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,,Minden emberi gond abból ered, hogy nem akarunk ott maradni,
ahol megszülettünk.’’ - Blaise Pascal
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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: Bablena Ferenc, Bablenáné Mócsány Georgina, Beszkid Andor, Beszkid János,
Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota, Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné,

Kaluzsa Mónika, Vinczéné Percze Gizella, 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.

Pfeifer Erzsébet

Ráolvasó

Engem hívjon, reám várjon,

holdtöltekor engem lásson,

párnáját ha igazítja,

hajam szálát rásimítsa,

tükre váljon cinkosommá,

arca mása képmásommá,

engem lásson, reám várjon,

szívében csak engem tartson,

váljak vízzé poharában,

csók ízévé a szájában,

térdeiben remegéssé,

két karjában öleléssé,

engem hívjon, reám várjon,

holdtöltekor engem lásson,

legyek harangszó fülében,

legyek étel a kezében,

átok, hogyha tartja kedve,

szellõ, hogyha megpihenne,

fûszálak közt rám találjon,

esõcseppben engem lásson,

sarka nevem kopogja ki,

szíve szívem dobogja ki,

szemem legyen nyugovása,

két kezem az imádsága,

váljak köddé hajnalokon,

káromolja azt a napot,

rám gondoljon este, reggel,

sírjon értem száraz szemmel,

álmaiban engem lásson,

karjaiba engem zárjon,

szélnótában hangom hallja,

jégtükörben arcom lássa,

engem hívjon, engem várjon,

sûrû ködben rám találjon,

karom legyen a párnája,

két mellem közt nyugovása,

engem igyon, engem egyen,

halálában velem legyen.

A nagyböjtöt ma kell megélni. Itt és Nagyböjt idejének 
most. A lemondásoknak, áldozatvállalá-

soknak most kell célt adni, mint ahogy margójára
Jézus Krisztus sem hirtelen fellángolásból, Kutakodtam egy kicsit az interneten,  
csak úgy adta életét gyilkosai kezében. mit is írnak a böjt jelentésérõl. Sok 
Célja volt, értelme. Ahogy a böjtölésnek is mindent találtam fogyókúráról, méreg-

célja kell, hogy legyen. Nem az elõírások, telenítésrõl, néphagyományokról, de 
keresztény értelemben használt fogalmat elvárások, hagyományok miatt. Hanem 
csak keveset. Az is leginkább azt emelte ki, hogy helyet akarjunk adni a jóságnak, 
hogy péntekenként ,,illik” tartózkodni a magának az Istennek.
húsételektõl. De miért is? Hagyomány-
ból? Megszokásból? Elõírások miatt? 

J Simon Aranka versének soraival 
Vagy mert meg akarunk felelni az 

kívánok igazlelkû nagyböjti készületet 
elvárásoknak? Azzal sokan egyetérthe-

mindannyiunknak:tünk, hogy önmagában a húsételek és 
egyéb táplálékok megvonása magunktól 

Lásd, így nagyböjt idején megpendül a húr, még kevés. Valahogy úgy mûködünk, mi 
az elhangolódott lelkiismeret, emberek, mint a mérleg, ha egyen-

súlyban akarunk maradni. Ki kell valami rezdül belül, valami kigyúl, 
tennünk az életünkbõl dolgokat, hogy a 

szeretnék gyónni Neked, 
helyüket megtöltsük értékkel. Ki kell 
tenni, le kell mondani dolgokról, hogy 
helyet adjunk az Istennek a szívben, elsírni minden pazarlást, mindent, ami 
különben nincs egyensúlyban az életünk. elvitt Tõled, s szorongat torkot, életet, 
Annyi mindenrõl szól az élet körülöttünk, 

bénító félelmeket, szóbilincseket, hogy néha már fel sem tûnik, hogy mi is a 
s bízni, hogy még kérhetek, valódi érték. Olyan sok dolgunk van, 

annyi mindent kell csinálnunk, hogy 
valahogy az Isten éppen, hogy belefér az hogy imám nem szórja majd szét a kósza szél, 
elsõ tízben a fontossági létrán. Hiszen õ 

mert értem haltál megbocsátón, szelíden, türelmes, jó és tud várni ránk, és vár is, 
amíg mi azt a sok fontos tennivalónkat mert a keresztre helyettem is fölmentél, 
intézzük, és lassan azt vesszük észre, hogy most már elhiszem, igen…
minden elmúlt körülöttünk, nincs holnap, 
nincsenek lehetõségek. Kaluzsa Mónika

 

RIMÓCI SP   RTHÍREK Rimóc sikere 
PÁLMAI JÓZSEF-EMLÉKTORNA

Az SKSE-öregfiúk egyesülete az január 16-án szombaton a 
salgótarjáni sportcsarnokban harmadik alkalommal rendezett 
nemzetközi teremlabdarugó tornát szenior csapatok számára, az 
elhunyt alapító tag, Pálmai József emlékére. A díjátadáson 
Pálmai Jószefné és Pünkösdi József mûködött közre. A 
mérkõzéseket Ludányi József, Marcsok János és Pindroch 
Ferenc vezette. A vándorserleget egy évig a Rimóc-öregfiúk 
csapata õrzi. A barátságos mérkõzésen a kezdõrúgást Fekete 
Zsolt alpolgármester végezte el.

Csoportmérkõzések
A-csoport: Rimóc-SKSE-öregfiúk 1-1, SKSE-öregfiúk-
Fülekpüspöki 1-1,  Fülekpüspöki PITE-Rimóc 1-2.
B-csoport: FTC Fülek-Old Boys Pelikan Losonc 5-5, Old Boys 
Pelikan Losonc-Karancsalja 3-3, Karancsalja-FTC Fülek 3-3. 

Helyosztók
Az 5. helyért: Karancsalja-Fülekpüspöki PITE 5-4.
A 3. helyért: FTC Fülek-SKSE-öregfiúk 2-2 (hetesekkel: 3-2). 
Döntõ: Rimóc-Old Boys Pelikan Losonc 2-2 (hetesekkel: 4-3). 
Végeredmény: 1. Rimóc
(Baráth, Fábián, Kurucz, Virág, Puruczki, Vincze, Szita, Szitás, 
Várszegi, Vankó. Csapatvezetõ: Holecz Ferenc)

Holecz Ferenc értékelése: A harmadik emléktornán vettünk 
részt elõzõ években II. és III. helyezést értünk el. Tornára való 
felkészülés jegyében a résztvevõk részére két edzõmérkõzést 
szerveztünk. Célja: a megszokott posztokon és felállásban 
gyakoroljunk a tornára. Célunk: Egy motivált csapatjáték, 
fegyelmezett védekezéssel, gyors és eredményes támadójáték 
megoldása. Az elõzõ évek eredményeit és hibáit ismerve alapo-
san megbeszéltük, felkészültünk a mérkõzésre.
Pozitivumként kell megemlítenem, hogy mind három mérkõzést 
egyéni hiba nélkül letudtuk. Az ott rúgott gólon Fábián K., 
Szitás M., Vincze B., Szita Cs. és Virág Zs. osztozott.
Tornagyõzelmünk: Rendezett védekezésnek, jó csapatszellem-
nek és kiemelkedõ kapusteljesítménynek köszönhetõ!

A gyõztes rimóci csapat

Sportcsarnok 
információk

A 93'-as átadása óta a sportcsarnok számtalan 
sportolónak, mérkõzésnek adott helyet az évek során. 
Az eltelt idõ ellenére még mindig népszerû a sportolók 
körében, sokan igénybe veszik a helyiek és a a környék 
településein élõk egyaránt. A folyamatos használat és 
igénybevétel miatt idõszerûvé vált a csarnok felújítása, 
korszerûsítése. Az évek alatt energiatakarékos izzókra 
cserélõdtek játéktér világító berendezései, új védõháló 
került felszerelésre a lelátóhoz, többször kifestésre 
kerültek a falak, javították, karban tartották a 
berendezéseket, felszereléseket. 2015 nyarán sikerült 
megvalósítani a játéktér padlózatának felújítását, új, 
korszerû burkolatot kapott, s újrafestették a pálya-
vonalakat. Akadálymentes bejárat és mosdó került 
kialakításra, valamint napelemek kerültek az épületre, 
ezzel is csökkentve az áramra fordítandó összegeket.
A csarnokot számtalan bérlõ veszi igénybe hétrõl-hétre. 
A sportok közül a legnépszerûbb a futball és a tenisz, de 
lehet például kosárlabdázni és zumbázni is.

2016. január elsejétõl:

A sportcsarnok bérleti díja: 2.500Ft/óra

- teniszezés céljából: 2.000Ft/óra

- rimóci lakhellyel rendelkezõknek: 1.800Ft/óra

Elõzetes bejelentkezés, terembérlés:

Golyán István - 0620/342-0173

Ára: 200,-Ft
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Tavaly októberben volt az önkormányzatiság 25. évfordulója

„1990. szeptember 30-án és október 14-én tartották Magyarországon az elsõ szabad önkormányzati 
választást, amellyel egyben megszûnt hazánkban a közigazgatás tanácsi struktúrája.
Az 1990 tavaszán megválasztott új Országgyûlés - hetekig tartó viták, egyeztetések után - 1990. augusztus 3-
án fogadta el a helyi önkormányzatokról szóló törvényt. Ennek preambuluma kimondta: a jogszabály 
elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogait, lehetõvé teszi, hogy a választópolgárok 
helyi közössége - közvetlenül, illetõleg a választott helyi önkormányzat útján - önállóan és demokratikusan 
intézze a helyi érdekû közügyeket.” (Forrás: http://mult-kor.hu)

Az önkormányzatiság, az önkormányzatok feladatai az elmúlt negyed évszázadban nagyon sokat változtak, mára már mondhatni 
gyökeresen átalakultak. Rimócon 1990-tõl 9 fõ képviselõ tölthette be tisztségét egy-egy cikluson keresztül. 2010-tõl már csak 6 fõs 
a testület. Az 1990-es törvényt is új önkormányzati törvény váltotta fel 2011-ben, amely bár sokat átvett a régi törvénybõl, számos 
újdonságot is bevezetett. Az új törvény szerint helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének 
joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelõsségérzet, kibontakozik az alkotó együttmûködés a helyi közösségen belül. 
A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körû nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a 
helyi közakaratot. A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék (területi önkormányzatok) 
választópolgárainak közösségét illeti meg. Az önkormányzati képviselõ a település egészéért vállalt felelõsséggel képviseli a 
választóinak az érdekeit.
Rimócon egyetlen önkormányzati képviselõ van, aki 25 éve tölti 
be tisztségét, õ Beszkid János, jelenleg Rimóc alpolgármestere 
is, és 2014-ben kezdte a 7. önkormányzati választási ciklusát. 
(Beszkid János közvetlenül a rendszerváltás elõtt a VB-nek is 
tagja volt.)
Nézzük még azokat a személyeket, akik önkormányzati képvi-
selõként a település érdekeit képviselik és képviselték:

7 cikluson keresztül: 1 cikluson keresztül:
Ádámné dr. Verbói KláraBeszkid János
Árva Ferenc

5 cikluson keresztül:
Burik-Vincze ÁgotaKiss János
Déska Szabolcs Gergely

4 cikluson keresztül: Dr. Kiss Bertalan
Golopi Károly Kabda István 
Vincze Attila Kanyó Balázs (Hársfa út)
Vinczéné Percze Gizella Kanyó János

Kiss Bertalan3 cikluson keresztül:
Laczkó AnzelmJuhász Vincéné

Pásztor Antalné Mócsány Béla
Percze Balázsné

2 cikluson keresztül:
Rigó FerencBenkó Jánosné
Virág IstvánnéHoleczné Petrovics Irén
Vizoviczki LászlónéHurják István

Jusztin Péter Albertné
(A jelenlegi választási ciklust Kanyó Balázs (Arany J. út)

Oláh Bertalan Attila is beleszámítva.)

A mellékelt táblázatból látható, hogy közel 3200 önkormányzat 
van Magyarországon. Azon települések száma, melyeken 25 
évig ugyanazon polgármester látta el tisztségét: 168. Ezen 168 
polgármesterbõl 14 tölti be tisztségét Nógrád megye egy-egy 
településén és ezek egyike Beszkid Andor, aki 1990 óta jelenleg 
is polgármester településünkön. A helyi önkormányzat 
képviselõ-testülete az önkormányzat mûködésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyzõ feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való elõkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy 
közös önkormányzati hivatalt hoz létre, melyet a jegyzõ vezet, 
így az õ személye is meghatározó a település életében.

Azok, akik településünkért gondolkodnak, tesznek, elõbbre viszik a falu és a lakosok életét. Fontos, hogy döntéseikben ne önös és ne egy-
egy csoport érdekét, hanem az egész falu lakosságának érdekét nézzék. Sokszor talán ez a legnehezebb: mi lenne a legjobb, leghelyesebb 
most és hosszú távon mindenkinek? Minél több ember véleménye, ötlete, munkája alakítja egy falu, egy közösség életét, az annál 
színesebb és annál gazdagabb. Úgy gondolom, csak köszönni tudjuk azok munkáját, akik falunk érdekében tisztséget vállaltak akár pár 
évig, akár évtizedekig. Köszönjük minden eddigi önkormányzati képviselõ, dolgozó és segítõ munkáját! Kívánom, hogy sokáig 
együtt gondolkodva, minél többen vegyenek részt Rimóc életében!                                                                                  Vincze Nikolett

Helyi önkormányzatok száma, lakosságszáma 2012. január 1-jén

Helyi önkormányzatok Önkor-
mányzatok
száma (db)

Önkormány-
zatok lakosság-

száma (fõ)

Községi önkormányzatok 500 fõ
lakosságszám alatt
Községi önkormányzatok 500 és
999 fõ lakosságszám között
Községi önkormányzatok 1 000 és 
2999 fõ lakosságszám között
Községi önkormányzatok 3 000 fõ 
lakosságszámmal, vagy e fölött
Községek összesen

Nagyközségek

Városi önkormányzatok 500 fõ
lakosságszám alatt
Városi önkormányzatok 5 000 és 
9999 fõ lakosságszám között
Városi önkormányzatok 10 000 fõ 
lakosságszámmal, vagy e fölött
Városi önkormányzatok összesen

Megyei önkormányzatok

Megyei jogú városi  
önkormányzatok
Fõvárosi és kerületi  
önkormányzatok
Helyi önkormányzatok összesen

1 051 

677 

866

113

2 707 

119

82

101

121

304

19

23

24

3 196

281 337  

487 014 

1 475 068 

431 818 

2 675 237 

473 804 

287 952 

711 521

2 233 744 

3 233 217 

-

2 015 036  

1 694 426 

10 091 720

Rimóc jegyzõi, aljegyzõi:
1990-1996. Bakóné Valkó Zsuzsanna jegyzõ
(Elõtte VB titkár)
1996-2007. Lõrikné Kiss Ibolya jegyzõ
2007-2009. dr. Tucsekné dr. Horváth Antónia körjegyzõ
2009. Lõrikné Kiss Ibolya megbízott körjegyzõ
2010-2011. dr. Hegedûs István jegyzõ
2011. dr. Simon Mihály megbízott jegyzõ
2012. Jusztin Istvánné megbízott jegyzõ
2013.01.01-tõl. dr. Verbói Mária jegyzõ
- 2014. Bárányné Márton Melinda aljegyzõ
- 2015.04.16-tól dr. László Tünde aljegyzõ

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

Bada Vilmosné  1939-2016 (Magashegyi út 39.)

Gólyahír: Bada Norbert - 2016.01.20.

Szülõk: Bada Norbert és Bada Ramóna

3. Idén 25 éves a Rimóc Polgárõr Egyesület. Mit 
gondol az egyesület munkájáról, tevékenységé-
rõl? Szükséges-e, hogy a településen mûködje-
nek ezek az egyesületek, csoportok? Miért?
B-né K. A.: Szerintem a Rimóci Polgárõr Egyesület 
fontos és hasznos szerepet tölt be a falu életében. 
Ismerõseim körében azt látom, hogy szívesen 
csatlakoznak és vesznek részt a szolgálatban. 
Köszönöm a munkájukat és gratulálok a jubilálás-
hoz!
V. G.: Jónak tartom a Polgárõr Egyesület 
mûködését, legyen szó rendezvények biztosításá-
ról, vagy hogy csak járõröznek esténként, már 
biztonságosabb a falunk. Örülök neki hogy 25 éve 
fennáll és még nagyon sok születésnapot kívánok 
nekik.
T. ZS.: Ez egy nagyon értékes dolog, hogy ennyi 3 kérdés - 3 válasz idõsebbeknek nyújt szórakoztatást. Vélemény ideje tud mûködni a polgárõrség a falunkban. Egyre 

Községünkben minden évre jut egy-egy kerek év- szerint, minden megtalálhatunk a kis falunk fontosabb a polgárõr szerepe a falu polgárainak 
forduló, ami okot ad az ünneplésre. Ezzel kapcso- eseményeirõl. biztonsága érdekében. Szükséges a különbözõ 
latban kérdeztük meg a lakosokat, mi a véleményük 2. 20. alkalommal kerül megrendezésre a szabadtéri rendezvényeket felügyelni és közleke-
ezekrõl az eseményekrõl. Jótékonysági Bál Rimócon. Ön szerint dés irányításában is nagy szerepet játszanak. 
1. 20 éves a Rimóci Újság. Mit gondol errõl, mennyire tartják fontosnak a rimóciak, hogy Valószínûleg káosz uralkodna az utcán, ha a 
fontos-e, hogy egy településnek rendszeresen minden évben megrendezésre kerüljön, van-e polgárõrök nem felügyelnék a parkolást és a 
megjelenõ lapja legyen? Mik azok, amik nagyon rá igény a jövõre nézve? Volt-e már valamelyi- forgalmat. Közösség építésében is nagy szerepe 
tetszenek az újságban, milyen dolgokon kellene ken, hogyan érezte magát? Meg kellene-e van. Hisz az ember társas lény és ezen egyesületek 
változtatni, mirõl olvasna a legszívesebben? változtatni valamit a szervezéssel, lebonyolítás- által közös programokon tud részt venni, szórakoz-
Van-e valamilyen újító javaslata? sal kapcsolatban így 20 év után? ni, ezáltal kibillenni a hétköznapokból
B-né K. A.: Rendszeres olvasója vagyok az B-né K. A.: Két alkalommal vettem részt a + 1 ráadás kérdés: Fontos-e hogy megtartsuk és 
újságnak és nagyon nagyra értékelem, hogy 99%-

Jótékonysági Bálon, a mûsor különleges volt és megünnepeljük ezeket az évfordulókat? Miért?
ban pozitív hírekrõl szól, értéket közvetít: a falu 

szórakoztató. A népes kikapcsolódni vágyók számából B-né K. A.: Az ünnepek mindig megerõsítik az ünnepeirõl, eredményeirõl, büszkeségeirõl, ren-
megítélve a Rimóciaknak és barátaiknak fontos ez a összetartozás érzését, így van ez a családban és dezvényeirõl, különlegességeirõl olvashatunk 
rendezvény. Komfortérzetünket javította volna, ha így van ez a nagyobb közösségekben is. A folyton benne. A Rimóci Újság megerõsíti az idetartozás 
melegebb lett volna (lehet nem ittunk eleget :) ) változó és rohanó világban kell, hogy legyen érzését. Örömmel tölt el, hogy 20 éven keresztül így 
V. G.: Szerintem fontosnak tartják az emberek, állandóság, ismétlõdés mert ez kapaszkodót, fenn tudott maradni. Gratulálok hozzá!
hiszen évrõl évre nagy létszámmal vesznek részt a biztonság érzetet ad mindannyiunk számára. V. G.: Véleményem szerint jó ha van egy 
bálon, függetlenül attól hogy melyik szervezet Számomra fontos, hogy megtartsuk és megünne-településnek hírlapja, mert így tájékoztatást kapunk 

peljük az évfordulókat.szervezi. Szerintem van rá igény, hiszen sok ember arról, hogy mik történnek falunkban. Nekem tetszik 
 Mi magunk is megünnepeljük a születés-van aki szeret szórakozni, mulatni és még mellette V. G.:az, hogy az intézményekrõl (pl.: óvoda, iskola, Önó, 

napunkat, fontosnak tartom megtartani ezeket az jó célt is szolgál, hiszen az ottléttel és a hivatal) olvashatunk, meg mellette az egyesületek 
települési ünnepeket is, mert részesei vagyunk mi felajánlásokkal támogatjuk a rendezõ szervezetet. mûködését is nyomon követhetjük.

Részt vettem én is már több alkalommal és a is, ha nem is közvetlenül, de valamilyen módon T. ZS.: Egy kis közösségben fontos, hogy az 
jövõben is részt szeretnék venni. Változtatni nem mégis. Arról nem is beszélve, hogy az újság és a bál emberek tájékozódni tudjanak a helyi programok-

már 20, a Polgárõr Egyesület 25 éves, ami már elég ról, eseményekrõl. Szerintem egy nagyon jól változtatnék rajta.
mûködik az újság, színvonalas és rengeteg T. ZS.: Egy színvonalas, jól megszervezett szép kor!

rendezvény. A mûsor igényességén és a jó zenekar  Igenis is fontos ilyen évfordulókat meg-információhoz juthat a közösség bármely kor- T. ZS.:
osztálya. Elõnynek tartom a facebookon való választásán befolyásolhatja a közönség tartani, ugyan úgy mint a házasságban. Az 
közlést is, hisz a fiatalabb korosztályt jobban meg hangulatát. Szerintem, ha ez a két fõ dolog jól embernek fontos, hogy tartozzon valahova és ezt a 
lehet közelíteni. Én minden alkalommal értesülök hovatartozás ezzel az évfordulóval ünnepli meg. megválasztott, akkor nem kell változtatni a 
az újdonságokról a facebookon. Maga az újság, az BVÁszervezésben, lebonyolításban

Bagóné Kiss Andrea
40 éves

Kossuth Lajos út 8.

Vincze Gergõ
25 éves

Bem apó út 37.

Talpai Zsanett
28 éves

Temetõ út 24.

Házasságot kötöttek

Barna Marietta és Stéhli Csaba
2015. július 18.
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9. Oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói 2016. január 1. napjától
igazolvány)

már ingyenes közigazgatási eljárások listája 10. Felsõoktatási képzésre jelentkezés
11. Jelnyelvi tolmács névjegyzékbevétele

1. Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet 12. Lakóépület bontási, építési, és használatbavételi engedélyezési el-
2igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya) kiállítása, pótlása járása (a 160 m -nél kisebb hasznos alapterületû ingatlan esetén)

2. Családi állapot-változással összefüggõ névváltozás miatt indult 13. Adóhatósági igazolás
hatósági eljárások 14. Cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplõ elektronikus 

3. Eltulajdonított okmányok pótlása okiratok megküldése (a cég tagjának vagy képviselõjének kérelmére)
4. Gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása (a kettõ vagy több 15. Cégek éves számviteli beszámolójának közzététele

kiskorú gyermeket nevelõ családok esetén) 16. Üzlet mûködési engedélye iránti eljárás
5. Gépjármûvezetõi engedély kiállítása elsõ alkalommal 17. Vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása
6. Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása 18. Népi iparmûvészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások
7.  Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal) 19. Mezõgazdasági és erdészeti gépkezelõi jogosítvány kiállításával 
8. Tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történõ kapcsolatos eljárás

bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján) (Forrás: http://nhc24.hu/2016/01/ingyenesse-valt-tobb-igazgatasi-eljaras/)

1990-1994 2002-2006 2014-
Beszkid János Beszkid JánosBeszkid János
Hurják István Burik-Vincze ÁgotaGolopi Károly
Kiss Bertalan Déska Szabolcs GergelyKanyó Balázs (Arany J. út)
Mócsány Béla Jusztin Péter AlbertnéOláh Bertalan Attila
Rigó Ferenc Kiss János

Vincze AttilaÁdámné dr. Verbói Klára Vincze Attila
Holeczné Petrovics IrénBenkó Jánosné
Juhász VincénéVinczéné Percze Gizella
Pásztor AntalnéVirág Istvánné
Vizoviczki Lászlóné

1994-1998
Árva Ferenc 2006-2010
Beszkid János Beszkid János
Golopi Károly Golopi Károly
Hurják István Holeczné Petrovics Irén
Kanyó Balázs (Hársfa út)

Juhász Vincéné
Dr. Kiss Bertalan

Kiss JánosKiss János
Laczkó AnzelmPercze Balázsné
Pásztor AntalnéVinczéné Percze Gizella
Vincze Attila

1998-2002 Vinczéné Percze Gizella
Beszkid János
Kabda István 2010-2014
Kanyó Balázs (Arany J. út) Beszkid János
Kanyó János Golopi Károly
Kiss János Juhász Vincéné
Oláh Bertalan Attila

Jusztin Péter AlbertnéBenkó Jánosné
Kiss JánosPásztor Antalné
Vincze AttilaVinczéné Percze Gizella

A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 
szerint a polgármester,

az önkormányzati képviselõ 
esküjének szövege:

„Én, (eskütevõ neve) becsületemre 
és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hû leszek; 
jogszabályait megtartom

és másokkal is megtartatom;
(a tisztség megnevezése) 

tisztségembõl eredõ feladataimat 
a (megye / település / kerület) 

fejlõdésének elõmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevõ meggyõzõdése 
szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

Nógrád megyében
25 éve polgármesterek:

1. Berkenye:
Schmidt Józsefné

2. Cserhátsurány:
Szántó József

3. Debercsény:
Illés Mária Rozália

4. Drégelypalánk:
Dombai Gábor

5. Ecseg:
Moravcsik Ferenc

6. Etes:
Lénárt Dezsõ

7. Felsõtold:
Nagyváradi István

8. Mátraszele:
Vincze László

9. Nógrádmegyer:
Verbói Gábor József

10. Nógrádsáp:
Pintér Bertalan

11. Õsagárd:
Agárdi András

12. Rimóc:
Beszkid Andor

13. Ságújfalu:
Szentes Attila

14. Szügy:
Markó Antal

Forrás: A magyar 
önkormányzatok 25 éve 

(kiadó: TÖOSZ, Szerif Kiadó 
Kft., 2015)

RIMÓC KÖZSÉGÉRT ALAPITVÁNY

RIMÓC POLGÁR R EGYESÜLETÕ

RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET

RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET

RIMÓCI SPORT EGYESÜLET

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

Szervezet neve Adószáma Címe Felajánlott összeg

3177 Rimóc, István király u. 15.

3177 Rimóc, Madách tér 1.

3177 Rimóc, Nagykert út 1.

3177 Rimóc, Madách tér 1.

3177 Rimóc, Szécsényi út 6.

3177 Rimóc, István király u. 1.

19162829-2-12

18642902-1-12

18636615-1-12

18644928-1-12

18642139-1-12

19928502-1-12

Technikai szám: 0011

Felajánlók száma
(fõ)

1 069 275 Ft

128 450 Ft

11 279 Ft

20 635 Ft

59 722 Ft

52 617 Ft

424

39

3

9

20

24

Ajánlja fel adója 1%-át a rimóci civil szervezetek javára!
Tájékoztató a 2015. évben adó 1% támogatásban részesült rimóci civil szervezetekrõl

Forrás: http://nav.gov.hu/nav/szja1 1

otthonában olyan felesleges dolog (játék, dísztárgy, könyv, IKSZT hírek ruha, stb.) amit már nem tud használni, de más számára még 
értékes lehet, valamint azokat, akik saját maguk által 
készített termékeiket, alkotásaikat szerették volna Az elmúlt esztendõben igen sokféle 
értékesíteni. A csere-berén résztvevõk szinte mindegyikének program és esemény került megrende-
sikerült a magaszámára valami hasznos, tetszetõs dologra zésre a Dr. Manga János Közösségi Ház – 
szert tenni, ezért nem volt hiábavaló a kezdeményezés. IKSZT-ben. Az IKSZT (Integrált 
Reméljük, ha legközelebb is megrendezésre kerül efféle Közösségi és Szolgáltató Tér) cím elnyerése - mindamellett, 
vásár, több érdeklõdõt tart majd számon.hogy az épület felújítását és korszerûsítését eredményezte - 
A téli szünet beköszöntével két alkalommal is társasjáték kötelezõen megvalósítandó programok lebonyolítását írtja 
délutánt hirdettünk meg. Az elsõ karácsony elõtt, a második elõ. Ha nem tudunk megfelelni ezeknek az elõírásoknak, 
a két ünnep között került lebonyolításra. Mindkét büntetést, illetve pénzvisszafizetést szabhatnak ki ránk. 
alkalommal nagyon vidám délutánt töltöttünk el együtt, Ezért van az, hogy a közösségi ház által szervezett 
nagyon sokat nevettünk, viccelõdtünk. Kipróbáltuk a Bang-programok többségén jelenléti ív és fényképes dokumentá-
et, amikor is a banditák („Bandikák”, ahogyan az egyik ció készül. A 2015-ös évben 100%-ban sikerült teljesítenünk a 
résztvevõ mondta) és a sheriff és helyettesei csaptak össze, a vállalt programjainkat, melyekrõl teljesítésigazolások meg is 
Catan telepesei-t, ahol településeket, városokat kell építeni a érkeztek a felügyeleti szervtõl.
területünkön megtermelt nyersanyag felhasználásával, December elején ismét Gazdasszony Körre gyûltek a 
Activity-ztünk, ahol rajzolni, mutogatni és körülírni kell a közösségi házba a sütni-fõzni szeretõk. Ez alkalommal 
megadott feladványokat, játszottunk Mamutvadász-t, ahol a mézeskalácsot készítettek, ahol a felnõttek mellett a 
nyári, majd téli táborból kiindulva kell levadászni a gyerekek is kivették részüket a munkából. A jó hangulatú 
mamutokat, volt aki Twister-ezett, itt a kipörgetett színekre estén sorra készültek a szebbnél-szebb, ötletesebbnél-
kell tennünk a megadott kezünket vagy lábunkat (a végére ötletesebb kalácsok, a mézeskalács mellett mákos kifli is az 
igazi káosz alakul ki a végtagok között), s egy hagyományos-asztalra került az est végére. A tervek szerint a Gazdasszony 
nak számító, csak papírt és tollat igénylõ játékot, az Ország, Kör idén is folytatódik tovább, ahová minden érdeklõdõt 
város, fiú, lány… elnevezésû tudásfelmérõ játékban is szeretettel várunk.
kipróbáltuk magunkat, de volt Uno kártyajáték, s még Az ünnepi idõszakban három karácsonyi mûsornak is helyet 
sorolhatnánk a jobbnál-jobb játék lehetõségeket. Egyszerû-adott a közösségi ház. Itt ünnepeltek a Gondozási Központ és 
en: játszani jó! Aki rég játszott, legközelebb jöjjön el, aki még a település idõsei, az óvodások és az iskolások is.
sosem, jöjjön és próbálja, senki ne fossza meg magát ettõl az Karácsony közeledtével Adventi csere-bere vásárt szervez-
élménytõl!                                                                              BVÁtünk, melyre mindenkit vártunk, aki úgy gondolta, van 

Mézeskalács készítés közben kicsik és nagyok Adventi csere-bere a közösségi házban

Fali és asztali képek: 341 db. Köszönjük szépen a tulajdonosok-Véget ért a
Szentképek: 262 db. nak, hogy ennyi  kiállításra méltó 
Szobrok:   91 db. tárgyat bocsájtottak rendelkezé-Gondozási Központ 
Képeslapok:   49 db. sünkre, és tették gazdagabbá  ezáltal 

téli kiállítása Imafüzetek:   44 db. az ünnepeket.             Bablena Péterné

Naptárok:   24 db.
2016. január 8-án véget ért „Jézus, a Feszületek:     5 db.
mi Megváltónk” címû kiállítás a Poszter:     4 db.
Gondozási Központban. Hûtõmágnesek:     4 db.
Az idei évben is szép számmal hoztak Gyertyák:     3 db.
értékeket községünkbõl, amelynek Imakönyvek:     2 db.
mértékét az alábbi kis statisztikával Szenteltvíz tartók:     2 db.
szeretnénk megosztani a kedves Könyvek:     2 db.

olvasókkal. Kulcstartó:     1 db.
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Néphagyományõrzõ hét az óvodában
Az elmúlt évtizedek gyorsuló változásai néphagyományainkat sem hagy-

ták érintetlenül. Közülük sok eltûnt, vagy mint népszokás átalakult.
A ma nemzedékének egyik fontos kötelessége, hogy a néphagyományo-

kon alapuló népszokások értékeit megõrizze és a jövõ számára átmentse. 
Ezért van nagy szerepünk abban, hogy a gyermekekben tudatosan és fokoza-
tosan kialakítsuk a népi értékeinkhez, a szülõfalunkhoz való viszonyukat. 
Már az óvodában is számtalan lehetõségünk van arra, hogy a népi  hagyo-
mányaink  õrzésében az elsõ lépéseket megtegyük.

A hagyományok alapján formálódó és a közösség ízlésvilága által meg-
határozott tevékenység a népmûvészet. A népmûvészet több ágra tagozódik, 
mint a népköltészet, népi díszítõmûvészet, népviselet, néptánc, népzene, népi 
bábjáték, népi színjátszás, népi gyermekjátékszerek.

Ezek közül igyekszünk válogatni a néphagyományõrzõ hetünkön, amit 
most már több éve beiktatunk az éves tervünkbe. Volt már vendégünk  Vincze 
Barna bácsi, aki mesemondásával  kötötte le a gyerekek figyelmét, Paluch 
Norbert és felesége Piroska, akik a rimóci csárdás lépéseire tanították  õket, a 
Kerek-Perec  együttes, akik nagyon érdekes színjátékukkal kápráztatták el a 
közönséget  és énekelt már nálunk  itt az oviban Holecz Istvánné Margit néni is.

Idén Bablena Piroska és Jusztin Mária voltak a vendégeink, akik az „Õsszel 
érik babám” címû rimóci dalt tanították meg a gyerekekkel. A daltanítás elõtt 
Marika a szemünk láttára öltöztette be rimóci népviseletbe „bõszoknyába” 
Piroskát, amit a gyerekek nagyon érdeklõdõen végig követtek.

A rimóci népviselet nagyon szép és a gyerekek nagy örömmel veszik 
magukra ezt a ruhát, ezért az évek során folyamatosan elkészítettük a nép-
viseletes ruhákat, így 3 lány és 3 fiú népviseletünk van. 

Sõt mára már népviseletbe öltözött babáink is vannak, egy fiú és egy lány.
Köszönjük a készítõknek: Déska Bertalanné Margit néninek és Paluchné 

Piroskának.
A daltanulás után következett aztán a közös tánc, ahol természetesen a 

Rezesbanda nótái szóltak a háttérben.
A néphagyományõrzõ hét programjai közé tartozik, hogy ilyenkor elláto-

gatunk a faluban található Múzeumokba, illetve egész héten néphagyomány-
õrzõ szemléletben folyik a nevelés. Dekoráció, mesék, dalok, mondókák, 
játékok, tevékenységek, mind-mind ehhez kapcsolódóak.

„Az a gyerek, aki az óvodában olyan külsõségeiben és tartalmában 
visszatérõ élményeket élhet át, amelyek a szülõföldjéhez, az otthonához kötik, 
egy életre szóló örökséget kap.” 

Ennek reményében  szervezzük meg évrõl-évre a néphagyományõrzõ 
hetet óvodánkban.                                                             Pásztorné P. Gyöngyi

óvodapedagógus

Közös csoportképünk a rimóci lányokkal

Múzeumlátogatáson a ,,Körte’’ középsõcsoportosok

A ,,Cseresznye’’ nagycsoportosok büszkén
viselték a népviseletet

A néphagyományõrzõ héten
az ,,Alma’’ kiscsoportosok is jót táncoltak benne

        2016 február 8-án
00hétfõn 14  kezdettel kerül sor

a XV. Óvodai Jótékonysági 
Farsangi Bálra.

Belépõ 500,-Ft.
Mindenkit

     sok szeretettel
várunk!

Idén is férjhez 
adtuk a 

Szûzanyát
Január 23-án, szombaton immár nyolcad-

szor ültük meg Szûz Mária és Szent József 

eljegyzésének ünnepét, vagy ahogy emlegetjük: a 

Mária menyegzõjét. Bár jómagam még nem olyan 

régen csöppentem bele ebbe a hagyományba, 

mégis látszik ennyi idõ alatt, hogy hogyan szépül, 

gyarapodik ez a kedves szokás is évrõl-évre. Idén 

egy gyönyörû misével volt gazdagabb ünneplé-

sünk, melyet Menyhárt János atya, a szurdokpüs-

pöki plébános celebrált. 

Ezután a dr. Manga János Közösségi Házban 

folytatódott az áhítat, szeretett imádságainkkal és 

az ünnep énekeivel, amit igazi lakodalom 

követett. A vendégek lagzis káposztával lakhattak 

jól (a rengeteg féle süteményt nem is említve), 

majd a rezesbanda muzsikájára táncolhattak. 

A legnagyobb örömöt a régi és új részt-

vevõkkel való találkozás jelentette: annak átélése, 

hogy az élet folyamatos változásai közepette is 

évrõl-évre ugyanazon örömben találkozunk, 

ugyanazon Menyasszony násznépeként. Így a 

farsangi idõ és annak testi vigasságai emlékeztet-

nek minket azon mennyei örömökre is, melyeket 

Szûz Mária által kapott a világ és kapni remélünk 

valahányan. Kívánom, hogy évrõl-évre ugyanígy 

találkozhassunk ezután is és hogy Szûz Mária 

közbenjárására az õ võfélyei, násznagyai, 

kántorai, szakácsai - és egész egyre népesebb 

násznépe - egykor az örök menyegzõn örvend-

hessen együtt! 

Jusztin-Horváth Dorottya
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ISKOLAI HÍREK25 éves idén a Polgárõrség
A Rimóci Sport Egyesület után a második „legidõsebb” civil szervezet községünkben a Rimóc 
Polgárõr Egyesület, mely 1991. június 1-jén alakult 31 taggal. A Polgárõrség akkori elnöke: Jusztin 
István lett, míg az elnökségbe: Burik Lászlót és Magyar Zoltánt választották. (Fegyelmi bizottság 
tagjai: Percze Lajos, Vizoviczki László, Vincze József). Késõbb elnöke Burik László lett.
A szervezet az évek során többször újjászervezõdött, utoljára 2006 decemberében, azaz 10 éve. Ekkor 
választották meg elnöknek Péter Zsoltot.
A szervezet, azóta megerõsödött, eszközöket vásárolt, autót kapott és többször sikerrel pályázott. 
Melegedõhelyiséget alakítottak ki, kerékpártárolót, hogy csak a legfontosabbakat említsem.
2008-ban a civil szervezetek közül másodikként vállalták, hogy jótékonysági bált szerveznek. 
Sikeresen, melynek köszönhetõen tovább erõsödtek. Tevékenységük során folyamatosan õrzik, védik 
településünket és lakóit. Járõr szolgálatot teljesítenek, helyszínt, rendezvényt biztosítanak, részt 
vállalnak környezetvédelmi tevékenységben és mindezt minden ellenszolgáltatás nélkül, értünk, a mi 
nyugalmunk érdekében.
Bizonyára  mint minden szervezet  be tudnának számolni egy-két hullámvölgyrõl, kudarcról is, de azt 
hiszem, sikerük jóval több van.
2009-ben az Országos Polgárõr Szövetség Elnöksége a Polgárõr mozgalomban végzett tevékenysége 
elismeréseként a Rimóc Polgárõr Egyesületet az „Év Polgárõr Egyesülete” kitüntetésben részesí-
tette.
2013-ban az Országos Polgárõr Szövetség Elnöksége a Polgárõr mozgalomban végzett tevékenysége 
elismeréseként Péter Zsolt polgárõrt az „Év Polgárõre” kitüntetésben részesítette.
2014-ben kitüntették Beszkid Gábor és Jusztin Béla polgárõröket is, akik egy lakásbetörésnél 3 fõ 
elfogásában segítettek.
2015-ben Országos Polgárõr Szövetség Elnöksége a Polgárõr mozgalomban végzett tevékenysége 
elismeréseként Varga Bálint urat az „Év Polgárõr Pedagógusa” kitüntetésben részesítette.
25 éves tehát a polgárõrség. A negyed évszázados múlt ritka egy-egy önkéntes szervezet életében. 
Péter Zsolt pedig egy évtizede vezeti, irányítja töretlenül a csapatot. Mindannyiunk nevében 
szeretném megköszönni munkáját, kitartását és erõfeszítését és természetesen minden egykori, 
jelenlegi polgárõr vezetõnek, tagnak és támogatónak, hogy összefogásukkal, tevékenységükkel 
tesznek településünkért. Kívánjuk, hogy még sok-sok évtizedig így legyen! Támogassuk és 
segítsük õket mindig, ha tudjuk! (Reméljük a lapzárta utáni, általuk szervezett, idei jótékonysági 
bálra, - amely éppen a 20. jótékonysági bál települé-sünk életében - sok belépõ elkelt.)   Vincze Nikolett

Mivel már minden véradásról azzal 2016. január 10-én 64 fõ jelent meg. A kapott információk alapján az alábbi 8 
A legidõsebb véradó, Holecz Ferenc és személy elõször jelent meg véradáson:kezdjük a beszámolónkat, hogy tovább 
Bangó Elemér (1953), míg a legfiatalabb 1. Csemerné Csemer Ágnescsökkent a véradók száma, ez már nem 
Bada Viktor (1996) volt. (Hunyadi út 48.)lep meg senkit. A kérdés  csak az  
A legtöbbet vért adó ismét Kurtán Attila 2. Csemer Petra (Hunyadi út 48.)mennyivel?
volt, aki 71. alkalommal vett részt vér- 3. Bada Liza (Akácos út 28.)Lássuk hát az elmúlt évek januári rimóci 
adáson. 4. Bangó Barbara (Akácos út 23.)véradáson megjelentek statisztikáját:

5. Bangó Róbert (Magashegyi út 29.)
2010-ben 104 fõ, 6. Oláh Dezsõné (Magashegyi út 19.)
2011-ben  85 fõ, 7. Bangó Cintia (Magashegyi út 29.)
2012-ben  74 fõ, 8. Oláh Dávid (Magashegyi út 19.)
2013-ban  72 fõ,
2014-ben  74 fõ, Legközelebbi véradások:
2015-ben  71 fõ, 2016.02.14. Nagylóc (Hivatal) 9-13 óra

2016.02.14. Hollókõ (Mûv.Ház) 9.30-12 óra2016-ban  64 fõ

Rimóci sikerek Szécsényben
2016. január 23-án rendezték meg Szécsényben a 25. Nemzetközi Vers- és Népdaléneklõ versenyt a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából, amelyen 25 iskola 176 tanulója vett részt. A sok ügyes gyerek közül a felsõ tagozatos népdal-
éneklõk versenyén két rimóci siker is született. Az 1. helyezett Golyán Gréta, a 2. helyezett Holecz Martin lett. 
További sok sikert kívánunk nekik!                                                                                               Golyánné Juhász Edina

Néhány tanuló nem tudta elsajátítani megfelelõ 
mértékben az elõírt tananyagot. Vannak olyan diákjaink 
is, akiket hiányzásaik miatt nem tudtunk értékelni.

Vannak azonban olyan diákjaink is, akik példamutató A Magyar Kultúra Napja
magatartásukkal, szorgalmukkal példaképek lehetnek 

2016. január 23-án, szombaton 10 órai kezdettel társaik számára. Fontos feladatunk volt az elsõs tanulók 
rendezték meg Szécsényben a Mûvelõdési Központban, a beszoktatása, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése. 
Magyar Kultúra Napja alkalmából a 25. Nemzetközi Számukra nagy kihívás a tanulás, sokan még éretlenek az 
Vers-és Népdaléneklõ versenyt. Az idén 25 iskolából iskolás feladatokra.
majd 180 diák érkezett versenyezni. A gyerekek három Intézményünk nagy hangsúlyt fektet az alapképzések 
kategóriában mérettettek össze: alsó tagozat, felsõ fejlesztésére. Ezért vállaltuk új módszerként az osztály-
tagozat és középiskola. Minden kategóriából kiválasz- projektek szervezését. Ezzel a munkaformával lehetõség 
totta a zsûri a legügyesebbeket. Amíg vártuk, hogyan is nyílik 1-1 téma részletes, komplex feldolgozására. A 
dönt a zsûri, addig megvendégelték a rendezõk a meg- tevékenykedtetés, a gyûjtõmunka, a különbözõ szem-
jelenteket. pontokból történõ megközelítés elmélyíti az ismereteket, 

A Rimóci Szent István Általános Iskola is képviseltette tartós hatást képes gyakorolni a személyiségre. A tan-
magát. Az alsó tagozatosok közül verset mondott a órákon kívül szervezett számos program célja a megszer-
3. osztályos Rácz Dzsenifer (Kányádi Sándor: Tûvé tevõ) zett tudás elmélyítése.
és a 4. osztályos Bangó Georgina (Osváth Erzsébet: 

A félév során a következõ programok voltak:
Zsémbes Zsófi). 

- MesenapA felsõ tagozatos versmondóink Bangó Mónika 
(Endrõdi Sándor: A szeretetrõl) és Bada Róbert - Sportnap
(Majthényi Flóra: Mi a haza?) 5. osztályos tanulók voltak. - Környezetvédelmi, Közlekedési nap

A felsõ tagozaton népdaléneklõink is voltak, az - Irodalmi õsz
5.osztályból Bada Melissza Nelli és a 8.oszályból Rácz - Mikulás
Bianka énekeltek 2-2 dalt.

- Karácsonyi kézmûveskedés
A gyerekek nagyon ügyesek voltak, mindenki a 

- Karácsonyi projekteklegjobb tudása szerint szerepelt. Remélem jövõre is ott 
lehetünk Szécsényben!                         Golyánné Juhász Edina

Az elmúlt idõszak ünnepeirõl, emléknapjairól osz-
tályszintû megemlékezések történtek.

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik munkájuk-Az elmúlt félév értékelése
kal, érdeklõdõ részvétellel segítették tanulóink eredmé-
nyes iskolai tevékenységét, fejlõdését.A 2015/16-os tanév elsõ féléve lezárult. A tanulók 

Minden kedves kollégának, a munkát segítõknek és magatartását, szorgalmat, tanulmányi teljesítményt 
kedves diákjainknak eredményes II. félévet kívánunk.értékeltünk. Annak ellenére, hogy iskolánkban biztosítot-

tak a korszerû tanulási feltételeket, a délutáni felkészülés, Pócsik Csilla Laura, Huszkó Mariann
munkaközösség-vezetõktöbb tanuló nem élt a felkínált lehetõségekkel. 
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Közeledik a Nagyböjt - készülünk egyházi évünk Gyertyaszentelõ - 2016. február 2.

legnagyobb ünnepére - Jézus feltámadására„Új fény támadt…”
Egy történettel vezetem be ezt az életalakító, fontos idõ-Urunk bemutatásának, vagy ahogy népiesen mondjuk, 
szakot. Dél-Afrikában van egy híres gyémántbánya, Kék-Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepén a szentmise elõtt 
földnek nevezik. Valamikor egy utazó vetõdött arra és látta, gyertyát szentel az egyház. Az áldás után az égõ gyertyákkal 
hogy a gyerekek csillogó kövekkel játszanak. Az egyiket körmenetre hív minket, hogy „találkozzunk az Úrral”. A szent-
megszólította: nem adnád oda a követ cserébe ezért a színes mise után gyertyáinkat otthonainkba visszük, és családi, 
üveggolyóért? A gyerek szívesen odaadta a csillogó követ. liturgikus ünnepléseinken meggyújtjuk.
Az utazó fölkereste a legközelebbi ékszerészt, hogy mondja A fénynek, a világosságnak sajátos jelentõsége van a mai 
meg, milyen kõ, és van-e értéke.ünnepen. Ahányszor a liturgia ünnepléseiben használjuk, 
- Uram, ez egy gyönyörû gyémánt, amely egész vagyonnal ér mindig az Úrhoz való tartozásunkra figyelmeztet. A kereszt-
fel.ség szentségének kiszolgáltatása alkalmával az égõ gyer-
Az utazó erre megvette azt a darab földet és gyémántbányát tyát e szavakkal adja át a keresztelõ pap: „Vegyétek Krisztus 
nyitott. Hatalmas vagyonra tett szert. Az a szegény gyerek világosságát!”
egy csillogó üveggolyóért egész vagyont adott cserébe.Vagy milyen csodálatos húsvét éjszakáján a húsvéti gyertyá-
Mi emberek óriási kincs birtokában vagyunk. Istentõl meg-val való ünnepélyes bevonulás a diakónus felhívásával: 
kaptuk életünket, azt a sok értékes képességet, amit bonta-„Krisztus világossága!” Majd egyre jobban terjed a fény, és 
koztathatunk Isten és egymás örömére. Mennyi ember elté-mindnyájan égõ gyertyával a kezünkben hallgatjuk a húsvéti 
kozolja életét és tönkre teszi a másikét is. Sokszor egy öröméneket, újítjuk meg keresztségi ígéretünket és tartunk 
„üveggolyóért” mi mindenre képes. És mi hogyan gondolko-körmenetet.
dunk saját és a ránk bízottak életérõl.Az égõ gyertya az elsõáldozókat és a bérmálkozókat is 
Jézust is megkísérti a gonosz, rögtön a nyilvános fellépése Krisztushoz való tartozásukra figyelmezteti, amikor ismétel-
elõtt. Hogy lehetõleg semmi sem valósuljon meg a tervbõl, ten tanúságot tesznek elkötelezettségükrõl. Vállalkoznak 
amit Isten rábízott. „Törõdj csak magaddal, mi gondod az arra a feladatra, hogy a sötétség hatalmával felveszik a 
emberekkel. Törõdj a magad pillanatnyi vágyaiddal, küzdelmet, nem a maguk erejében, hanem a Krisztustól nyert 
jóléteddel, hasznoddal.” „Üdvösség? Majd ráérsz foglalkozni kegyelem erejében bízva.
vele öreg napjaidban.”Életünkben zarándokúton járunk. De ezen az úton idõnként 
A nagyböjti szent negyven nap hamvazószerdával kezdõdik. megállunk egy-egy kegyhelyen, ahol különösképpen is 
Sokat mondó szertartás figyelmeztet életünk, örök életünk szembesülünk esendõ voltunkkal, és fontosnak érezzük a 
fontosságára. Tavaly még virágzó barkák ma hamuvá lettek. lelki megújulást. Sokan ilyen alkalommal egy-egy gyertyával 
Megjelölik vele homlokunkat. Figyelmeztet életünk mulandó-térnek haza otthonukba. Családi imáik, ünnepeik alkalmával 
ságára. A tûzben hamuvá lesznek kertjeink haszontalan meggyújtsák, és ez emlékezteti õket a Krisztussal való ke-
hulladékai. Õszinte bûnbánatban hamuvá lesznek lelki gyelmi találkozásra.
életünket rongáló bûneink. A hamu termékenyíti a földet. A liturgikus ünnepléseken számos alkalommal használja az 
Vagyis a bûnbánat hamujával megtisztított lélek Isten szép egyház. Az Evangélium hirdetéséhez égõ gyertyákkal vonul-
terveinek gyümölcsét termi. Jól használjuk fel a nagyböjtöt. nak, mert Krisztus szól a hívõ közösséghez a pap ajka által. 
Idõben végezzük el a szentgyónást, figyelmesen hallgassuk Az oltárainkon égnek a gyertyák, az örökmécs lángja Krisz-
Isten igéit, gyakoroljuk az önuralmat, becsületesen helyt-tus jelenlétére int. De megtaláljuk az égõ húsvéti gyertyát, 
állunk, erõt merítünk imáinkból, hitünk gyakorlásából.amikor elhunytjainkért könyörgünk a szentmisében. Krisz-

tustól nyerte az újjászületés kegyelmét, Krisztus kísérte Nagyböjti imádság
végig az életén, s most Krisztus legyen az, aki élete reményét 

(Theodor Burzer nyomán):
beteljesíti.
Azzal vigyük haza a megszentelt gyertyát, hogy életünk 

Urunk, Jézus Krisztus,
Krisztus fényeként világítson, és a sok apró lámpás tegye 

föltámadásod ünnepéig
minél világosabbá ezt a világot.

a nagyböjti idõszakban élünk.
Ahogyan lakásunkban helye van a feszületnek, a Mária-

Arra szólít minket ez az idõ,
képnek, legyen méltó helye a szentelt gyertyának is. Ünnepi 

hogy megtérjünk és megújuljunk
alkalmakkor gyújtsuk meg, imádkozzunk, énekeljünk vilá-

keresztény életünkben,
gosságánál. Névnapkor, születésnapkor a gyerekek keresz-

hogy többet imádkozzunk,telési gyertyáival együtt ez tegye ünnepélyesebbé az asztalt, 
és odaadóbban gyakoroljukgyújtsuk meg ünnepek elõestéjén, közös családi imádság-

a testvéri szeretetnál. Váljék szokásunkká, hogy ha valaki távol van szeretteink 
nagyszerû tetteit.közül, naponta a szentelt gyertya fényénél mondjunk érte 

rövid fohászt, imát. 
Ezért kérünk téged:Tudjuk, hisszük hogy Jézus jelen van otthonunkban, ott van 

Segíts minket,imádságunkban és minden dolgunkban. A szentelt gyertya 
hogy minden, amit teszünk,fénye segít, hogy ne feledkezzünk meg errõl, és érezzük is 

veled kezdõdjék el,Jézus jelenlétének meghitt örömét. Eszünkbe juttatja, hogy 
és veled végzõdjék.Jézus lelket, fényt tudott vinni az üressé, tartalmatlanná vált 

Erõsíts minket jó szándékunkban,formákba, szertartásokba, szokásokba, s követõinek azt 
hogy a nagyböjti gyakorlatok általígérte, képesek lesznek arra, amire õ… És azt is eszünkbe 
mindennap egyre jobbak legyünk.juttatja, hogy bármilyen nagy legyen is a sötétség, egyetlen 

Ámen.gyertya pici kis fénye is meg tudja törni…

Aki álmodja a szappanjait
- Látogatóban Pásztor Juditnál

Sok-sok éve lakunk egymás közelében itt a Varsányi úton, és én mindig 
úgy ismertem t, mint aki kerékpárjára pattanva kikerekezik a határba, 
majd órák múlva kosarát teli szedve tér vissza. Csupán egy véletlennek 
köszönhet , hogy kiderült róla egy beszélgetésünk közben, hogy nemcsak 
gyógynövényeket gy jt teának, hanem szirupokat, kencéket, gyógyhatású 
készítményeket, tinktúrákat készít, és nem utolsó sorban természetes 
alapanyagú kézm ves szappanokat. Amikor megkértem, had mutassam 
be a Rimóci Újság olvasói számára is ezt a nagyszer  tevékenységét, 
szabódott egy kicsit, hogy hát  nem nagyon szeret szerepelni, de ha 
engem érdekel, egye fene, hátha mást is. Amikor megérkeztem hozzá az 
asztal tele van különleges házi készítés  ,,szerekkel”: pitypangszirup, 
ibolyazselé, nyárfa rügy, tiktúrák, lándzsás útif , kence a repedezett 
száraz b rre, somlekvár, szárított növények…
- Gyógynövényes teával vártál, nem is akármilyennel, sok különleges 
növénybõl áll. Honnan ered a gyógynövényekhez való vonzódásod?

akár robbanhat is. Kémia, matek: folyamatosan számolni kell 
- Hát a családban ilyen füvesasszony nincs, csak én. Mindig is közel közben. Meg kell tanulni recepteket írni. Igazából én mielõtt 
volt hozzám a természet. Gyerekkoromban sokszor kint is aludtam, belefogtam még élõben senkitõl sem láttam, hogyan kell szappant 
csak úgy, testvéremmel, gyerekkori barátokkal a réten, vagy sátorba. készíteni. Az elején én is kaptam jó tanácsokat ezzel kapcsolatban 
Aztán amikor férjhez mentem, gyerekeim születtek, ez szünetelt egy egy ismerõsömtõl és ha nem voltam biztos valamiben, inkább 
darabig,de amikor már õk is velem jöhettek, sokat vittem õket is, sok leállítottam a készítést.
helyet bejártunk Borsodban, a Nagymilicig sokat kóboroltunk. - Honnan szerzed az ismereteidet? 
Hétvégén a térképre böktek a gyerekek, és oda mentünk, ahová 

- A legtöbb mindent magamtól tanultam, rengeteg könyvem van, meg 
szerettek volna. A gyógynövények gyûjtése azzal kezdõdött, amit 

használom az internetet is. De eljutottam egy gyógynövénytermesztõi mindenki ismer, és szed is. Aztán tudatosabban is kezdtem 
tanfolyamra is. Ezt leginkább a magam megnyugtatására végeztem el, odafigyelni, szárítottam és fel is használtam õket. Gondolkodtam, 
mit tudok, hol tartok, de szívesen mennék még magasabb szintû hogyan lehetne a gyógyhatást befogni még jobban. Eztán így jöttek 
képzésre is, ahol nem csak az alapokat adják át. A gyógynövényezés a kencék, szirupok, a tinktúrák, gyógylekvárok, szappanok.
és az, amit csinálok folyamatos tanulást, fejlõdést igényel.- Mi az a tinktúra?
- Mire vagy a legbüszkébb a készítményeid közül?- A gyógynövénynek a virágos hajtás része, ahol a legtöbb 
- Nem is tudom… Talán a szirupokra, mert az tudom, mit tesz, hatóanyag van, azt a részt alkoholba tesszük, és így nyerjük ki 
mennyire hatásos szer. Tudom, szép a szappan is, meg a tinktúra is, belõle a gyógyhatást. Ez egy tömör gyógykészítmény, amit 
de hozzám ez áll a legközelebb.cseppentõvel mérünk, mondjuk kockacukorra.
- Kinek készíted õket?- Sok mindennel van tele ez az asztal. Bemutatnád egy részüket?
- Természetesen saját használatra, a családnak, barátoknak. Minden - Itt van ez a nyárfarügy, ami aranyérre kiváló és véraláfutásos erek 
korosztálynak készítettem már termékeket. A kisunokámnak kezelésére. Vannak macerátumok is itt: a gyógynövényt oliva-
nagyon sok mindent készítek, például szappant, gyógynövények-olajba teszem el, érlelem és különbözõ kencékhez szappanokhoz 
kel bélelt nyugtató alvópárnát, szirupokat. A barátok is gyakran adom alapanyagként. Ibolya zselé, ami fertõtlenítõ, immunerõsítõ 
fordulnak hozzám és nekik is szívesen készítek szirupokat, kencé-hatású. Ehhez a lándzsás útifû sziruphoz több mindent használtam: 
ket a bajaikra. A titkaimat, receptjeimet nem adom ki, legalábbis kakukkfüvet, zsályát, ami beindítja a szervezetet a védekezésre és 
nem minden összetevõjüket, de szívesen segítek másoknak. izsópot is, ami az izületekre hat. Cirtomfüvet, mentát, fahéjat is 
Viszont éppen ezért óvatosnak is kell lenni és biztosnak kell lennem tartalmaz. Ez sombogyó fokhagymával, babérlevéllel, ennek anti-
a dolgomba, mert ezt merni kell odaadni embereknek.oxidáns hatása van.
- A gyermekeid szerinted követnek majd ezen az úton?- Recept alapján alkotod meg õket?
- Hát a családban inkább én vagyok ilyen ,,boszi”. Szeretik és - Sokat gondolkodom, akár mosogatás közben is, hogy mit hogyan 
használják is a dolgaimat, Bogi is itt jön-megy, és ha valamire kéne elkészíteni - ha kell, utána is nézek a dolgoknak, aztán 
szüksége van, fáj valamije, köhög tudja, hogy mihez nyúljon. megálmodom õket, mint ezt a szappant is. 
Kiskorától körülöttem sertepertélt: ,,Anyu, most mit fõzöl, ehetõt Egy tenyérnyi szépen csomagolt szappant mutat, ami alul zöld, a 
vagy nem?” De a kisunokámat az hiszem kezdem megfertõzni, õ másik fele, meg a felhõs eget mintázza. Szemet gyönyörködtetõ a 
már most is gyakran jön velem a határba, ha itt van.látványa.
Még mielõtt elmennék, végig kell kóstolnom mindent, amit - Bevallom elfogult vagyok ezeket a kézmûves szappanokat látva. 
örömmel is teszek, hiszen egyik üveg tartalma sem érhetõ el a boltok Hogyan lettél szappanfõzõ is?
polcain. Finom is, és egészséges is. És még az illatuk is remek. A 

- Az elsõ szappanom az egy teljesen natúr fehérszappan volt. Külön 
szemem sarkából lefigyeltem a falra akasztott szárított növényeket, 

szappanfõzõ eszközeim vannak a folyamathoz, lúgoldó edény, 
van belõlük bõven, minden szegletben. És közben szégyenkezem is 

egyebek. Az alapot el kell sajátítani nagyon pontosan, aztán lehet 
kissé magam elõtt… Ki tudja, én talán kigyomlálom, levágom, észre 

fejlõdni. Hideg és meleg eljárással is készítettem szappant, az egyik 
sem veszem õket a természetben, és most szárított formájukban, 

sokáig érik, ezeket nagyon szépen lehet díszíteni. A másik, a meleg 
illatosan szólítanak meg… Persze Judit nem enged el üres kézzel, 

eljárás, amit már nehezebb dekorálni,de finom meleg szappanok 
még egy szép verssel is meglep:

lesznek belõlük. Komlóval, körömvirággal, levendulával és más 
,,Szedésre érett már a fû/Harmat suhog le róla/gyógynövénnyel készülhetnek, csokoládés, kókuszos, sok félét 

Csücsökre fogja pendelyét/A jó füvek tudója.készítettem már. Ezek tömbökben vannak és azt szeletelem, vágom 
Vigyázva, hogy virág is/Hullatlan maradjon,/formára. Egy kis szappanpecséttel is díszíteni szoktam. Kecsketej, 

Vének szívében ifjúság belõlük, hogy fakadjon.”sheavaj, olivaolaj van a legtöbb szappanban.
- Nehéz mûvelet az elkészítése? Kedves Judit! Gyógynövényekben gazdag, színes-illatos éveket 
- Igen, hiszen nagy odafigyelést igényel. Lúggal dolgozom, tehát kívánunk neked a továbbiakban is, készíts sok hasznos, egészség-
gumikesztyûbe, védõszemüvegbe. A lúggal tudni kell bánni, hiszen megõrzõ  ,,csodaszert” Isten patikájából!               Kaluzsa Mónika
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Február 11-e a betegek világnapja. Szentmisék rendje:
Ebbõl az alkalomból fogadják szeretettel a következõ imát: - Csütörtök, péntek este 18 órától.

- Szombaton 17 órától
Uram, ma ismét új napra virradtam, s én még mindig itt - Vasárnap délelõtt 11 órától.
fekszem betegen, e falak közé zárva. Február 2. Urunk bemutatása: Gyertyaszentelõ Boldog-
Amikor egészséges voltam, nem tudtam azt eléggé értékelni.                      asszony ünnepe: este 18 órától szentmise
Nem tudtam örülni annak, hogy fájdalom nélkül járhatok- Február 10. Hamvazószerda: szigorú böjti nap
kelhetek, elhúzhatom a függönyt, hogy a nap sugarai fénnyel                     este 18 órától szentmise
árasszák el a szobát. A nagyböjti idõszakban péntekenként hústilalom,
Nem tudtam, micsoda boldogság reggel az ágy elõtt térdelve keresztút este 17.30 órától.
egészséges testemet neked fölajánlhatni, és napi Lelkigyakorlat: február 25-26-27-én este 18 órától szent-
munkámhoz látni. mise keretében Horváth Bertalan atya, a csitári plébános tart 
Betegségre volt szükség ahhoz, hogy megtanuljam lelkigyakorlatot, elõtte 17 órától gyóntatás.
megérteni: az egészség a Te ajándékod, amelyért sohasem Február 27-28-án a szombati és vasárnapi szentmiséken 
lehetek eléggé hálás. gyûjtés a katolikus iskolák javára.
Szeretném közömbösségemet jóvátenni. Ezért felkínálom Azon jegyesek jelentkezését is várom, akik az idén kívánnak 
neked elgyengül testemet, lázas homlokomat, elernyedt házasságot kötni. Hamarosan megkezdõdnek a jegyesokta-
tagjaimat, álmatlan óráimat, ezt az egész hosszú, nagyon tások!                               Szeretettel: József atya
hosszú napot.

Könyvajánló: SZERESSEK OTT, AHOL GYÛLÖLNEKFájdalmaimat összekötöm a te szenvedéseiddel, és 
- interjúkötet Dr. Beer Miklós püspökkelkülönösen azt kérem tõled…

Fölajánlom neked a látogatás örömeit… „Gondolatébresztõ interjúkötet jelent meg Karácsony alkalmá-
Köszönetet mondok neked minden figyelmességért, amelyet ból Dr. Beer Miklós váci megyéspüspökkel. A Réti József által 
oly sok más betegnek nélkülöznie kell. szerkesztett könyvben szó esik világunkról, az egyházról és a hit 
Fölajánlom azokat a pillanatokat, amikor azt hiszem, hogy titkairól. Püspök atya hangsúlyosan szól a menekültkérdésrõl, 

annak hátterérõl és arról, valójában mi veszélyezteti keresztény-teljesen elhagyatott vagyok, mert az élet tovább folyik a 
ségünk jövõjét. Tudjuk-e az örök élet távlatából szemlélni vilá-maga megszokott medrében - de már nélkülem. Adj ilyenkor 
gunk eseményeit? - teszi fel a kérdést. Beer Miklós a tõle meg-is derûs lelkületet, és engedd, hogy a magányban 
szokott nyíltsággal beszél a paphiányról, elmondja véleményét a megtaláljalak Téged!
cölibátusról, a válásról, a szentgyónásról, emberi kapcsolataink-Adj ennek a hosszú napnak minden percéhez erõt, hogy a 
ban elkövetett visszatérõ hibáinkról. Szól a betegséggel küzdõk szenvedés próbáját kiálljam zúgolódás nélkül!
fájdalmáról, a halálról, az eutanáziáról, az imádság fontosságá-Engedd, hogy türel-
ról, és felidézi élete meghatározó, személyes élményeit, találko-mes beteg legyek! 
zásait is. Válaszol arra a kérdésre is, miért érzi közel magához 

Tudjak jó példát adni 
Ferenc pápát és Assisi Szent Ferencet  akinek imájából a könyv 

azzal, hogy jó kedélyû, címét is kölcsönözte.”
segítõkész vagyok A könyv 2790 Ft-ért megvásárolható 
akkor, ha magam is rá személyesen Vácott, a Püspöki 
vagyok szorulva má- Hivatalban, (Vác, Migazzi tér 1.), az Új 
sok segítségére! Ember Könyvesboltban (Budapest, 
Engedd, hogy kimutat- Ferenceik tere 7-8.), a Szent Antal 
hassam mások iránti Könyvesboltban (Budapest, Margit 
köszönetemet és hálá- körút 23.), Vácott pedig a Lyra 
mat! És add, Uram, Könyvesházban (Piac u. 1.), valamint 

a Káptalan Könyveskuckóban (Káp-Jézus Krisztus, hogy a 
talan u. 11.) vagy megrendelheti az Új betegség idején is hû 
Ember Online Könyváruházban, a tanítványod marad-
bolt.ujember.hu címen.hassak! Ámen.
(Forrás: www.vaciegyhazmegye.hu)

Mátraverebély - Szentkút Nemzeti Kegyhely
elõzetes búcsú idõpontjai 2016-ban

Február 2. Gyertyaszentelõ Boldogasszony – Szerzetesek
zarándoklata

Április 2. Isteni irgalmasság zarándoklat és konferencia
Május 14–16. Pünkösdi búcsú
Május 27. Jézus Szíve ünnepe
Július 3. Együtt járók, jegyesek, fiatal házasok, gyermekre vágyók

és gyermeket vágyók zarándoklata
Július 17. Karmel-hegyi Boldogasszony
Július. 24. Szent Anna–búcsú – nagyszülõk

és unokáik zarándoklata
Augusztus 2. Betegek búcsúja
Augusztus 13-15. Nagyboldogasszony–fõbúcsú
Augusztus 20. Ferences Gyalogos Zarándoklat
Szeptember 3–4; 8. Kisboldogasszony nagybúcsú
Szeptember 11. Fájdalmas Anya fõbúcsú
Október 8–9. Magyarok Nagyasszonya–búcsú

Elõrejelzések
I. FÉLÉV

Január 6. Boldizsár - Vízkereszt:
Ha vízkereszt vizet ereszt, a tél soká ki nem ereszt.

Január 18. Piroska - Piroska napján, ha fagy, 
                                   negyven napig el nem hagy.

Január 22. Vince - Csurran- csöppen Vince, tele lesz a pince.

Január 25. Pál
- Pálfordulás, ha tiszta, bõven terem mezõ, puszta,
  Ha szeles, jõ hadakozás, ha ködös, embernek sírt ás.
  Ha pedig havas vagy nedves, lesz a kenyér igen kedves.
  Ha fényes Szent Pál, minden termés szépen áll.
  Ha Pál fordul köddel, ószág hullik döggel.

Február 2. Karolina - Gyertyaszentelõ Boldogasszony 
Gyertyaszentelõ melege, Sok hó és jég elõjele.
Gyertyaszentelõ hidege, Kora tavasznak hírnöke.

Február 6. Dorottya -Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.

Február 14. Bálint  - Ha házasodnak a verebek Bálintkor, 
készülõdhetsz a tavaszra bármikor.

Február 16. Julianna
- Ha Juliska fésülködik, a tavasz már közeledik.

Február 19. Zsuzsanna - Zsuzsanna, megszólal a pacsirta.

Február 24. Mátyás   - Mátyás, szûre ujjából ereszti ki a 
tavaszt. Mátyás ront, ha talál (jeget) ha nem talál, csinál.

Március 12. Gergely 
- Gergely- napi szél, Szent György- napig él.
  Megrázza még szakállát Gergely!

Március 18. Sándor  
- Sándor, József, Benedek, hoz a zsákban meleget.
 De ha nem hoz meleget, Gyuri lesz majd a gyerek.

Március 19. József
- Szent Józsefkor nyissad, (szõlõt) Ha vízben áll is a lábad.

Március 21. Benedek - Benedek, jönnek a jó melegek.

Március 25. Irén - Gyümölcsoltó Boldogasszony
Gyümölcsoltó hidege, téli hónapnak megölõje.
Ha ezen a napon megszólalnak a békák,
még negyven napig hideg lesz.

Április 24. György - Szent György- napi dörgés jó bortermés.
Szent György- nap után kalapáccsal sem lehet
visszaverni a füvet.

Április 25. Márk - Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó 
termést várhatsz, ellenben ha hallgat a fülemüle, akkor 
változékony lesz a tavasz.

Május 12. Pongrác

Május 13. Szervác - Pongrác, Szervác, Bonifác ezek a fagyos 

Május 14. Bonifác szentek, aki pedig felmelegíti õket, az Zsófi. 
Sok bort hoz a három ác, ha felhõt egyiken sem látsz.
Húsvét után 40 nappal: Áldozócsütörtök.
Mint az Áldozócsütörtök, olyan lesz az idõtök.
Pünkösd napi esésre, ne várj áldást a vetésre.

Május 25. Orbán - Orbánnak napja hogyha fényes,
a vincellér, mint páva, kényes. Ha Orbán nevet, a szõlõ sír!

Június 8. Medárd - Ha Medárdkor esik,
                                 negyven napig esik.
Június 10. Margit - Margit- napi esõcseppek,

                   negyven napig elperegnek.
Június 24. János (Iván) - János- napi zivatar,

              negyven napig elkavar.

 

A hónap képei:

                                  A hónap képei:

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi 
Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet „Családbarát Ország 2015” címmel 
meghirdetett pályázatának köszönhetõen egyházközségünk 
beszerezte a motoros vetítõvásznat, a projektort és a vetítéshez is 
szükséges laptopot. Mindezeket a szentmiséken, az egyházi 
rendezvényeken is fel tudjuk használni, hogy egy-egy eseményt 
még szebbé tehessünk.
Az állványt és a tartószerkezetet Kabda István készítette 
társadalmi munkában. Ezúton is köszönjük neki!

2016. január 17-én, vasárnap Madridban a Reál Madrid és a 
Sporting Gijón (5:1) labdarúgó mérkõzésen Percze Nándornak és 
Percze Máténak köszönhetõen sokan láthatták Rimóc zászlaját.

2015. december 12-én Barcelonában a Barcelona - Deportivo 
labdarúgó mérkõzés (2:2) elõtt Percze Máté és Percze Nándor.
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PEDAGÓGUSAINK XI. - Torják Lászlóné munkássága

Vincze Niki felkérésére el-
vállaltam, hogy írok a Rimóci 
Újságba. Visszaemlékezésem 
alapján bemutatom, hogy a 
'60-as években milyen volt 
Rimócon tanítani.
1962. augusztus 15-én kerül-
tünk Rimócra Molnár Valé-
riával (most Máté Józsefné). 
Általánost és középiskolát 
osztálytársként végeztük. 
Érettségi után mind a ketten 
pedagógusok szerettünk vol-
na lenni, így tanulmányainkat 
a Tanítóképzõ Fõiskolán 

folytattuk. Mivel akkor csak egy helyre lehetett jelentkezni, õ tanítani. Nehezen, de egyre jobban haladtunk. Logopédus 
Esztergomot, én Jászberényt választottam. Felvételt nyertünk nélkül még a hanghibákat is javítani kellett, de sikerült. 
1959-ben. A diploma megszerzése után 1962-ben munkahely Nehézségekkel eltelt a félév.
után néztünk. Nekem ajánlottak Szécsényben állást, de addigra 1963 januárjában lehetett osztályt bontani. Virágné Marika 
már férjhez mentem és kettõnknek kellett volna a hely. Így ha vállalta a 16 roma gyereket. Nagyon hálás voltam érte. Nekem 
vállalom, nekem kellett volna az orosz nyelvet tanítani. maradt a 36 falusi elsõs gyerek, akikkel nagyon jól lehetett 
Tanultam 10 évig, elég jól is tudtam. Mivel a férjem orosz haladni. Az elsõ osztály mellett a felsõ tagozaton is tanítottam 
szakos tanár volt, úgy döntöttem, õ maradjon, én kijárok ének-zenét és ami még jött. Így sokszor már reggel az elsõ 
Rimócra tanítani. busszal menni kellett és fél 9-re értem haza. Az alsó tagozat 
Molnár Valika jött velem. Megtetszett a falu, a barátságos délután járt iskolába. Mivel szombaton nem volt este busz, így 
emberek és a fiatal tantestület. Nagy szeretettel fogadtak gyalogoltunk. Nehéz kezdet volt, de év végén jutalmat és 
minket, hiszen végzett pedagógusokat kaptak. Mindjárt közölte rendkívüli elõléptetést kaptam, elismerték a munkámat. A 
az akkori igazgató Horváth Sándor, hogy Valika egy 28-as Rimócon töltött évek alatt mindig elsõ osztályt kaptam. Az elsõ 
létszámú 2. osztályt, én pedig egy 52-es létszámú elsõ osztályt mellett az ének-zenét mindig én tanítottam, ehhez jött az úttörõ 
fogok tanítani. Tetszett a nagy létszám elsõ hallásra, de nem csapatvezetés. Az ünnepélyekre a mûsort az iskola adta. Ezekre 
tudtam, hogy ez mivel jár. Az összetétel 36 falusi, 16 roma is készülni kellett, meg a márciusi seregszemlékre. Sümegi 
gyerek, több túlkorossal. Jöttek a nehézségek: tanmenet, János bácsi képviselõ jelölésekor megjelent a Képes Újság 
nevelési terv, statisztika határidõre, 52 füzet (írás és számtan) fotóriportere is. Annyira megtetszett neki a falu, hogy a húsvéti 
elõírása, javítása és a tanítási vázlatok naprakészen. Mivel nem locsolkodást is lejátszatta és megjelent az újságban, de a 
volt óvoda, az iskolába érkezõ új elsõsöket be kellett szoktatni a címlapján is, még népdal lemezborító is készült belõle. 
közösségbe. Ki kellett alakítani a szokásokat ahhoz, hogy Népviseletbe felöltözve Erdélyi Klári és a két tanító, Kovács 
tudjunk haladni. Ceruzát még sokan csak akkor láttak, mikor Anti és Krajcsi Pali játszották el a locsolkodást.
beültek az iskolapadba. Még a ceruzát fogni is meg kellett A tantestület minden évben cserélõdött. Inkább képesítés 

nélküli nevelõk jöttek. Még 1962-ben a tantestületben férfiak és 
nõk fele-fele arányban voltak. Utána elnõiesedett a pálya. A 
katonaság letöltése után Ferkó Zoli és Kovács Zoli nem jött 
vissza. Máshol kerestek munkát.

A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt korábban községünkben 
tanítani. A következõ részben Torják Lászlóné, Marika néni emlékezik a pedagógus pályája elejére, a rimóci évekre. Marika nénit személyesen 
nem ismerem. Egy beszélgetés során tudtam meg, hogy Szécsényben él és õ is tanított Rimócon, sõt a szüleimet is tanította. Amikor meg-
kérdeztem õket, hogy ismerik-e Marika nénit, egybõl azt felelték, hogy: Persze! Még fényképen is megmutatták. Apu elmesélte egyik élményét is, 
hogy mivel õ volt a legkisebb az osztályban, Marika néni felállította õt a tanári asztalra és úgy kellett énekelnie. Ezek után megszereztem a 
telefonszámát és már fel is vettük a kapcsolatot. Eljuttattam neki a pedagógusrovat írásait és kapott egy Rimóci Újságot is. Ezt követõen felhívott, 
hogy gratuláljon nekünk: „Egyszerûen nem tudtam letenni, míg az elsõ betûtõl az utolsóig el nem olvastam.” - mesélte lelkesen. Mára már 
elõfizetõje is a Rimóci Újságnak. Marika néni 2012-ben átvehette fõiskolájától az ARANYOKLEVELET az 50 éven át kifejtett értékes szakmai 
munkájának elismeréséül. Fogadják szeretettel írását.                                                                                                            Vincze Nikolett

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

A fejlesztési pályázatnak köszönhetõen sok hasznos informá-
ciót kaptunk az elmúlt idõszakban kedves vendégeinktõl a 
gyerekházban.
A dietetikustól Herczeg Szilviától megtudtuk, hogy az étkezés 
összeállításában fontos mit-,   mikor-  és mennyit eszünk.
- Gyermekeinknek ha megtanítjuk az egészséges táplálkozás 

alapjait, megadjuk számukra a választás lehetõségét az 
átlagos és tudatos táplálkozás között. Tapasztalataink szerint  
a gyermekek azt választják, amit az otthoni étkezésük folya-
mán megszoktak.

- Ha valaki egészséges tízórait szeretne gyermekének készí-
teni választhatja az otthon készült fõtt, majd turmixolt hús-
pástétomokat melyek nem tartalmaznak adalékanyagot. 
Tejföllel, vagy tejszínnel és fûszerekkel új ízeket vezethe-
tünk be a gyermekek számára.

- A nyers zöldségek lereszelve megõrzik tápanyag tartalmukat 
és a szendvicsek díszíthetõk vele.

- A napi folyadék szükségletünket 70-80 ml/kg-ban lehet 
meghatározni. Azt, hogy gyermekünk a cukrozott vagy az  
ásványvizet választja, szintén a szokás határozza meg.

- Kakaó bevezetését nem ajánlott korán elkezdeni. Erre vonat-
kozóan végeztek kutatást, mely azt eredményezte, hogy a 
kávé függõ felnõttek nagy számban a kora gyermekkorban 
kakaót fogyasztó gyermekek közül kerültek ki.

Végül szeretnénk megosztani egy egészséges házi Túró Rudi 
receptet. Hozzávalók: 
- 250 g félzsíros tehéntúró
-   70 g porcukor
- 1 citrom reszelt héja
- ½ vaníliarúd belseje
- 10 g zselatin
- 50 ml víz
- 200 g étcsokoládé
A tehéntúrót áttörjük és a zselatint beáztatjuk hideg vízbe. A 
túrót elkeverjük a porcukorral, reszelt citrom héjával, ízesítjük 
a vaníliarúd kikapart belsejével, majd belekeverjük a beázta-
tott zselatint. 
Egy kisebb méretû szögletes edénybe vagy tepsibe rakjuk a 
túrós masszát, alaposan lelapítjuk és hûtõszekrényben pihen-
tetjük 2 órán keresztül. 
Ezután felszeleteljük 2x10 cm-es szeletekre és felolvasztott 
csokoládéba mártjuk. Tányérokra rakva hagyjuk megkötni a 
csokoládét.                                               Szitáné Mócsány Zsuzsa

Egyébként...
... a hitetlenek ugorják át ezt a cikket. Mert itt bizony olyan 
gondolatmenet következik, amihez szükséges az Istenben 
való hit. Különben semmi értelme.
Három alapesetet szeretnék felvázolni, amikbe az életünk 
egyes eseményeit belesorolhatjuk. Az elsõ eset a mindennapi 
élet, amikor minden a legnagyobb rendben, semmi különös nem 
történik, minden folyik a saját medrében. Az élethelyzetek 
besorolásának második esete, amikor valami botlás, valami 
gond adódik, ami akár katasztrófával is végzõdhet, de végül 
sikerül kivédeni, megmenekülni, vagy csak úgy alakul, hogy 
nagyobb baj nem lesz belõle. A harmadik eset pedig, amikor 
nemcsak megbotlunk, de el is esünk, mikor megtörténik a 
katasztrófa, valami olyan történik az életünkben, amit komoly 
traumaként élünk meg és fel kell dolgoznunk.
Persze másképp is meg lehet közelíteni az egyes életesemé-
nyeket, de én most ebbõl a szemszögbõl szeretném.
A kérdés az, hogy mit szoktunk reagálni? Nagy általánosság-
ban a következõk a jellemzõk.
Ha minden rendben van, akkor nem gondolunk semmit, 
hiszen az természetes, hogy minden úgy van, ahogy mi 
eltervezzük, ahogy annak lennie kell.

Ha megbotlunk ("látjuk a végzet göcsörtös ujjait végigsimítani 

az arcunkon") akkor megijedünk, de ha "szerencsésen" 

megússzuk a dolgot, akkor annyit mondunk: tyû, szerencsénk 
volt. Szerencsénk.

De mikor beüt a "ménkû", akkor persze egybõl azt kérdezi az 

ember, hogy "miért hagytad ezt Istenem?". Milyen korlátolt 

az ember, hogy csak akkor jut eszébe Istent felhozni, mikor 
gondja van. Hívõbbek talán még akkor is, mikor megmenekül-
nek a csapástól.
De a hétköznapi életben, mikor számtalanszor megmenekü-lünk 
észrevétlenül bántalmaktól, akkor eszünkbe nem jutna, hogy 
akkora világban élünk, amit egyáltalán felfogni sem tudunk, nem 
még irányítani, és ha valaki vallásosnak tekinti magát, akkor azt is 
tudnia kell, hogy mindenért köszönetet mondhat az Istennek. 
Minden nap, minden percért. Csak gondolja végig mindenki az 
elmúlt napját, hányszor eshetett volna le lépcsõn és szeghette 
volna a nyakát, hányszor veszíthette volna el az iratait, hányszor 
lehetett volna egy közúti baleset vétlen áldozata. De nem volt. 
Nem kell rettegésben élni, de az elbizakodottság, hogy minden 
azért ilyen tökéletes az életben, mert mi megérdemeljük, és mert 
minden csak azért van, hogy minket szolgáljon egy vallásos 
embernek nem lehet életfelfogása.
Ha valaki az élet apró pillanataiért nem tud vagy nem akar 
hálát adni az Istennek, az inkább ne fárassza magát és a társait 
a vallásosság terhével.                                               Bablena Feri
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Az elsõ éveimben Horváthné Erzsikével nagyon jól tudtunk Az  e lmúl t  
együtt dolgozni. Õ ajánlotta, hogy a seregszemlére a kicsikkel idõszakban 
népi játékokkal induljunk. A pöttyös ruhásoknak sikere is volt. k e z e m b e  
Köszönöm a szülõk támogatását. Mindenben segítették az került a Ri-
iskolai munkát. Szülõi értekezleten kevesen hiányoztak, érdek- móci Újság. 
lõdtek a gyerekek felõl. Év végén elmentünk Budapestre. Nagyon ér-
Szívesen vállalták a gyerekek kísérését. A felsõ tagozat is tékes, tartal-
mindig ment valahová. A kirándulást Egerbe Horváth Sanyiék mas lapnak 
szervezték a történelmi nevezetességek miatt. Nyaralni is tartom. Eb-
voltunk a felsõsökkel Balatonbogláron egy hétig. Azt is Erzsike bõl értesül-
szervezte. Kísérõk voltunk: Kovács Gyurka, Boros Erzsi és én. tem Pócsik-
Akkor látták a gyerekek elõször a Balatont. Nagyon jól érezték né Klárika 
magukat. h a l á l á r ó l .  
Rimócon töltött 12 évem alatt sok szép emlékem volt. Szerettem Nagyon te-
a tantestületet, de nagyon fárasztó volt az utazás és a gyaloglás. hetséges, hi-
Több helyre hívtak, de annyiból elgondolkodtam, hogy kezd- vatását na-
jem elölrõl, itt már mindenkit ismerek. Volt lehetõségem a gyon szeretõ kollégának tartottam. Nem éreztette senkivel, 
családlátogatásokon, összeírásokon megismerni a falut. 1974- hogy õ az igazgató felesége. Ez a kollégáknak és nekem is 
ben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója hívását nagyon jól esett. Sokat eszembe jutott, hogy mi van vele? Nem 
elfogadtam és bejelentettem Pócsik Sanyinak a távozásom. találkoztam közös ismerõssel, akitõl érdeklõdjek hogyléte felõl. 
Nem fogadta kitörõ örömmel. Megjegyezte, hogy most megyek Hálásan gondolok Rá! Emlékét megõrzöm. Nyugodj békében, 
el, mikor már autónk is van. Nem is engedett el csak közös meg- Klárika!
egyezéssel, amit Zsédely Lajos az igazgatói kinevezése után Itt értesültem dr. Valkó Zsuzsi nyugdíjazásáról. Elsõ tanítványa-
módosított áthelyezésre. Hátrányom nem lett az elmenetelem- im között volt. Itt lehet látni, hogy ha már a tanítvány is nyugdí-
bõl, mert 1992-ben azok a nevelõk, akik az elsõ végzõsök voltak jas, hogy megöregedtem.
a Tanítóképzõ Fõiskolán 1962-ben, megkapták a 30 éves A Rimóci Újság szerkesztõségének ezúton kívánok sok sikert és 
jubileumi jutalmat, ha egy járásban tanítottak. Így a megyébõl jó egészséget a munkájukhoz, hogy még nagyon sokáig meg-
egyedüli voltam. jelenjen ez a tartalmas lap.
Mikor Rimócról eljöttem, nagy terveim voltak. Összegyûjtöm a Szeretettel gondolok a rimóci tanítványaimra, minden ismerõs-
rimóci népszokásokat, az ismert népdalokat lekottázom, de már re. Kívánok Nekik sok sikert és minden jót!
nem lesz semmi a nagy tervbõl. Elment az idõ fölöttem. Torják Lászlóné ny. pedagógus

Ennek egyik alapja a jelen találkozó folytatása, februárban Kazá-A MEGYE APRAJA: IFJÚSÁGI 
ron, áprilisban pedig Nógrádmegyerben várható a következõ SZERVEZETEK TALÁLKOZÓJA RIMÓCON
összejövetel. A találkozó zárásaként a jelenlévõk ellátogattak a 
Rimóci Ifjúsági Egyesület klubhelyiségébe, majd társasjátékkal A Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezésében elindult Nógrád 
zárták a napot.megyében egy önálló kezdeményezés, melynek keretében egy 

Akik jelen voltak:megyei ifjúsági találkozót tartottak a megyében mûködõ 
• Rimóci Ifjúsági Egyesületifjúsággal foglalkozó szervezetek és intézmények részére. 2016. 
• Szécsény Kistérség Ifjúságáért és Sportjáért Egyesületjanuár 15-én Rimócon gyûlt össze a megye apraja, ezen az elsõ 
• Szurdokpüspöki Ifjúsági Egyesülettalálkozón tizenhat szervezet képviseltette magát.
• Tizen5let Ifjúsági Közhasznú Egyesületet (Kazár)A rimóci IKSZT-ben rendezett találkozó fõ témája az ismerkedés 
• Roma Ifjúsági Segítõ Egyesületet (RISE)és a bemutatkozás volt, hogy az ifjúsági szervezetek meg-
• Egyesek Ifjúsági Egyesületismerhessék egymást, egymás munkáját. Minden résztvevõ 
• Pro Kalondiensis Polgári Társulástlehetõséget kapott a bemutatkozásra, többen prezentációval 
   (Kalonda, Szlovákia)vagy kisfilmmel készültek. A bemutatkozásokat követõen a 
• Regionális Aktivitások Intézete Nógrádbanszervezõdés további céljairól folyt beszélgetés. A közös munka 
• Salgótarjáni Városi Diákönkormányzateredménye akár egy megyei formális csoport megalakulása is 
• Salgótarjáni Ifjúsági és Információs Tanácsadó Iroda lehet. A rendezvény megálmodóinak (Szigeti Lászlóné, Bablena 
   (Siti)Ferenc, Hasznosi Márk) ez volt az elsõdleges tervük. E mellett 
• Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT)fontos szempont az egymástól való tanulás, a közös pályázatok 
• Nemzeti Mûvelõdési Intézet Nógrád Megyei Irodájalebonyolítása. A legfõbb azonban a fiatalok eredményesebb 
• Nemzeti Mûvelõdési Intézet Borsod Megyei Irodájamegszólítása, az érdekérvényesítésük és a számukra szervezett 
• Radics István Mûvelõdési Házrendezvények gyarapodása, minõségi javulása.
    (IKSZT – Nógrádmegyer)Több javaslat és kérdés érkezett a szervezõk felé, ezek közül 
• II. András Közösségi Ház (IKSZT – Endrefalva)kiemelkedik a hálózatosodás gondolata. Abban mindannyian 
• Dr. Manga János Közösségi Ház (IKSZT – Rimóc)egyetértettek, hogy a jövõben elõnyükre kell fordítani, hogy már 
• Mihályfi Ernõ Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Palotás)ismerik egymást, szervezzenek közösen rendezvényeket. 
• Ceredrõl Ludvig Gábor és Radics Szabolcs            Bablena Feri

A pályázat kiírásának idõpontja:              ,,Érték - Itthon”
2016. január 22. - a Magyar Kultúra Napja

           irodalmi pályázat A pályamûvek beérkezési határideje:

2016. április 1. éjfél
A rimóci Dr. Manga János Közösségi Ház irodalmi alkotói 

Az eredményhirdetés idõpontja:pályázatot hirdet, melyre olyan irodalmi mûveket (vers, mese, 
2016. április 11. - a Magyar Költészet Napjanovella, dalszöveg, köszöntõ vagy akár SMS, stb.) várunk, 

amik a településhez, szülõföldhöz, családunkhoz, hagyomá-
A pályamûveket határidõre a Dr. Manga János Közösségi Ház 

nyainkhoz, szokásainkhoz kapcsolódnak.
bármely elérhetõségére kérjük elküldeni:

A pályázat célja a településünkkel kapcsolatos értékek meg-
- papír alapon: 3177 Rimóc, Szécsényi út 6.õrzése irodalmi mûvek formájában is.
- e-mailen: ikszt@rimoc.huA pályázatban külön kezeljük 14 év alatti és feletti korosztályt. 

Várjuk amatõr és profi szerzõk mûveit egyaránt. - facebook-on: https://www.facebook.com/rimoc.ikszt

- sms-ben: 30/284-02-09
A pályázat kritériumai:

A mûvek mellé kérjük a pályamû címét (jeligét), a szerzõ nevét -  csak saját alkotással lehet pályázni

és elérhetõségét, valamint a születési dátumot megadni!- mûfaji besorolás nincs, szabadon válaszható, a hossz és a 

A zsûri által kiválasztott legjobb pályamûveket könyvutal-forma egyaránt

vánnyal és megjelenési lehetõséggel (Rimóci Újság, rimoc.hu, - a téma illeszkedjen a következõk egyikéhez: településünk 

külön kiadvány) díjazzuk. Eredményhirdetéskor a mûvek, (Rimóc), szülõföld, család, hagyományok, szokások

vagy azok egy részlete a zsûri ajánlása alapján elõadásra kerül.-  egy személy maximum 3 alkotással pályázhat

Hogyan készül a jó komposzt? Félárnyékos, sík területet válasszunk Szerves hulladék kezelése a komposztáláshoz! Friss hulladék hozzáadásakor el zetesen jól 
keverjük össze az el készített zöldhulladékot! 20 cm-ként alkalmazzunk 

Mi a komposztálás? Földszer , sötétbarna szín , magas 
földréteget! Ezzel elkerülhetjük a komposzttest kiszáradását. 

szervesanyagtartalmú anyag, amely szerves hulladékokból, 
Nedvesítsük be a komposzthalmot, hogy a mikroorganizmusoknak 

maradványokból els sorban mikroorganizmusok tevékenységé-
megfelel  életkörülményeket tudjunk biztosítani. Nem szárad ki a 

nek hatására jön létre, megfelel  környezeti hatások mellett.
komposzt, ha folyamatosan es vízzel öntözzük, vagy kilyuggatott 

Miért fontos a komposztálás? Jelent sen csökkenti a 
m anyag fóliával takarjuk le aszályosabb id szakban. Maximum 1 méter 

háztartásokból elszállítandó hulladék mennyiségét, így az igen 
magasságig rétegezzük a komposztot! A lehullott falombot f nyíróval is 

nagy költséggel épül , de környezetünkre nézve biztonságos 
apríthatjuk. Nem rothad meg a komposztunk, ha átnedvesedés esetén 

hulladéklerakók élettartama megn . A komposztálással javítjuk a 
átrakjuk, leveg ztetjük és száraz levelet, f részport vagy homokot 

kertünk talajmin ségét a növényi eredet  hulladékokat, 
keverünk hozzá. Akkor a leggyorsabb a komposztálódás folyamata, ha 

hasznosan juttatjuk vissza a természet körforgásába. Kom-
minden egyes rétegben tápanyagban gazdag 

posztálás esetén nem kell m trágyát venni a kertbe, és nem kell 
(pl. friss f kaszálék, konyhai hulladék) és 

megfizetni a folyamatban részt vev  családtag(ok) környezet-
cellulózban b velked  (pl. fanyesedék, 

tudatos magatartásának fejl dését.
száraz lomb) hulladékot tudunk egymással 

Mib l készíthetünk komposztot? Kaszálék, lomb, avar, 
összekeverni.

ágnyesedék, gyümölcs és zöldség maradék (pl. almacsutka, 
Mire használhatjuk a komposztot? 

burgonyahéj), virágok, ével növények, kávézacc, teaf , tojás-héj, 
Kertben kit n  anyag talajjavításhoz. 

(apróra törtve), növényev  kisállatok ürüléke, természetes alapú alom, 
Ültetéskor növények alá kerül  földhöz lehet 

kis mennyiségben: apró csont, fahamu, f részpor, gyaluforgács, haj.
keverni a komposztot. Lakásokban virág-

Mi nem kerülhet a komposztba? Építési törmelék, vegy-
cserepekbe, balkonládákba rakhatunk 

szerrel kezelt faáru, húsmaradék, olaj, üveg-, fém-, m anyag- és 
komposztot. Zöldség- és virágágyások, sz

papírhulladék.
l k, gyümölcsök termékenységét segíthetjük 

Mi kell a komposztkészítéshez? Komposztládát vásárol- 3el , ha azok talaját 2-5 l/m  mennyiségben 
hatunk, vagy magunk készíthetünk komposztládát deszkából, 

beterítjük a komposzttal, majd azt beforgat-2illetve téglából. Nagyobb kert esetén (200- 300 m ) célszer bb 
juk az alatta lév  földbe.

komposztprizmát készíteni. Minimum 80 cm-es legyen 1-1 Beszkid János
oldala! Metsz olló, esetleg aprítógép, rosta szitáláshoz, kerti föld 

(Házi komposztáló edény korlátozott a rétegezéshez, takaráshoz, „Zeolit” ásványi anyag, amely 
számban térítésmentesen igényelhet  nedvszívó és szagtalanító (ajánlott), „Alginit” ásványi anyag, 
a hivatalban.)amelyeknek sok tápeleme hasznos a növények számára (ajánlott).
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nem kiváló teljesítménnyel, ami nagyon - Hogyan jött neked a zenei érdeklõ-
dés és mikor kezdtél el dj-ként zenét nagy öröm számomra, mert a sok 
keverni? belefektetett munkának meg lett a 
- Üdvözlök mindent olvasót! Igazából gyümölcse.
ez olyan 6-7 éve kezdõdött el, már akkor - És hogy tudtál járni a tanfolyamra? 
tudatosult bennem, hogy másképp élem Vagy ez távoktatás volt? Mennyi idõt 
át a zene világát, mint például a bulizó vett igénybe?
emberek, ekkor döntöttem úgy, hogy én - Csütörtök és péntek délutánonként volt 
ezzel szeretnék foglalkozni. Eleinte még 16 és 20 óra között általában az UP The 
nem a legkomolyabban, csak otthoni Club-ban, a 11. kerületben. 11 hétig 
szinten próbálkoztam, de 2-3 éve tartott. Október 8-án indult és december 
próbálom minden energiámat belefek- 18-án volt a vizsga.
tetni, amit csak tudok. - És ott miket tanultatok? Milyen volt a 
- Gondolom, van külön felszerelésed vizsga?
is már. Konkrétan milyen technikád - Számolásokat, zenék, ütemek, tapsok 
van? kiszámolását, beszédtechnikát mikrofon-
- Igen, természetesen van. Egy Pioneer nal, és persze a mixelés részét. Én úgy 
XDJ-R1 kontrollerem van, ami egybe- vettem észre, hogy a beszédtechnikám 
foglalja a 2 CD lejátszót és a keverõ részét is. Ez köthetõ akár számító- fejlõdött a legjobban, és a mixelés gyorsasága. A vizsgának volt 
gépre, laptopra, és telefonnal is összehangolható. írásbeli része, amiben voltak számolásos feladatok, zenei fogalmakat 
- Van olyan ember a környezetedben, aki segít, segített? kellett leírni és definiálni, stílusokat megnevezni, elõadókat meg-
- A kezdeti lépésektõl a mai napig rengeteg segítséget kaptam Vincze nevezni a klasszikustól a modern zenéig, stb... A gyakorlati része pedig 
Zsolt (Dän von Fice) barátomtól, és ez visszafelé is mûködik. Sok olyan a mixelés volt, 4 zenét kellett összemixelni House és Funky stílusban. 
kisebb-nagyobb buliban zenélhettem, amiket õ szervezett, vagy közö- Természetesen külön-külön.
sen szerveztünk. - Ha jól tudom, zenéltél már a nógrád megyei Focus Rádió Transit 
- Hol, milyen helyeken zenéltél eddig? Hol lehetett téged hallani? Mix Showjában is. Hogyan kerültél be a rádióba? Milyen érzés 
- Eleinte leginkább szülinapi bulikon barátoknak, amik általában a volt, hogy az egész megye a te zenédet hallgatta?
faluban zajlottak vagy néha a környezõ faluban, aztán jöttek a régi - Frenkl Andrissal (Focus Radio) beszéltünk már errõl, és a nyáron 
rimóci klubos bulik, azok nagyon jóra sikerültek szinte mindig, és kerítettünk is rá idõt, hogy ezt megvalósítsuk. Fantasztikus érzés volt, 
sokan a mai napig visszasírják. Mostanában havonta egyszer hogy sokan hallgathattak, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptam a 
szervezünk bulit a 147-es Kamrában, hogy legalább a fiataloknak ne zenélés után.
legyen „unalom” a faluban. Az egyik legjobb buli, az a rimóci falunapi - Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki jó dj legyen?
szabadtéri party volt, ahol játszhattam, ezt követte a most szilveszteri - Elõször is az hogy tartja a kontaktust a közönséggel (szemkontaktusok 
buli Nógrádsipeken a mûvelõdési házban, ahol szintén én zenéltem, és vagy beszéljen a mikrofonba), és egyedi legyen, ez alatt azt értem, hogy 
rengetegen voltunk hála Istennek. ne mindig ugyanazokat a zenéket játssza a bulikban amit többnyire a 
- Milyen zenei stílust képviselsz? többi lemezlovas is, bár ez elég nehéz bárki 
- Amiket játszani szoktam Vocal-House és számára, de nem lehetetlen. És persze a 
Deep, amit a mai világban már modern tökéletes mixelés, zenék váltása elmarad-
tánczenének hívnak, de igazából minden hatatlan ebben a szakmában.
stílusból van olyan zene, amit szeretek, és - Van példaképed?
hallgatok. - Magyarok közül a StadiumX-es srácokat 
- Ha jól tudom, DJ-ként a neved: BEN tudnám mondani, akik már szinte bejárták az 

egész világot, vagy a Crazibizát, akikrõl NYLER. Honnan jött a név?
ugyanez elmondható, vagy akár a Muzzaik - Így van. A Ben az természetesen a Bencébõl 
alakulatot, akik már 1 alkalommal zenéltek a jött, a Nyler pedig csupán annyi, hogy kellett 
rimóci sportcsarnokban az Electronic Steps egy jól hangzó név, és nekem ez tetszett meg.
partysorozat keretein belül 2011-ben.- A családod hogyan viszonyul a hobbid-
- Mik a jövõbeni terveid, elképzeléseid?hoz?
- Sikerült megegyeznünk Frenkl Andrissal, és - Mindenben mellettem állnak, és segítenek, 
már idén, havonta egyszer mixelhetek a amit csak tudnak, de ehhez az is kellet, hogy 
Radio Focusban szintén a Tranzit Mix õk is átérezzék és elhiggyék, hogy tényleg a 
Showban. Szeretnék eljutni a legjobb klubok-zene az életem.
ba játszani és „buliztatni” az embereket, - Elvégezted a Mixdown Dj School 
mert számomra ettõl jobb érzés nincs, tanfolyamát. Hogyan találtál az iskolára? 
valamint továbbra is szeretnék zenéket Honnan jött ez az ötlet?
készíteni és zenéket feldolgozni, és így - Egy ismerõsöm ajánlotta már 1-2 éve, mert 
elõrébb jutni.látta, hogy nagyon jó érzékem van a 
- Köszönöm az interjút! Kívánok neked mixeléshez, de csak most jutott rá sor, 
sok sikert a jövõben és reméljük sokat ugyanis most õsszel költöztünk fel nõvérem-
hallunk még rólad és sok jó zenét tõled! mel albérletbe Budapestre, munka és 
- Köszönöm.továbbtanulás miatt. Igen, sikerült elvégez-

Interjú BEN NYLER-rel, azaz Oláh Bencével
A 19 éves, rimóci Oláh Bence (Virág út 14.) jelenleg elsõs a budapesti KOTK Külgazdasági 
Szakközépiskolában, ahol gazdasági informatikát tanul. Egyébként pedig dj (lemezlovas, angolul disc 
jockey). Zenéit interneten a facebook.com/ben.nyler oldalon és a legnagyobb videómegosztó oldalon, a 
youtube-on is megtaláljuk. Sokan hallhatták õt már a megyei Focus Rádióban, egy-egy buliban, vagy éppen a 
2015. évi falunapon este is zenélni. Az interneten láttam meg továbbá azt az oklevelet is, mely arról 
tanúskodott, hogy elvégezte a Mixdown Dj School tanfolyamát, nem is akárhogyan, hanem kiváló 
minõsítéssel. Ezt követõen kértem meg õt, hogy meséljen a Rimóc Újság olvasóinak az õ különleges és nem 
mindennapi hobbijáról. Azt hiszem, olvasóink a következõ pár gondolat után is érezni fogják, hogy Bencének 
a zene nem is a hobbija, hanem több, jóval több annál…                                                     Vincze Nikolett

Postaládánkból…
Elõzõ lapszámunkban írtunk a Haraszti ikrek (Marcsi és Julcsi) 
sikerérõl. Újságunk megjelenését követõen a lányok édesanyjá-
tól kaptuk az alábbi üzenetet:
„Nagyon megható sorokat sikerült írni rólunk, róluk az újságban! 
Ezúton köszönjük Margit néninek a segítséget és valamennyi rimóci 
vagy rimóci kötõdésû embernek azt, hogy támogattak bennünket. 
Bizton állíthatom, hogy nem kizárólag Varsány, hanem Rimóc hite és 
hagyománya is ott van a lányok énekeiben. A két falu, szinte egy és 
innen kb. 25 év távolából (amióta maconkai vagyok) nem is látszik a 
különbség a két falu között. Örülünk, hogy mindkét vagy inkább 3 
falu, mert ne felejtsük el Nógrádsipeket sem, rájuk is ugyanez 
vonatkozik, hírét és kiválóságát tárhattuk ország-világ elé. Meg-
tisztelõ számunkra is. 
Nagyin jó színvonalas újságot készítenek. Gratulálok hozzá! Ez egy nagyon szép összefogás Rimóc részérõl és elismerést érdemel! 

Üdvözlettel: Haraszti Gáborné”

Minden asszony nagy izgalommal Hun vót, hun nem vót, Palócország kellõs közepében történt, készítette lányának a rózsaszín 
ruhát, még a harisnyájukat is amit most elmondok, de nem akármilyen mese ez, hanem olyan, 
rózsaszínre festették. Az eladó amelyikben a legénybõl herceg lesz, a leányból pedig igazi herceg-
lányok mind arról álmodoztak, kisasszony.
hogy éppen õket választja feleségül Ott kezdõdött minden, ahol a Nap a nagy kék hegyek mögé bukik le 
a herceg. aludni esténként. Itt éldegélt az a szép leány és nyalka legény, akirõl 
Elkezdõdött a fényes ünnepség. Már csak az éjjeltündöklõk* a mesém szól. Nemrég kendõt cseréltek, s már a lakodalom napja is 
világítottak a kertben, amikor Katyi elõvette az almafa virágát, ki volt tûzve, amikor furcsa dolog történt: Petyi eltûnt.

háromszor ráfújt, s csodák csodája, Azelõtt minden este elsétált a 
kipattant belõle egy gyöngyfehér Katyiék háza elõtt, és választott 
ruha. Tizenkét alsószoknyája olyan egyet a piros almából, amit Katyi 
bõ és leheletfinom volt, akár a frissen szedett néki. Eltelt egy nap, 
hercegkisasszonyok báli ruhája. eltelt kettõ, múltak a hetek is, de 
Javában folyt a tánc, amikor Katyi Petyirõl senki sem hozott hírt.
betoppant a terembe. Egyedül õ Egy napon nagy zsivaj támadt a 
fehérlett a rózsaszín tengerben. A faluban. Közhírré tétetett, hogy a 
herceg szeme káprázott, annyira herceg mulatságot tart, amelyre 
vakította a fehér ruha, de még jobban minden hajadon hivatalos azzal a 
Katyi szépsége.feltétellel, hogy rózsaszín ruhát 
- Milyen tréfa ez?- rikoltotta Ár-öltsön magára.
mány. - Ez a lány nem vehet részt a A hírt kidoboló kisbíró után ezüst 
táncban, hiszen nem rózsaszínû hintóban arra hajtott maga a herceg 
ruhában jelent meg. is, õt követte nagy zsivajjal a gyer-
- Nem tréfa ez! - kiáltotta Katyi-, meksereg. Katyi is kiállt a kapuba, s 
hiszen az én ruhám is rózsa színû, hát nem másra ismert a hercegben, 
csak éppen fehér rózsa színû.mint Petyire. Kiabálni kezdet, s futni 
S azzal az almafa tündérétõl kapott a hintó után: 
gyükkel Ármányra suhintott. Az - Petyi, Petyi, hát nem ismersz meg? 
nyomban rút varjúvá változott, s Én vagyok az, Katyi!
csapkodva repült ki a palota ablakán. A hintó megállt, kinézett belõle a 

Petyi megrázta a fejét, mintha álomból ébredne: most ismerte meg herceg, majd mérgesen szólt oda a kocsisnak, hogy hajtson tovább. 
mátkáját. Egymás nyakába borultak, s még aznap lakodalmat ültek. Sírva szaladt Katyi kedves almafája alá, mindig oda menekült, ha 
Aki ott volt, jóllakott pirosra sült pampuskával*, mákos szomorúság érte. Észre sem vette, hogy az almafa ágai vigasztalóan 
ferentõvel*. Aki bírta ette, aki nem, az nézte, s aki hallotta, elhitte. átkarolták, csak arra lett figyelmes, hogy valaki a nevén szólítja.
Ha te nem hiszed, járj utána.                          Máté-Wátzek Orsolya- Ne szomorkodj, kicsi Katyi! 

A lány el akart szaladni ijedtében, de az almafa újra megszólalt:
*Magyarázatok:- Én vagyok az almafa tündére. Segítek neked, mert te is olyan 
Gyük: gyökér; Éjjeltündökõ: szentjánosbogár; Pampuska: szala-szépen gondoztál. 
gos fánk; Ferentõ: palóc lakodalmak jellegzetes étele, a kelt tészta Az almafa tündére elmesélte Katyinak, hogy szeretett Petyijét a 
díszes formája, megöntve mákkalgonosz Ármány varázsolta el, mert megirigyelte boldogságát. 

Mérgében hidegszívû és boldogtalan herceggé változtatta, aki (Máté-Wátzek Orsolya ruhatervezõ és mûvelõdésszervezõ még 
minden emlékét elfelejtve, magányosan él hegyeken túli 2013-ban járt Rimócon, hogy a rimóci menyasszonyi koszorú 
palotájában. Katyi ezt hallva még keservesebb sírásra fakadt. nyomába eredjen. A fenti mesét is a rimóci menyasszonyi népviselet 

- Ne sírj, no! - vigasztalta az almafa tündére. ihlette. Orsolya, azóta is rendszeres olvasója a Rimóci Újságnak és 
Itt egy darab gyük*, ezzel legyõzheted nagy rajongója a rimóci viseletnek. A fenti mese megjelent a 
Ármányt, emitt pedig egy fehér almavirág. Napsugár címû gyermekirodalmi lap, LIX. évfolyam, 664. 
Ha háromszor ráfújsz, tündérruhává számában (2015. október) is. Köszönjük Orsolyának ezt a szép 
változik, amiben elmehetsz a táncba. mesét és a gyönyörû rajzot.                       Vincze Nikolett)

A rózsaszín ruha
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