Ára: 180,-Ft
16
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Március 1-jén elindult a 2013/2014-es
labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja

2014 MÁRCIUS

A Megyei I. osztály 2013/2014-es labdarúgó bajnokság tavaszi sorsolása:
16. forduló: márc. 1.(szombat) 14:30 Rimóc SE - Karancslapujtõ KSE
17. forduló: márc. 8. (szombat) 14:30 Szécsény VSE - Rimóc SE
18. forduló: márc. 16. (vasárnap) 15:00 Rimóc SE - Cered VSE
19. forduló: márc. 22. (szombat) 15:00 Palotás SE - Rimóc SE
20. forduló: márc. 29. (szombat) 15:00 Rimóc SE - SBTC
21. forduló: ápr. 6. (vasárnap) 16:30 Berkenye SE - Rimóc SE
22. forduló: ápr. 12. (szombat) 16:30 Rimóc SE - Balassagyarmati VSE
23. forduló: ápr. 20. (vasárnap) 16:30 Karancskeszi SE - Rimóc SE
24. forduló: ápr. 26. (szombat) 16:30 Rimóc SE - Érsekvadkert SE
25. forduló: máj. 3. (szombat) 17:00 Rimóc SE - Nagybátonyi SC
26. forduló: máj. 11. (vasárnap) 17:00 Héhalom SE - Rimóc SE
27. forduló: máj. 17. (szombat) 17:00 Rimóc SE - Somos SE
28. forduló: máj. 24. (szombat) 17:00 Mátranováki VSE - Rimóc SE
29. forduló: máj. 31. (szombat) 17:00 Rimóc SE - Nõtincs SE
30. forduló: jún. 7. (szombat) 17:00 Pásztó SK - Rimóc SE
Az ifjúsági mérkõzések 2 órával a felnõtt mérkõzések elõtt
kezdõdnek! HAJRÁ RIMÓC!!!

16. forduló: Rimóc - Karancslapujtõ 0-0 (0-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Gordos Sz. (Berki A., Strehó Cs.)
Rimóc: Csampa - Váradi, Laczkó, Gaál (Balázs), Farkas (Mócsány) Árva, Jusztin (Vincze), Oszvald, Bangó N - Ajtai, Márton
Edzõ: Sebestyén Szilárd
Jók: Bangó N, Oszvald, Csampa
Karancslapujtõ: Babják - Ravasz, Cseh, Szabó, Laczkó - Kovács
(Sánta), Pápai, Bozó, Lavaj - Racs (Tóth), Új
Edzõ: Tóth Ferenc
Sárga lap: Árva, ill. Ravasz, Laczkó, Sánta
A pénteki esõ eláztatta az amúgy is puha talajú pályát, ennek ellenére
küzdöttek a csapatok. Próbáltak gólhelyzeteket kialakítani, amik az elsõ
Edzõmérkõzések eredményei:
félidõben a vendégeknek, a másodikban a hazaiaknak sikerült jobban,
Február 8. (szombat) Salgótarján mûfû, Rimóc SE - Etes 2-1 (1-1)
de gólokat nem tudtak lõni, így meg kellett osztozniuk az 1-1 ponton.
Sebestyén Szilárd: Irreális játéktéren, ellentétes félidõk után Rimóc: Csampa - Váradi, Mócsány, Farkas, Márton P., - Rácz, Vincze,
Bangó N., Laczkó - Ajtai, Bangó N.,
igazságos döntetlen született!
Pályára lépett: Sebestyén Szilárd (edzõ)
Gól: Bangó N. (2)
Ifjúsági mérkõzés:
Február 15. (szombat) 17:00, Balassagyarmat mûfû,
16. forduló: Rimóc - Karancslapujtõ 0-1 (0-1)
Rimóc SE - Szlovákgyarmat 4-1 (2-1)
Rimóc: Erdõs G. - Csizmadia B., Percze K., Kõmûves T., Szeles L. - Rimóc: Csampa - Váradi G., Farkas N., Laczkó Zs., - Vincze B.
Csík Cs. (Bene R.), Pásztor B., Percze R., Csík R. - Kormány R., Balázs (Mócsány R.), Jusztin B., Oszvald F., Rácz I., Bangó N.,- Ajtai R. (Balázs
G. (Oláh Á.) Sárga lap: Kormány R.
Gy.), Bangó R.
Vezetõedzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Bangó R. (2), Jusztin B., Bangó N.
A felnõtt bajnokság állása:
Február 22. (szombat) 13:00, Balassagyarmat mûfû,
1. Somos
16
15
1
0
49 - 5
46
BSE U21 - Rimóc SE 2-1 (1-1)
2. SBTC
16
13
2
1
61 - 8
41 Rimóc: Csampa - Váradi G., Farkas N., Mócsány R.,(Tátrai) - Rácz I.,
3. Cered
16
10
2
4
35 - 17
32 Oszvald F., Jusztin B.,Gál D., Vincze B., (Jónás) - Ajtai R., Bangó R.
4. Nõtincs
16
10
1
5
22 - 14
31 Pályára lépett: Tátrai Miklós, Jónás István
5. Szécsény
16
8
7
1
27 - 19
31 Vezetõedzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Oszvald F.
(Forrás: https://www.facebook.com/rimocise)
6. Mátranovák
16
8
3
5
37 - 40
27
7. Balassagyarmat 16
7
4
5
27 - 19
25 A Rimóci Sport Egyesület életét nyomon követheti az interneten is, a
8. Karancslapujtõ 16
7
2
7
31 - 30
23 facebook.com/rimocise, a www.rimocise.hu, és a rimocise.blog.hu
9. Karancskeszi
16
6
4
6
27 - 22
22 oldalakon.
Ajánlja fel adója 1%-át a Rimóci Sport Egyesület támogatására!
10. Nagybátony
16
6
2
8
23 - 24
20
Adószám: 19928502-1-12 Köszönjük!
11. Héhalom
16
5
1
10
22 - 40
16
12. Pásztó
16
4
2
10
15 - 36
14
Nemzetközi Öregfiúk Torna
13. Berkenye
16
4
1
11
23 - 43
13
14. Rimóc
16
3
2
11
17 - 41
11 2014. február 22. Rimóc, sportcsarnok Eredmények:
15. Érsekvadkert
16
2
2
12
19 - 40
8
A résztvevõ csapatok:
SKSE I. - Rimóc II.
3-3
SKSE I.
SKSE II. - Lukanyénye I. 3-2
16. Palotás
16
1
2
13
10 - 47
5
SKSE II.
Rimóc I. - SKSE I.
2-2
Lukanyénye I. (Szlovákia)
Rimóc II. - Lukanyénye II. 0-4
Az ifjúsági bajnokság állása:
Lukanyénye II. (Szlovákia)
Rimóc I. - Lukanyénye I. 1-3
1. Szécsény
13 12 1 0
46 - 10
37
2. Érsekvadkert
12 10 2 0
64 - 9
28 (-4 pont) Rimóci Öregfiúk I.Rimóci Öregfiúk II Lukanyénye II. - SKSE II. 2-5
3. Nõtincs
13 9
2 2
44 - 18
25 (-4 pont) Döntõk:
Végeredmény:
4. Diósjenõ
13 7
1 5
25 - 34
22
1. SKSE I.
5-6. helyért:
5. Cered
12 6
2 4
40 - 22
20
2. SKSE II.
Rimóc I. - Rimóc II.
5-3
6. Karancslapujtõ 13 6
2 5
23 - 25
20
3. Lukanyénye I.
3-4. helyért:
7. Héhalom
13 6
1 6
35 - 33
19
4. Lukanyénye II.
Lukanyénye I. - Lukanyénye II. 7-4
8. Mátranovák
13 4
3 6
36 - 26
15
5. Rimóc I.
1-2. helyért:
9. Rimóc
13 4
1 8
25 - 38
13
6. Rimóc II.
SKSE I. - SKSE II.
2-1
10. Nagybátony
12 2
3 7
15 - 26
9
Játékvezetõ: Doman Gábor
11. Somos
13 3
3 7
26 - 51
7
(-5 pont)
12. Palotás
13 2
1 10 15 - 58
4
(-3 pont) Kisebb-nagyobb atrocitásoktól eltekintve sportszerû és igazságos
mérkõzések zajlottak. Hajrá Öregfiúk! Hajrá Rimóc!
Laczkó Tamás
13. Karancskeszi
13 1
0 1
18 - 62
3

Rimóci Újság - Független falusi havilap.
Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
Állandó munkatársak: Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota,
Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor,
Bablenáné Mócsány Georgina, Vincze Barna, Vincze Nikolett
Az újság megjelenését támogatja 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.
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Böjtmás hava

2014 MÁRCIUS

,,Meghalni a népért igen nagy áldozat. De élni a népért annál is nagyobb áldozat.’’
Csillagok háborúja c. film

Jobb idõkre várva…
Azt szokták mondani, hogy az ember mindig jobbat vár. Ez így
rendben is volna, ha nem mindig másoktól várnánk a jobbat.
Egyszer egy TV mûsorban azt hallottam, hogy valaki nem tudta,
mi az a jó. Engedjenek meg nekem néhány példát - válogatás nélkül.
Jó-e a jóságos nagymama; jó-e a „jószomszédi viszony”; jó-e a „jó
barát”; jó-e az ebéd, amihez a nóta szól; békessége van-e a jóakaratú
embernek és bizonyára lehetne még sorolni.
Nem véletlen, hogy ezt a témát választottam, hisz a héten volt
hamvazószerda, a nagyböjti készület kezdete. Lesz negyven
napunk, hogy elmélkedjünk azon, mit is kell jobbá tennünk a
környezetünkben. Nem másoktól, a másiktól várni, hogy majd jót
tesz. Azt is tudjuk, hogy jót tenni jó. Nyilván nem kell magyarázni,
hogy mit kell érteni ez alatt.
Egy fiatalember azt kérdezte tõlem, hogyan lehetne jobban élni
az életünket. Meglepett a kérdés, és hirtelen nem tudtam okosabbat,
bölcsebbet mondani neki, mint hogy minden nap tegyen valami jót.
Elõször tudatosan, és ha szerencséje van, egy idõ után ez a
jócselekedet teljesen a hétköznapi élete részévé válik majd. Több
hónap után találkoztunk, és rákérdeztem a dologra. Röviden annyit
válaszolt, hogy „jó úton jár”.
Kívánom mindannyiunknak, hogy találjuk meg a helyes utat és
gazdálkodjunk jól a ránk bízott talentumokkal.
Minden jót kívánok:
Beszkid János
Március
Március
Március
Március

8. (szombat)
8. (szombat) 1300
30
8. (szombat) 14
9. (vasárnap)

Wass Albert: Gátak
Ha látsz egy gátat,
egy büszke, kemény gátat,
habos, tajtékos vadvizek elõtt:
imádkozz, hogy a vizek gyõzzenek.
Kérj Istentõl a vizeknek erõt,
Földszakítót, világrengetõt,
hogy verje le a gátat!
Mert nem Istentõl való dolog
gátat emelni a vizek elé.
Elzárni tüzes rohanásukat,
a nótákat, a kacagásukat
dölyfös szavakkal: nem lehet tovább!
És mennyi gát van, ó de mennyi gát...!
ha körülnézel, nem látsz egyebet:
béklyóba törpült szenvedélyeket,
mederbe kényszerített vágyakat,
csók-gátakat,
vér-áztatott, könny-áztatott,
elátkozott szabadság-gátakat!
Ha látsz egy gátat,
egy büszke, kemény gátat,
örvénylõ, zúgó vadvizek elõtt:
kérj Istentõl a vizeknek erõt,
földszakítót, világrengetõt,
hogy a gátakat, a gátakat
ledönthesse még idõnap elõtt!

NEMZETKÖZI NÕNAP
POLGÁRÕR KÖZGYÛLÉS
Szécsény VSE - Rimóc SE bajnoki labdarúgó mérkõzés
Játék és Filmklub a Plébánia közösségi termében
Óvodások és alsó tagozatosok részére
Március 15. (szombat) 1500 Megemlékezés az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról
00
Március 16. (vasárnap) 15 Rimóc SE - Cered VSE bajnoki labdarúgó mérkõzés
I. félévi gépjármû és kommunális adó pótlékmentes befizetési határideje
Március 17-ig
Március 22. (szombat) 1500 Palotás SE - Rimóc SE bajnoki labdarúgó mérkõzés
LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA
Március 23. (vasárnap)
Március 23. (vasárnap)
Játék és Filmklub a Plébánia közösségi termében
Felsõ tagozatos és bérmálkozásra készülõk részére
Március 28. (péntek) 2000 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (biliárd és darts) a 147-es kamrában (4. forduló)
Március 29. (szombat) 1500 Rimóc SE - SBTC bajnoki labdarúgó mérkõzés
30
Április 6. (vasárnap) 16 Berkenye SE - Rimóc SE bajnoki labdarúgó mérkõzés
00
00
Április 6. (vasárnap) 6 -19 Országgyûlési képviselõk választása
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ÖNKORMÁNYZATI
„Zöld” víztározó vagy szántó?

1 %

Kérjük a támogatását!
Tisztelt Adózó!

1 %

ITT AZ IDÕ...
...most Gyümölcsoltó Boldogasszony tájékán

Péter Zsolt elnök

Összeg
1 700 000

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

1263

Épületek felújítása

44 582 000

1264

Építmények felújítása

16 228 000

13152

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

2 447 000

1333

Értékét nem vesztõ tárgyi eszközvásárlás

1 000 000

181111

Felújítás beszerzési árába beszámított ÁFA

6 257 000

1821111

Intézményi beruházás beszerzési árába beszámított ÁFA

194243

Felhalmozási célú támogatási kölcsön háztartásoknak

1

Beruházások, felújítások

37111

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek mûködési támogatása

119 901 000

37-38

Mûködési célú pénzeszköz átadás

119 901 000

37-38

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

51

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás

52

Külsõ személyi juttatások

53

Munkaadókat terhelõ járulékok

13 652 000

54

Készletbeszerzések

10 334 000

55

Szolgáltatások

19 142 000

56

Különféle dologi kiadások

17 633 000

57

Egyéb folyó kiadások

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai

200 000
87 615 000

3 900 000
77 451 000
1 710 000

3 985 000

Költségvetési kiadások összesen
ebbõl felhalmozási
ebbõl mûködési

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

Lehetõség lesz elsajátítani az oltás csínyját-bínyját.
Akinek van oltókése, kérem hozza magával!

„Az egészséges és biztonságos
Orvosi Rendelõért Rimócon”

Helyszín:
dr. Manga János Közösségi Ház - Rimóc
rimóci határ

Az Orvosi Rendelõ felújítására vonatkozó projekt életében az
elmúlt egy hónap során változás történt az eredeti pályázatban
beadottakhoz képest a projektmenedzsment területén.
A pályázat benyújtása óta eltelt idõ alatt új ügyintézõ
munkatárssal gyarapodott önkormányzatunk hivatala,
Bárányné Márton Melinda személyében, aki jelentõs
tapasztalattal rendelkezik az építésügy területén. Mivel jelen
projekt „gerincét” az építés alkotja, értelemszerû döntés volt,
hogy a megvalósítás során õ töltse be a projektmenedzseri
feladatkört.
A másik változás szintén a projektmenedzsmentben történt,
hosszas egyeztetéseket követõen sikerült megtalálni a
megfelelõ jogi formát is a projektasszisztens alkalmazására.
Ez azonban minimális költségátcsoportosítást is kívánt, mely
szintén bejelentési kötelezettséggel járt a Közremûködõ Szerv
irányába. A projektasszisztensi tisztséget a megvalósítás
során Beszkid Veronika tölti be.
A projektmenedzsment harmadik tagja Percze Renáta, a
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági elõadója, aki a
projekt megvalósítása során a pénzügyi vezetõ feladatait látja el.
A közbeszerzési eljárás elindítása még nem történt meg,
jelenleg még folyik az ehhez szükséges tervek készíttetése.

Idõpont: 2014. március 30. vasárnap 14 óra

3 500 000

11 701 000

42 355 000
397 678 000
91 515 000
306 163 000

Beszkid Veronika
Elõirányzat
Megnevezés
számla
464
Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

81 541 000

465

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrõl

51 035 000

47

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl

4 559 000

91

Intézményi mûködési bevételek

7 421 000

92

Önkormányzat sajátos bevételei

11 580 000

94

Önkormányzat költségvetési támogatása

98

Pénzmaradvány igénybevétele

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

Részvétel: ingyenes
További információ:
Szabó Mónika 06 30 466 2401
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
Program változtatás jogát fenntartjuk.
Program támogatója: Rimóc Község Önkormányzata

Smaragd TUJA és
Gyümölcsfa oltványok (régi magyar fajták)
ELADÓK
Érdelkõdni: Szabó Mónika 06 30 466 2401

150-160 kg súlyú HÍZÓDISZNÓ
500-550 Ft/kg áron ELADÓ!
Ugyanitt BÚZA ELADÓ!
Érdeklõdni: 06-30-287-9460, Varsányi

Bevételek

Költségvetési bevételek összesen
ebbõl felhalmozási
ebbõl mûködési

2014. kikelet havában SZÛCS GERGELY
gyümölcsész vezetésével
,,Nagyapáink tudományát’’ elevenítjük fel.
Témák: Régi magyar gyümölcs tájfajták
megmentésének fontossága
Gyümölcsfák oltása a gyakorlatban

Összeg

188 977 000
52 565 000
397 678 000
91 515 000
306 163 000

u. 27.

FIGYELEM!!! PAPÍRGYÛJTÉS!!!

Akiért a harang szólt...

V

Kiss Józsefné
István király út 72.
1935-2014

V

Pásztor Jánosné
Magashegyi út 22.
1953-2014

Gondolatok:
Az erdõ

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

Megnevezés

1254

Új önkormányzati társulások
Rimóc Község Önkormányzatának képviselõ-testülete is
kinyilvánította szándékát, hogy a jövõben együtt kíván mûködni a
járás több önkormányzatával. A Szécsényi járásba tartozó 14
önkormányzat közül 11 vesz részt a területfejlesztési és feladatellátó
társulásban. A létrejövõ társulás székhelye a tervek szerint Varsány
község, elnöke pedig Pintérné Kanyó Judit polgármester lesz. Rimóc
község polgármesterét az alelnök posztra kérték fel a részt vevõ
települések polgármesterei.
Az EU támogatja az államok határai mentén létrejövõ területi
együttmûködéseket. Ilyen együttmûködés formálódik térségünk
magyar és szlovákiai települések részvételével. A járásunkból 11
település már eljuttatta ez irányú döntésérõl szóló önkormányzati
határozatát Ludányhalászi polgármesteréhez, aki a szécsényi és a
rimóci polgármesterrel együtt elõkészítõ szerepet vállalt a létrejövõ
együttmûködés kialakításában.
Beszkid Andor polgármester

adatok Ft-ban

Kiadások

számla
1231
Földterület vásárlása
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A Nõnap alkalmából a
Rimóc Polgárõr Egyesület sok
szeretettel köszönti a település
minden nõi lakosát!

HÍREK

Kivonat Rimóc Község Önkormányzatának
2014. évi költségvetésébõl

Nemrégiben az alábbi tiltakozó írással találkozhattak lakónk, amit
amennyiben egyetértettek a benne foglaltakkal - alá is írhattak.
Alulírottak a Rimóc-Sipeki patakra tervezett ún. „zöldtározó” (Vízi
könyvi szám 6.1/22/97) építésével kapcsolatban az alábbi építés
Elõirányzat
elleni tiltakozó véleményt fogalmazzuk meg:
1. A patak a település belterületén az elmúlt 23 évben nem lépett ki
a medrébõl és mindössze egy alkalommal öntött el szántó
területet.
2. A projekt elõkészítésének fázisában nem vették figyelembe,
hogy a fenti vízfolyáson az elmúlt hónapokban már megépült
egy zöldtározó, így a fent említett tározó építése a vázolt okok
alapján véleményünk szerint okafogyott, indokolatlan.
3. Az elvi vízjogi létesítési engedélybõl és a mûszaki leírásból is
kiolvasható, hogy már két napos esõ esetén is elöntésre kerül a
tározótér által elfoglalt szántó terület, hisz a tervezett tározó
gátjába egyetlen 140 cm-átmérõjû fenékürítõ mûtárgy került
betervezésre. Ennek áteresztõ képességét (4,18 m3/s) alapul
véve megítélésünk és tapasztalatunk szerint az évi átlagos
vízjárás esetén évente akár többször is elöntésre kerül a fent
említett mezõgazdasági szántó terület. Ennek eredményeként leromlik egy jó minõségû szántó talajszerkezete,
lehetetlenné téve a területen gazdálkodók megélhetését és az
ésszerû gazdálkodást. (A többnapos pangó víz kioldja a
tápanyagokat a talajból, a benne lévõ mikroorganizmusok
életfeltételét lehetetlenné teszi. A kultúrnövények besárgulnak,
gombák telepednek meg rajtuk. A visszamaradó mocsaras
terület talán egyedül a szúnyogok szaporodásának kedvezhet.)
Álláspontunk szerint nem lehet célja országunk kormányának, hogy fölöslegesen, céltalanul, az érintettek határozott
ellenvéleménye ismeretében több száz millió forintot
áldozzon termõterületek tönkretételére!
Javasoljuk tehát elsõsorban, hogy tekintsenek el ennek a
tározónak a megépítésétõl!
Javasoljuk másodsorban, hogy az erre a tározóra szánt
költségvetési forrásokat a Hollókõi patakra átcsoportosítva
valósuljon meg ott, az oda elképzelt tározó!
Beszkid Andor polgármester

2014 MÁRCIUS

Földbe kapaszkodó gyökerek, égbe nyújtózó ágak. Szélfútta
levélsátor, az odúban mókus, a lombok közt fészek. Az erdõ így
kerek.
A teteje magas, a sûrûje sötét. A fák koronái között a Nap néz
be, a levelek között a Hold bújócskázik. A zajos világból ide szökik
a csönd. Az idillt csak a fába szorult féreg „üvöltése” töri meg.
Naná, nincs könnyû dolga. Mert a szú miközben perceg,
századokon rágja át magát. Hát ide is begyûrûzött a versenyfutás az
idõvel? Igaz, más a lépték. Mondhatni öles. Szerencsére, kopogja le

A Szent István Általános Iskola
papírgyûjtést szervez! Az összegyûjtött papír
leadható az iskola mindkét épületébe.

Gólyahír:

Rácz Pamela - 2014. 02. 28.
Szülõk:
Rácz Gábor és Bangó Bernadett

egy harkály. Így aztán hálás vagyok, amikor az erdõbe megyek. Az igaziba.
Persze Döbrögi uram példájából okulva azért tanácsos ügyelni, nehogy
libatollas kalapja legyen az illetõnek. Akkor ugyanis hiába a bölcsesség:
ölelj meg egy fát és szívedbe költözik az erdõ. Fõleg az legyen óvatos, aki
itt nagy fára akar hágni, esetleg a fejszével belevágni. Nem árt, ha képes
meglátni a fától az erdõt is. Különben a végén csak annyi jut neki, hogy az
aprófát megtáncoltatják a hátán. A vigasza az lehet, hogy különlegesen
került a természethez. Persze tudom, bármilyen ösvény is vezet a
rengetegbe, mindenképp a saját bõrömön fogom tapasztalni e mesés
vadvilág farkastörvényeit. Kerülni azért nem fogom az erdõt, hiszen
kemény fából faragtak engem is. Talán Piroskának látszom, de valójában
én vagyok a vadász. Ne vágj ki minden fát!
U.I.: Jó lenne egy ,,Robin Hood”?!!
Lõrik Sándor
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A Rimóci Ifjúsági Egyesület februári kalandjai
Megkezdõdött, és gõzerõvel folyik Egyesületünk ötödik bajnoksága, a szalonsportok tárházából már három játékban
mérkõzünk meg idõrõl idõre. Az elsõ fordulók eredményei nem feltétlen a játék végére engednek következtetni, de érdekes
információkat rejthetnek magukban. Eddig összesen 17 fõ nevezett a bajnokságra, 13-an pókerre, 8-an biliárdra és 9-en
dartsra. Az elsõ fordulók dobogósai a következõk: Póker

Póker
1. Csizmadia Tamás – 20,1 pont
2. Percze Attila
– 12,5 pont
3. Bablena Ferenc
– 9,5 pont

Biliárd
1. Szoldatics Jácint
2. Kormány Dávid
3. Horváth István

Darts
– 12 pont
– 9 pont
– 7 pont

1. Csapó András
2. Percze Attila
3. Percze Gábor

– 12 pont
– 9 pont
– 7 pont

Még hét forduló van hátra mindhárom sportból, így továbbra is várjuk az újonnan jelentkezõket, mondhatjuk, hogy
számukra sincs még semmi veszve. Bõvítettük a készletet, már két táblán játsszuk a dartsot, így ha valakinek esténként kedve
lenne kipróbálni, megteheti.
A salgótarjáni Stécé Kávéház a nevébõl adódóan is
kapcsolódik a sportokhoz, de ezen túl darts-verseny
sorozatot is indított, melyen közülünk is többen részt
vettünk már. Elsõ alkalommal, január 18-án amatõr versenyt
szerveztek, amelyen Bablenáné Mócsány Georgina 3. helyen
végzett, nyereménye a vetélytársak irigy pillantásain túl egy
érem és egy napernyõ lett.

A sikeren felbuzdulva a II. Stécé Darts Bajnokságon
(február 15-én) már öten is jelen voltunk az Egyesületbõl.
Nagyobb sikerekben bíztunk, de a hangulat kárpótolta az
érmek hiányát. Csapó András a haladó kategóriában ért el 4.
helyet, míg Horváth István a kezdõk között lett negyedik.
Horváth István különdíjat kapott a legmagasabb, 100-as
kiszállóért.

2014 MÁRCIUS
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Címerkiállítás nyílt a
WestEnd-ben
"Magyarország települései 2014-ben beköltöznek a
WestEnd-be" szlogennel nyílt interaktív címerkiállítás a
budapesti bevásárlóközpontban, amelyen Rimóc is részt
vesz.
Tavaly év végén lehetett jelezni a részvételi szándékot,
majd megkezdõdtek az egyeztetések, megküldtük a
szervezõknek településünk címerét, címerleírását és Rimóc
bemutatkozó szövegét.
Az ünnepélyes megnyitóra február 20-án került sor.
Külön fogadták a címerkiállításon részt vevõ települések
polgármestereit, majd kis mûsorral körítve a nagyközönség
részére is bemutatták a kiállítást. Köszöntötték a jelenlévõket
a két szervezõ, a WestEnd City Center és a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének vezetõi, valamint a
Magyarország Barátai Alapítvány vezetõje, a rendezvény
védnöke. „A címer egy település számára azt jelenti, mint

Magyarországnak a Szent Korona, múltjának, kultúrájának, az
ott élõk identitásának, összetartozásának szimbóluma.” mondta Gémesi György, a MÖSZ elnöke.
259 település címere látható a bevásárlóközpontban,
közel 2 km hosszú felületen, amely települések megmutat-

hatják majd magukat az év során megrendezésre kerülõ
hétvégi programokon is. Májustól októberig több tematikus
rendezvény is megszervezésre kerül, ahol a településeknek
lehetõségük lesz bemutatni büszkeségeiket, értékeiket az
évente több mint 20 millió látogatót fogadó bevásárlóközpontban.
Minden címerrel szemben megtalálható a hozzá tartozó
QR kód is, amelyet okostelefonnal leolvasva megjelenik a
település címerleírása, történelme. Így lehetõség adódik
arra, hogy az érdeklõdõ egy helyen megismerhessen több
száz települést.
A kiállításhoz kapcsolódóan a szervezõk egy címer
szépségversenyt is indítottak. A bemutatott címerekre bárki
szavazhat, aki érvényes email címet ad meg, és email-ben
visszaigazolja a leadott szavazatát. Aki teheti, szavazzon
Rimóc címerére, és akár 2 db repülõjegyet is nyerhet.
Részletek és szavazás a
http://www.smartface.tv/cimerkiallitas/resztvevok oldalon.
A kiállítás folyamatosan bõvül, továbbra is lehet
jelentkezni, hiszen a szervezõk célja az, hogy az összes
település címere felkerüljön. Aki teheti, látogasson el a
bevásárlóközpontba és tekintse meg ezt az egyedülálló
kiállítást, keresse meg címerünket. (a címerünk alól lemaradt

a településnevet tartalmazó szalag, már kértük a hiányosság
javítását).
Bablenáné Georgina

A helyi dartsosok meghívtak bennünket a saját klubjukba, ha tehetjük meglátogatjuk õket. A harmadik Stécé verseny
március 29-én lesz.
A bavásárlóközpontban nyílt Címerkiállítás részlete
A facebook-on is megtalálható a Rimóci Ifjúsági Egyesület, eddig több, mint 150-en lájkolták a csoportot. A közösségi
oldal adta lehetõségeket igyekszünk kihasználni, például a szerdánként megszervezett vacsoráinkat levideózva,
megszerkesztve töltöttük fel, és ezeket már eddig is elég sokan tekintették meg. Szórakoztató kis szösszenetek ezek,
tessék bátran megtekinteni: facebook.com/ifinyuszi

Egyesületünk is pályázott a Svájci Magyar Civil Alap szociális témakörében, és a nyertesek között van.
A projektünk neve: „Közösségi foglalkoztató szervezet létrehozása és munkájának elindítása Rimócon”.
A projekt megvalósítása során folyamatosan fogjuk tájékoztatni az olvasókat az újságon keresztül a
megvalósítás eseményeirõl és eredményeirõl. Bízunk benne, hogy minél többen megismerkednek majd a
projekttel és csatlakoznak hozzá. Amit létre szeretnénk hozni, az nem kevesebb, mint egy olyan
szervezet, amiben a tagok munkával bevételhez juthatnak, valamint bérelhetõ kerékpárokat fogunk
beszerezni. A projekthez tartozó elsõ fórumot már márciusban megszervezzük, a pontos idõpontról
plakátokon és meghívókon fogjuk értesíteni a lakosokat.
Bablena Feri

Nógrád megyei polgármesterek a kiállítás megnyitóján

Rimóc címerének leírása
Rimóc címerében a települést kettészelõ Körtvélyes patakot szimbolizáló hullámpólyát, felette
stilizált virágot, tulipánt látunk. A címer színezése is a palóc népmûvészetre jellemzõ, a
kezdetektõl leggyakrabban használt színpárt, a vörös-kéket idézi. A tulipán motívum a legkorábbi
motívumkincsbõl származik, mely elõször a mezõgazdasággal és állattartással foglalkozó palóc
ember ruházatán, mégpedig az állati bõrökbõl készült subán, majd a szûrön, gubán, ködmönökön
jelenik meg. Korábban a virágok rátétként, majd hímzett formában jelentkeznek. A motívum a
ruházatról átkerült végül mindenre, amit díszíteni akartak: találkozunk vele napjainkig
szõtteseken, húsvéti tojásokon, népi fafaragásokon, valamint a népi építészetben stukkódíszítéseken, oromcsúcs díszként, tornácoszlopok díszítésein, s fazekas munkákon.
Heraldikai leírása: Álló, háromszögû pajzs, felül két homorú ívvel süvegezetten. A pajzs ezüst
mezejében alul vízszintes kék hullámpólya, felette lebegõ helyzetû áttört mintás palóc tulipán motívum vörössel. A
címerpajzs alatt lebegõ, hármas tagolású, fecskefarok végzõdésû íves arany szalagon feketével nagybetûs RIMÓC felirat.
A településnév elõtt és után egy-egy díszpont.
(Forrás: Benkó Péter)
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó”
Gyerekházból
A tél búcsúztatása, a tavasz köszöntése mellett a
jelmezes alakoskodás, a farsangi finomságok, az idén
sem maradhattak el. Február 27-én maskarákba
öltöztünk, hogy elûzzük a telet. Már elõzõleg az
anyukákkal közösen megterveztük a jelmezeket és az
arcfestést. Több mint 30 gyermekkel és szüleikkel
búcsúztattuk a telet, de táncra a hely szûke miatt most
nem volt lehetõség. Végül közösen elfogyasztottuk a
finom farsangi fánkot. Ezúton szeretnénk megköszönni
az anyukáknak az adományokat, mellyel támogatták a
gyerekházat.
Március 1-tõl kezdõdõen a programok a húsvéti
elõkészületekrõl szólnak. A gyerekek is észlelik az
ünnep kapcsán, hogy tavaszodik, hogy nyulakkal,
tojással találkoznak dekorációkon, csokikon keresztül.
Ezeket a természeti és játékos dolgokat beleszõjük a
foglalkozásokba. Megsütjük a piros tojást tojó tyúkot és
húsvéti receptversenyt szervezünk. Nyuszi bábot
készítünk, és répát szeletelünk, hogy hangolódjunk a
húsvétra. Ropogtatunk, mint a nyulak, a fiúknak
locsolóverssel készülünk. Az ablakokban füzér
dekorációt készítünk, cserépbe búzát ültetünk, és napról
napra megfigyeljük a csírázás és növekedés folyamatát.
Az ültetéstõl számított 14. napon már szép asztali
dekorációt varázsolhatunk belõle és elhelyezzük benne
a hímes tojásokat. A gyerekekkel báránybundát
ragasztunk, festünk, tépünk, gömbölyítünk és ezzel
díszítünk. A szobában rügyeztetett ágakból „tojásfát
varázsolunk”. A húsvéti tojásfestés az idén sem
maradhat el. A tervezett technikák: bezselé, kõtojás,
márványtojás készítés.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Szitáné Mócsány Zsuzsanna
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2014. évi Hold naptár
TÁMOP 3.3.9C-12-2013-0103

Tanoda a Rimóci gyerekekért
A február hónap is eseményekkel tarkított volt a Tanoda
életében. Több olyan programunk volt, ahol a tanodás gyerekek
szülei is részt vettek a foglalkozásainkon.
A hónap elején szülõi értekezletet tartottunk, ahol a szülõk
mellett a helyi pedagógusok is megtiszteltek minket a
látogatásukkal. Olyan kérdéseket vetettünk fel, ami nem csak a
Tanoda életét mutatja be, hanem a gyerekek fejlõdése szempontjából
is fontos lehet a jövõre nézve.
Február 15-én tartottuk az elsõ szülõi klubot. Sok szülõ jött el
hozzánk, érdeklõdve, kíváncsiskodva. Reményeink szerint
élményekkel gazdagodva tértek haza, és kíváncsian várják a
következõ szülõi klubfoglalkozást.
A Tanoda elsõdleges tanító szerepe mellet fontos a tehetséges
gyermekek felkarolása. Van több olyan tanulónk, aki rendkívüli
kézügyességgel rendelkezik. E képesség kibontakoztatásához a
szükséges eszközökkel látjuk el pl. rajzlap, színes ceruza, festék, stb.
Van olyan tanulónk, aki matematikából jeleskedik. Természetesen az õ egyéni fejlesztéséhez szakképzett pedagógus nyújt
segítséget.
A félévi értesítõk átnézése, értékelése alapján javuló tendenciát
mutatott a tanulmányi átlag az év végi eredményekhez képest.
Már több Rimóci Újságban említettük, hogy az Egyesek
Egyesülete önkéntesei jelennek meg heti rendszerességgel a
Tanodában. A legújabb kezdeményezésük az angol tanfolyam, amit
nekünk, pedagógusoknak tartanak. Ide várjuk a településrõl azon
fiatalokat, kevésbé fiatalokat is, akik szeretnék megtanulni az angol
nyelvet, vagy szeretnék a már meglévõ szókincsüket bõvíteni, vagy
csak egyszerûen jó társaságban akarnak lenni.
A tanfolyam helye és ideje: minden csütörtök délelõtt 11 óra és
13 óra közötti idõszak, a Tanoda épületében.
A hónap utolsó elõtti napján tartottuk a Farsangi mulatságunkat.
Már az elõzõ héten elõkészületeket tettünk a farsangra: az
önkéntesek segítségével maszkot készítettünk gipszbõl a gyerekeknek, amit haza vihettek, száradás után pedig kifesthettek.
A farsangi buli jó hangulatban telt el: zenével, tánccal, sok
mókával, kacagással!
Személyi változás történt a Tanoda életében: Ivády Gyöngyi
helyét Baranyi Viktor vette át. Viktor feladata többek között a
szociális kompetencia fejlesztése, valamint az intézmény helyi
vezetése lesz.
Márciusi elõzetes:
· Nõnapi mûsor: 2014. március 10.
· Szülõi Klub megtartásának ideje: 2014. március 22. 12 óra;
helye a Tanoda (Akácos út 1/b.)
· Szülõi értekezletet tartunk 2014. március 19-én, 17 órakor
· Minden hónap utolsó keddjén meglepetésként „Szüli-napi-buli”-t
tartunk a Tanodás gyerekeknek.
· Tanulmányi versenyt hirdettünk tanulóinknak
Baranyi Viktor és Fábián Katalin

MÁRCIUS
1. virág
2-4. Levéldísznövények
5-6. gyümölcs
7-9. gyökérnövények
10-11. virág
12-13. levéldísznövények
14-16. gyümölcs
17-20. gyökérnövények
21. virág
22-23. Levéldísznövények
24-25. gyümölcs
26-27. gyökérnövények
28. virág
29-31. Levéldísznövény
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ÁPRILIS
1. levéldísznövények
2-3. gyümölcs
4-7. Gyökérnövények
8. virág
9. virág
10-11. levéldísznövények
12-13. gyümölcs
14-15. gyökérnövények
16. virág
17-18. levélnövények
19-21. gyümölcs
22-23. gyökérnövények
24-25. virág
26-28. levélnövények
29. gyümölcs
30. Gyökérnövények

Palócföldön a Csillagösvénnyel
Úgy ajánlotta az iroda ezt a palócföldi utat, hogy ide el
kell jönnünk, mert nagyon kedvünkre való lesz, mind az út
és mind a helyi idegenvezetõ. Visszatérõ utasok lévén most
már tudtuk, mivel jár ez a dolog , két napba besûrítve több
évszázad eseménye, látnivalója, így hát feltankoltunk
pálinkával és már a buszon gyakran töltögettünk, hogy
mielõbb ráhangolódjunk és nyitottakká váljunk az új dolgok
befogadására. A történelmi helyek felfedezését a tereskei
templommal kezdtük, majd megtekintettük Mikszáth
szülõházát és Madách gyönyörûen felújított kastélyát.
Rimócra érkezvén már kellõen éhesek és fáradtak voltunk,
így farkasétvággyal estünk neki az ínycsiklandozó
húslevesnek és az isteni töltött káposztának. Úgy jól laktunk,
mint a duda, csak pislogtunk, mint az a bizonyos rimóci
nyúl... Hogy ne üssön annyira, szétcsapattuk egy kis rimóci
pálinkával, leöblítettük borral, aminek azonnali eredménye
a könnyekben kitörõ nevetés lett. Ebéd után elfoglaltuk
minden szempontból kifogástalan szobáinkat, majd
felkerekedtünk, hogy megszállás alá vegyük a falut. Két
csoportra oszlottunk, s megkezdtük felfedezõ utunkat.
Hatalmas meglepetésemre csoda múzeumokat láthattunk,
gazdag gyûjteménnyel. Jusztin Péter és Horváth Dorottya
népviseletbe öltözve, ízes palóc tájszólásban mesélt nekünk
az õsi hiedelmekrõl, népszokásokról és a boszorkányokról.

MÁJUS
1-2. gyökérnövények
3-4. virág
5. virág
6-7. levélnövények
8-10. gyümölcs
11-14. gyökérnövények
15-16. virág
17-18. gyümölcs
19-20. gyökérnövények
21. Virág
22-24. levélnövények
25-26. gyümölcs
27-30. gyökérnövények
31. Virág
B-VA

(Bizony azóta a bejárati ajtómban keresztbe áll a seprû, bár
fokhagymával nem kentem be az ajtófélfát.)
Vacsora után fergeteges mûsorral vártak minket a
helyiek. Messzire felülmúlta elvárásainkat vendég
szeretetük, hallgattunk anekdotákat, kipróbáltuk táncaikat,
kóstoltuk a helyi túrós lepényt és rimóci tallért, ittuk
vidámító pálinkájukat és borukat, csodáltuk táncosaikat,
akik jól megpörgettek bennünket és zenészeiket, akik húzták
a talpalávalót.
Egyszerûen fantasztikusan éreztük magunkat Rimócon,
nemcsak látogatóként láthattunk bele életükbe, hanem két
napra mi is a palóci élet részévé váltunk.
Sejben Ilona
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Idõjárás és termés
A tavasz beköszöntével a természet felébred téli álmából,
elõbújnak az elsõ virágok, hajtások, megjelennek a rovarok, lassan
újra élettel telik meg körülöttünk a természeti környezet. Ideje
átgondolni, mit is szeretnénk a veteményeskertbe, virágágyásokba, mert hamarosan elérkezik az ültetés ideje…
Természetesen mindenki azt szeretné, hogy az elültetett és
gondozott növények a lehetõ legjobban növekedjenek és
fejlõdjenek, s végül bõ termést hozzanak. Ehhez nyújtanak
segítséget a népi megfigyelések, melyek elõrevetítik számunka az
idõjárás alakulását, amely nagyban befolyásolja a termés
milyenségét.
NÉPI MEGFIGYELÉSEK:
Március: „Sándor, József, Benedek, zsákba hoznak meleget”
A tavasz elsõ hónapjáról azt mondják: "Ha böjtmás hava száraz, Szent
György hava nedves", azaz esõs áprilist jelez a csapadék nélküli
március. S rámutat az egész esztendõre, a néphit szerint amennyi köd
van márciusban, annyi lesz a zápor is.
Március 4. - Kázmér napi népi jóslat: Ha e napos esik vagy havazik, az
aratást 1 héttel el kell halasztani.
Március 9. - Franciska napján amilyen az idõ, olyan lesz az egész
március.
Március 10. - Még erõsebb megfigyelés: 40 napig lesz ugyanolyan
idõ, amilyen ezen a napon.
Március 12. - "Gergely rázza a szakállát", azaz gyakran ez a tél utolsó,
de még erõsen havas napja, amolyan utolsó rúgása.
Március 19. - Meleghozó József, ez a nap is negyvenes idõjósló. A
"Sándor, József, Benedek, zsákba hoznak meleget" igazát bizonygatók
közül Benedek (márc. 21.) ugyancsak hosszabb távra jelez. A népi
megfigyelés szerint, ha ezen a napon dörög az ég, negyven napig
szárazság következik.
Március 25. - Gyümölcsoltó Boldogasszony napja is felsorakozik a
negyvenesek közé: ha ilyenkor megszólalnak a békák, a csízió szerint
még negyven napig hidegre lehet számítani.
Április: „A Szent György havi esõ kergeti a fagyot”
Az idõjárásban legszeszélyesebb hónapot, az áprilist a jó gazda különösen
figyeli, s akkor örül, ha az csapadékos, mert azzal bõ termést jelez. A Szent
György havi esõ ugyanis "kergeti a fagyot", viszont esõs májust jósol.
Április 6. - Amennyiben ezen a napon esik az esõ az idõ, akkor nagyon
keserves, szûkös esztendõ várható.
Április 12. - Az esztendõ századik napja, a Gyuláé, ugyancsak
rámutató: amilyen az idõjárás ekkor, annak ellenkezõje várható a
következõ negyvenen.
Április 14: Ha Tibor napjára a rétek meg nem zöldülnek, a parasztok
nem remélik a föld termékenységét, ha viszont ez a hónap nedves,
bõséget várnak.
Április 24: A Szent György nap elõtt megszólaló béka esõtlen nyarat
jelez. E nap elõtti menydörgés bõ termés elõjelzõje. Akkor lesz bõ
termés, jó év, ha Szent György napján akkora esõ esik, hogy még az
áldomásozók orra is besározódik.
Április 25. - Szent Márk napján, ha a fülemüle hallgat, akkor változó
tavasz várható, ha énekel, dalával csodás tavaszt hirdet.
Április utolsó napja, ha jó idõt hoz, vele hozza a jó termést is, ha meg
rossz az idõ, viszi a hasznot.
Május: „Sok bort hoz a három ác, ha felhõt egyiken se látsz”
Májusról, a Tavaszutó hóról, a termésnevelõ hónapról nem véletlenül
híreli a mondás "Májusi esõ aranyat ér".
Május 1. - Meg lehet tudni belõle, hogy a télen milyen lesz az idõ, sõt
azt is, hogy, ha hûvös, nedves ez a nap, akkor középszerû lesz a termés,
ellenben, ha meleg, száraz, akkor bõséges lészen.
Május 12., 13., 14. A fagyosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác,
idõjárásukból azt a következtetést vonták le, hogy "Sok bort hoz a
három ác, ha felhõt egyiken se látsz".
Május 25. - A negyedik fagyosszent, Orbán névünnepén viszont a
néphit szerint kívánatos az esõ, mert az ígér jó termést, akárcsak
Emilnél (máj. 28.).

Az idõjárás mellett a Hold állásának alakulása is hozzájárulhat a
növények terméshozamának növeléséhez, mivel befolyással bír a
növények egyes részeire.
A Hold és a növények közti kölcsönhatás kiaknázásával növelhetjük a
terméshozamot, növényeink egészségesebbek, szebbek lesznek.
Miért? Mert a Hold az égen elfoglalt helyzetébõl adódóan különbözõ
mértékben hat a növények egyes részeire.
Amikor a Hold leszálló pályán mozog, a növények nedvei
visszahúzódnak az alsó részekbe (a naptárban kiemeléssel jelölve). Ez
az idõszak nagyon kedvezõ ültetésre, vetésre, metszésre.
Amikor a Hold felszálló ágba kerül, a növényi nedvek a föld feletti
részekbe áramlanak. Ilyenkor érdemes pl. gyümölcsöt szedni.
A szimbólum nélküli napokon az égitestek állása nem kedvez a
kertészkedésnek.
Virágnap:
Ezeken a napokon gondozzuk dísznövényeinket, vethetjük, ültethetjük
õket. Ide tartoznak még azok a növények is, melyeknek virága
fogyasztható pl. brokkoli, karfiol, articsóka stb.
Gyümölcsnap:
Ezeken a napokon ültessünk gyümölcsfákat, szedjünk gyümölcsöt. Ide
tartoznak még: paradicsom, paprika, tök, uborka, hüvelyesek, dinnye
stb.
Levélnövények:
Leveles zöldségek gondozásának ideje. Vethetjük, ültethetjük õket. Ide
tartozik pl. káposzta, saláta, sóska, bazsalikom, a sövénynövények és a
gyep is.
Gyökérnövények:
A gyökérzöldségek vetésének, gondozásának, betakarításának a napja.
Ide tartozik: karalábé, zeller, cékla, petrezselyem, sárgarépa, retek,
hagyma, burgonya.
Kedvezõ növénytársítás
Vannak növények melyeket, ha egymás mellé ültetünk gyorsabban,
egészségesebben fejlõdnek, és vannak, amelyek egymás mellé kerülve
gátolják egymás fejlõdését.
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NYULACSKA HÍREK
„Elmúlott a rövid farsang…”
Idén 13. alkalommal került megrendezésre az óvodai
jótékonysági bál, amit a farsangi idõszak utolsó napján
rendeztünk meg.
Jó volt látni az izgalommal és várakozással teli
gyermekarcokat.
A kis bálozók örömmel bújtak a kedvenc mesehõsük,
illetve más bõrébe, büszkén viselték a jelmezeket.

Meghívott vendégünk volt a bálra Paluch Norbert és
felesége Piroska, akik táncba hívták a vendégsereget.
Ebben az évben rekordot döntött a részvevõk száma,
ebbõl adódóan a bevételünk is szépen gyarapodott. A
befolyt összegbõl új udvari játékok vásárlását tervezzük.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött az óvodás bálra, és
a belépõ megvásárlásával támogatta az elképzelésünk
megvalósulását.
Óvónõk

A nagycsoportos bálozók egy része

Középsõsök vonatozás közben

Vidáman roptuk a táncot Piroska nénivel és Norbi bácsival

Próbáltuk a versünket jó hangosan mondani

A kicsik is ügyesen vonatoztak

Megtelt a nézõtér erre a nagy napra

Mi mellé mit érdemes ültetni:

· krumpli: spenót, karalábé, bab, kapor
· zeller: hagyma, bab, spenót, káposzta, uborka, paradicsom, karalábé
· uborka: zeller, bab, hagyma, cékla, saláta, petrezselyem, káposzta,
karalábé

· paradicsom: káposzta, zeller, petrezselyem, spenót, hagyma, saláta,
bab, sárgarépa

· saláta: hagyma, bab, retek, paradicsom, kapor, uborka, borsó,
sárgarépa, káposzta, eper

· spenót: paradicsom, karalábé, káposzta, sárgarépa, krumpli, eper
· hagyma: uborka, paradicsom, eper, petrezselyem, saláta, karalábé
· eper: sárgarépa, hagyma, káposzta, retek, saláta, spenót
Együtt különösen jól érzik magukat:

· paradicsom-hagyma
· paradicsom-petrezselyem
· saláta-retek
· sárgarépa-hagyma
· borsó-zeller
· káposzta-krumpli
Nem ajánlott egymás mellé ültetni:
· bab-hagyma
· bab-borsó
· borsó-paradicsom
· cékla-paradicsom
· saláta-petrezselyem
· paradicsom-vöröskáposzta
· krumpli-hagyma
· káposzta-hagyma
(Forrás: http://www.zoldhatar.hu)
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ISKOLAI HÍREK
Rejtvényfejtõ verseny az alsó tagozatosoknak
Harmadik alkalommal, február 5-én, rendeztük meg az
alsó tagozatosoknak a rejtvényfejtõ versenyt.
Az elmúlt években az eddigi tapasztalatok alapján a
diákok nagyon élvezték ezt a játékos versenyt, így ebben az
évben sem hagyhattuk ki. 4 csapatot alakítottunk 6-6 fõvel. 4
féle rejtvénnyel dolgozhattak a gyerekek.
Nagy izgalommal várták, hogy kiosztásra kerüljenek a
feladatok és megkezdõdjön a verseny. A csapatok elõször is
nevet választottak, majd hozzáláttak a munkához.
Kisebb egészséges hangzavar uralta az osztálytermet, jó
volt látni a tanulók igyekezetét, leleményességét és azt
ahogy a csapatok tagja harmonikusan, együtt dolgoztak a
megoldáson, a gyõzelem érdekében.
Körülbelül egy órát vett igénybe a verseny.
Az értékelés szünetében nagyon izgatottak voltak a
gyerekek. Ugyan ki nyert? - kérdezgették.
Végre megszületett az eredmény.
Az elsõ helyezett a Tavirózsák csapata lett 74 ponttal.
Tagjai: Rácz Zsanett, Horváth Adrián, Vizoviczki Szixtin,
Golyán Gréta, Pásztor Andrea, Balázs Dorka
Gratulálunk nekik!
Kuris Rudolfné
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Farsangi délután
Február 26-án délután került megrendezésre az alsó
tagozatosok farsangja a hunyadi úti iskola épületében.
A mulatság zenés vetélkedõvel kezdõdött, ahol az 1. - 2. és
3. - 4. osztály külön teremben mérhette össze tudását a
különbözõ ügyességi vagy tréfás feladatokban (pl. csoki evés
késsel, villával; lufi fújás; seprûs tánc… stb.).
A délután további részében a táncbemutatókat és
tombolahúzást követõen mindenki jó hangulatban zenével
és tánccal búcsúztatta a telet.
Fedelinné Kanyó Adrienn

Farsang az iskolában
Gyárfás Endre: Förgeteges
/részlet/

ez a bál

Rejtvényfejtõ verseny a felsõ tagozatosoknak

Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál, még a ház is muzsikál.

Az idei évben is megrendezésre került a Szent István
Általános Iskola felsõ tagozatosainak rejtvényfejtõ versenye,
amelyen összesen 12 fõ vett rész.
A verseny idõpontja: 2014. február 12. szerda 14:00 - 15:30.
A verseny szabályai alapján egy csapat 2 fõbõl állt, ahol a
csapattagoknak saját csapatnevet kellett választaniuk. A
korosztályoknak megfelelõen 2 különbözõ feladatlap volt,
így a díjazások is ennek megfelelõen történtek. Mindkét
feladatlapon összesen 5 - 5 rejtvényt kellett megoldaniuk a
versenyzõknek.
A rejtvények között megtalálhatók voltak:
·
sudoku
·
szókeresõ
·
skandináv keresztrejtvény
·
plusz egy vicc
·
különbségkeresõ
·
útkeresõ
Az eredményhirdetésre másnap, 2014. február 13-án,
csütörtökön került sor.

2014. február 26-án délután összegyûltek az iskola felsõs
diákjai, hogy vidámságukkal, kacagássukkal elûzzék a telet.
A közösségi ház adott otthont az osztályok vidám
jeleneteinek elõadására, amit ezúton is köszönünk. Minden
osztálytól színvonalas produkciókat láthattunk. Az
ötödikesek táncukkal és énekükkel meghozták a farsangi
hangulatot. Ezután a hatodikosok jelenete következett, ami
hû másolata volt a ma népszerû szappanoperáknak. A
hetedik osztályosok az iskola mindennapjaiból gyûjtöttek
egy csokorravalót. A végzõs diákok pedig Hófehérke
meséjét elevenítették fel humoros köntösben. A jelenetek
elõadása után minden osztály jutalmul tortát kapott, amelyet
jóízûen elfogyasztottak. A „farsangi mulatság” jó hangulatban telt, ropták a táncot a gyerekek. A tombolahúzást pedig
mindenki nagy izgalommal várta.
A télbúcsúztató azt hiszem mindenki számára kellemes
élményt nyújtott, s reméljük a tavasz is hamarosan
megérkezik.
Huszkó Marianna

A versenyben az 5. és 6. osztályosok között helyezést értek
el az alábbi tanulók:
1. helyezett: Bada Zsaklin - Bangó Viktória
2. helyezett: Bada Norbert - Rácz Máté
3. helyezett: Bada Laura - Rácz Florencia
A 7. és 8. osztályosok között helyezést értek el az alábbi
tanulók:
1. helyezett: Beszkid Mátyás - Szoldatics Dávid
2. helyezett: Bablena Blanka - Ulviczki Petra
3. helyezett: Jusztin Milán - Szoldatics Milán
Gratulálunk a nyerteseknek! Reméljük a jövõ évben is szép
számmal fognak jelentkezni versenyünkre.
Szeles Anett
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Szépkorúak napja Rimócon
2014. március 2.
Tisztelt idõs korosztály engedjék meg hogy valamilyen módon
megköszönjük ezt a szép napot.
Mindenek elõtt megköszönném a községünk vezetõinek, hogy
13 éven keresztül megrendezik nekünk ezt a szép és felejthetetlen
napot. De nagy hálával tartozunk a rendezõknek és szponzoroknak
is, akik fáradságot nem ismerve szervezték és végezték
munkájukat, hogy az idõseknek létrejöjjön ez a szép nap.
A továbbiakban leírom pozitív véleményemet. Nagyon
tetszettek az elõadások, kivétel nélkül mindegyik, hiszen jobbnál
jobb mûsorokat láthattunk. Különösen nagyon tetszett a kis
Mócsány Martinnak az a szép mesemondása amely mesemondás
már felsõbb tanulmányokat végzõ mesemondóknak is a
dicsõségére válhatna.

IDÕSEK FARSANGJA
2014. március 2-án került megrendezésre idén 13. alkalommal
az idõsek farsangja.
Az ünnepséget ifj. Beszkid József trombitaszólója nyitotta
meg, majd Beszkid János mûsorvezetõ társammal köszöntöttük
községünk legidõsebb lakosát. Vincze Vincéné született
Holecz Erzsébet idén szeptemberbe fogja tölteni 94.
születésnapját. Sajnos a rendezvényen nem tudott részt venni,
de kívánunk neki a Rimóci Újság hasábjain keresztül is jó
egészséget, sok örömet és boldogságot!
A köszöntõt Beszkid Andor polgármester tartotta meg, aki
kiemelte, hogy egy társadalom mûködésének megítélésénél
nagyon fontos szempont az, ahogy az adott társadalom hogyan
bánik és gondoskodik az idõs emberekrõl.
Az ünnepi mûsor keretében köszöntve lett Laczkó Balázs
bácsi is (Nagykert út 5.) aki viszont a legidõsebb férfi lakosa
községünknek, õ õsszel fogja tölteni 91. életévét, akinek szintén
jó egészséget kívánunk.
A rendezvény elsõ fellépõje Kanyó Evelin volt, aki a
Honfoglalás címû dalt hozta az idõseknek. A citeracsoport
keretében a Szent István Általános Iskola tanulói Bablena
Blanka, Nagy Dolóresz és Percze Roberta szórakoztatta
játékával a közönséget. Bablena Dorina és Mócsány Patrik
„miért is jó, hogy vannak nagyszülõk” címmel osztották meg
gondolataikat arról, mit is jelentenek a nagyszülõk az unokák
életében. Golyán Gréta szintén a Szent István Általános Iskola
tanulója népdalcsokorral köszöntötte az idõseket. A Rezesbanda nótáit mindenki szívesen hallgatta.
A Gondozási Központ dolgozói ismét finom vacsorával
kedveskedtek, idén lucskos káposzta és túrós táska volt a menü.
Az ünnepi mûsor második blokkját a rimóci Zumba tánccsoport nyitotta meg köszönjük Bablena Blankának, BurikVincze Ágotának, Czupkóné Jusztin Edinának, Déska Beátának,
Ispán Róbertnénak, Nagy Dolóresznek, Percze Robertának és
Vinczéné Herceg Adriennek, hogy vállalták a fellépést.
Vincze Brigitta kellemes hangjával betöltötte a sportcsarnokot, õ a szabadság vándorairól énekelt nekünk. Miniska
Zsejke versét az örök fiatalságról Vizoviczki Lolíta szívhez szóló
elõadásában hallhattuk. Czele Lajos bácsi tangóharmonikájával
szórakoztatta a közönséget, még Bablena Blanka népdal
énekesként is szívesen színpadra lépett. Mócsány Martin a
mesék csodálatos világába vitte el a közönséget Ihók és Mihók
történetét figyelemre méltó módon mesélte el nekünk.
Az ünnepi mûsor végén a Gondozási Központ Táncoló Talpak
tánccsoportja lépett a közönség elé. Köszönjük a sok tapsot és
hálát, amit kaptunk, örülünk, hogy a nevetéstõl könnyeket
csaltunk a szemekbe.

Aztán szeretném megemlíteni a Gondozási Központ dolgozóit
hiszen a tapsokból is észrevehetõ volt, hogy egy csodálatos mûsort
adtak, nem is beszélve arról , hogy az õ munkájuk mellett, még arra
is tudtak idõt szakítani, hogy felkészüljenek szerepléssel, ezt külön
köszönjük nekik.
De örültünk a Rezesbanda szereplésének is.
Tisztelet szervezõk, kedves fiatal szereplõk, ismét megköszönném fáradságos munkájukat, remélem, minden megjelent idõs
kortársamnak is ez a véleménye.
Befejezésül, adja a jó Isten, hogy minden elkövetkezõ évben
találkozhassunk, ha lehet, mindenki nevében megköszönöm még
egyszer ezt a szép napot.

Községünk minden dolgozójának erõt és egészséget kívánok
további munkájukhoz.
Tisztelettel:
Szabó Ferenc Rimóc, Lóci út
Az idõsek farsangja igazi társadalmi eseménnyé vált
községünkben ezúton szeretném megköszönni minden
résztvevõnek, szervezõnek a fáradságot nem ismerõ munkáját.
Köszönjük a képviselõ-testületnek, hogy idén is lehetõvé
tették a rendezvény megszervezését. Köszönjük a fellépõknek,
hogy szabadidejük terhére vállalták a felkészülését, minden
pedagógusnak és szülõnek, akik segítették õket ebben.
Köszönjük Percze Vencelnek, a Pusztavár Kft vezetõjének, hogy a
rendezvény vacsorájához ingyenes biztosította a hús szükségletet,
valamint, hogy megtisztelte rendezvényünket jelenlétével.
Köszönjük Beszkid Jánosnénak és Virág Lászlónak, valamint a
közfoglalkoztatottak mindegyikének, hogy nagy segítségünkre
voltak a sportcsarnok berendezésében, takarításában a terítésben és kiszolgálásban.
Köszönjük Vincze Barnának, hogy évrõl-évre biztosítja a
rendezvény hangosítását.
Köszönetünket fejezzük ki a polgárõrség tagjainak, akik
szintén minden évben segítenek a helyszín biztosításában.
Köszönjük a Szent József Katolikus Férfiszövetség tagjainak a
felajánlott süteményeket.
Szabó Jánosnak, hogy segítségünkre volt az idõsek rendezvényre szállításában.
Köszönjük Ifj. Bablena Ferencnek, Burik-Vincze Ágotának és
Vincze Nikolettnek, hogy megörökítették a rendezvényünket.
Intézményünket támogatta még a Fülöp Arnold Szemi- ker
kft. vezetõje.
Köszönjük, hogy a meghívott 70 éven felülieken túl elfogadta
meghívásunkat Dr. Verbói Klára háziorvos és Molnár Lászlóné,
a Nyulacska Óvoda vezetõje és velünk ünnepeltek.
Végül, de nem utolsósorban engedjék meg nekem, hogy a
Gondozási Központ vezetõjeként megköszönjem munkatársaim
áldozatos munkáját, amit az elmúlt hétvége során nyújtottak.
A rendezvény végén átadásra kerültek a rimóci önkormányzat által biztosított ajándékcsomagok.
Az idei farsangon a 263 fõ meghívottból megjelent 122 fõ 70
éven felüli lakos, nekik külön köszönjük, hogy megtisztelték
rendezvényünket.
Remélem, jövõre is együtt bálozhatunk újra, addig is kívánok
mindenkinek jó egészséget és sok örömet, boldogságot.
A településen állandó lakcímmel rendelkezõ 70 éven felüliek
száma 263 fõ ebbõl:

ÉLETKOR

FÉRFI

NÕ

70-79 év közötti

59 fõ

130 fõ

80-89 év közötti

16 fõ

53 fõ

1 fõ

4 fõ

76 fõ

187 fõ

90Összesen:

Bablena Péterné
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Dr. Beer Miklós püspökatya köszöntõ levele
a rimóci jótékonysági bál résztvevõinek
Kedves rimóci barátaim, kedves bálozók,
Krisztusban kedves testvéreim!
Örömmel és nem kis büszkeséggel vettem kézhez a Szent József Katolikus
Férfiszövetség meghívását a mai jótékonysági farsangi bálra.
Reménykedtem is, hogy személyesen találkozhatunk.
Szerettem volna élõ szóval megköszönni az elmúlt hónapok kedves
ajándékait: a galambházat, a különleges baromfi-állományt és
természetesen a "rimóci nyú" szép fehér képviselõit. Azóta is csodájára
járnak ennek a püspöki gazdaságnak a váciak. A bárányok és a
szamaram mellett már egy kacsával is bõvült az állomány.
Természetesen a büszkeségem és püspöki örömöm maga a férfiszövetség.
Az Úristennek megköszönöm, hogy a váci férfiszövetség után elsõként a
rimóci férfiak csatlakoztak és adtak szép példát a mai hitvalló keresztény
életre, amelyre magyar népünknek oly nagy szüksége van.
Ez a mai bál legyen a farsang vidám hangulatával a keresztény életünk
belsõ kincseinek is kinyilvánítása.
Hiszen Pál apostol is így buzdít: Isten a jókedvû adakozókat szereti.
Örüljetek, vigadjatok és jó szívvel segítsétek egymást!
Jótékonyság és jókedv édestestvérek.
Lélekben veletek vagyok és püspöki áldásomat küldöm a mai farsangi
bálra! Jó mulatást!
Szeretettel: Miklós püspök

Az idei volt a 18.
Bizonyára sokaknak nem újdonság, hogy a hamvazó
szerda elõtti szombaton a már hagyományos jótékonysági
bált rendezik Rimócon. Az idei volt a 18.
Kezdetben az önkormányzat, majd késõbb a civil
szervezetek, egyesületek is lehetõséget kaptak a
rendezésre. 2007 óta több helyi közösség is élt a
lehetõséggel és lelkesen szervezte az éves helyi
rendezvények közül méltán kiemelkedõ jótékonysági bált.
Kisebb bizonytalanság után az idén a Szent József
Katolikus Férfiszövetség vállalkozott a bál megrendezésére.
Természetesen - mint ahogy eddig minden alkalommal - az
önkormányzat biztosította a szükséges feltételek túlnyomó
többségét. Hosszú elõkészítés után aztán március elsején
este hét órakor kezdetét vette a bál.
Hála Istennek szép számú érdeklõdés után, több százan
fogadták el a meghívásunkat és töltöttek velünk egy
emlékezetes estét. Igyekeztünk „mindenre gondolni”, de
persze a jó szándék ellenére akadtak apróbb hiányosságok
is. A báli belépõ ára már évek óta 3000 forint, amiért a vendég
aperitifet, vacsorát, süteményt és üdítõt is kap. A tombola ára
szintén régóta nem változik, 100 Ft darabja.
Ha már a számoknál tartunk: közel háromszáz vendég,
több mint kétszáz támogató (személy, cég, vállalkozás és

egyesület), több mint 3000 eladott tombola szelvény, százon
felüli tombolatárgy, tánc és mulatság reggel hatig.
Aztán ami számokban nem mérhetõ, a jó szándék, a
segíteni akarás, a baráti kézfogás, a biztató szó, szeretet és
még lehetne sorolni ki és mivel járult hozzá a rendezvény
sikeréhez. Mindezekért a Férfiszövetség az újságon
keresztül is háláját és köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki
bármiben a segítségünkre volt. Engedjék meg, hogy személy
szerint senkit ne említsek, mert hisz írva van, hogy
,,bármilyen kicsit is tesztek másoknak, azt nekem teszitek.''
Végezetül még a bevételekrõl, hisz ez is sokakat érdekel:
az idei bál tiszta bevétele a költségek levonása után 1 millió
249 ezer forint, melyet a rimóci Szent József Katolikus
Férfiszövetség az utolsó fillérig jótékony, karitatív célokra fog
felhasználni.
A beszámolóm végén mégis kivételt teszek, és név
szerint megköszönöm Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
úrnak a bál védnökségét, levelének biztató szavait, és azt a
megkülönböztetett figyelmet, amelyet már eddig is tanúsított
településünk iránt.
Kívánok mindannyiunknak jó egészséget, elmélyült
nagyböjti készületet és majd áldott húsvétot.
2014. március 5-én, hamvazószerdán
Köszönettel a Férfiszövetség nevében:
Beszkid János
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