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XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM        FÜGGETLEN FALUSI LAP        Böjtelõ hava        2009. FEBRUÁR

00 00
Február 12. (csütörtök) 15 -17 ÓVODAI FARSANG
Február 13. (péntek) ISKOLAI FARSANG

00
Február 21. (szombat) 19 JÓTÉKONYSÁGI BÁL

00
Február 22. (vasárnap) 15 IDÕSEK FARSANGJA
Február 25. (szerda) HAMVAZÓSZERDA

(Ethel Barrymore)

Ára: 150,-Ft

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
Kiadja  Rimóc község képviselõ-testülete

3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010
Állandó munkatársak: Beszkid Andor, Beszkid János, Jusztin Péterné, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor,

Vincze Attila, Vincze Barna, Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja a ,,Rimóc községért’’ Alapítvány.

Nyomtatás: Rimóc község önkormányzata
Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.

Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hírdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

,,Azon a napon válik az ember igazán felnõtté, amelyiken elõször nevet 
magán igazán tiszta szívbõl.’’

„…Rimóc õrzi leghívebben 
századfordulóra kialakult 

viseletét’’

Olvashatjuk a fenti idézetet 
Flórián Mária: Rimóc népviselete 
c ímû füzetének  bevezetõ  
soraiban. De gondoljuk csak át, 
vajon így van ez ma is? Ma, 
amikor már az idõsebbek között 
is sokan „kivetkõztek”, ma, 
amikor nagyanyáink, nagy-

apáink ruháit eladjuk, ma, amikor a fiatalok csak fellépés alkalmából öltik 
még magukra a sokszor „kölcsönkért” ruháikat? Vagy amikor a szüreti 
felvonulásra hetekkel korábban fel kell kérni fiatalokat, hogy népviseletben 
üljenek hintóra és vállalják a hagyomány továbbvitelét? Már az én nagyapám 
is hitetlenkedve hallgatta ugyanis, hogy „nem állnak sorba” a hintóra 
kerülésért a mai lányok és fiúk, úgy mint rég, amikor alig várták, hogy sorra 
kerülhessenek legalább életükben egyszer. Elgondolkodtunk már azon, hogy 
ami nekünk oly természetes, abban mások, máshol gyönyörködnek? Miért 
csodálják meg hagyományõrzõink ruháit az „idegenek” és szeretnék magukra 
ölteni egyszer legalább egy fénykép erejéig?

Az idõsebbeknél, ahol a szülõk, nagyszülõk még gondozzák a régi 
„kincseket” megtalálható több garnitúra öltözet is. De a fiatalabbaknál már 
csak néhány háznál. Sajnos én is azok közé tartozom, akiknek nincs „teljes 
népviseletük”, viszont szerencsére még mindig volt kihez fordulnom, ha 
rimóci népviseletet szerettem volna magamra ölteni és szívesen voltak 
segítségemre. Mi lesz akkor, ha õk már nem lesznek? Kiknek adják át a faluban élõ népviselet készítõ „mesterek” 
fortélyaikat, technikáikat? Kik viszik majd tovább a rimóci népviselet készítésének „mesterségét”? Mi lesz, ha egyszer 
majd a rimóci népviseletet helyben már nem lehet megkapni és csak képen, filmfelvételeken tudjuk majd megmutatni 
unokáinknak, dédunokáinknak és az idelátogatóknak? Elképzelhetetlennek tartjuk? Pedig ha belegondolunk, azokat a 
népviseleti ruhadarabokat sem hordják már jórészt ma sem, amelyek nagyszüleink képein köszönnek vissza ránk. Hol 
vannak már például a híres rimóci piros csizmák, amelyeket 1934-ben a lányok a fõispántól és az országgyûlési 
képviselõtõl kaptak? Amelynek hatására Piros Csizma Ünnepséget szerveztek az akkori rimóciak?

Évfordulót ünnepelhetünk ez évben is, az akkori helyi Gyöngyösbokréta csoport megalakulásának és azoknak a 
bizonyos piros csizmák ajándékozásának 75. évfordulóját, melyekrõl Benkó Péter e lapszámunkban induló 
sorozatából bõvebben is olvashatnak majd. Fordítsunk figyelmet ezekre a helyi kincsekre, õrizzük továbbra is a rimóci 
népviseletet, hordjuk ma is büszkén ezt az egyedülálló, felbecsülhetetlen értéket, melyet õseink hagytak ránk, hogy a 
címben rejlõ mondatot ma egy kicsit átfordítva, de leírhassuk: „Rimóc továbbra is õrzi viseletét…”              Vincze Nikolett

Molnár Ákos és Vincze Tamara

A Stinky Sox 
csapat a

Tél Kupán

Cserni Balázs, 

Jusztin Bálint,

Rádi Balázs, 

Mócsány Roland, 

Laczkó Péter, 

Csizmadia Ádám, 

Jusztin Gábor, 

Cserni Zsolt

A rimóci öregfiúk csapat a Szenior kupán a 
bronzérmet szerezte meg.

Rácz Róbert, Kurucz Károly, Percze István, Kormány László, 
Holecz Ferenc, Laczkó Tamás

 
 

XIII.

Jótékonysági bál
Ideje: 2009. február 21.

Helye: rimóci sportcsarnok 

Belépõjegy ára: 3000 Ft/fõ

(az ár magában foglalja a vacsora,
az aperitif és az üdítõ árát is)

0020  órától vidám mûsorokkal és
vacsorával várjuk vendégeinket,

majd reggelig tartó mulatság veszi kezdetét,
közben értékes nyeremények találnak 
gazdára a tombolahúzás keretében.

00Vendégvárás 19 -tól
Zenél: Holecz Attila

A belépõjegy megvásárolható:
a sportegyesület vezetõinél

valamint a rendezõknél.
Érdeklõdni a 06/30-748-3968-as számon lehet

Szervezõ: a Rimóci Sport Egyesület
Nagyon sok szeretettel várjuk!

Elkezdõdik a tavaszi évad labdarúgó csapatainknak

Január 15-én megkezdte felkészülését a bajnokságra felnõtt és 
ifjúsági csapatunk. A szokásoknak megfelelõen heti két edzéssel, 
hétvégén pedig elõkészületi mérkõzésekkel indulnak neki a tavaszi 
évadnak Rimóc labdarugói. Igen rövid a felkészülési idõ, mert már a 
felnõttek február 21-én Magyar kupamérkõzést játszanak. A március 7-
én tervezett bajnoki rajttal igen sûrû tavasznak nézünk elébe. Az õszrõl 
áthozott utolsó két fordulóval tizenkilencre emelkedett a fordulók 
száma, így néhány szerdai napon is lesz forduló.

Igazolások: Bangó Norbert visszajön Szécsénybõl, Márton Dávid 
Kisbágyonból igazol hozzánk, mellesleg rimóci származású (Pásztor 
Gyõzõ unokája). Fodor Róbert az Erdélyi Sepsiszentgyörgyön játszott a 
helyi NB II. csapatban. Jelenleg Szécsényben él családjával és a mi 
csapatunkat szeretné erõsíteni.

Tervezet mérkõzések:
Február 04. szerda 18:00 óra  Balassagyarmat SE - Rimóc 
Február 08. vasárnap Ságújfalu - Rimóc, elõtte ifi mérkõzés
Február 14. szombat
Február 21-22. Magyar Kupa
Február 28 - Március 01. Magyar Kupa vagy edzõ mérkõzés
Március 18. szerda Magyar Kupa
Április   01. szerda Magyar Kupa
Április   15. szerda Magyar Kupa

Megyei I. osztály felnõtt bajnoki fordulók:
18. március 07. szombat 14:30 óra Rimóc - Romhány 
19. március 15. vasárnap 14:30 óra Buják - Rimóc 
20. március 21. szombat 15:00 óra Rimóc - Pásztó 
21. március 29. vasárnap 15:00 óra Palotás - Rimóc  
22. április    04. szombat 16:00 óra Rimóc  - Mátranovák 
23. április    12. vasárnap 16:00 óra Tar        - Rimóc 
24. április    18. szombat 17:00 óra Rimóc   - Cered 
25. április    26. vasárnap 17:00 óra Héhalom - Rimóc 
16. április    29. szerda 17:00 óra Berkenye- Rimóc 
26. május    02. szombat 17:00 óra Rimóc - Nagybátony 
27. május    09. szombat 17:00 óra Rimóc - Kisterenye 
28. május    17. vasárnap 17:00 óra K.lapujtõ- Rimóc
17. május    20. szerda 17:00 óra Rimóc - Szécsény   
29. május    23. szombat 17:00 óra Rimóc - Kisbágyon 
30. május    30. szombat 17:00 óra Szügy - Rimóc 
31. június   06. szombat 17:00 óra Rimóc - Karancsberény  
32. június   13. szombat 17:00 óra SBTC - Rimóc 
33. június   20. szombat 17:00 óra Rimóc - Berkenye
34. június   27. szombat 17:00 óra Szécsény - Rimóc 

Az ifjúsági csapatok két órával a felnõtt mérkõzések elõtt játszanak.
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gondolatok:
millió ember beletörõdött már ebbe. állapotból haladna a kívánt másik felé, de 

De hányan beletörõdtek elsõsorban itt, nem halad semerre, vagy nem arra halad, 
ebben a kétségkívül félelmetes, meg- sõt még azt sem tudjuk, hogy nem halad 
félemlítõ és nevetséges országban, ebben a semerre, vagyis nem tudunk semmit.Össze-vissza
legnevetségesebb és legfélelmetesebb Itt most olyan összevisszaság van, amit 

Olyan világ ez, amelyik azt állítja hazában. Ami ezt az országot, ezt a hazát ezer év szorgos munkájával se lehetett 
magáról, hogy van benne becsület, illeti, itt, hogy egyáltalán létezhessünk, hogy volna összekavarni.
holott egészen nyilvánvalóan nincs csak egyetlen nappal is tovább zökkenjünk, A hatalom, mert ez is szó, erõs, 
benne becsület, helyesebben, soha még sosem szabad megmondani az igazságot, ismételjük csak! Nem félve, nem 
csak becsülethez hasonló ez vagy az senkinek és semmirõl. Mert ebben az megijedve, hanem csak azért, mert így van, 
sem volt benne, nemcsak félelmetes, országban csak a hazugság visz elõre bármit, a hatalom erõs, persze össze-vissza, de így 
nem csak megfélemlítõ, de nevetséges bárkit. Mi ugyan azt hisszük, jó ,,ország- van. A hatalmat gyakorolni, kéz a kézben 
világ is. Hanem, hogy itt élünk egy szidó’’ nép vagyunk, de úgy tûnik, mára tartani. Elgondolni is szép, ahogy lépnek 
ilyen nem csak félelmetes, meg- csupán halovány szidás maradt. Ami egyszerre, rétes estére, aki nem hibáz. Vagy 
félemlítõ és nevetséges világban, ebbe rendben is volna: e rendszert az Isten is kizárják, illetõleg beveszik, attól függõen, 
mindenkinek külön-külön be kell szidásra teremtette. honnan nézzük. 
törõdnie, és hány százezer és hány Szóval a reformok. Mintha egyik Üdvözlettel: Lõrik Sándor

Gólyahír:Bangó Alexandra - 2009. 01. 14.

Szülõk: Bangó Edina és Bada Ádám

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

V Kiss Bertalanné
1919-2009

Király Ferenc
1933-2009

Varga István
1938-2009

Rigó Sándor
1931-2009

Nagy Mihályné
1938-2009

Homolya Zsófia - 2009. 01. 28.

Szülõk: Bogár Bianka és Homolya József

Fizetett hirdetés

Bemutatjuk a Rolix Befektetési és Hitelirodát

A Rolix Kft. 1991-ben alakult, országszerte több irodával rendelkezik mi Szécsényben (a Magdi butik mellett) 
vagyunk megtalálhatóak.

Rolix Kft. független pénzügyi szakértõiként arra intjük önöket, figyeljenek oda, milyen feltételekkel döntenek egy 
pénzintézet kínálata mellett. Most a pénzügyi válság közepette még nagyobb elõvigyázatossággal legyenek a 
pénzügyeik tekintetében. Mi 13 bank és 7 biztosító vállalat kínálatából megtaláljuk a legmegfelelõbbet az ön számára.

Pénzét az ön döntésének megfelelõen tõkegarantált vagy hozamgarantált befektetési alapokba helyezzük el. 
Ez a befektetési forma személyi jövedelemadó kedvezményre jogosít fel illetve, illeték- és kamatadó mentes.

Foglalkozunk lakásfinanszírozással, ingatlanok lízingelésével, élet- és vagyonbiztosítással, ingatlan-közvetítéssel 
állunk ügyfeleink rendelkezésére. A tevékenységi körünkbe tartozik a banki szolgáltatások, hitelek közvetítése.

Lakásfinanszírozás a köznapi nevén ingatlanfedezetes jelzáloghitel ami a fõ tevékenységünk. Élet- és 
vagyonbiztosítás a mai világunk elengedhetetlen kelléke mert nem vagyunk biztonságban. Hát még ha hitelt veszünk 
fel! Erre a bankok már sok megoldást találtak ki. Az egyik ilyen megoldás a kombi termék. Lényege: az ügyfél 
ugyanannyit fizet, mintha a banknak törlesztene, de pénze egy részét befekteti az adott biztosítónál, amelyet mondjuk 
20 év futamidõ esetén 10 év múlva, hozammal növelve törleszt a banknak. Ugyanakkor halálesetkor a hátramaradottak 
nem öröklik az adóságot.

Nem túl régen, de annál jobban, beindítottuk az ingatlanok adás-vételét. Várjuk az eladni kívánt ingatlanokat, 
illetve ha ingatlant szeretnének vásárolni akkor is tudunk segíteni.

2009 a vállalkozások szempontjából várhatóan nehéz év lesz, de ehhez kínál nekünk több bank pénzügyi 
megoldásokat. Válság kezelésére a bankok új lehetõségekkel 
álltak elõ, ami segíti a vállalkozók mostani nehéz idõszakának 
áthidalását.(mikrohitelek, pályázatok elõsegítése).

Szerintünk a hitelfelvétel elõtt ajánlott kikérni hozzáértõ 
tanácsát, hiszen a független tanácsadó cégek képviselõi általában 
tisztában vannak a bankok kínálatával, aktuális akcióival és a 
reklámok csapdáival is.

                            Elérhetõségeink:

        06-20 563-3821                          06-20-295-7606
 Borbásné Kanyó Lívia               Laczkóné Percze Mónika   

  06-70-977-0838                    06-20-774-7697
Bárány Barnabás                              Szomor István

Decemberben három alkalommal is ülésezett a képviselõ- körjegyzõség mellett tettük le a voksunkat. A válaszok 
testület. Ezek közül egy alkalommal együttes képviselõ- egyértelmûen pozitív véleményt fogalmaztak meg. Dr. 
testületi ülésre került sor a körjegyzõséghez tartozó Nagylóc Tucsekné, dr. Horváth Antónia a bizottságok mûködésével 
képviselõivel. kapcsolatos véleményét mondta el, és megfontolásra javasolta 

azok megalakítását. Mindkét testület tagjai jónak látnák a 
jövõbeni szorosabb együttmûködést, gyakoribb találkozásokat, Ülésterembõl- 2008. december 12.
akár nem formális ülések keretében is.

A múlt évben a 12. ülésre került sor december 12-én. Az este 
6 órakor kezdõdõ ülésen jelen voltak 

Ülésterembõl  2008. december 30.Beszkid János, Golopi Károly, Juhász Vincéné, Pásztor 
A 2008-as esztendõ 13., egyben utolsó képviselõ-testületi Antalné, Vincze Attila, Vinczéné Percze Gizella, Holeczné 

ülésére december 30-án 18 órakor került sor. Az ülésen jelen Petrovics Irén, Laczkó Anzelm, települési képviselõk, Beszkid 
voltak Beszkid János, Golopi Károly, Holeczné Petrovics Irén, Andor polgármester, Dr. Tucsekné Dr. Horváth Antónia 
Juhász Vincéné, Kiss János, Laczkó Anzelm, Pásztor Antalné, körjegyzõ, Jusztin Istvánné jegyzõkönyvvezetõ. Az ülésrõl 
Vincze Attila települési képviselõk, Beszkid Andor munkahelyi elfoglaltság miatt távol maradt Kiss János 
polgármester, Dr. Tucsekné Dr. Horváth Antónia körjegyzõ, képviselõ. 
Jusztin Istvánné jegyzõkönyvvezetõ. Az ülésrõl betegség miatt Az elsõként megtárgyalt napirend a helyi adókról szólt. 
távol maradt Vinczéné Percze Gizella képviselõ. Ennek eredményérõl az elõzõ számunkban már beszámoltunk. 

Az elsõ napirend keretében a szemétszállítási díjakról, a Továbbiakban pontosította a testület a temetõbe való behajtás 
másodikban az intézményi díjakról és az étkezésért fizetendõ rendjét, aminek pontos szövegét a temetõ bejárata melletti 
díjakról döntött a testület. Ezek összegérõl korábbi hirdetõtáblán is olvashatjuk. Elrendelte továbbá a testület, hogy 
lapszámunkban már beszámoltunk.a temetõben a koszorúknak a temetési szertartás ideje alatti 

Egyebekben a képviselõk Varga Zoltán vállalkozó, palotási elhelyezése érdekében megoldást kell találni, közvetlenül a 
lakos megkeresését tárgyalták, aki Rimóc Község ravatalozó elõtetõ alatt úgy, hogy azok ne a földön heverjenek.
Önkormányzatától építési területeket venne bérbe. Pályázatot A képviselõ-testülete ezek után megtárgyalta a 
kívánt benyújtani a a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által az Európai 
Hivatal által az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra 
Alapból a mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése címmel és  fejlesztésre igénybe vehetõ támogatásról szóló 
kiírt támogatására. Mivel a szóban forgó ingatlanok elõterjesztést, majd Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a 
lakóövezetben találhatók, a vállalkozó pedig, telephely Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési 
kialakításával járó üzem létrehozását tervezi, a képviselõk több Minisztériuma által meghirdetett HU-SK 2008/01/ 1.7.1. 
kérdés tisztázása érdekében a döntést a január hatodikára Magyarország  Szlovákia Határon Átnyúló Együtt-
tervezett rendkívüli ülésre napolták el. mûködési Program 2007-2013 címmel kiírt pályázatról szóló 

elõterjesztést is, aminek eredményeként pályázatok beadása 
Ülésterembõl  2009. január 6.mellett döntöttek a képviselõk. Ezekrõl a pályázatokról alább 

külön írásban beszámolok. 2009. január 6-án rendkívüli ülést tartott a képviselõ-
Egyebekben Juhász Vincéné a budapesti székhelyû az Esély testület, ahol a december 30-áról elnapolt ingatlan bérletrõl 

az Életért Gyermekalapítvány részére anyagi támogatás szóló elõterjesztést tárgyalták a képviselõk. Az általános 
megítélését javasolta. Az alapítvány már több alkalommal adott hozzáállást jellemezte, hogy a képviselõk a lakosok érdekeinek 
térítésmentesen a településnek orvosi berendezéseket. szem elõtt tartása mellett, a leendõ vállalkozásnak is segíteni 
Korábban az orvosi rendelõ kapott egy defibrillátort, most pedig szerettek volna, hiszen remény van arra, hogy a községben új 
a védõnõi szolgálat részére juttattak el egy hallásvizsgáló munkahelyek teremtõdnek. Mindezek figyelembevételével a 
készüléket, amelynek a beszerzési értéke 298 ezer Ft lett volna. testület úgy döntött, hogy a Lóci út beépítetlen oldalánál 

2 A védõnõvel folytatott beszélgetés során arra jutottak, hogy elhelyezkedõ földterületet belterületbe vonja, majd 2000 m es 
javasolják, hogy az önkormányzat támogassa az alapítványt területeket különít el vállalkozások céljára, melyeket bérbe, ill. 
50.000.- Ft-tal, amely összeg töredéke az ingyenesen átadott eladásra kínál.
eszköznek, amelyet az önkormányzatnak meg kellett volna 
vásárolnia, ha ez az adomány nem érkezik. A képviselõk 

Pályázatainkrólegyhangúan megszavazták ezt a javaslatot.
1. Az önkormányzati hírek között már jeleztem, hogy 

pályázatainkról külön részben adunk hírt. Decemberben és Ülésterembõl  2008. december 15.
januárban több pályázatot sikerült benyújtani, melyek két 

Rimóc-Nagylóc együttes képviselõ-testületi ülés különbözõ alap kiírásaira készítettünk el. 
A nagylóci testülettel együttes ülést december 15-én A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által az 

tartottunk. A napirendek a körjegyzõség gazdálkodásáról szóló Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
elõterjesztések voltak. Beszámoló hangzott el a 2007-es évrõl, a falumegújításra és  fejlesztésre, a templom melletti tér 
2008-as év várható eredményeirõl, majd a 2009-es év kiépítésére kértünk támogatást. Ezen a téren kerül majd 
várakozásairól. A beszámolókat a jelen lévõ képviselõk elhelyezésre a tervek szerint Tóth Dávid Szent Erzsébet szobra 
egyhangúan elfogadták. is. A tér kialakításának tervezett költsége 5.306.782 Ft, amihez 

Beszkid János képviselõ kérte, hogy a törvény szerint elõírt 4.422.318 Ft támogatást kértünk. A tér mellett szeretnénk 
témában és idõben mindig tartsuk meg a közös testületi üléseket kialakítani az intézményeket (iskola, ÖNO, temetõ) és a 
is. Kiss János kérdést intézett a polgármesterekhez, melyben templomot is kiszolgáló nyilvános parkolót, amire hazai 
tudakolta, hogy meglátásuk szerint jól döntöttünk-e, amikor a forrásból szeretnénk pályázat útján elõteremteni a fedezetet.
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2. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Szlovák került sor. Egy eseti bizottság a körjegyzõ vezetésével 6 
Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma jelentkezõt hallgatott meg. A jelentkezõk mindegyikének 
által meghirdetett HU-SK Magyarország  Szlovákia ugyanazokra, vagy közel azonos kérdésekre kellett választ 
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 adnia. A meghallgatottak mindegyike jól szerepelt, 
címmel kiírt pályázatra 3 db pályázatban is érdekeltek vagyunk. mindegyikük más és más miatt találtatott alkalmasnak a 
Ez a pályázati forrás a korábban INTERREG néven ismert meghirdetett állás betöltésére, így nem volt könnyû a választás.
határon átnyúló, határ menti együttmûködéseket támogató Végül a pénzügyes állásra Percze Renáta, Rimóc, Kossuth 
program (amely a vendégházak építését támogatta) folytatása. A út 3. sz. alatti lakos, míg az adóügyi elõadói állásra Kiss 
program elõírja, hogy csak szlovák partnerrel együtt lehet Józsefné, Rimóc, Bem Apó út 53. sz. alatti lakos került 
pályázni.  A feltételek figyelembe vételével készítettünk közös kinevezésre.
pályázatokat az alábbiak szerint. Kiss Istvánné volt köztisztviselõnknek köszönjük eddigi 

a., Kulturális hidak az Ipoly mentén - közös palóc gyökereink munkáját! Kívánunk neki jó egészséget, nyugodt, békés 
felkutatásával címmel, a Hollókõért Közalapítvánnyal, mint nyugdíjas éveket, unokájában pedig nagyon sok örömet!
vezetõ partnerrel és Kalonda községgel nyújtottunk be közös 
pályázatot. A Rimóc községben megvalósuló projekt Szünetel a jelzõrendszeres házi 
összköltsége 23.000 EUR, melynek 5%-át, 1.150 eurót kell saját segítségnyújtás
erõbõl biztosítani. Rendezvények, kiállítások, konferenciák 
kerülnek megvalósításra pozitív döntés estén. Az elmúlt években községünkben az ÖNO házi szociális 

b., A Palóc Út Egyesülettel, melynek tagja önkormány- gondozása (házi segítségnyújtása) mellett, 10 fõ jelzõrendszeres 
zatunk, közös tematikus útvonal komplex látogatóbarát házi segítségnyújtásban is részesülhetett a Szécsény Kistérség 
fejlesztésére pályáztunk. A szlovák partner Fülek város. Nálunk Önkormányzatainak Többcélú Társulása keretén belül. A 
a Hunyadi úti vendégház melletti épületben egy palócföldi jelzõkészülékek folyamatos riasztási lehetõséget biztosítanak 
fõkötõk állandó kiállítását tervezzük berendezni. Az épület azok számára, akiknél elhelyezik. Szerencsére településünkrõl 
megvásárlása, átalakítása, a kiállító tér és kézmûves helyiség alig fordult elõ a készülékek használata, tehát évente néhány 
kialakítása, az egységes arculati elemek megjelenítése a tervek esetben riasztottak a készülékek segítségével, ezek többsége is a 
szerint 84.400 euróba kerül majd. Ennek töredék részét, 4.220 véletlen gombnyomás következtében történt.
eurót kell önkormányzatunknak elõteremteni. Ez év januárjától egy jogszabályi változás következtében 

c., Kalonda, Rimóc, Hollókõ és Ipolytarnóc „Palóc Produkt  választás elé került önkormányzatunk. Az új jogszabály 
közös szolgáltatási termékek létrehozása és fejlesztése” címmel kimondja, hogy csak olyan szolgáltató végezheti a 
komplex településfejlesztési elképzelések megvalósítására jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, aki a „sima” házi 
pályázott. Rimócon egy rendezvénytér megépítése a cél. segítségnyújtást is szolgáltatja. Ezen okból két választási 
Térburkolat, zöldövezet, színpad, hagyományos palóc-kontyos lehetõségünk volt.
házban étterem, iroda a falu idegenforgalmi menedzserének, 1. A házi segítségnyújtás szolgáltatást átadtuk volna 
akinek alkalmazásához szintén a pályázat ad támogatást. A üzemeltetésre a jelzõrendszert is mûködtetõ kistérségi 
projekt tervezett költsége 447.823,21 euró, a községünknek társulásnak. Így a jogszabályi változásnak megfelelõen egy 
23.569,64 euróval kell hozzájárulni a megvalósításhoz szolgáltató, de nem az ÖNO, hanem a kistérségi társulás látta 

Bár nem a községi önkormányzat a pályázó, de mivel volna el mindkét feladatot.
aktívan hozzájárult az alábbi pályázatok elkészítéséhez, Ezt egy folyamatban lévõ pályázat nem tette lehetõvé. A 
valamint azok a köz gyarapodásához járulnak hozzá, ezért úgy beadott pályázat az ÖNO épületének felújítását és bõvítését, 
gondolom pár szóban ezekrõl is essen szó. továbbá egyéb szolgáltatás bevezetését is tartalmazza, és 

A Rimóc Községért Alapítvány és a rimóci Római Katolikus sikeres elbírálás esetén elõírja, hogy el kell látnunk a házi 
Egyházközség is pályázott  a  Mezõgazdasági és segítségnyújtást is, tehát nem adhattuk volna át a társulás 
Vidékfejlesztési Hivatal által az Európai Mezõgazdasági számára. 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtható támogatásokra. Az 2. A másik megoldás az lett volna, ha továbbra is a helyi 
alapítvány a varsányi úti üdülõház udvarában megépítendõ intézményünkkel, az ÖNO-val látjuk el a házi segítségnyújtást 
pihenõ, rekreációs épületet szeretné megvalósítani és és a kistérségtõl átvesszük a jelzõrendszeres házi 
üzemeltetni, míg az egyházközség a templom tetõ rendbetételét segítségnyújtás üzemeltetését is, hisz így is az elõírt egy 
tûzte ki célul. Az alapítvány és az egyház is 100 % támogatásra szolgáltató kezébe kerülne a két szolgáltatás mûködtetése, de ez 
jogosult, amennyiben a pályázaton nyertes lesz. Az alapítvány a esetben mindkét feladatot a helyi intézményünk látta volna el, 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtható nem a kistérségi társulás.
támogatásokból igényelt 16.818.728 Ft-ot, míg az Utánajártunk, mennyibe kerül a készülékek üzemeltetése, 
egyházközség a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ ha önkormányzatunk átvenné azokat. A kistérségi munkatársak 
támogatásokból kért 16.203.802 Ft-ot. A fejlesztéseket közlése szerint ez 3600 Ft/hó készülékenként. Az érintetteket 
ennyibõl tervezik megvalósítani a pályázók, amihez nem kell megkérdezték az ÖNO gondozónõi, milyen összegû díj 
saját zsebbõl pénzt hozzátenni. vállalását tudnák elképzelni, azonban a néhány száz, esetleg 

ezer forintot is nagy teherként jelölték meg. Figyelembe véve az 
évi közel fél milliós költséget, ill. a készülékek eddigi A meghirdetett álláshelyek betöltésérõl
üzemeltetésének tapasztalatait, a hívások gyakoriságát, továbbá 

A körjegyzõség rimóci hivatalában nyugdíjazás okán a készülék használatának célszerûségét, az a döntés született, 
megüresedett az adóügyi elõadói állás, egy pénzügyi elõadó hogy ez évben önkormányzatunk nem veszi át a jelzõrendszeres 
állása pedig a dolgozó és a munkáltató közös megegyezésével házi segítségnyújtást, így ez a szolgáltatás az idén szünetel. A 
szûnt meg. Az állások a törvényi elõírásoknak megfelelõen készülékeket az érintettektõl már össze is gyûjtötték és 
meghirdetésre kerültek. A pénzügyes állásra jelentkezõk elszállították az üzemeltetõk.
esetében meghallgatásra is sor került, míg az adóügyi elõadó a A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás újraindításáig is 
beadott pályázati anyagok alapján került kiválasztásra. A figyeljünk oda községünk idõs lakóira, szomszédainkra és 
pénzügyesnek jelentkezõk meghallgatásra december 17-én látogassuk meg õket, hisz ki tudja, még meddig tehetjük meg…

Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
17/2008 (XII.15.) rendelete

a temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl 6/2006. (VI.16.) rendelet módosításáról

1. §

A rendelet 4. §-ának (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

(1) A temetõ területén tilos gépjármûvel közlekedni és parkolni, kivéve:

a) a súlyos mozgáskorlátozottak parkolási engedélyével rendelkezõ személyt szállító jármûnek a súlyos 
mozgáskorlátozott személynek a temetõbe történõ be- és kiszállításának idejére,

b) a temetkezési tevékenységben résztvevõ jármûnek, 
c) a temetõ üzemeltetéséhez szükséges jármûnek.

A b) és c) pont alatti jármûvek maximális tartózkodási ideje a szükséges munkák elvégzésének idejére 
korlátozódik.

(2) A temetõben munkát végzõ vállalkozók csak e rendeletben meghatározott mértékû úthasználati díj 
ellenében hajthatnak be a temetõ területére gépjármûvel. Az úthasználati díjat a temetõ fenntartási 
hozzájárulás összege tartalmazza.

(3) A látogatók gépjármûveiket - az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével -  csak a temetõ területén kívül 
helyezhetik el.

2. §.

(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetésérõl a jegyzõ a helyben szokásos módon gondoskodik.

Rimóc, 2008. december 12.
                               

                     Beszkid Andor                                       Dr. Tucsekné dr.  Horváth Antónia
                      polgármester                                                                körjegyzõ 

      Záradék:

       Kihirdetve: 2008. december 15.

                                                                      Dr. Tucsekné dr. Horváth Antónia 
                 körjegyzõ

Bagoly Péterné (31)
Rimóc, Ady Endre út 14.

Igen, ebben az évben a 

Heim Pál Gyermekkór-

házat segítõ szervezet 

részére ajánlottam föl, mert 

számomra a gyerekek a 

legfontosabbak, és beteg 
Czupkóné Golyánnégyerekeken segíteni mégis- Juhász Vincéné (53)Jusztin Edina (24) Juhász Edina (30)csak nemes cél. Rimóc, Hunyadi út 3.Rimóc, Virág út 7. Rimóc, Nagykert út 3.

Eddig még nem volt Igen, helyi szervezetnek Minden évben a község-
lehetõségem fölajánlani ajánlom föl: a „Rimóci ben mûködõ alapítvá-

Mûvészeti Oktatásért” adóm 1%-át, mert munka- nyokat támogatom, mert 
Alapítvány részére, hiszen nélküli voltam. De ha ezzel is szeretnék hozzá-
mégiscsak itt élek. De tehetném, elsõsorban beteg járulni községünk fejlõdé-szívesen adományoznám gyerekek javára fordíta- séhez.beteg gyermekek javára is.

nám. 

A hónap kérdése: Ön fölajánlja-e adója 1%-át?
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Idõsek napja
Mint a korábbi években már gyakorlattá vált, ebben az évben is 

farsang vasárnapjára hívjuk és várjuk községünk szépkorú lakosait. 
A farsang-vasárnapi délután mûsorral, estebéddel, ajándékkal 
készülnek az ÖNO dolgozói, mint az esemény szervezõi. Az 
eseményre meghívást kapnak a 70. évüket ebben az évben betöltõk, 
ill. a náluk idõsebbek. 

A program tehát február 22-én, vasárnap délután 3 órakor 
kezdõdik. Minden kedves meghívottat szeretettel várunk! Kérjük, 
minél többen fogadják el a meghívásunkat és vegyenek részt ebben 
az évben is a farsang búcsúztatóján. 

Útfelújítás Rimóc és Szécsény között
A múlt év végén váratlanul jelzõtáblák figyelmeztettek, hogy 

útépítésre kell figyelemmel lennünk a Szécsény és Rimóc közötti 
útvonalon. Nézzük az elõzményeket!

Korábban (már 2007-ben!!) ismert volt a hír, hogy ez a bekötõ út 
a kistérségi útfejlesztési projekt részeként, országos alapból 
felújításra kerül. A fejlesztést megelõzõ munkák során derült ki, 
hogy az említett útvonalon csak a Dárázsdó és a rimóci belterület 
közötti szakasz került be a projektbe, mert a szakértõk a szécsényi 
külterületen haladó részt nem találták olyan rossznak, hogy azt 
javítani kellene. Véleményünk ettõl azonban különbözött, ezért 
felvettük a kapcsolatot a megyei közútkezelõ vezetõjével, Ürmössy 
Ákos Úrral, akit meggyõztünk, ill. meggyõzõdött álláspontunk 
helyességérõl. Ezek után ígéretet tett, hogy megyei keret terhére 
elvégzik a felújítást a Szécsény és a Darázsdó közötti útszakaszon is. 

Miután a táblákat látva telefonon felhívtam, Ürmössy Úr 
elmondta, hogy most tudják elvégeztetni a javítást, és hogy a 
kivitelezõ jelzése szerint az idõjárás ennek a munkának nem 
akadálya. Bár laikusként az ember arra gondol, hogy a hideg és a 
csapadék, fõleg ha együtt jelentkezik, nem a legmegfelelõbb 
idõjárási körülmény az útépítésre, mégis bízunk benne, hogy az 
elvégzett útjavítás tartós lesz és nem kidobott pénz az érte kifizetett 
díj!

Várjuk azonban a jó idõt, mert a tájékoztatás szerint ebben az 
évben az eredetileg felújításra tervezett Darázsdó-Rimóc szakasz is 
megépül. Magam részérõl mindent elkövetek, hogy a belterületi 
szakaszon is kijavításra kerüljenek az úthibák és megszûnjön a 
balesetveszélyes keskenysége ennek az útnak a „Szoci” és az István 
király útja között is.

Beszkid Andor polgármester

Az idei jótékonysági bálról
10 éven keresztül rendezte a község jótékonysági bálját az 

önkormányzat. A 2007. évtõl a civil szervezeteknek engedte át a 
rendezés jogát, természetesen az azzal járó feladatok is a 
szervezõket terhelik. Az önkormányzat térítésmentesen bocsátja 
rendelkezésre a bál helyszínét, az eszközöket, berendezéseket, ill. 
gépjármûveit. A rendezésbõl járó bevétel teljes összegét a bált 
rendezõ civil szervezet használhatja fel céljai eléréséhez.

2007-ben a Rimóci KOBAK Egyesület, 2008-ban a Polgárõrség 
rendezte a bált, ebben az évben a község legidõsebb civil 
szervezete, a Rimóci Sport Egyesület lesz a szervezõ. A szervezés 
már folyik, az elsõ nagyobb több-résztvevõs megbeszélés január 
25-én, vasárnap volt, ahol a feladatok lettek a résztvevõk között 
elosztva. A legfontosabb feladatok a közönségszervezés és a 
támogatók, szponzorok megtalálása. 

A belépõk 3000 Ft-ért vásárolhatók meg a szervezõknél. A bál 
nettó bevételét az egyesület a folyó kiadásaira, de legfõképpen a pálya 
világításának befejezésére kívánja fordítani.

A bál farsang utolsó szombatján, február 21-én kerül megtartásra. 
A vendégeket este 7 órától várjuk. Finom vacsora, mûsor, tombola, 
zene várja szórakozni és segíteni szándékozókat.  

     Kérjük, jöjjön, búszúztassuk közösen a farsangot!
Beszkid Andor, a Rimóci Sport Egyesület elnöke

2008. évi statisztikai adatok

Rimóc település lakónépességének megoszlása

Lakosságszám: 1881 fõ

- ebbõl:  0-18 éves  korig       473 fõ

        19-62 éves korig      1026 fõ

             63 éves kortól -   382 fõ

Születések száma: 23 fõ  ebbõl:   9 leány 

                                                    14 fiú

Halálozások szám: 26 fõ  - ebbõl: 8 nõ

                                                     18 férfi

Házasságkötések száma:   7

Szociális ellátások adatai:

Aktívkorú nem foglalkoztatottak rendszeres 

szociális segélyében részesülõk:

2008. évben 94 fõ részesült hosszabb, rövidebb 

ideig az aktívkorú nem foglalkoztatottak 

rendszeres szociális segélyében.

Éves átlagba számolva 62 fõ a munkanélküli 

segélyezett, és 1 fõ aki egészségkárosodott 

személyként részesül rendszeres szociális 

segélyben.

Ápolási díjban részesülõk:

2008.  évben 9 fõ részesült ápolási díjban,

ebbõl 8 fõ alanyi jogon, 1 fõ méltányossági alapon.

Közgyógyellátásban részesülõk:

Alanyi jogon: 62 fõ

Normatív alapon: 11 fõ

Méltányossági alapon:  4 fõ

Gyermekvédelmi kedvezmény:

2008. évben gyermekvédelmi kedvezményben 

átlagosan 84 család, 227 gyermek részesült. 

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 

támogatásában részesülõk:

2008. évben 95 fõ volt jogosult a mozgás-

korlátozottak közlekedési támogatására.

Jusztin Istvánné

 

 

Az eljegyzés és a Kánai menyegzõ szokásának liturgiában és (ez esetben is) ferences indíttatású, tiszta 

felelevenítése Rimócon lelkiség- és kultúrtörténeti szakrális néphagyományban gyökerezik. 

jelentõségû volt. Bizonyította, hogy az emberek életét Az Úristen éltesse és a Szûzanya szeretete kísérje ezen 

egykoron teljesen átjárta az imádságos lelkület; idejüket, értékes szent hagyomány felelevenítõit és vezetõit: 

energiájukat, költészetüket és énekhangjukat áldozták az Jusztin Pétert, Bablena Feri elõénekes bácsit, aki a 

Úristenre. Eközben saját, megható szépségû szertatással, legõsibb közösségi éneklési módon, azaz diktálva 

énekekkel és imádságokkal megjelenítették Jézus és énekeltette velünk a rimóci eljegyzés énekeit. 

Édesanyja életének fõbb eseményeit, mialatt szinte Számomra egy valóságos lelkigyakorlattal ért fel az a 

valóságos részesévé lettek a Szûzanya vagy az Úr Jézus rimóci palóc „lakodalmas” este, mely õszinte volt, 

életének. Barsi Balázs ferences atya mondta egyszer, hogy bensõséges, értékes és önfeledten vidám. A velem együtt 

magyar népünk azt a tanítást tette igazán magáévá, amit oda zarándokló egyházzenész, népzenekutató és 

átélt. Ennek a végtelenül õszinte, szívbõl jövõ átélésnek, történész munkatársaim nevében is köszönöm Jusztin 

valóságos megjelenítésnek voltunk aktív részesei a rimóci Péter barátomnak a meghívást, Feri bácsinak a közel 

kultúrházban. A saját, rimóci palóc változatban; szabad, három órán át tartó, bátor elõéneklést és a jelenlévõ 

beszédszerû (parlando!) ritmusban énekelt dallamok az rimóciaknak pedig a szeretetteljes vendéglátást!

Adja Isten, hogy jövõre még nagyobb létszámban OTTHON hangját, a SZÜLÕFÖLD illatát, a lakodalom és 

folytathassuk!a farsangi idõszak egészséges vidámságát emelték 

szakrális magasságokba. Nemcsak irodalom- és 
Dr. Medgyesy S. Norbert mûvelõdéstörténészzenetörténeti, valamint néprajzi értékeket hordoz ez az 

                               (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK,ápolásra és továbbadásra méltó hagyomány, hanem 
                                      Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem)

sajátos lelkisége van, amely minden ízében a katolikus 

jelentõs ünnepséget tartani. Õk voltak azok, akik a Köszönet
jókedvet mindvégig ébren tartották. Köszönet Vincze 

Feri bácsinak, aki idõs kora ellenére lejött közénk, és Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki a január 

citerajátékával szórakoztatta a közösséget. Köszönet 24-i szombati „Mária menyegzõjének” megtartásában 

továbbá Vincze István litkei péknek, aki a kenyeret segítséget nyújtott. Elõször is Beszkid Andor 

küldte, Kiss Sándornak, aki a videofelvételt készítette, Polgármester Úrnak, aki a Közösségi Házat 

Dr. Limbacher Gábor néprajztudósnak, aki számtalan rendelkezésünkre bocsátotta. Rögtön utána a Bablena 

fényképfelvételt készített, Dr. Kõvári Rékának, aki a családnak, akik nélkül ezt az ünnepet nem tudtuk volna 

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi megülni: a szövegek összegyûjtéséért, a terem 

Intézetének örökítette meg az eseményt. Továbbá feldíszítéséért, a szobrok elhozataláért, az ájtatosság 

minden vendégünknek, Rimóciaknak és nem rimóciaknak  vezetéséért, és a számtalan segítségért kérem rájuk 

Perenyétõl Pásztóig mindenkinek - aki eljött, és velünk Isten áldását. Köszönet illeti továbbá Percze Piroskát, aki 

ünnepelte ezt a szép eseményt. Külön köszönet azoknak, a szervezésben volt nagy segítségemre. Köszönet a 

akik az ünnepi asztalra mindenféle finomságokat hoztak. Hagyományõrzõ Együttesnek, akik mindvégig kiálltak 

Reméljük, hogy jövõre még nagyobb számban leszünk jelen mellettem, és aktívan részt vettek az ünnepség 

ezen a szép eseményen.lebonyolításában. Hálával tartozok a Rimóci 

Jusztin PéterRezesbandának, aki nélkül Rimócon nem is lehet igazán 
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TÁVOLBÓL...  Rimóciak a nagyvilágban

van szorítva. Talán ez is egyik oka volt annak, hogy 2000-ben engedve a Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 
felkérésnek, átpályáztam ide. Közrejátszott az is, hogy a lakáshoz „Rimóci Újság” olvasóit és valamennyi 
jutásunkat, támogatta a falu, melyért nem lehetek elég hálás. 4 év után rimóci lakost. Az a megtisztelõ felkérés 
tehát ismét költöztünk, de ez már kisebb trauma volt. érkezett hozzám, hogy néhány 

2000. májusától láttam el a jegyzõi feladatokat Balatonõszödön és mondatban ismertessem, mi is történt 
itt építkeztünk, telepedtünk le 2002-ben a két falu közti új velem és családommal az idõtõl, hogy 
településrészen. Bizton állíthatom, hogy ez a hely „második” elköltöztünk, hogyan éreztem, vagy 
otthonunkká vált. Az õszödiek nyugodt, békés barátságos, összetartó érzek a szülõfalum iránt. A meg-
közössége és Szemes szívélyes lakossága összességében úgy keresést ezúttal is köszönöm.
jellemezhetõ, hogy - a rimóciakhoz hasonlóan - szeretetreméltó  Mindenekelõtt azzal kezdeném, 
emberek.  Úgy érzem õk is elfogadtak, annak ellenére, hogy errefelé hogy bár nem vagyok rimóci lakos, de 
sem ismeretlen fogalom a „gyütt-ment” elnevezés. rimóci vagyok.

2000-tõl tehát itt élek családommal az újonnan épített Itt születtem és 40 évig éltem tisztelt szüleimmel, drága 
lakóházunkban, amely közelebb van Balatonszemes központjához, nõvéremmel, kedves rokonaimmal, barátaimmal és ismerõseimmel. 
mint Õszödéhez. Idõközben gyermekeim Székesfehérváron Ide köt gyermekkorom és legszebb emlékeim. 
leérettségiztek, mindketten építész-technikusok lettek, felnõttek. 18 évig voltam jegyzõ /vb.titkár/ amely idõ alatt igyekeztem a falu 
Lányom párkapcsolata sajnos ugyanúgy nem sikerült. Egyedül neveli a érdekében a tõlem telhetõ legjobb munkát végezni. Szerettem volna 
2003-ban született kislány unokám, aki a legnagyobb ajándék nekünk. olyan közszolgálatot teljesíteni, amely mindenki megelégedésére 
Diána természetgyógyász lett, szakvizsgák elõtt áll, én pedig, szolgál, de ez nemcsak nehéz, de lehetetlen is. Néha kevés, de 
tanulmányokat folytattam az Állam,- és Jogtudományi Egyetemen, sohasem nélkülözhetõ - a segítõ-készség, a jóindulat. Ezt tartottam és 
ahol 2006-ban jogászként végeztem. Dávid is velünk él, még nem tartom ma is zsinórelvnek.  
nõsült meg, hiszen itt is nehéz az életkezdés, kevés a munkahely. Itt is Úgy gondolom, azzal mások is úgy vannak, hogy a szép élmények 
küzdeni kell, csökken az idegenforgalom, sok vállalkozás megszûnt, még szebbé válnak, a kevésbé szépek pedig, elhalványulnak, ahogy 
több vendéglátó bezárta kapuit sok az eladó ingatlan… és a települések múlik az idõ. Az idõ pedig, múlik… Több, mint 12 év telt azóta, hogy 
keresik a „kitörési” pontokat, ugyanúgy, mint otthon.eljöttem gyermekeimmel. Nem volt könnyû, de meg kellett tennem 

 Az önkormányzatokat ért és érõ megszorítások hatására és bizonyára sokan csak késõbb értették meg, hogy mi is volt az oka 
Balatonõszöd,- és Balatonszemes Képviselõ-testülete, az elmúlt távozásomnak. Akkor én is azt hittem, hogy a családi probléma miatt 

nem ez volt az igazi ok évben úgy döntött, hogy közös hivatalt fog létrehozni és kell eljönnöm, ma már tudom, , ez csak a 
körjegyzõséget mûködtet 2009. január 1-tõl. Hát bizony eszembe közvetlen kiváltója volt.
jutott a 12 év elõtti baráti figyelmeztetés, hogy mi lesz, ha tovább kell Elõször próbálkoztam Szécsényben, ahol 1996. februárjától 
állni…, és õszinte választ tudtam adni a feltett kérdésekre is: Igen voltam a város aljegyzõje és azt hittem elég „távolra” kerültem a 
már „megszoktunk” itt. Izgultunk mit hoz ez az év, ámbár bölcsebben problémáktól. Sajnos nem így lett. 
néztünk a jövõ felé. Ha itt van teendõnk és feladatunk, akkor engem Szécsényre is úgy gondolok, mint a szeretett városra, ahol 
választ a két település. segítettek lakáshoz jutni, beilleszkedni. Ma is szívesen emlékszem 

Legnagyobb örömünkre én kerültem kinevezésre Balatonszemes-arra a pár hónapra, amelyet, mint Szécsény aljegyzõje nyugodtabban 
Balatonõszöd Községek körjegyzõjeként. Most igazolt az élet azért éltem le még úgy is, hogy közben Rimócra kijártam megbízott 

Balatonszemes kellett elhagynunk szeretett szülõfalum, mert itt van feladatom és ide jegyzõként. Egy „véletlen” folytán találtam  
köt rendeltetésünk. hirdetésére, ahová ismeretlenül pályáztam 13 kollégámmal. Kissé 

De:…meg is lepõdtem, amikor 1996. augusztusában arról értesítettek, 
- Tudom honnan jöttem, szeretem a szülõfalum, és minden lakóját. hogy engem választottak jegyzõnek. Szerencsére nem sok idõ volt 

Mindig örömmel megyek haza, és boldog vagyok, ha ismerõssel gondolkodni azokon a jóindulatú figyelmeztetéseken, hogy mi lesz 
találkozhatom, ha azt látom milyen sokat fejlõdött a falu az elmúlt 12 akkor, ha nem válik be. Hova és hogyan tovább… Szeptember 1-én a 
év alatt. Ugyanakkor szomorú vagyok, ha ismerõs neveket olvasok gyerekeknek iskolába, nekem munkába kellett állni. Sosem felejtem 
az „akikért a harang szól” rovatban, vagy aggasztó híreket hallok.el, hogy augusztus 26-án a kis autónkkal „költöztünk” édesanyám 

- Tudom milyen utat jártam be, szeretettel gondolok Rimócra és sírva integetett, és amikor megérkeztünk gyermekeim zokogtak, 
környékére. Szélesedõ látókörrel azt látom, hogy Rimócon hiszen akkor tudatosult bennük: nincs visszaút. Az elsõ években 
szorgalmas, nyíltszívû, jó lelkû és õszinte emberek élnek és ez akkor gyakrabban jártunk haza, de nem eleget, most pedig már ennél is 
igazolódik be, ha más környezetbe kerül az ember. A falu és kevesebbet, hiszen a 250 km elég nagy távolság. Bizony volt úgy, 
környékének szépsége is akkor „derül ki” igazán, ha már nem hogy úton hazafelé, vagy visszafelé elkeseredve kérdeztem, mit 
megszokott, nem mindennapos. Nagyon fontos, hogy megõrzésre keresünk mi itt Somogy megyében? Gyakran véltem felfedezni 
kerüljenek az emberi, szellemi és tárgyi rimóci értékek.ismerõs autót, ismerõs arcokat az itteniekben, kerestem az ismerõs 

- Tudom, hogy ide kellett jönnünk és hálát adok a Jó Istennek, hogy tájakat, a hasonlóságot. Ha hazamentünk gyakran tették fel a kérdést: 
megismerhettem az õszödi és szemesi embereket. S bár azt írtam „megszoktatok-e már?”. Hát ehhez el kellett telni egy kis idõnek… 
nehéz volt, de köszönetet kell mondanom az életnek, hogy ilyen Bizonyára nehezebb lett volna, ha nem ilyen csodaszép faluba 
sorsot adott, hiszen sok igaz embert ismertem meg nemcsak a saját kerülünk. Aki járt itt Balatonszemesen láthatta, hogy nem nehéz 
falumban, hanem itt a Balaton parton is. Itt ragadom meg a megszeretni a kiváló adottságú települést. A Balatonunk itt a déli part 
lehetõséget, hogy biztosítsam Önöket arról, szeretettel várok közepén gyönyörû, a község rendezett, a nyár pezsgõ életet hoz. 
mindenkit Balatonõszödre, Balatonszemesre. Balatonszemes hasonló nagyságrendû lakossággal rendelkezik, mint 

Nem tudhatjuk, azonban mit hoz a jövõ, de ha kellõ alázattal és Rimóc, de nyáron akár 30.000 fõre is „felduzzad” az itt tartózkodók 
békével igyekszünk elfogadni a történteket, és tisztelni tudjuk száma. Igazi kihívást, sok tekintetben új feladatokat is jelentett 
embertársainkat, akkor lelkiekben gazdagabb és tartalmasabb lehet számomra Szemes.  Innen 1999 júniusától jártam helyettesíteni a 2 km-
életünk. Még kellõen év elején vagyunk ahhoz, hogy ehhez re lévõ Balatonõszödre, amely egy kisebb /600 fõs/ település. 
kívánjak  mindenkinek jó egészséget és békés, boldog, sikerekben Balatonõszöd ugyanúgy üdülõfalu, kisebb számú vendéggel, alig 300 
gazdag  új esztendõt!                                        Dr. Valkó Zsuzsanna m  szabad parti sávjával és sokkal kevesebb üdülõjével. Az volt az 

              Balatonszemes-Balatonõszöd  Községek rimóci körjegyzõjeérzésem, hogy egy „elhagyatott” kistelepülés, és méltatlanul háttérbe 

 Szûz Mária menyegzõje Rimócon
Örömmel, tiszta lelkesedéssel, õszinte szándékkal és sok-

sok vidám énekléssel majdnem százan voltunk jelen Szûz 

Mária és Szent József eljegyzésén a Rimóci Kultúrházban! 

Ugyanis több évtized óta elõször hangzottak fel egy régi és 

meghatóan szép népszokás énekei és imádságai Rimócon, 2009. 

január 24-én szombaton délután. A helyi népviseletben minden 

korosztályból szép számban érkezett vendég Szûz Mária és 

Szent József menyegzõjének lehetett tanúja. Szûz Mária 

eljegyzése ünnepét, január 23-át a középkori, magyarországi 

esztergomi rítus is számon tartotta, de igazából a ferencesek 

pártfogolták ez ünnepet az 1500-as évek elejétõl. Habsburg I. 

Lipót császárnak jó ideig nem volt fiúgyermeke, ezért 

udvarával együtt Szûz Máriához és Szent Józsefhez imádkozott 

gyermekáldásért. A bécsi császári udvar kifejezett kérésére 

Boldog XI. Ince pápa rendelte el az ünnepet az 1670-es években 

az egész Egyház számára. Az ünnep hivatalosan az 1970-es 

évek elejéig volt érvényben, de mély lelkiséggel rendelkezõ, 

hagyományõrzõ közösségek tovább éltetik ezt a Palócföldön és 

a Jászságban mindig is népszerû paraliturgiát. 

Rimócon, január 24-én egy valóságos szertartásnak 

lehettünk tanúi, melynek részeként többségében 150-200 éves, 

vagy még õsibb népénekek; a Szûzanya és Szent József 

eljegyzését nem bibliai, hanem a szenthagyományból származó 

eseményekkel elmesélõ legendaballadák hangzottak el. Az 

értékes, ferences gyökerekkel rendelkezõ népi szövegeket és 

dallamokat a menyegzõ olvasója, a tizenkét csillagú koszorú 

olvasója, a Lorettói litánia és az Úrangyala imádság egészítette 

ki. A szépen recitált olvasók „titkai” végigkísérték a Szûzanya 

életének örömteli állomásait. A szertartás végén a Kánai 

menyegzõ vidám énekét zengtük „Az igaz Messiás már 

eljött…” kezdettel. A költemény elsõként az erdélyi ferences 

egyházzenész, Kájoni János kézzel írt gyûjteményében (Kájoni-

kódex, 1634-1671) olvasható Csíksomlyón. Onnan, szintén 

ferences hatásra, mindenek elõtt ferences kolostorok (Szécsény, 

Mártaverebély-Szentkút, Jászberény, Szeged-Alsóváros, 

Csíksomlyó) környékén terjedt el országszerte a Kánai menyegzõ 

szertartásának énekeként. (Bálint Sándor néprajztudós és 

mûvelõdéstörténész  méltán említette, hogy a ferences rend 

hatása a magyar néplélekre felbecsülhetetlen nagyságú és 

értékû!) A rimóci „eljegyzés” tehát egyesíti magában Szûz 

Mária eljegyzése és a klasszikus liturgia szerint Vízkereszt utáni 

2. vasárnapon olvasott Kánai menyegzõ szokását. Együtt-

létünket közös éneklés és tánc zárta a népviseletüket büszkén 

hordó rimóci lányok és asszonyok, a Rimóci Rezesbanda és 

Vincze Ferenc 86 éves bácsi bámulatos citerajátékának 

vezetésével. A sok-sok ínycsiklandozó sütemény, szendvics és 

a rimóci bor ugyancsak élénkítette jó hangulatunkat, 

elkészítõiknek köszönettel tartozunk!

Most induló sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket kérdezünk: mi lett velük, hol és hogyan élnek most, mit 
jelent számukra a szülõföld és mit éreznek, ha Rimóc nevét hallják? Reméljük olvasóink érdeklõdéssel kísérik figyelemmel új rovatunkat és 
benne a volt rimóciak történetét. Elsõ megkérdezettünk dr. Valkó Zsuzsanna, Rimóc volt jegyzõje.

Dr. Valkó Zsuzsanna
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Benkó Péter:

A RIMÓCI GYÖNGYÖSBOKRÉTA-CSOPORT TÖRTÉNETE 1934. ÉS 1938. KÖZÖTT
1. rész - Bevezetés

Tóth Évának, a budapesti Országgyûlési Könyvtár 2009-ben, tehát idén 75 éve annak, hogy 
alsónémedi illetõségû munkatársának, hogy a községünkben, Rimócon is megalakult a helyi 
Gyöngyösbokréta-mozgalom nyomtatott kiadványait, Gyöngyösbokréta csoport Radványi Lajos igazgató-
valamint az 1930-as évek Budapesten kiadott sajtóját - kántortanító úr vezetésével. E jeles évforduló kapcsán 
általa - nagyon egyszerûen kutathattam és másolhattam.szeretném bemutatni e csoport mûködését, 

mûködésének jelentõségét, s egy szerény korrajzot 
adni az 1930-as évek rimóci társadalmáról. Fel 
szeretném eleveníteni a tánccsoport budapesti 
szerepléseit, s a korabeli sajtóban fellelhetõ cikkek 
alapján rekonstruálni mindazt a tulajdonképpeni 
„mítoszt”, ami még most is kering falunkban a 
„Gyöngyösbokréta” fellépései kapcsán.

2008 nyarán a Nógrád Megyei Levéltár balassa-
gyarmati részlegében kutatva találtam rá egy érdekes 
levelezésre, amely a Palóc Múzeum akkori igazgatója, 
Dr. Fényes Dezsõ, valamint Radványi Lajos 
kántortanító között zajlott. Innen indult aztán a 
tulajdonképpeni kutatás, amely igazán szép 
eredményeket hozott. A budapesti Néprajzi 
Múzeumban, valamint az Országos Széchenyi 
Könyvtárban átnéztem az egykori Gyöngyösbokréta 
Szövetség hivatalos lapjait, a „Bokrétások Lapját”, 
valamint a „Hagyomány Szavát”. Az Országgyûlési 
Könyvtárban elkezdtem átvizsgálni (ma is folyamatban 
van) az akkori idõk budapesti és országos kiadású 
napilapjait. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézetben (OSZMI) pedig felleltem a Gyöngyös-
bokréta-mozgalom vezetõjének, Paulini Bélának 
készített hatalmas cikkgyûjteményt, amely 10 kötetbõl 
áll, s nagyon érdekes dolgokat tartalmaz. Rimócon 
pedig felkerestem Kovács Bertalanné Virág Rozáliát 
(1914.), aki még táncolt annakidején e csoportban, s 
akinek segítségét ez úton is nagyon köszönöm. Több 
Rimócon élõ személlyel is beszéltem, akiknek 
segítségéért hálás vagyok: Kanyó Balázsné Percze 
Irén (1943.), Jusztin Bertalanné Percze Erzsébet 
(1937.), Özv. Percze Béláné Jusztin Erzsébet (1936.), 

A Gyöngyösbokréta-mozgalom 1931. és 1944. között 
Bárány Antalné Jusztin Mária (1949.), Jusztin Jánosné 

mûködött. A Néprajzi Lexikon így foglalja össze röviden 
Virág Mária (1925.) Megköszönöm Vincze Nikolettnek 

a tevékenységét: „minden év augusztus 20-a táján 
is, hogy rendelkezésemre bocsátotta fotóit.

rendezték meg a parasztcsoportok tánc-, ének- és 
A Balassagyarmati Honismereti Gyûjtemény 

játékbemutatóit Budapesten. A bemutatókon részt 
munkatársainak segítségével jutottam el Kunné 

vevõ csoportokból 1935-ben Bokréta Szövetség, 
Kubicza Erzsébethez, aki rokona a Radványi családnak, 

késõbb Magyar Bokréta Szövetség néven társadalmi 
s rajta keresztül sikerült felvennem a kapcsolatot 

egyesület alakult. A szövetség összefogta és 
Radványi Lajos fiával, Radványi Lászlóval. Páratlan 

irányította a „fiókszervezeteket”, és szervezte a 
értékû fotókat, valamint élményeket, emlékeket kaptam 

bemutatókat. A több mint 100 helyi szervezet a 
tõle. Köszönet érte!

szövetség fennállása alatt mintegy 4000 tagot 
Az említetteken kívül hálás vagyok 

számlált. Az elsõ budapesti bemutatót a fõváros 
Halász Tamásnak, az OSZMI 

kezdeményezte, majd továbbra is szervezte s 
munkatársának, hogy a cikk-

anyagi lag támogat ta .  A Gyöngyösbokréta  
gyûjteményre felhívta a figyel-

megszervezése, elnevezése, a bemutatók rendezése 
memet, s másolatokat készíthettem 

Paulini Béla nevéhez fûzõdik. Paulini eredetileg 
róla. Nagyon köszönöm Galcsik 

újságíró volt, s különbözõ irodalmi és mûkedvelõ 
Zsoltnak, a Nógrád Megyei Levéltár 

színpadi munkák után 50 éves korában állt kitûnõ 
Szécsényben élõ munkatársának, 

szervezõ készségével és ügyszeretetével a 
hogy a Nógrád megyét illetõ 

népmûvészeti mozgalom élére. Neve a kortársak 
újságokból a cikkeket rendel-

szemében összeforr a Gyöngyösbokrétáéval. Kora 
kezésemre bocsátotta. Végezetül 

társadalmi és politikai nézeteivel való kompromisszu- 
pedig meg szeretném köszönni Dr. Radványi Lajos

ISKOLAI HÍREK

Vége az I. félévnek 186 éve született a Himnusz

A 2008/2009-es tanév elsõ félévének lezárása január A Himnusz születésnapjára emlékezve már 19. 
16-án megtörtént. Az elmúlt négy és fél hónap nehéz alkalommal rendeztek ünnepséget a Magyar Kultúra 

idõszak volt diáknak, tanárnak egyaránt. A beilleszkedés Napján a szécsényi Mûvelõdési Központban.
A megemlékezés keretein belül versmondó és az elsõsöknek, a nyár után az iskolai életre való átállás 

népdaléneklõ versenyen mérték össze tudásukat, komoly erõfeszítést igényelt. Nem volt ez másként az alsó 
tehetségüket a határon túli és a térség iskoláiból érkezett tagozatban sem.
tanulók.A tanulók többsége szorgalommal, megfelelõ 

Iskolánkat Ocsovai Ramóna, Kelemen Gergõ (3. o.), tanulással eredményesen zárta ezt az idõszakot. Volt 
Vizoviczki Lolíta (5. o.), Kormány Dávid (6. o.) azonban olyan tanuló is, aki nem vette elég komolyan a 
versmondással, Pásztor Roland (5. o.) énekléssel tanulást, s nem sikerült megfelelõ eredményt elérnie. Az 
képviselte.

alsó tagozaton a kitûnõ és jeles tanulók száma: 17.
A színvonalas mezõnyben mindannyian tisztességgel 

1. osztályban: 5 tanuló
helytálltak, köszönjük nekik a lelkes felkészülést.

2. osztályban: 7 tanuló Bárány Árpád
3. osztályban.: 5 tanuló

Az elsõ osztályban jól teljesített: 

Bablena Dorina
Balogh Adrián
Czerovszki Bence
Laczkó Máté
Vincze Ádám

Dicséretet érdemel még: Bada Ramóna Henrietta 

matematikából, Kormány Cintia és Oláh Szilárd 

magyarból nyújtott jó teljesítményéért.

A 2. osztály kitûnõ tanulói:

Bablena Blanka
Bagoly Gábor
Mócsány Patrik
Laczkó Dominik
Németh Rebeka
Petrovics Anna
Ulviczki Petra

A 3. osztály kitûnõ tanulói:

Beszkid Mátyás
Jusztin Milán
Kelemen Gergõ
Percze Roberta
Péter Gabriella

A 4. osztályban nem volt kitûnõ tanuló, de példás 

magatartásáért dicséretet érdemel Csemer Beáta és Rácz 

Judit.

Gratulálunk a jól teljesítõ tanulóknak, a most 

gyengébben teljesítõktõl pedig, azt kérjük, hogy nagyobb 

szorgalommal igyekezzenek felzárkózni azokhoz, akikre 

büszkék lehetünk.

Köszönjük a szülõk segítségét, akik hozzásegítették 

gyermekeiket a jó eredményekhez. Együttmûködésükre 

a jövõben is számítunk. 

Mindenkinek jó egészséget, kitartó munkát s jó 

eredményeket kívánok a II. félévre is.
Jusztin Józsefné
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teljes mûsor. Ekkor hét napig tartottak a bemutatók. mok útján megnyerte a kormányzat teljes támogatását. 
1942-ben és 1943-ban már csak három nap jutott és A társadalom akkori vezetõ ereje a falvaktól a 
1944-ben bemondta a rádió: „Az idei Gyöngyösbokréta parlamentig, a tanítóktól a tudósokig figyelemmel 
elmarad”. A II. világháború után 1948-ban rendeletileg kísérte és többségében támogatta a Gyöngyös-
kimondták feloszlatását. Ezt követõen nem is engedték bokrétát. A köztudatban a Gyöngyös-bokréta-
újraindítani a mozgalmat.bemutatók és mozgalom emléke máig él. A mozgalom 

A rimóciak 1934. augusztus 18-án táncoltak elõször, s tevékenységérõl és feladatairól Paulini folyóirataiban 
1938. augusztusában utoljára Budapesten a tájékoztatta tagságát és a közvéleményt. Bár a 
„Gyöngyösbokréta” keretein belül. Ennek az öt évnek a Gyöngyösbokréta elõadásai csak az elemi színreviteli 
történetét szeretném röviden összefoglalni a Rimóci követelményeknek tettek eleget, mégis teret kapott a 
Újság hasábjain. Szintén 1934. augusztusától jelent hagyomány többé-kevésbé hiteles formában való 
meg a Gyöngyösbokréta hivatalos újságja, a bemutatása.
Bokrétások Lapja. Érdekesség, hogy az elsõ lapnak a A bemutatók hullámzó szintje miatt a Vallás- és 
címoldalán egy rimóci(nak jelzett) hölgy van. Közoktatásügyi Minisztérium a Néprajzi Múzeum 

A rimóciakról több helyen is megjegyzik, hogy piros szakembereit kérte fel a mûsorok elõzetes 
csizmákban táncoltak. Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy az elsõ fellépés elõtt mindössze három nappal, 
1934. augusztus 15-én kapták meg piros csizmáikat a 
rimóci lányok, egy úgynevezett „piroscsizma 
ünnepség” keretén belül. Az ünnepségrõl részletes 
forgatókönyv és leírás maradt fenn.

Természetesen nem maradhat ki a történetbõl az a 
rész sem, hogy az elsõ fellépés alkalmával bugyit 
kaptak a rimóci lányok Paulini Bélától. A hiteles leírás a 
Bokrétások Lapjában jelent meg Radványi Lajos 
tollából. Külön részben szeretnék majd megemlékezni 
Róla is, az alapítóról, Radványi Lajosról.

A „Gyöngyösbokréta” hatásait napjainkban is 
érzékelhetjük: a rimóci hagyományõrzõ csoportok többek 
között az egykori gyöngyösbokrétás hagyományokat 
viszik tovább, s az egyik csoport még e nevet is felvette.

ellenõrzésére, de a „hitelesítés” rövidesen 
abbamaradt.  A bemutatók népmûvészeti anyaga 
többségében értékes, hiteles hagyományanyagot 
képviselt, s ezek jó része a Gyöngyösbokréta nélkül 
feledésbe merült volna. Számon tartunk olyan, a 
bemutatókra helyileg rekonstruált táncokat és 
szokásokat, amelyekkel a késõbbi kutatók már mint 
„eredet i ”  hagyománnyal  ta lá lkozhat tak.  A 
bemutatóknak így a hagyomány megõrzésében, de 
megmerevítésében is jelentõs szerepük volt. A 
bokrétások a szereplések során mintegy 7580 fajta 
tánc több mint 200 változatát, 3540 játékot, jelenetet és 
szokást adtak elõ.  Irod. Pálf i  Csaba: A 
Gyöngyösbokréta története (Tánctud. Tanulm., 1969-
70, Bp., 1970).”

Az elsõ „Gyöngyösbokréta” 1931. augusztusában 
volt. Ezt követõen néhány év alatt egy hetesre 
duzzasztották a mûsoridõt. 1941-ben volt az utolsó 

Hídas játék (1938.) Radványi László gyûjteményébõl

Percze István bokrétás legény
Paulini Béla cikkgyûjteményében

Mindezekrõl az eseményekrõl részletesen olvashatunk majd a Rimóci Újság 2009. évi lapszámaiban. 
Tisztelettel kérem, hogy Mindazok, akik fényképpel, adattal, vagy valamilyen emlékkel gazdagítani tudják e 
történetet, legyenek segítségemre, s akár személyesen (06-30-687-55-01, benkopeter@freemail.hu), vagy 
a Rimóci Újság szerkesztõségén keresztül tegyék ezt meg. Köszönet érte!

NYULACSKA HÍREK

„Mert a farsang februárban nagy örömet ünnepel,
múlik a tél haja-hujj s a tavasznak jönni kell!”

A farsang tél végi, telet búcsúztató, tavaszt köszöntõ 
ünnepség. A vízkereszttõl hamvazószerdáig, a nagyböjt 
elsõ napjáig tartó farsang a vidám összejövetelek, bálok 
idõszaka. Színes kavalkád, tánc, zene, mulatság. Régi 
hagyománya van az álarcviselésnek, alakoskodásnak.

A farsangi idõszak leglátványosabb része nálunk is a 
jelmezes, álarcos bál.

Az óvodai farsangot, mint szokást, tréfás gyermek-
mondókák, dalok, csujogatók megtanulásával 
igyekszünk feleleveníteni. Közös tánccal készülünk, és 
így próbáljuk a vígságot még színesebbé tenni.

Oly mértékben korlátok közé szorítja az élet a 
gyerekeket, hogy keresnünk kell az alkalmat a gátlások 
oldására. A farsangi készülõdés, mulatozás mind-mind 
lehetõséget ad arra, hogy feloldja a feszültségeket, 
megtanulják a sokféle érzelem kezelését.

Az álarcviselés vágya ott lakik a gyerekekben, hogy 
jó volna egy kicsit másnak lenni. Nagyon sokféle álarcot 
felvehet a gyermek, hogy társait megkacagtassa, és õ 
maga is jól érezze magát a jelmezben. Feltétlenül szem 
elõtt kell tartani, hogy a jelmezek egyszerûek és 
kényelmesek legyenek, ami nem gátolja a gyermekeket 
a mozgásban.

Az óvodások farsangjára mindenkit szeretettel várunk, 
és bízunk abban, hogy  aki megtisztel minket jelenlétével, 
jól szórakozhat.

Farsangolni készül, a falu apraja,

mûsorral vár mindenkit a 

Nyulacska Óvoda.

Aki tud jöjjön, a Sportcsarnokba

Belépni 300 Ft-ért lehet,

200 Ft-ért még zsákbamacskát is 

vehet!

A büfében sok minden kapható,

csoki, chips és innivaló.

Február 12-én 15.00 órára.

 

Mozi az egész világ…

Az elsõ igazi mozis élményem 2-3. osztályos 

koromban szereztem. Az elõtt csak a ,,klubban'' 

vetítésre kerülõ szovjet forradalmi filmekre 

emlékszem november 7.-érõl. Ez az igazi mozizás mai 

szemmel nézve is csak egy fokkal volt ugyan jobb: 

szovjet feliratos ifjúsági film. Talán Hurrá, 

nyaralunk volt a címe. De ugyanolyan szájtátva 

bámultam, mint a háromévesünk az elsõ mozis 

délutánján az amerikai szuperanimációs csodát. 

,,Kell a nagyobbnak a külön program’’ címszóval 

moziba mentünk. Én már otthon gondosan 

felkészítettem: a sok kisgyerekre, a nagy 

képernyõre, a hangosabb zenére, meg arra, hogy nem 

szabad beszélgetni, legalábbis túl sokat és túl 

hangosan nem. Vagyis mindarra, ami hozzátartozik a 

mozizáshoz. Amikor odaértünk, vettünk pattogatott 

kukoricát, (a kólavásárlást meghagytuk az 

iskolásévekre), és kezdõdhetett a mozi. Már a 

pénztárnál gyanússá vált a dolog, hogy a gyereknek 

beígért tömeg elmarad. És valóban. Összesen 5-en 

ültünk a balassagyarmati mozi nagytermében. De nem 

sokáig! A kisfiú gyorsan megúnta az élményt, és mivel 

az anyukája sem maradt ott, ezért 3-an maradtunk. 

Egy biztos. Jól láttunk, és nem kellett az elõttünk 

ülõkre csittegni, meg minket sem ütögetett 

gyengéden vállon senki. Igazi családi mozi volt!

A gyereket azonban sem ez, sem a hideg, sem a 

zsivajgó gyereközön nem zavarta volna, úgy 

belefeledkezett abba, amit látott. Nem pislogott, 

nem szólt, már azt hittem levegõt is elfelejt venni. 

Csak eszegetett és bámult. Persze mit tesz ilyen 

helyzetben a ,,hülye” szülõ (ez alatt kizárólag 

magamat értem)? Csak kérdezgettem, hogy nem 

fázol, nem kell pisilni, jól látsz? Vagyis folyamatosan 

azt tettem, amire figyelmeztettem a gyereket, hogy 

nem szabad: beszéltem. Ha nem beszéltem, akkor a 

gyereket néztem, hogy néz, ezért a filmbõl igazából 

nem láttam semmit. De bánta a fene… És amikor vége 

lett, felsóhajtott: ,,Mi lesz a következõ?” 

Azóta is mozilázban égünk, a legapróbb képen is 

felismeri a szereplõket, és egy reklámfilmnek 

köszönhetõen már kinézte a következõ mozit is. 

Persze csak akkor mehetünk, ha lesz pattogatott 

kukorica is!
Kaluzsa Mónika
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HOGYAN LÁTJUK RIMÓCOT? - III. rész

Ön a következõ évben térségében mit -30-45 év közötti ,,fiatalok” számára lehetõségeinek biztosítása
fejlesztene, milyen programot támogat- munkahelyteremtése - órás
na leginkább? - A vasút megtartása - autóbuszjáratok
-Kerékpárút építése, közúthálózat fejlesz- - Egy olyan hálózat létrehozását, amely - uszoda
tése, környezõ településeket összekötõ út felvállalná a megtermelt áru menedzse- - gyógytorna
aszfaltozása, utak állapotának javítása, lését, értékén való értékesítését - a megfelelt áruk felvásárlása
Rimóc-Varsány között mûút, Rimóc- - Idegenforgalom -színvonalas pihenés és szórakozási 
Szécsény összekötõ út aszfaltozása Ön milyen szolgáltatást hiányol legin- lehetõségek
- Olyan képzés a kisebbségnek, amellyel kább a településrõl? - hentes
munkát tudnak nekik biztosítani - gyógyszertár, fogorvos - egy olyan szolgáltatót vagy címjegyzéket, 
-Munkahely létrehozása, munkahely- -könyvelési szolgáltatás a civileknek, ahol kisipari, mezõgazdasági szolgáltatást 
teremtés, különösen az alacsony kvalifikált vállalkozóknak lehet igénybe venni
rétegnek - szelektív hulladékgyûjtés Ön milyen szolgáltatást hiányol legin-
- Kisebbségi gondok megoldása - jogi szaktanácsadás kább a térségbõl?
- Településmenedzseri hálózat kialakítása - vendégétkezés - uszoda, strand, sportolási lehetõségek
- Együttmûködés, vidékfejlesztés - hatékony mezõõrök, akik mernek, tudnak - falvakban gyógyszertár
- Szécsényben a volt TSZ iroda haszno- tenni a lopások, fõleg a falopások ellen - oktatás, nevelés színvonalának mûködése
sítása - szabadidõs szolgáltatások fejlesztése -földutak karbantartása önkormányzati 
-Idõsek Otthona bõvítése, szociális -biobolt, egészséges élelmet forgalmazó társulás formában
otthonok létesítése idõs emberek számára egység - igazi szakemberek, kézmûvesek, iparosok
-Sport az egészségért, sportcsarnok, - információt begyûjtõ pont - mozi, színház (ahol a helyi színjátszósok 
uszoda, egészségmegõrzõ programok - könyvtár is fel tudnak lépni), bábszínház elõadások, 
- Internetkávázó - kávézó, szolid ételbár, kifõzde, étterem élõ koncertek, állandó színházi elõadások
-Ifjúsági programok, ifjúsági kezde- - szauna, konditerem - kismama klub, babamegõrzõ kuckó
ményezések ösztönzése, közösségi fej- - speciális ellátások - speciális ellátások: konduktor, logopédus
lesztések - helyi tv - minõségi könyvtár
-Nevelési, oktatási feladatok koordi- - elfogadható árú és minõségû internet - tájékoztatás
nációjának, együttmûködésének fejlesztése - bank automata - fõiskola
-Kulturális lehetõségek fejlesztése, - mozi, színtársulat, filmvetítések, ismert - kórház
szórakozási lehetõségek bõvítése emberek beszámolói - wellness szolgáltatások
- Agrárberuházások, zöld energiatermelés - széles árukészlettel rendelkezõ boltok - legális motorozható erdõs terület
- Bérelhetõ motorcross pálya kialakítása - cipész - több kerékpárút
- Sportcsarnok, kosárlabdapálya - kozmetika - vattacukor árus
- Egészségügyi rendelõintézet létesítése -kulturális szolgáltatóház, kulturális - ipari park
- Humán erõforrás fejlesztés, képzés rendezvények - szociális otthonok bõvítése
- Szakmunkásképzést a felnõtteknek és a 8 - egészségmegõrzõ komplexum - egy olyan szolgáltató irodát, ahol tanácsot 
általános végzett fiataloknak - legális motorozható erdõs terület tudnának adni, hogy mit, hol és hogyan kell 
- Csapadékvíz elvezetés -ifjúsági klub, fiatalok szórakozási intézni

A Leader program Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának készítésekor településünkön is felmérést készítettünk. A kitöltött kérdõívek 
utolsó adatai következnek, melyekben arra kérdeztünk rá, milyen térségi fejlesztési elképzelésekre lenne szükség, milyen szolgáltatások 
hiányoznak településünkrõl és térségünkbõl? A felmérés nem reprezentatív, így a válaszok a kérdõívet kitöltõk és nem a teljes lakosság 
véleményét tükrözik                                            Vincze Nikolett

Újra eltelt egy év, jön az adóbevallási idõszak, amikor rendelkezhetünk adónk 1+1 százalékáról, akár rimóci szervezetek számára is. 
Nézzük, mely rimóci civil szervezetek fogadhatják felajánlásainkat:
Civil szervezetek Szervezet elnöke Szervezet adószáma
Rimóci Sport Egyesület Beszkid Andor 19928502-1-12
Rimóc Polgárõr Egyesület Péter Zsolt 18642902-1-12
Rimóci Kobak Egyesület Vincze Nikolett 18642139-1-12
Rimóc Jövõjéért Közösség Vaspál Tibor 18639924-1-12
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes Kobela Andrásné 18636615-1-12
Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület Holecz Istvánné 18634754-1-12
„Rimóci Községért” Alapítvány Beszkid Andor 19162829-2-12
„Rimóci Mûvészeti Oktatásért” Alapítvány Valkó Béláné 18637991-1-12
„Egészséges Rimócért” Alapítvány jelenleg betöltetlen 19162812-2-12
,,Segítõ kéz'' Alapítvány Kiss Bertalan 18630602-1-12
Felajánlásaikkal segítsük egyesületeink, alapítványaink munkáját, mert ezzel közösségünkön és magunkon segítünk!
Adónk másik 1 %-át az egyháznak vagy kiemelt költségvetési elõirányzatra lehet felajánlani. A Magyar Katolikus Egyház és a választható 
kiemelt költségvetési elõirányzatok adatai:
Technikai szám: Név:
0011 Magyar Katolikus Egyház
1627 Kiemelt Költségvetési Elõirányzat: „A gyermekszegénység elleni program támogatásai, feladatai”
1823 Kiemelt Költségvetési Elõirányzat: „Nemzeti Tehetség Program feladatai”

Vincze Nikolett

Ajánlja fel adója 1%-át a rimóci szervezetek javára!

,,Adj vért és ments meg 3 életet!’’

Ebben az évben január 18-án, vasárnap 
szervezték az elsõ véradást községünkben. Az 
általános iskola Hunyadi úti épületében 87-en 
jelentkeztek, hogy vérükkel segíthessenek 
embertársaikon. Közülük szerencsére csak egy fõ 
kiszûrt donor volt, így összesen 86 egység vért 
(1 egység =4,5 dl), azaz 38,7 liter vért 
szállíthattak el a megyei véradóállomás 
munkatársai. Összehasonlításképp a tavalyi 
januári adatok: véradásra jelentkeztek 88-an, 5 
kiszûrt személy, így akkor 37,35 liter vért 
szállítottak el. Láthatjuk, hogy az idén több vér 
elszállítására került sor, és a doktor úr örömmel 
újságolta, most is volt egy új véradó is: Néma 
József (Rimóc, Magashegyi út 41.). 

2008.július 1-tõl  községünkben az 
önkormányzati és az intézményi dolgozók a 
térítésmentes véradásért évente kétszer 
munkaidõ-kedvezményben részesülhetnek. 
Ennek feltétele - többek között - a véradást 
lebonyolító szervezet által kiállított igazolás 
bemutatása a munkáltató felé. A véradást 
koordináló szervezet egyik munkatársa örömmel 
értesült az önkormányzat ezen ötletérõl, amikor 
három fõ igazolást kért a fenti okra hivatkozva. 
Csak feltételezhetjük, hogy a több mint 50 
önkormányzati dolgozó közül nemcsak hárman 
vettek részt a véradáson, ezért ezúton is újra 
szeretnénk felhívni  az  önkormányzat  
alkalmazásában álló minden személy figyelmét 
e r r e  a  l ehe tõség re .  Bá rme ly  r imóc i  
önkormányzati dolgozó élhet ezen kedvezmény 
igénybevételével legközelebb is. Rimócon 
várhatóan nyáron kerül sor a következõ 
véradásra, de a kedvezmény feltétele nemcsak a 
rimóci véradásokra terjed ki, tehát más 
településen történõ véradás esetében is lehet 
igazolást kérni. A feltételekrõl érdeklõdhetnek a 
képviselõ-testület  bármely tagjától ,  a 
munkáltatótól, de a szabályzat a Rimóci Újság 
2008. júliusi számában is elérhetõ. 
Végül nézzük, mit tanácsol a Véradószövetség, 
mit tegyen, aki vért adott:
- kérjük pihenjen 10 percig, fogyasszon 
bõségesen folyadékot és étkezzen
- a tapaszt hagyja fenn legalább 6 órán át a szúrás 
helyén
- vigyázzon a karjára, ne emeljen nehéz súlyokat 
a nap hátralévõ részében
- kerülje az olyan tevékenységeket, amelyek 
kockázatosak Önre vagy másokra nézve, ha 
gyengének érzi magát vagy szédül
- ha a szúrás helye ismét vérezni kezdene, emelje 
fel a karját és legalább 5 percig szorítsa le a szúrás 
helyét a kötésen át
- ha úgy érzi, hogy elájulhat, feküdjön le azonnal 
és pihenjen addig, amíg jobban nem lesz.
Ezúton is köszönet és hála minden vérét 
ajándékozó embernek!

Vincze Nikolett

A vérükkel életeket mentõ véradók
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