. (A keresztet Talpai Zsanett készítette.) A 
rimóci Szent József Férfiszövetség fából faragott feszületét (Kanyó 
Balázs munkája) a Püspök atya megáldotta.

Az est további részében az El Camino zarándok útról halhattunk 
egy érdekes beszámolót. Végezetül a terem végében terített asztal 
várt mindenkit. Nagyböjt és péntek lévén csupa húsmentes 
harapnivaló, szendvics, sokféle sütemény és más egyéb finoms g 
várt minket. Az általunk vitt és az asztalra tett rimóci malomkalács 
most is nagy sikert aratott, és rövid idõn belül el is fogyott.

ü ö

á

„Lopja a napot” a Gondozási Központ?!

Rimóc Község Önkormányzata 2011. július 25-én nyújtott be 
pályázatot az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program, a „Helyi hõ, hûtési és villamos energia igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” címû pályázati felhívására. 

A pályázati projekt alapvetõ célja a Gondozási Központ 
használati-melegvíz igényének elõállítása napkollektoros rendszer 
segítségével.

A benyújtott pályázat a „Napkollektoros fejlesztés Rimóc Község 
Gondozási Központjában” címet viselte, azonosítószáma: KEOP-
4.2.0/A/11-2011-0697. 

A pályázatot még 2011. december 16-án támogatásra érdemesnek 
találta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., de átmeneti 
forráshiány miatt a támogatói okirat egy évvel késõbb, 2012. 
december 17-én születhetett meg.

A pályázati projektet összesen 3 459 117 Ft értékben támogatták, 
mely az összes bekerülési költség 85 %-a. 

A kivitelezési munkálatokkal az Önkormányzat a Naplopó Kft.-
ét bízta meg, mely a napenergia minél szélesebb hasznosítására 
szakosodott gazdasági társaság.

A kiépített napkollektoros rendszert használatra 2013. március 
29-én adta át a kivitelezõ a Gondozási Központnak. 

A megvalósult napenergia-hasznosító rendszer 10 db, összesen 
2 20 m napkollektorból, 1 db külsõ hõcserélõbõl, az azon keresztül 

fûtött 1000 literes melegvíz-tárolóból, valamint az egyéb szükséges 
mûködtetõ, mérõ, ellenõrzõ, biztonsági szerelvényekbõl és a 
csõvezeték rendszerbõl áll.

A napkollektoros rendszer általános mûködési elve, hogy a 
napkollektorok a kazánházba elhelyezett 1 db 1000 literes 
melegvíz-tárolót fûtenek egy külsõ hõcserélõn keresztül. A 
melegvíz-tároló elõmelegíti, vagy megfelelõ napsugárzás esetén 
teljesen felfûti a meglévõ, gázkazánokkal fûtött tárolókba belépõ 
vizet.

Ezúton büszkék lehetünk rá, hogy a környezettudatosság, a 
fenntarthatóság és a mûködési költség csökkentése nevében a 
Gondozási Központ is a „naplopók” körét bõvíti.

Percze Renáta
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

Napkollektorok a Gondozási Központ tetején

Rimóciak a váci hóesésben
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
„Iskola, iskola ki a csoda jár oda”Márciusi ünnepeink

Marika és Adrienn tanító nénikkel való elõzetes egyeztetés szerint 

idén is ellátogattunk az elsõ osztályosokhoz, a nagycsoportosainkkal. Március 15. idén kicsit másképp
Ez a program mindig élmény a gyerekek számára, hiszen már Március 14-ére már minden gyerek elkészítette a nemzeti színû zászlót, tulipánt, 
izgatottan várják az iskolát, és azt is szeretnék tudni, hogy milyen illetve szélforgót, amit elvittünk volna a megemlékezés helyére, ugyanis mi ovisok 
belülrõl egy osztályterem. Ámuldozva néztek szét a tanteremben és mindig elõzõ nap ünnepelünk. Sajnos a rossz idõ miatt idén csoportszobai 
bátortalanul üdvözölték egymást a régi barátokkal. Játékos, ünneplésre kényszerültünk, emlékeink szerint ilyen még nem fordult elõ. 
hangulatos tanórán vettünk részt. Nagycsoportosainkat lenyûgözte, Közösen meghallgattuk a Himnuszt és röviden meséltünk a gyerekeknek a 

hõsökrõl és a szabadságról. A nagyobbak elszavalták a Nemzeti dalt, valamint hogy a volt óvodások a kis meséket már önállóan olvassák. Nem 
a kisebbek is az alkalomhoz illõ versekkel, dalokkal emlékeztek. érkeztünk üres kézzel, ajándékot vittünk az iskolásoknak, és a mi 

Az ünnep elmúlásával, amikor az idõjárás már lehetõvé tette, ovisaink is kaptak meglepetést. Jól éreztük magunkat. Ez a nap is 
természetesen elsétáltunk a Petõfi szoborhoz. A gyerekek megnézhették a hozzájárult az iskolavárás pozitív élményének mélyítéséhez.
koszorúzott emlékmûvet és az általuk készített jelképeket is megtalálhatták. A 

Boldog Bernadettgyerekek számára ezzel lett teljes az ünnep.

FELHÍVÁS!!!
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2013/2014 tanévre történõ óvodai beíratásra

a Rimóci Szent István Óvodába az alábbi idõpontokban kerül sor.

2013. április 7-8. (hétfõ-kedd) 8 órától 16 óráig

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- születési anyakönyvi kivonat, 
- lakcímet igazoló igazolvány,

- TAJ kártya.
Molnár Lászlóné óvodavezetõ

Mindenki énekel

,,Talpra magyar, hí a haza!’’

Az iskolások között

Marika tanító nénit mindenki figyelte

TÁVOLBÓL...  Rimóciak a nagyvilágban
 

Sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket kérdezünk: mi lett velük, hol és hogyan 
élnek most, mit jelent számukra a szülõföld és mit éreznek, ha Rimóc nevét hallják? Reméljük olvasóink 
érdeklõdéssel kísérik figyelemmel rovatunkat és benne a volt rimóciak történetét.

2012 decemberében a váci férfi- Karolina Katolikus Iskola gazdasági 
szövetség néhány tagjával látogatást vezetõje lett. Én vállalkozóként dolgo-
tettünk Rimócon, hogy az éppen alakuló zom, munkám nem helyhez kötött, de a 
helyi csoportnak segítséget és bíztatást család nagy részének kedvezõbb volt, 
nyújtsunk. Ez az este lehetõséget adott hogy újra költözzünk. Új lakóhelyünkön 
arra, hogy egy kötetlen beszélgetés során igyekszünk részt venni az egyházi és 
betekintést nyerjünk a falu gondjaiba, közösségi életben. Tagjai lettünk a 
örömeibe és célkitûzéseibe. Büszkeséggel székesegyház Szent Cecília kórusának, 
töltött el, hogy itt is láthattam szülõfalum csatlakoztam a férfi-szövetséghez, aktív 
helytállását és váci társaim õszinte részesei vagyunk a Vácról induló biciklis 
rácsodálkozását. Sokat jelentett nekem, zarándoklatoknak is.
hogy részt vehettem ennek az estének a Hiába kerültünk egyre távolabb 
megszervezésében és ennek a kapcsolat- Rimóctól, mégsem szakadtunk el teljesen 
nak a megteremtésében, mert bár a falu életétõl. Annak idején, amikor 
családommal Vácra kerültünk, Rimóc Dávid fiam trombitálni tanult, Beszkid 
mint szülõfalum mindig is fontos marad Józsi révén a Rezesbanda tagja lett. Igaz, 
számomra. Bízom abban, hogy ez a ez nem volt hosszú idõszak, de máig 
kezdeményezés nem egyszeri alkalomra emlegeti a bandában szerzett élményeit. 
szólt, hanem valami jónak a kezdete. Az is Jelenleg egy budapesti tv-nél dolgozik. 
nagy megtiszteltetés, hogy felkértek, írjak Néhány éve Bernadett is fellépett rimóci 
néhány sort magamról és családomról. rendezvényeken (jótékonysági bálon, 

Sok kedves emlék jutott eszembe, többek között az, falunapon, templomi koncerten), ahol énekével sokakat 
mikor Sághi Ferenc plébános úr büntetésként százszor megörvendeztetett. Most egy budapesti óvodában óvónõ. 
leíratta velem: „Ministrálás közben nem forgolódok!” , vagy Judit az ELTE magyar és klasszika-filológia szakán tanul. 
amikor a szalmakazlat felgyújtottuk.  Egyik dolgozatát a palóc nyelvjárásról írta, melyhez 

1980-ban, amikor megnõsültem és családot alapítottam, Rimócon, Pásztor Rozi néninél gyûjtött anyagot. Kedves 
Balassagyarmatra költöztünk, mivel ott volt munkahelyünk. idõtöltése a néptánc, szívesen hallgatja és tanulja a szebbnél-
Abban az idõben úgy gondoltuk, hogy mindnyájunknak így szebb rimóci énekeket.
lesz a legjobb, bár  távol a családunktól  nem volt mindig Az is nagy öröm és egyben ünnep számunkra, ha a 
könnyû a helyzetünk. A gyerekeink: Dávid, Bernadett és népviseletet magunkra ölthetjük, akár itt Vácon a 
Judit általános iskolai tanulmányaikat még Balassa- Hétkápolna búcsúján, akár Rimócon. 
gyarmaton végezték, de középiskolába már mindhárman Istennek hála, én Rimócra még valóban hazamehetek, 
Vácra jártak. 2006-ban feleségem is Vácon kapott állást, a mert édesanya hazavár.                                     Vincze Bertalan

szebb könnycsepp is van a világon! Szomorú volt az angyal, Húsvétra
mert nem tudta teljesíteni Isten kívánságát. Úgy gondolta, 

hiába minden igyekezete, a legszebb könnycseppre soha sem 
Ismét találtam egy olyan ismeretlen eredetû történetet, amit talál rá. Elfáradván a kereséstõl betért egy templomba, és a 
szívesen megosztok. Réges-régen történt... félhomályban egy embert vett észre, aki félrehúzódva 

keserûen zokogott. Saját bûneit siratta, nem talált vigaszt, mert 
Réges-régen történt. Angyalt küldött a földre a Jóisten, átérezte szörnyû tettét: az Istent bántotta meg. Ezért folyt a 

hogy vigye fel az égbe a legszebb könnycseppet. Az angyal könnye, és meleg esõként áztatta a poros követ. Az angyal 
bejárta az országot, világot. Végre rátalált egy özvegy nyomban mellette termett: szemkápráztatóan ragyogott 
édesanyára, aki egyetlen gyermekének koporsója felett valamennyi könnycsepp, miközben tarsolyába gyûjtögette 
hullatta könnyeit. Minden könnycseppje igazgyöngynek õket. Érezte, hogy végül mégis sikerül teljesítenie a rábízott 
látszott, szikrázott rajtuk a napsugár. Az angyal azt gondolta, feladatot. Valóban a könnycseppek oly szépek voltak, hogy az 
hogy könnyen teljesítette a feladatot. Túl korán örvendezett. angyal nem tudta levenni róluk a tekintetét. Amikor a 
Isten ugyan megdicsérte õt szorgalmáért, de azt mondta, hogy könnycseppekkel odaállt a Jó Isten elé, dicséretben részesült. 
szebb könnycsepp is van a világon. Az angyal ismét útnak Isten így szólt hozzá: - Látod nincs szebb ragyogás, nincs 
indult. Másodszor egy ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi aranyosabb fénysugár, mint ami a bánat könnyérõl verõdik 
trónus elé, de ezzel sem teljesítette feladatát. Újból a földre vissza. Mert a bánat fakasztotta könnycseppek igaz szeretetrõl 
röppent. Villámgyorsan gyûjtögette a legkülönbözõbb tanúskodnak, és csillogásukkal a bûntõl megmenekült szabad 
könnycseppeket: Hálakönnybõl, keserû csalódásból ember szépségérõl gyõzik meg a világot. A bûntõl felszabadult 
kihullajtottat, bánatos édesapáét, szomorú édesanyáét, ember az örökkévalóság fényét sugározza. 
haldokló emberét... Isten azonban mindezekre azt válaszolta: Kaluzsa Mónika
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Tamás Gábor rendõr százados hozzászólásában kiemelte, hogy A polgárõrök közgyûlése
„ a polgárõrség a rendõrség szeme” és „legyenek büszkék a rimóci 
polgárõrség tagjai magukra, mert az egyik leg-sikeresebben 

Az elmúlt években kialakult szokás mûködõ szervezet a kistérségben. Ennek elismeréséül a 
szerint a Rimóc Polgárõr Egyesület elnöke a közelmúltban betörõket leleplezõ két polgárõrt, Jusztin Bélát és 
nemzeti ünnepünkhöz közeli napra, ebben Beszkid Gábort jutalomban részesítette a kapitányság nevében.
az évben március 16-ára hívta az egyesület Elismerõen szólt szervezetünk munkájáról Lázár István, a 
tagjait az évi rendes közgyûlésre. A Nógrád Megyei Polgárõr Szövetség elnökhelyettese, és Szabó 

várhatóan szép számmal jelen lévõ tagságra figyelemmel a Endre a Polgárõrség Szécsényi Kistérségi vezetõje is, akik 
közgyûlés elõtti órában, délután egy órától szakmai képzésre kilátásba helyezték a fent említett polgárõrök megyei szövetség 
került sor, melyet Vágvölgyi Géza rendõr százados tartott meg. általi elismerését.
A képzés a megváltozott jogszabályi környezet ismertetésére Szót kért még Farkas Attila meghívott vendég, önvédelmi 
fókuszált. Hallottuk többek között, milyen szervek munkáját sportoktató, aki felajánlotta szakmai tudását és tapasztalatát a 
milyen feltételek mellett segítheti a polgárõr, megtudtuk azt is polgárõrség tagjai számára tartandó önvédelmi tanfolyam 
mik a szolgálatellátás feltételeiben bekövetkezett változások. A megtartására, amit ezúton is köszönünk.
részletekre is kiterjedõ elõadást a jelenlévõ polgárõrök Ezt követõen elismerések átadására került sor. Az elmúlt 
figyelemmel és fegyelmezetten hallgatták végig. évben végzett kiemelkedõ szolgálatteljesítésért elismerésben 

A képzést követõen megérkeztek meghívott vendégeink is, részesültek Beszkid Gábor, Beszkid Jánosné, Golyán József, 
így 14 órakor megkezdõdött a közgyûlés. A gyûlésen részt vett Jusztin Béla, Mócsány Gergelyné, Péterné Kiss Zsuzsanna, 
Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárõr Szövetség elnöke, Vanyáné Erdélyi Márta, Vágvölgyiné Kiss Mária és 
Lázár István, a Nógrád Megyei Polgárõr Szövetség elnök- Vinczéné Balázs Erzsébet.
helyettese, Szabó Endre a  A közgyûlési munkát befejezve a tagság még jó ideig együtt 
vezetõje, Tamás Gábor rendõr százados a közrendvédelmi és maradt, hogy a polgárõr lányok és asszonyok által készített és 
közlekedési osztály vezetõje, egyben a kapitányság vezetõjének feltálalt finomságok elfogyasztása mellett szabad beszélgetés-
a helyettese, valamint Kovács Béla és Szõke Tibor rendõr ben osszák meg elõzõ évi tapasztalataikat.
zászlósok, a KMB csoport tagja és vezetõje. Aki jelen volt, csak megerõsítheti azt az állítást, hogy jó 

A jegyzõkönyv vezetését Szoldaticsné Tállai Tímea érzés ehhez a csapathoz tartozni. Várunk mindenkit, hogy 
vállalta, annak hitelesítésére megválasztásra kerültek Jusztin közös erõvel, együtt, egymást segítve tegyük településünk 
Béla és Varga Bálint polgárõrök. biztonságáért.                                          Beszkid Andor polgárõr

Péter Zsolt elnök számot adott a 2012. év gazdálkodásáról, 
majd szakmai beszámolóra került sor. Ennek során sajnálattal 
állapította meg, hogy a fiatalabb korosztályban nem elég erõs a 
polgárõr mozgalomban való részvételi hajlam. A beszámolót a 
jelenlévõ tagság elfogadta. Ezt követõen elnök úr ismertette a 
2013. év költségvetési tervezetét, amit kérdések, hozzászólások 
követtek. Az ez évi terv szintén egyhangúlag került elfogadásra. 
A hozzászólások során Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárõr 
Szövetség elnöke köszöntötte a tagságot, majd gratulált a 
rimóci polgárõrök eredményes munkájához. Technikai jellegû 
információként ismertette, hogy ez év július 1-ig új polgárõr 
igazolvánnyal lesznek ellátva a polgárõrök, de ehhez az 
szükséges, hogy minden érdekelt keresse fel az okmányirodát, 
ahol elindítható az új igazolvány igénylése.

Vass Miklós ismertette még, hogy ebben az évben 
valószínûleg egy napon, június 29-én lesz az országos és a 
megyei polgárõr nap. Jó hírként elmondta, hogy az egyesület 
munkáját elismerve a jövõbeni eredményességhez a Megyei 
Szövetség egy számítógéppel kíván hozzájárulni, amit 
elnökünk a közgyûlés után át is vett. 

Polgárõrség Szécsényi Kistérségi

annyival könnyebb összeépíteni az elképzelt figurát. A 
legáltalánosabban általam használt méret az 5x7-es. Ezzel a 
mérettel készül minden.Vendégségben - Mi az a minden?
- Az elõbb említetteken kívül például gyertyatartó, és persze 
mindegyikbõl több színben és formában. Közel száz darabot E havi számunkban egy 
csináltam már, a legnagyobb 2200 darabból állt, de a legtöbb különleges hobbit ûzõ emberrel 
1800 darabot tartalmaz.beszélgettem. Valószínûleg 
- Melyiket volt a legnehezebb elkészíteni?kevesen tudják Huszkó Sáriról, 
- Az elsõ hattyút. Sok hibával, a minta is elcsúszott, többször hogy micsoda ügyesen hajtogatja 
szétszedtem, amíg végül elkészült.a papírlapokat, és ezekbõl milyen 
- Saját ötlet alapján hajtogatsz, vagy máshonnan lesel el mintákat?gyönyörû dolgokat alkot.
- Az említettek mind saját kútfõbõl készültek. Szinte - Lehet-e ezeket alkotásnak 
mindent meg lehet csinálni, csak tudni kell, hogy milyen nevezni?
méretû legyen a papír, amivel kezded.- Különlegesek, de nem nevez-
- Van-e kihívás, feladat új készítésére?ném õket alkotásnak. Inkább 
- Igen, delfint szeretnék csinálni, de nem akar sikerülni. De kézimunka, idõtöltés, hobbi.
nem adom fel, elõbb-utóbb meglesz. Próbálkozom a rimóci - Honnan jött az indíttatás, 
címerrel is, az is folyamatban van. hogy kezdõdött a „hajtogatás”?
- Milyen tulajdonságok fontosak a hajtogatáshoz?- A Praktika címû újságból 
- Nagyon fontos és elsõ az akarat, hogy akarjam csinálni. készítettem az elsõt, egy 
Aztán kitartás, türelem, kézügyesség. Ez tulajdonképpen kuszudama-gömböt a Gyerekházba díszítésnek. Aztán 
nagyon hasonlít a hímzéshez, vagy a horgoláshoz, a készült több is szülinapos gyerekeknek, vendégeknek 
kézimunkán alapszik az egész.ajándékba.
- Melyik a legkedvesebb tárgy, amelyiket hajtogattál?- Mindjárt jól sikerültek az elsõ „gömbök”?
- Az a helyzet, hogy mind kedves. Volt két darab, ami - Le volt írva az elkészítés folyamata, de az alapján nem tudtam 
különösen nehezen készült, mert egészen más technikával megcsinálni. Sokáig tartott, amíg rájöttem a technikájára, 
csináltam. Ezekkel dolgoztam a legtöbbet. Még szerencse, hogy szét kell szedni és fordítva összehajtogatni.
hogy van segítségem a hajtogatásban, a testvérem és a - Mennyi idõ kellett az elkészítéséhez?
sógorom.- Nem tartott sokáig megcsinálni. Az elkészítési idõ attól is 
- Lehet-e ezeket esetleg értékesíteni?függ, hogy milyen méretû papírdarabokat használok, 
- Hát adtam már el belõle néhányat, de a legtöbbet p ld ul 7x7-est vagy 10x10-est. Ez persze csak a gömbre 
elajándékozom. El lehetne menni velük vásározni, vagy vonatkozik, mert ha mást készítek, más méretû papír kell. A 
rendezvényekre, de nagyon körülményes õket szállítani.7x7-es papír a legkisebb, amit még jól meg lehet hajtogatni.
- Tervek a jövõre nézve?- Honnan van az alapanyag?
- Természetesen tovább fogom csinálni, mert igazából még - A színes fénymásolópapírt nyomtatványboltból szereztem 
csak négy hónapja annak, hogy elkezdtem. Majd meglátjuk, be. Egy csomagban öt szín van, ötször húsz darab. Száz 
mit hoz a jövõ.darab ezer forintba kerül. Ha egy színbõl több kell, akkor 
- Én mindenesetre a Rimóci Újság szerkesztõi nevében is általában Salgótarjánból veszem.
gratulálok a sok szép munkához. Erõt és kitartást kívánok a - A gömbök után mi következett?
továbbiakhoz!

- Az is a Gyerekházhoz kapcsolódott. Kerestem papír-
Távozásomkor n egy kisebbfajta kuszudama-gömböt, a Rim ci js g 

hajtogatást az interneten, és különféléket találtam,  
szerkeszt s ge pedig egy p v t kapott ajándékba. K sz nj k  Akinek 

hattyú, váza, kosár, páva. Ha megismered, már nagyon felkeltettük az érdeklõdését a papírhajtogatás iránt, bátran keresse fel 
egyszerû hajtogatni és minél pontosabb a hajtogatás, késõbb Huszkó Sárit. Nem fog csalódni!                                     Beszkid János
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A tagság figyelmesen hallgatja a felszólalótMi is gratulálunk Jusztin Béla polgárõrnek

Az elismert polgárõrök kitüntetése
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Vajon miért sietünk tönkretenni?

Köszönettel: Vincze Nikolett

Felkutatva a megyei hírlap 1994.08.30-i lapszámát, az alábbi írásra 
bukkantam: „A Hollókõt és Rimócot összekötõ kerékpárút második 
ütemét adták át tegnap rendeltetésének. A keskeny aszfaltcsík 

Minden tönkremegy egyszer. Semmi sem örök. Az idõ vasfoga elkészültével 1,5 centiméterrõl több mint 2 centiméterre nõtt az egy fõre 
mindenen nyomot hagy. Fontos azonban tudnunk, hogy mi, milyen jutó bicikliút hossza Nógrád megyében! A beruházás tavalyelõtt 
hosszú idõt él meg, mit, milyen hosszú idõre terveztek, gyártottak vagy kezdõdött, októberben indult a kivitelezés. A közúti igazgatóság 
éppen készítettek el. Mindezeken kívül azonban egy dolog még igazgatója, Fráter István adott tájékoztatást a munkáról.
meghatározza az élettartamot. Ez pedig, hogy mennyire óvjuk, védjük, - Az útépítés elsõ üteme 3,1, a második pedig 1,5 kilométer volt. A 
rendeltetésszerûen használjuk-e tulajdonunkat vagy a ránk bízott kerékpárút az Egút Rt. kivitelezésében készült. A mûszaki átadás 
dolgokat. Amennyiben valamivel nem törõdünk, nem óvjuk, nem egyébként már júliusban megtörtént, és azóta elkészültek a kisebb 
tartjuk karban, de még nem is megfelelõen használjuk, annak a javítási munkálatok is. A térség idegenforgalmában nagy jelentõségû 
tönkretételét segítjük elõ. ez a szakasz, de ha a Szécsényt és Rimócot összekötõ kerékpárút is 

Így van ez a Rimóc-Hollókõ - sokáig a megye egyetlen - megépül, bizonyára sokat fejlõdik a térség idegenforgalma. A 
kerékpárútjával is. Nemcsak a motorosok, terepmotorosok kerékpárút mellett egy földút is épült, amelyen gépkocsival és 
használják már, hanem az ilyen sáros idõszakokban a faszállító és munkagépekkel lehet közlekedni.”
egyéb gépkocsik is. Nem számít sem az árok, sem a korlát, sem a A közel 20 év, vagyis az idõ a mi kerékpárutunkon is meglátszik. A 
társadalmi munkával elültetett facsemete. A sár arra hívná fel a töredezett, repedésekben fû nõtte kerékpárút már felújításra szorulna, 
jármûvezetõk figyelmét, hogy most nem alkalmas az idõszak a de a célját még mindig eléri. Nyáron nem egyszer lehet látni gyalogos 
földutas közlekedésre, keresztülgázolva mindenen ráhajtanak a és biciklis turistákat a szakaszon. Miért kell hát a helyieknek a saját 
kerékpárútra, mit sem törõdve azzal a ténnyel, hogy a kerékpárút „kölcsönkapott” kerékpárútjukat tönkre tenni? Csak azért, hogy a 
teherbírása nem gépjármûvekre lett tervezve. A sárfelhordásról gyermekek, unokák már ne ismerjék, és ne használhassák? Miért 

siettetjük, és miért nem lassítjuk inkább a kerékpárút tönkretételét? Aki már nem is beszélve. Sokak szerint a bolygónkra, a Földre is azért 
tudja a választ, az küldje el számunka rimociujsag@gmail.com címre kell vigyázni, mert nem a miénk, csak kölcsönkaptuk az 
e-mailben vagy postai levélben a szerkesztõségünknek címezve.unokáinktól. Miért nem tudnak egyesek a köz-  vagy ha úgy tetszik 

a falu tulajdonára is ilyen szemmel nézni?

Bizonyára a jármûvezetõ is tudja, mi célból kerültek a korlátok kihelyezésre Több szakaszon is lehet látni hasonló képeket

I K Sz Tntegrált özösségi és olgáltató ér kialakításáról

Újságunk februári számában beszámoltunk a Dr. Manga János Közösségi Ház 
megújulásának, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakításának 
állapotáról.

A Kobak Egyesület a beruházás elsõ számláit októberben fizette ki hitelbõl és 
nyújtotta be elsõ kifizetési kérelmét a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé. 
A helyszíni ellenõrzést követõen 2013.02.05-én megkaptuk a támogatás elsõ felét, 
összesen 14.554.281 Ft-ot, így az elsõ hitelünket vissza tudtuk törleszteni és az elsõ 
hitelszámlánkat meg tudtuk szüntetni.

A beruházás második szakaszában a résszámlákat januárban kellett kifizetnünk, 
ehhez ekkor az Egyesület újabb 14.500.000 Ft-os hitelt vett fel. Ezt követõen a 2. 
kifizetési kérelmünkben hiánypótlásra szólítottak fel minket, melyet Bablenáné 
Mócsány Georgina segítségével az elmúlt idõszakban nyújtott be az Egyesület. 
2013.04.05-én kaptuk meg a második kifizetési kérelmünket jóváhagyó határozatot, 
mellyel 14.143.635 Ft támogatásban részesítettek minket.

A beruházás jól halad, a vizesblokkok leburkolásra kerültek, jelenleg a többi 
helyiség (konditerem, klubhelyiség, teakonyha, könyvtár, internet terem, nagyterem, 
ruhatár, stb.) festése, burkolása van folyamatban. A tervek szerint az épület elõtt 
lefedésre kerül az árok, a tér viakolor burkolatot kap, parkolók, babakocsi és kerékpár 
tárolók kerülnek kialakításra. A beruházás várható befejezése 2013.06.30. Ezt 
követõen kerülnek beszerzésre még a pályázaton elnyert eszközök. 

Vincze Nikolett elnök
A kerítés félig már elbontásra került

A szépkorú férfiak mûsorral kedveskedtek a hölgyeknek

Minden szépkorú hölgy kapott egy szál virágot

Nõnap a Gondozási Központban

2013. március 8-án intézményünkben is nõnapi ünnepséget 
tartottunk, amelyre a Gondozási Központ hölgy tagjait hívtuk 
meg.

Az ünnepség szervezése során sokat gondolkodtunk azon, 
milyen ünnepi mûsorral is kedveskedhetnénk meghívottjaink-
nak, még végül úgy döntöttünk a Gondozási Központ férfi 
tagjait és Beszkid Andor polgármestert kérjük meg erre a nemes 
feladatra.

Személyesen kerestük meg Kobela András bácsit, hogy 
verssel köszöntené-e a hölgyeket, Czele Lajos bácsit harmonika 
játékra kértük, Erdélyi István bácsi felé az volt a kérésünk, hogy 
saját gondolataival köszöntse a hölgyeket, még Vincze Béla 
bácsit nóták éneklésére kértük meg, a polgármester úrra maradt 
az ünnepség megnyitása és a hölgyek köszöntése.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a megkeresett férfiak 
azonnal igent mondtak a felkérésünkre és boldogan vállalták az 
ünnepi mûsorban való szereplést. Ez úton is köszönöm nekik, 
hogy segítségünkre voltak és, hogy jó hangulatot varázsoltak a 
Gondozási Központ csoport termébe.

A nõnap természetesen nem igazi virág nélkül, ezért a 
mûsor mellett egy szál szegfûvel is köszöntötték a férfiak a 
megjelent hölgyeket. A Gondozási Központ dolgozói pedig 
szendvicsekkel, apró süteményekkel vendégelték meg a 
résztvevõket.

Örömömre szolgált, hogy intézményünk hölgy tagjai is 
elfogadták a rendezvényünkre a meghívást és benépesítették a 
Gondozási Központot. A nõ örök - tartja a mondás, - ezért 
fontosnak tartom, hogy a szépkorú hölgyekrõl is megemlékez-
zünk, õket is köszöntsük és ünnepeljük nõnap alkalmából. 

Bablena Péterné  intézményvezetõ

ezért. Mint, ahogyan most is, hogy gondoltatok ránk, N nap szervezkedtetek, a mûsor után bõségesen megterített asztallal 
vártatok minket, hogy sosem hagytátok üresen a poharunkat 

,,Ha Isten a nõt a férfi urává akarta volna tenni, Ádám fejébõl vette (ezt majd kellõ mértékben igyekszünk viszonozni!), és 
volna. Ha rabszolgájává, a lábából. Ámde oldalából vette, mert legfõképpen, hogy könnyeket csaltatok a szemünkbe: a 
élettársává, egyenlõ párjává akarta.’’ meghatottságét és a nevetését. 

/Szent Ágoston/ Köszönet minden ,,hivatalos  férfiembernek, aki ezt az estét 
szervezte nekünk, és a nõknek, akik eljöttek, és nevetéssel, Nem akarok ünneprontó lenni, de ha õszinte akarok lenni, 
jókedvvel jutalmazták õket meg persze magukat. És mivel nincs nem igazán szeretem az egy napos, kötelezõen megünneplendõ 
meg a nõ férfi nélkül, férfi meg a nõ nélkül, egyezzünk meg napokat. Konkrétan a nõnapra gondoltam. Nem mintha nem 
annyiban, hogy minden nap nõnap is meg  ,,Jenõ” nap is. esne jól egy kis virág vagy köszöntés, de mindig szívesebben 

Köszönettel: Kaluzsa Mónikafogadtam és elõbbre valónak tartottam a mindennapos 
segítségeket, figyelmességet. Amikor Beszkid Jancsi betoppant 
hozzánk és átadta nekem az önkormányzat nõnapi ünnepségére 
szóló meghívót, mondanom sem kell mindez nem jutott 
eszembe, sõt örültem is neki, hogy mint újságos kollegára, rám is 
gondoltak. Fõleg, hogy még soha sem voltam jelen, de mindig 
eljutott hozzám is, hogy milyen jó volt a nõnapi mûsor. Amikor 
megérkeztem a sportöltözõbe öltönyös úriemberek fogadtak az 
ajtóban, lesegítették a kabátom, viccesen megjegyezve, lehet, 
hogy eladják. Szinte a helyemig kísértek, meghatott a 
figyelmességük, amit felénk, nõk felé tanúsítottak. Aztán a 
várva-várt mûsorban mindent megkaptunk, ami fontos nekünk: 
köszöntõ szavakat, megható verset, szívhez szóló dalokat, 
mosolyt csaló mesét, és ami az én szívemhez igazán közel állt, 
olyan humoros jelenetet, amelynek nem volt egy perce sem, 
amit ne kacagtam volna végig. Igen, mi nõk sokszor 
belefáradunk a házimunkába, a mindennapos teendõkbe, és ha 
egy férfi megnevetteti a nõt, azt gondolom, a legjobb orvosságot 
szolgáltatja neki, ráadásul, végtelenül hálásak is tudunk lenni 

õ

’’

A férfiak a hagyományokhoz híven mûsorral és virággal is köszöntötték a nõket
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többségét manapság nem tölti el büszkeséggel, hogy 

magyar.Március 15-rõl…
A csarnokban a Himnusszal kezdõdött „hivatalosan” az 

ünnepi mûsor. Ezután rögtön én következtem. Bár többször A 15-i héten hívott fel Bablena Feri azzal a kéréssel, hogy 
vettem már részt hasonló rendezvényeken a korábbi elmondanám-e a Nemzeti Dalt március 15-én. Miért ne -
években, egy bizonyos szintû izgalom mindig van az gondoltam magamban - egyébként is forradalmi hangulat-
emberben. Remegõ lábakkal mentem fel a színpadra. ban voltam éppen akkor. Szóval elvállaltam a felkérést, a 
Próbáltam olyan hangulatban elmondani a verset, ahogy ezt vers szövegére nagyjából emlékeztem persze azért párszor 
valószínûleg tette Petõfi '48 márciusában. Utánam a elolvastam a pontos szöveget a hét folyamán.
polgármester úr ünnepi köszöntõje következett, melyben a Március 15-én szokatlanul hideg, szeles volt az idõ, 
magyarság egységére és az összetartozás jelentõségére hívta délelõtt hózáporral. Többekben kétség támadt - köztük 
fel a figyelmet. Ezt követõen a rimóci Szent István Általános bennem is - lesz-e egyáltalán megemlékezés és hol. Egy-két 
Iskola diákjai egy-egy verssel elevenítették fel '48-49 telefonváltás után tisztázódott, hogy csak a koszorúzás lesz a 
eseményeit. Az elõzõ évektõl eltérõen egy elõadást is Petõfi szobornál, majd nem éppen egy megszokott helyen, a 
bemutattak a hétvégén itt vendégeskedõ budapesti Arany Sportcsarnokban folytatódik a mûsor.
János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Vacogva indultam el otthonról fél 4 után pár perccel. 
Intézmény tanulói. A helység kalapácsát adták elõ zenés-Amikor a Petõfi szoborhoz értem, néhány ember várakozott 
táncos feldolgozásban. Az elõadás érdekessége volt, hogy a környéken. A korábbi évekhez hasonlóan idén sem 
rimóci táncokat láthattunk benne. A színjáték még annak is ragadott el többeket az identitástudata az ünnepen. A 
élvezetes volt, aki esetleg nem ismerte a történet eredeti többiek mentségére mondom, hogy talán az idõjárás tartotta 
változatát.õket vissza, ami tényleg nem volt ideális egy szabadtéri 

Az ünnep zárásaként elhangzott a Szózat, a polgármester megemlékezéshez.
úr megköszönte a részvételt a szereplõknek és akik eljöttek A szobor tövénél egymás után helyezték el a koszorúikat 
erre a délutánra. Azok, akik jelenlétükkel megtisztelték az a különbözõ civil szervezetek, és a község közintézmé-
eseményt, úgy gondolom, egy kellemes délutánt töltöttek el. nyeinek képviselõi. A koszorúzások után Beszkid Veronika 
A program végérõl már csak egy kis kötetlen beszélgetés megkérte a jelenlévõket, hogy a  magyar zászlót követve 
hiányzott, ahol az emberek megoszthatták volna az sétáljanak át a Sportcsarnokba. A zászló éppen nálam volt. 
ünneppel kapcsolatos gondolataikat vagy akár a hétközna-Még véletlenül került a kezembe a koszorúzás elõtt, „fogd 
pok eseményeit egymással. Lehet, hogy ezt sokan már meg egy kicsit” címmel. Így aztán elindultam, utánam 
szükségtelennek érzik, de talán ezzel is tehetünk valamit egy az idõközben kb. 80-100 fõre növekedett tömeg. Nekem 
jobb Magyarországért.                                            Virág Bálintmegtisztelõ feladat volt ez annak ellenére, hogy az emberek 

, 

Több civil szervezet és intézmény is elhelyezte koszorúját A megkoszorúzott

Petõfi szobor
Közösen vonultunk át a sportcsarnokba a rendezvényre

A helyi általános iskolás gyerekek adták a mûsort Virág Bálint szavalta

el a Nemzeti dalt
Sokan jöttek el, hogy közösen emlékezzünk meg a szabadságharcról

Szombaton 7:30-kor reggeliztünk, majd tanultuk a rimóci Rimóci élményeink táncokat a Sportcsarnokban. Ezen az órán többet foglalkoztunk a 
régi stílusú lépésekkel. Az óra végén a tánctanárunk körbevezetett a 

Amikor az utazás napján fölkeltem, egészen 2 óráig azt 
faluban, és mesélt a nevezetességeirõl. Aztán hazamentünk, 

kívántam, hogy maradjon el az egész kirándulás. (Az aggasztó 
megebédeltünk, majd meglátogattunk három múzeumot: a rimóci 

idõjárás is lehetett ennek az oka.) Aztán jött egy busz, rajta szép 
Babamúzeumot, ahol próbababák voltak felöltöztetve népviselet-

piros virág, és egy felirat: Rimóc, már nem gondoltam ezt. Láttam, 
be, a Tájházat, ahol bemutatták a régi munkaeszközöket 

hogy jó társasággal vagyok, és hogy nagy baj nem lehet. 
(szövõszék, szõlõprés stb.), és a Fõkötõ Múzeumot, ahol a palóc 

Megérkezésünkkor elkezdett esni a hó, estére már hóvihar volt, 
fõkötõkkel ismerkedhettünk meg. A lányoknak persze a Fõkötõ 

de nem ment el a kedvem. Szállásunk egy nagyon szépen felújított 
Múzeum tetszett a legjobban, sok színes gyöngy, szalag volt 

igazi parasztház volt, régies bútorokkal, nagy ebédlõvel és jól 
mindegyik fõkötõn. Vacsora után táncház helyszínévé alakítottuk 

felszerelt konyhával. Gyorsan megszerettük a szállást. A legjobban 
át az ebédlõt. Estefelé megérkezett a Rezesbanda (ez a helyi fúvós 

a hógolyózást élveztem a Tízpengõs Fogadó hatalmas udvarán.
zenekar). A Banda sarkantyúst, csárdást, és kukorgós táncrendet 

A megérkezés és kipakolást követõen megvacsoráztunk, majd 
fújt nekünk. Norbert kicsi lánya, Csenge is hallgatta a zenekart 

este Margit néni (Holecz Istvánné) az ebédlõben bemutatta nekünk, 
velünk együtt. Hangulatos táncház kerekedett. Ezután Barna bacsi 

hogyan kell befonni a lányok haját. A fiúk jegyzeteltek. Utána 
székely népmeséket mondott nekünk, és mesélt az életérõl. Aztán 

részletesen megismerhettük Rimóc hagyományait, szokásait 
11 órakor lefeküdtünk, és reggel 6 óráig húztuk a lóbõrt. Ekkor 

Paluch Norbert elõadásában. Az elõadás után (11 órakor) 
fölkeltünk, és elkezdtük összepakolni a cók-mókunkat. 7:30 felé 

nyugovóra tértünk a hálószobáinkban.
megreggeliztünk, és kezdetét vette a vetélkedõ. Nagy volt a tét: egy 

Éjszaka jól aludtam, bár keveset. Másnap sajnos túl korán 
gyümölcstorta az elsõ helyezetté. Az eredményhirdetés után szépen 

keltünk, és délelõtt 3 órát táncoltunk, de ez minõségi tánc volt. 
felöltöztünk, és elmentünk a templomba. Felemelõ érzés volt részt 

Rimóci táncokat tanultunk Norberttõl és párjától, akik jól 
venni a misén.

elfárasztották a kis csapatunkat. A táncoktatás után hazamentünk, 
Megebédeltünk, és többszöri elindulás után hazaindultunk.

megebédeltünk, majd a néptáncos ruháinkal együtt elmentünk a 
Nagyon jól telt el ez a három nap, nagyon érdekes volt a 

Sportcsarnokba. Egy órát (talán többet) próbáltunk, aztán elõadtuk 
helyiektõl megtanulni a saját táncukat. A táncokat már mi is 

a helybélieknek Petõfi Sándor: A helység kalapácsa címû 
tanultuk órán, mégis más volt tõlük látni a lépéseket. Élményekkel 

komédiáját, a március 15-i ünnepségen. A bemondó köszönetet 
gazdagodva érkeztünk vissza Pestre.

mondott nekünk, mert rimóci táncokkal tarkítottuk a drámát. A 
Mikor hazajöttünk, többen is bejelöltük a facebookon Rimóc 

fellépésünkre sokan eljöttek, sokat tapsoltak nekünk. Jó érzés volt. 
községet, ahol már ott volt a fotónk. Jó érzés volt látni. Jó kis 

A Sportcsarnok nagyon tetszett nekem, mert szépen ki volt díszítve. 
tavaszi (téli) kirándulás volt. És Rimócon furcsa módon jobb is volt 

Ezek után hazamentünk, megvacsoráztunk, és eltettük magunkat 
az idõ, mint bárhol máshol az országban! Nagyon köszönünk 

másnapra. Ezután volt egy eléggé testedzõ kocsitolás (egy 
mindent!

lerobbant kocsin is segítettünk). Majd megvacsoráztunk, és Margit 
néni két lánnyal és egy legénnyel együtt népi játékokról beszélt, és (A fenti írás a budapesti Arany János Általános Iskola és AMI 
mi is eljátszhattunk néhányat. Két lány közülünk be is öltözött néptáncosainak tollából származik a 2013. március 14-17-e közötti 
rimóci viseletbe. Gyönyörõek voltak! rimóci kirándulásról.)

Csoportkép a Vendégház elõtt Margit néni Petrát öltözteti rimóciba

,,A jányok és a legények’’A csoport egy része Margit nénivel
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