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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: Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota,
Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor,

Bablenáné Mócsány Georgina,  Vincze Barna, Vincze Nikolett
Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.

2014 ÁPRILIS

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM     FÜGGETLEN FALUSI LAP      Szent György hava     2014 ÁPRILIS

Ára: 180,-Ft

,,A muzsikusnak dalból van a lelke, az egész világ szíve dobog benne.’’

30Április   6. (vasárnap)16 Berkenye SE - Rimóc SE bajnoki labdarúgó mérkõzés
00 00Április   6. (vasárnap)6 -19  Országgyûlési képviselõk választása

Április   6. (vasárnap) Játék és Filmklub a Plébánia közösségi termében
Óvodások és alsó tagozatosok részére

Április 7-8. LOMTALANÍTÁS
00Április 11. (péntek) 19 KÖLTÉSZET NAPJA  Felnõtt vers- és prózamondó verseny 

a Dr. Manga János Közösségi Házban
30Április 12. (szombat) 16 Rimóc SE - Balassagyarmat VSE bajnoki labdarúgó mérkõzés

Április 13. (vasárnap) Játék és Filmklub a Plébánia közösségi termében
Felsõ tagozatos és bérmálkozásra készülõk részére

30Április 13. (vasárnap)18 Ifjúsági Egyesületi Projekt Fórum
a Dr. Manga János Közösségi Házban

00 00 00 00Április 17. (csütörtök) EBOLTÁS  Fõoltás: 8 -10   Pótoltás: 16 -18
30Április 20. (vasárnap)16 Karancskeszi SE - Rimóc SE bajnoki labdarúgó mérkõzés

Április 20-21. HÚSVÉT
00Április 25. (péntek) 20 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (póker) a 147-es kamrában (5. forduló)
30Április 26. (szombat) 16 Rimóc SE - Érsekvadkert SE bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Április 27. (vasárnap)15 FALUGYÛLÉS a Dr. Manga János Közösségi Házban

Május    1. (csütörtök) MUNKA ÜNNEPE
00Május    3. (szombat) 17 Rimóc SE - Nagybátonyi SC bajnoki labdarúgó mérkõzés

Május    4. (vasárnap) ANYÁK NAPJA

Áldott, békés

húsvéti ünnepeket 

kíván a Rimóci Újság 

szerkesztõsége!

Locsolóversek

Megöntözlek szép szavakkal,

szép szavaknak harmatával,

kék ibolyák illatával,

szívem összes mosolyával.

---

Meglocsollak kislány téged,

Szívem dobban, talán érted!

Szemed szép és varázslatos,

A mosolyod is bûbájos.

Itt maradok, ha nem bánod,

Lehetnék akár a párod!

Vagy ha nem, hát önts egy italt,

Még locsolok pár fiatalt!

---

Verset kéne mondani mostan,

Persze rögtön, itt, s nyomban.

Lenne benne nyúl, tojás,

Kölnivíz meg egyebek,

Hogy a hallgatók boldogak legyenek.

De ha már ezt felsoroltam

A szót tovább minek is nyújtsam,

Felteszem inkább a kérdést:

Szabad-e locsolni?

,,Magyarország és Lengyelország két örök életû tölgy, 
melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt 
összekapcsolódtak és láthatatlanul egybefonódtak.’’

Stanislaw Worcell lengyel költõ

Az Országgyûlés 2007-ben hozott határozatot - a lengyel 
parlamenthez hasonlóan - arról, hogy minden évben március 
23-án megünneplik a magyar-lengyel barátság napját annak 
emlékére, hogy 2006-ban Sólyom László köztársasági elnök 
és Lech Kaczynski lengyel államfõ Gyõrött felavatta az elsõ 
köztéri magyar-lengyel barátság emlékmûvet. Ezt a kéttörzsû 
tölgyet szimbolizáló emlékmûvet a rimóciak által jól ismert Tóth Dávid szobrászmûvész alkotta. 2007 
óta ezt a napot évente felváltva ünneplik a két országban az államfõk, valamint a testvérvárosok és a 
baráti társaságok képviselõinek jelenlétében. Elsõ alkalommal, 2007-ben a lengyel kárpátaljai 
vajdaságban fekvõ Przemysl, a rákövetkezõ évben Debrecen, 2009-ben a dél-lengyelországi Krosno, 
2010-ben Óbuda-Békásmegyer, 2011-ben a nagy-lengyelországi (Wielkopolska) vajdaság székvárosa, 
Poznan, 2012-ben Ópusztaszer, 2013-ban Tarnów, ebben az évben Eger volt a barátsági nap házigazdája. 

Krúdy Gyula azt írta: ,,talán két más nemzete nincsen a világnak, amelyeknek hagyományaiban, 
mesemondásában annyi gondolat élt volna a szabadságról, errõl a csodálatos csillagról, amelyet 
a Kárpátok felett láttak tündökölni mindig azok, akik a nagy hegyektõl északra vagy délre laktak’’.

A két nép barátságának történelmi, földrajzi, kulturális és vallási vonatkozásai is vannak. Ennek a 
barátságnak vagyunk mi rimóciak is továbbépítõi. A barátságunk megerõsítése érdekében 2008. 
augusztusban írtuk alá testvértelepülési megállapodásunkat a lengyelországi D³utów településsel. 
Azóta minden évben találkozunk hol Rimócon, hol D³utówban, hisz a barátság kialakulásában nagy 
szerepet játszanak a személyes tapasztalatok, ismeretségek, közös élmények. 

Rendkívüli ünnepi ülésen emlékezett meg képviselõ-testületünk a lengyel-magyar barátság napjá-
ról, március 23-án, vasárnap délután 16 órai kezdettel. 

Az ünnepi ülés megnyitásaképpen felvontuk a lengyel zászlót az önkormányzati hivatal elõtti téren 
Testületünk úgy döntött, hogy a testvértelepülési megállapodás aláírásának évfordulójára ebben az 
évben emlékoszlopot állít. Bízunk benne, hogy barátságunk még sokáig tart és hozzájárul népeink 
barátságának fenntartásához és elmélyítéséhez.                                           Beszkid Andor polgármester

Változó teljesítmények a tavaszi szezonban 

17. forduló: (márc. 8. Szombat, 14:30) Szécsény - Rimóc 0-3 (0-0)
Szécsény, 200 nézõ, vezette: Pap I. (Boda V., Kalmár P.)
Játékos-edzõ: László Lóránd
Rimóc: Csampa - Laczkó, Váradi, Gaál, Farkas - Bangó N., Árva (Vincze), 
Rácz, Balázs (Jusztin) - Ajtai (Bangó R.), Oszvald  Edzõ: Sebestyén Szilárd                            
Gól: Rácz, Bangó N., Ajtai Sárga lap: Lehoczki, Molnár, Varga G., ill., Csampa, 
Laczkó, Váradi, Gaál, Balázs     Jók: Kelecsényi ill., Csampa, Váradi, Árva, Rácz
Az elsõ félidõ kemény, kiegyensúlyozott küzdelmet hozott. Mindkét csapat 
gyors támadásokkal próbált eljutni az ellenfél kapujáig, de a védelmek jól álltak 
a lábukon. A második félidõre kényszerbõl két játékost is cserélõ szécsényiek 
játékába már becsúszott pár hiba. Ezt a szervezetten, nagy lelkesedéssel 
játszó rimóciak könyörtelenül kihasználták és meglepetésre megszakították a 
szécsényiek hazai veretlenségét ebben a bajnokságban. 
László Lóránd: Három egyéni hiba eldöntötte a mérkõzést.
Sebestyén Szilárd: Jól játszó hazai csapat ellen szervezett játékkal sikerült 
megszereznünk a három pontot, ezzel megszakítottuk a Szécsény hosszú 
veretlenségi sorozatát. Gratulálok a csapatomnak a lelkes, helyenként jó 
játékhoz, míg a hazaiaknak sok sikert kívánok.

18. forduló: (márc. 16. Vasárnap, 15:00) Rimóc - Cered 0-1 (0-0);  Óvással: 3-0
Rimóc, 70 nézõ, vezette: Kovács T. (Boda V., Csáky T.)
Rimóc: Csampa - Laczkó, Gaál, Váradi, Rácz - Árva (Vincze), Jusztin, 
Oszvald, Bangó N. - Ajtai, Bangó R. (Balázs)   Edzõ: Sebestyén Szilárd
Játékos-edzõ: Jeney Gyula   Gól: Kovács  Sárga lap: Árva, ill. Vámos, Bognár
Jók: senki, ill. Kovács, Varga, Vámos, Oláh Te.
Közepes színvonalú mérkõzésen a viharos szél az elsõ félidõben a ceredieket, 
míg a másodikban a rimóciakat segítette, ám végül hátszél segítség nélkül, a 
63. percben Kovács Erik találatával a jobban akaró vendégcsapat vihette haza 
az értékes 3 pontot.
Sebestyén Szilárd: Az elõzõ héthez képest több játékos csak a mezét küldte a 
pályára. Ennek a hozzáállásnak csak ez az eredmény lehetett a vége.
Jeney Gyula: Ma nagyon sokat tettünk a gyõzelemért, amit úgy érzem 
teljesen megérdemeltünk. Gratulálok a fiúknak a mai teljesítményhez!
„A Rimóci Sport Egyesület vezetõsége óvását nyújtott be a Nógrád Megyei 
Labdarúgó Szövetséghez a 2014.03.16-án lejátszott Rimóc - Cered bajnoki 
mérkõzésen a ceredi Oláh Zoltán jogosulatlan szereplése miatt. Oláh Zoltán 
az ötödik sárga lapos figyelmeztetés miatt nem léphet pályára a 18. 
fordulóban, ám a szóban forgó mérkõzésen a 90. percig volt pályán, a 
mérkõzés 24. percében sárga lapos figyelmeztetésben részesült.”
„A Versenybizottság a MLSZ Versenyszabályzatának 64.§.9.h. pontja alapján a 
2014. március 16.-án lejátszott Rimóc SE  Cered VSE megyei I. osztályú felnõtt 
bajnoki mérkõzés pályán elért eredményét (0:1) megsemmisíti. A mérkõzés 3 
bajnoki pontját, 3:0-ás gólkülönbséggel a Rimóc SE javára igazolja, a Cered VSE 
felnõtt csapatának a 2013/2014. évi bajnokságban megszerzett pontjaiból 
(összeredményébõl) 1 (egy) büntetõpontot levon.”

19. forduló: (márc. 22. szombat, 15:00) Palotás - Rimóc 1-3 (1-2)
Palotás, 50 nézõ, vezette: Fekete L. (Dobos A., Strehó Cs.) Edzõ: Varga Lajos
Rimóc: Csampa M. - Laczkó Zs., Váradi G., Gál D., Farkas N. - Balázs Gy., Oszvald 
F., Árva R., Bangó N. (Vincze B. 83.) - Bangó R. (Ajtai R. 76.), Márton D. (Jusztin B. 
46.)  Edzõ: Sebestyén Szilárd Sárga lap: Jambrich R.
Gól: Mladoniczki D. (45.) ill. Bangó N. (9.), Bangó R. (21.), Ajtai R. (79.)
A hazai csapat a lélektelen játékával csak ezt az eredményt érhette el. Nagyon 
össze kell kapni magukat a palotásiaknak, ha a következõ évadban is a megyei 
I. osztályban szeretnének szerepelni.
Varga Lajos: Fontos mérkõzést veszítettünk el, de mint tudjuk a remény hal 
meg utoljára. Ellenfelünk megérdemelten vitte el a három pontot, mozgékony 
játékosai többször állították megoldhatatlan feladat elé minket.

Sebestyén Szilárd: Nehéz talajon felõröltük a lelkesen játszó hazai csapatot. 
Gyõzelmünk akár nagyobb arányú is lehetett volna. További sok sikert kívánok a 
szebb napokat is megélt hazaiaknak.

20. forduló: (márc. 29. szombat, 15:00) Rimóc SE - SBTC 1-6 (1-4) 
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Boda K. (Béres K., Katona L.)
Rimóc: Csampa - Laczkó, Gaál, Váradi, Farkas (Jusztin) - Balázs, Oszvald 
(Bangó R.), Árva, Bangó N. (Mócsány) - Rácz, Ajtai (Vincze)
Edzõ: Sebestyén Szilárd                                          Edzõ: Tamási Zoltán
Gól: Ajtai, ill., Bárányos (2), Csornij (3), Zsarnai 
Sárga lap: Rácz, ill., Bonivárt, Solyom
Jók: Árva, Bangó N., Rácz, Ajtai, ill. Bárányos, Szeles, Csornij
Közepes iramú mérkõzésen a hazaiak visszafogott játékkal elõsegítették a 
mérkõzés papírforma szerinti eredményét, igaz Ajtai gólja megmentette a 
rimóciak becsületét. 
Sebestyén Szilárd: Az eredmény ellenére emelt fõvel hagytuk el a játékteret. 
Becsülettel tettük a dolgunkat, de ma ez sajnos csak ennyire volt elég. Barna 
bacsinak jobbulást kíván a csapat!
Tamási Zoltán: Nagyon kulturált ellenfelet tudtunk legyõzni. A csapat mindent 
megtett a gyõzelemért. Sok sikert a hazai csapatnak!

IFJÚSÁGI MÉRKÕZÉSEK:
17. forduló: Szécsény - Rimóc 6-0 (3-0)

Rimóc: Erdõs G. - Csizmadia B., Percze K., Kõmûves T., Szeles L. (Beszkid M.) 
- Csík Cs., Pásztor B., Kormány R., Percze R. -  Oláh B., Szoldatics M.
Sárga lap: Pásztor B.

18. forduló: Rimóc - Cered 5-1 (2-1)
Rimóc: Erdõs G. - Csizmadia B., Kõmûves T. (Bene R.), Szeles L., Percze K. 
(Beszkid M.) - Csík Cs. (Szoldatics D.), Percze R. (Szoldatics M.), Csík R. (Oláh 
Á.), Pásztor B. - Kormány R., Oláh B. (Balázs G.)
Gól: Percze K., Csík Cs., Percze R., Pásztor B., Kormány R.

19. forduló: Palotás - Rimóc 0-1 (0-1)
Rimóc: Erdõs G. - Csizmadia B., Kõmûves T., Szeles L., Csík Cs. - Oláh Á. (Percze 
K.), Csík R. (Szoldatics D.), Beszkid M. (Oláh B.), Pásztor B. - Kormány R., Balázs G. 
(Szoldatics M.)      Gól: Kormány R.      Sárga lap: Csík R., Kormány R., Oláh B.

20. forduló: Az ifjúsági csapat szabadnapos!

A felnõtt bajnokság állása:
1. Somos 20 18 1 1 56-7 55
2. SBTC - Puebla 20 15 3 1 69-10 48
3. Nõtincs 20 13 2 5 36-20 41
4. Szécsény 20 10 7 3 33-28 37
5. Cered 20 11 2 7 43-28 34(-1pont)

6. Mátranovák 20 10 4 6 44-46 34
7. Balassagyarmat 20 8 6 5 28-19 30
8. Karancskeszi 20 8 4 7 39-26 28
9. Karancslapujtõ 20 8 2 10 35-41 26
10. Héhalom 20 8 1 11 29-43 25
11. Nagybátony 20 7 2 11 32-37 23
12. Rimóc 20 6 2 12 27-48 20
13. Berkenye 19 5 3 11 25-44 18
14. Pásztó 20 4 4 12 18-42 16
15. Érsekvadkert 20 2 3 15 21-46 9
16. Palotás 20 1 2 17 11 -61 5

Az ifjúsági bajnokság állása:

1. Szécsény 17 161 0 60-10 49

2. Érsekvadkert 15 11 3 1 70-14 32 (-4 pont)

3. Nõtincs 16 11 3 2 49-20 32 (-4 pont)

4. Karancslapujtõ17 9 2 6 34-31 29

5. Diósjenõ 15 7 2 6 26-38 23

6. Mátranovák 16 6 3 7 44-29 21

7. Cered 16 6 3 7 45-35 21

8. Héhalom 16 6 2 8 37-41 19 (-1 pont)

9. Rimóc 16 6 1 9 31-45 19

10. Nagybátony 16 3 3 10 20-37 12

11. Palotás 16 4 1 11 19-61 10 (-3 pont)

12. Somos 16 3 3 10 28-59 7 (-5 pont)

13. Karancskeszi 16 2 1 13 21-64 7

A Rimóci Sport Egyesület életét nyomon követheti az interneten is, a 
facebook.com/rimocise, a www.rimocise.hu, és a rimocise.blog.hu oldalakon.

Ajánlja fel adója 1%-át a Rimóci Sport Egyesület 

támogatására! Adószám: 19928502-1-12 Köszönjük!

A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) tavaszi sorsolása: 2014.03.28. 16:30 Palotás - Rimóc

2014.04.04. 16:30 Rétság -Rimóc 2014.04.11. 16:30 Nõtincs - Rimóc

2014.04.18. 16:30 Rimóc - Bercel 2014.04.26. 11:00 Héhalom - Rimóc 

A mérkõzés új idõpontja egyeztetés alatt!

2014.05.02. 17:00 Rimóc - Szécsény 2014.05.09. 17:00 Diósjenõ - Rimóc

2014.05.16. 17:00 Rimóc - Érsekvadkert 2014.05.24. 11:00 Buják - Rimóc

A mérkõzés új idõpontja egyeztetés alatt!

MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG NAPJA
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Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

V

Gólyahír: Bangó Arnold Rafael - 2014. 03. 26.
Szülõk:

Bangó Arnold és Bada Patrícia

Fényképeket keresünk!
Szeretnénk összegyûjteni minél több rimóci

- óvodai, iskolai csoportképet,
- ballagási vagy tablóképet,
- elsõáldozós,
- bérmálkozós csoportképeket.

A képeket a Rimóci Újság facebook oldalán 
folyamatosan közzétesszük!

Aki szívesen segítene az összegyûjtésben, az küldje át 
a beszkennelt képet a rimociujsag@gmail.com címre,

vagy juttassa el Burik-Vincze Ágota
vagy Bablena Ferenc részére a Közösségi Házba!

Köszönjük!

200x150x56 cm-es 
paraméterekkel 

rendelkezõ 

ruhásszekrény 

eladó, alig használt.

Nagyon jó 
elrendezésû, tágas.

Ár: 50.000 Ft.

Érdeklõdni:

06/70-321-46-37

- Az égetést szakaszosan, kezelhetõ nagyságú területen kell A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fõügyelete 
végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik a 06-32/521-032 számon is elérhetõ.
szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tûzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és 
- Az égetés idõtartamára a tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal következményeit mérlegelve a felelõs személlyel/személyekkel 
ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy jelenlétérõl kell szemben a tûzvédelmi hatóság 3.000.000 Ft-ig terjedõ tûzvédelmi 
gondoskodni. bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetõjogi, ill. a polgári 
- A tüzet tilos õrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a felelõsség, valamint a tûzvédelmi bírság kiszabására okot adó 
tûzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem 
- Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni mentesít. A tûzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések 
és - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, megsértése erdõvédelmi bírsággal sújtható.
izzást meg kell szüntetni. Tûzmentes szép tavaszt kíván a Nógrád Megyei Katasztrófa-
Kérjük, hogy saját tulajdonukban, használatukban levõ területeken védelmi Igazgatóság teljes személyi állománya és a Nógrád 
tartsák be az elõírásokat és tegyenek meg mindent a tûzesetek Megyei Tûzmegelõzési Bizottság!
megelõzése érdekében.
Fontos, hogy az égetéseket megelõzõen az érintett területet és 
annak környezetét átvizsgálják, mivel a képzõdõ füst a közelében 
elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de az 
elmúlt években arra is volt már példa, hogy ingatlanokban, családi 
házak keletkezett jelentõs anyagi kár, illetve halált okozott a 
felelõtlenül gyújtott növényzettûz.
Amennyiben mégis tûzeset következik be, annak észlelésekor az 
elsõ és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tûz” eloltásán 
túlmenõen, az illetékes tûzoltóság – és ha lehetséges a terület 
tulajdonosának – haladéktalan értesítése.

Rimóc Község Önkormányzat Képviselõ-testületének

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérõl szóló

5/2008. (IV.14) rendeletének 11. §-a alapján Rimócon:

Az égetést heti egy alkalommal szerdai napon

a reggeli és esti talajközi inverzió

(levegõréteg hõmérsékleti változása) miatt

10 és 20 óra között kell végezni, szélcsendes idõben.

Szeles idõben kerti hulladékot égetni tilos!

Legutolsó újságunk megjelenése óta

községünkben nem volt haláleset. V

PAPÍRGYÛJTÉS
A Szent István Általános Iskola ismét papírgyûjtést szervez! 

Kérünk tehát mindenkit, hogy a feleslegessé vált 
papírhulladékát ne dobja ki a háztartási hulladék közé, 

hanem gyûjtsék össze szelektíven és juttassák el az iskola 
valamelyik épületébe! Az elszállításra várhatóan a tanév 

végén kerül sor. Ily módon is óvjuk környezetünket!
Köszönettel a Szent István Általános Iskola nevében:

Vinczéné Percze Gizella

REÁL
2014. március 3-án érkezett a hivatalos értesítés, hogy megvannak az eredmények a 
2013-as Reálos pályázatról. Összesen 2271 iskola nevezett a gyûjtésre, melybõl 
iskolánk a 4032 db Reál („Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft. …”) felirattal 
a 96. legtöbb feliratot gyûjtötte össze. Egy felirat 10,65 Ft-ot ért, így a mi 
nyereményünk  42.916 Ft lett!!! Az összeget osztálykirándulásra fogjuk fordítani.
Nagyon köszönjük mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a feliratok összegyûjtésében, 
akár csak pár darabbal, akár nagyobb számú felirattal járult hozzá a pályázat sikerességé-
hez! A legtöbb feliratot gyûjtõk közül ki kell emelnünk Beszkid Jánosnét és a keze alatt 
dolgozó közmunkásokat, akik a KOBAK Egyesület által összegyûjtött PET palackokról 
is folyamatosan leszedik ezeket a Reálos feliratokat! És persze mindenkinek, hiszen 
minden egyes darab hozzájárult az összeg növeléséhez!
Elõre láthatóan szeptembertõl ismét lehet majd regisztrálni erre a játékra, így már most 
kezdjük el ismét gyûjteni a Reálos csomagolásokat, melybõl a „Forgalmazza: Reál 
Hungária Élelmiszer Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.” szöveget 
szükséges körbevágni és eljuttatni az iskolába.         Köszönjük! Vinczéné Percze Gizella

Kedves Újságolvasók!

Egyedülálló lehetõség régi elhasználódott, 

kopott imádságos, énekes és egyéb 

könyvek újra kötésére.

Aki szeretné beköttetni régi, kedves, 

valakitõl megörökölt, valamilyen okból 

számára fontos könyveit jelentkezzen 

Beszkid Jánosnál

(0630/434-5717).

Kérésre házhoz is megyek.

Jelentkezzen most, nehogy lemaradjon!

KUTYAOLTÁS
Ideje:

2014. április 17 csütörtök,
8.00 - 10.00 és 16.00 - 18.00 között.

                                         Helyszíne:
óvoda melletti közterület (István király út)

Az ebtulajdonos köteles minden
3 hónapos kort elérõ kutyát veszettség ellen beoltatni.

Csak olyan kutyákat oltanak be,
amely mikrochippel rendelkeznek. A helyszínen nincs 

lehetõség a mikrochippel történõ ellátásra.

A kutyaoltás díja:
3.500 Ft, amely tartalmazza a féregtelenítés díját is.

Az eboltási könyvet mindenki vigye magával, ellenkezõ 
esetben új könyvet állítanak ki, amelynek díja 500 Ft.

Telefonon történt elõzetes egyeztetést követõen az oltás 
elvégezhetõ háznál is, melynek díja 500 Ft alkalmanként.

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján
2009. január 1-tõl az eb tartója nem az önkormányzatnak, 

hanem az állatorvosnak köteles bejelenteni a
3 hónapos kort elérõ, továbbá az elhullott, elkóborolt, vagy 

új tulajdonoshoz került ebét.

Rimóc községben az állatorvos
dr. Renner Károly (+36-30-698-2058).

Ülésterembõl
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2014. március 
13-án 18.00 órakor tartotta legutóbbi rendes ülését. Az ülésen jelen 
voltak Beszkid János, Golopi Károly, Jusztin Péterné, Kiss János, Vincze 
Attila képviselõ, Juhász Vincéné alpolgármester, Beszkid Andor 
polgármester. Tanácskozási joggal részt vett még az 1. napirendi pontnál 
Bablena Ferenc a Rimóci Ifjúsági Egyesület elnöke, minden napirendnél 
dr. Verbói Mária jegyzõ.
Elsõ napirendként a Rimóci Ifjúsági Egyesület kérelmét tárgyalták a 
képviselõk. Ennek hátterében az Egyesület által megnyert pályázat áll. A 
pályázattal kapcsolatban Bablena Ferenc a beadott kérelemhez 
elmondta, hogy egy év alatt megvalósítandó projektrõl van szó. Tervezik 
egy nonprofit szervezet létrehozását, amely egy fõ foglalkoztatását teszi 
lehetõvé. A szervezet termék-értékesítéssel és termék begyûjtéssel 
foglalkozna. Tervezik a jelenleg használt épület komfort fokozatának 
növelését, amely beruházás tartalmaz megújuló energiát hasznosítani 
tudó elemeket is, (napelem), valamint 30 db kerékpár beszerzését.
A képviselõk több kérdést tettek fel, melyekre az Egyesület elnöke 
maradéktalanul megválaszolt. Ezt követõen a testület a Rimóci Ifjúsági 
Egyesület által a „Közösségi foglalkoztató szervezet létrehozása és 
munkájának elindítása Rimócon” címû -SMCA-2013-0987-S azonosító 
számú - támogatást elnyert pályázatban foglaltak megvalósítását 
támogatja. Rimóc Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 
pályázathoz biztosítandó 1.100.000.- Ft összegû önrész összegét az 
Egyesület részére  vissza nem térítendõ támogatás formájában - 
rendelkezésre bocsátja.
Második napirend keretében az önkormányzat által a 2014. évben tervezett 
közbeszerzésekrõl szóló terv elfogadására került sor. A terv egyetlen 
beruházást, az orvosi rendelõ felújítását és bõvítését tartalmazza.
Ezt követõen a falugyûlés idõpontját egyeztették a képviselõk. A döntés 
értelmében a falugyûlés („Nyilvánosság napja”) idõpontja 2014. április 
27-én 15. óra. A helyszíne a dr. Manga János Közösségi Ház (IKSZT).
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 82. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint „ A tízezer fõnél 
kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer fõnél 
kevesebb együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati 
hivatalánál a polgármester  a jegyzõre vonatkozó szabályok szerint, a 
jegyzõ javaslatára  kinevezheti, más önkormányzatnál, önkormányzati 
hivatalnál kinevezi az aljegyzõt.” Ezen törvényi felhatalmazás alapján a 
6 db beérkezett pályázat értékelését követõen a jegyzõ Bárányné Márton 
Melindát javasolta aljegyzõvé kinevezni. Ezzel javaslattal egyetértve a 
polgármester a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzõjévé 
nevezte ki Bárányné Márton Melindát, akinek ezúton is kívánunk 
kitartást, türelmet és sikereket új beosztásában.
A következõ napirend a Szavazatszámláló Bizottságok (SzSzB) 
tagjainak megválasztása volt. A képviselõk egyhangúlag támogatták a 
jegyzõ elõterjesztését és megválasztották az SzSzB  tagjait és póttagjait.( 
A választott tagokat és póttagokat a mellékelt táblázat tartalmazza)
Ezt követõen Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló elõterjesztést tárgyalta a testület, 
amit egyhangúlag elfogadott.Szintén módosították a képviselõk a 
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodást, amit az aljegyzõ kinevezése tett indokolttá.
Ezt követõen több aktuális kérdés megvitatása következett. Kijelölésre 
kerültek a március 15-ei ünnepségen a testület nevében koszorúzó 
képviselõk, meghatározásra került a lomtalanítás idõpontja. A földutak 
elszántásának helyzetével kapcsolatban a döntést a falugyûlést követõen 
hozza meg a testület. Szóba került az október 6-ai emlékmû állításának 
ötlete, és többek között egy önkormányzati tulajdonú külterületi föld 
eladásának kérdése, melyet a képviselõk átgondolásra javasolva elnapoltak.
A zárt ülés keretében az egyéni kérelmek elbírálása zajlott, majd nem 
sokkal kilenc órát követõen az ülés véget ért. Beszkid Andor polgármester

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai 
és póttagjai

1. szavazókör - Általános Iskola Szécsényi út 4.

Bablena Péterné Nagykert út 36. tag

Golyánné Juhász Edina Hársfa út 15. tag

Beszkid Veronika Bem út 49. tag

Barna Lászlóné Hunyadi út 21. póttag

Burik-Vincze Ágota Rákóczi út 8. póttag

Vincze Tiborné Kiskert út 14. póttag

2. szavazókör - Polgármesteri Hivatal, Madách tér 1.

Pásztorné Percze Gyöngyi Varsányi út 101. tag

Perczéné Mócsány Gyöngyi Varsányi út 56 tag

Péterné Kiss Zsuzsanna Hársfa út 5. tag

Bobály Józsefné Varsányi út 109. póttag

Jusztin Péter Kiskert út 12. póttag

Pásztor Antalné Bem út 39. póttag

Nemzetiségi szavazókör - Általános Iskola, Szécsényi út 4.

Ifj. Csemer Zoltáné Hunyadi út 48. tag

Jusztin Béláné Balassi B. út 5. tag

Percze Balázsné Rákóczi út 30. tag

Benkó Jánosné Temetõ út 36. póttag

Tóth Lászlóné Mikszáth út 7. póttag

Vincze Tiborné Varsányi út 105. póttag

Napokon belül újra indul a RIMÓCI TV!
Keresse a DUNA TV és a TV2 közötti csatorna helyen!
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Az enyhe és csapadékszegény telet követõen igen gyorsan Fokozott tûzveszély 
idõszakában az erdõ-megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A statisztikák azt 
gazdálkodó az erdõ-mutatják, hogy az esetek többsége emberi gondatlanságra 
be bevezetõ utak bejáratánál és a tûzrakó helyeken tûzgyújtási vezethetõ vissza. Elõzzük meg együtt a szabadtéri tüzeket!
tilalomra figyelmeztetõ táblákat köteles elhelyezni.A korábbi években jelentõs eltéréseket mutatnak a statisztikák: 
Tûzgyújtási tilalom idején TILOS tüzet gyújtani az erdõben, 2012-ben összesen 981 esetben, míg 2013-ban már csak 245 
valamint annak 200 méteres körzetében lévõ külterületi alkalommal történt szabadtéri tûzeset Nógrád megyében. Ez a 
ingatlanokon.katasztrófavédelem hatékony megelõzõ munkája mellett betudható 
A tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl és feloldásáról az országos az állampolgárok felelõs magatartásának, azonban továbbra is 
közszolgálati média, valamint az érintett hatóságok a hivatalos fokozott figyelem és felelõsségteljes viselkedés az elvárás. A 2012-
honlapjukon adnak tájékoztatást. Az aktuális tûzgyújtási tilalomról es adatok vonatkozásában elmondható, hogy a 981-bõl 630 vonulás 
a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhetõ szakmai március hónapban történt, s nagyon fontos, hogy közösen 
honlapok is tájékoztatnak.megelõzzük, hogy ez megismétlõdhessen.
A lakóhely környékén található erdõterületek megtekinthetõk az A tûzgyújtásra az idei évben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, 
alábbi interaktív erdõtérképen: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/mint tavaly, a tûzvédelmi hatóságok továbbra is ellenõrzik azok 
Avar és kerti hulladék égetésebetartását, azokat, akik a szabályokat megsértik, szankcióval 
A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék sújtják, ami akár helyszíni bírság kiszabását is jelentheti.
égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést Erdõ- és vegetációtûz megelõzése:
adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Az erdõ- és vegetációtûz tüzek 99 %-át emberi gondatlanság 
Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál okozza, ezért a tüzek elleni legjobb védekezés a megelõzés.
kell érdeklõdni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen - Ne dobj el égõ cigarettacsikket!
rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.NE FELEDJE! ELDOBNI ? 1 MÁSODPERC
Kerti grillsütõ használata, szalonnasütés, bográcsozásELOLTANI ? 100 ÓRA
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tûzhely, vagy HELYREÁLLÍTANI ? 100 ÉV
grillsütõ használata nem tiltott a tûzgyújtási tilalom idején sem. Az - Erdõben csak a kijelölt tûzrakó helyen gyújts tüzet!
ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tûz - Tartsd be a tûzgyújtás szabályait!
gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok - Csak akkora tüzet rakj, amelynek biztonságos oltásáról gon-
betartása mellett történhet. Ezek röviden a következõk:doskodni tudsz!
- nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hûlt - Gondosan oltsd el a tüzet, használj hozzá vizet, földtakarást!
parazsat, hamut;- Ne hagyd õrizetlenül a szabadtéri tüzet!
- gondoskodni kell a megfelelõ, tûz oltására alkalmas anyag, Tûzgyújtás kijelölt tûzrakó helyen
eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról;A kialakított tûzrakó helyen az erdõ látogatója az alábbi 
- az égetést követõen a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell szabályok betartásával jogosult tüzet rakni:
gyõzõdni arról, hogy valóban kialudt.- a tûzrakó hely környékét elõzetesen meg kell tisztítani a 
A szabadtéri vegetációs tûzesetek elkerülése, illetve az általuk levelektõl, faágaktól azért, hogy a tûz ne terjedhessen át az erdõre;
okozott károk enyhítése érdekében mindenkinek legalább az - készenlétbe kell helyezni a tûz oltására alkalmas anyagot, eszközt 
alábbiakat szükséges tudatosítani:(pl. víz, föld, lapát);
- A lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel - tilos õrizetlenül hagyni az égõ tüzet, a még ki nem hûlt parazsat;
összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos [a - a tüzelés befejezését követõen a tüzet gondosan el kell oltani.
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Erdõgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés
törvény és a végrehajtására kiadott, a levegõ védelmérõl intézkedõ Vágástéri hulladék égetésére csak az erdõgazdálkodó írásbeli 
306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet].engedélye alapján tûzvédelmi oktatásban részesült személy 
- A tervezett rét, kaszáló, avar-, a tarló, a nád és a növényi hulladék jogosult, szélcsendes idõszakban. Az égetés alkalomszerû 
engedéllyel történõ égetésének helyét, idõpontját és terjedelmét tûzveszélyes tevékenység, melynek helyét, idejét és terjedelmét a 
a megkezdés elõtt legalább 24 órával az illetékes tûzvédelmi megkezdése elõtt legalább 24 órával az illetékes katasztrófa-
hatóságnak írásban be kell jelenteni. A bejelentés tudomásul védelmi igazgatósághoz be kell jelenteni!
vétele nem minõsül a hatóság engedélyének.Az égetés helyszínén a tûz jelzésére alkalmas eszközt, valamint az 
Elérhetõségek:oltásához alkalmas megfelelõ mennyiségû tûzoltó eszközt kell 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,készenlétbe helyezni.
3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.A vágástéri hulladék a faállomány szélétõl legalább 30 m-re legyen 
nograd.ugyelet@katved.gov.hu,kisebb halmokba rakva és körülöttük min. 2 m széles, éghetõ 
fax: +36-32/521-031, +36-32/521-041anyagoktól mentes tûzvédõ sávot kell kialakítani.
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség,Védett természeti területen lévõ erdõben - a kijelölt és a kiépített 
3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.tûzrakó hely kivételével - tûz gyújtásához a természetvédelmi 
salgotarjankk.tit@katved.gov.hu, fax: +36-32/411-400hatóság engedélye is szükséges.
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség,Fokozott tûzveszély esetén
2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1.A hóolvadás utáni, február-áprilisi csapadékmentes idõszakban 
Balassagyarmatkk.tit@katved.gov.hu, fax: +36-35/300-555elsõsorban gyep és nádas területek égetése, valamint aszályos 
A növényi hulladékot csak szélcsendes idõben, és csak a nyarakon július-augusztusi égetés következtében a tûz könnyen 
megfelelõ tûzvédelmi szabályok betartásával szabad elégetni.átterjedhet a környezõ erdõkre is. A megye vagy település 
- A növényi hulladékégetés csak úgy végezhetõ, hogy az a területére a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egyetértésével 
környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett vagy javaslatára az erdészeti hatóság, az ország területére a 
területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében Vidékfejlesztési Miniszter rendelhet el általános tûzgyújtási 
vadriasztást kell végrehajtani.tilalmat.

Elõzzük meg együtt a szabadtéri tüzeket!

A CSERFA Egyesület többeknek lehet már ismerõs a településen, 
hiszen az elmúlt idõszakban több rendezvényen is megjelentünk, 
résztvevõként, szervezõként egyaránt. A következõ egy évben még 
aktívabban leszünk jelen Rimóc község életében, hiszen egy igen 
jelentõs vállalkozásba fogtunk. 

Többen tudják - fõként az iskolás gyermekek szülei - hogy az elmúlt 
egy év során iskolakert mûködött nálunk, Szabó Mónika gondos kezei 
alatt. Egy sikeresen elnyert pályázati támogatás nyomán most 
lehetõség nyílik rá, hogy ez a kezdeményezés még egy évig aktívan 
mûködjön, illetve ezen idõ alatt megteremtõdjenek a hosszú távú 
fenntartás alapvetõ feltételei.

A CSERFA Egyesület 2013 októberében nyújtott be pályázatot a 
Svájci - Magyar Civil Alap pályázati felhívására, ››„Répa, retek, 
mogyoró” - a közösségi mezõgazdaság nemzetközi mûködési 
feltételeinek adaptálása a hátrányos helyzetû Rimócon, az 
iskolakert mûködési feltételeinek továbbfejlesztésével‹‹ címen. A 
benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, befogadási kódja: 
SMCA-2013-0935-S. Támogatásközvetítõ szervezetként az 
Autonómia Alapítvány segíti a projekt megvalósítását.

A pályázat eredményeként az Egyesület 8.461.180 Ft vissza nem 
térítendõ támogatásban részesül, mely a pályázat teljes költségvetésé-
nek 90 %-át fedezi. A fennmaradó 10 %-ot a pályázó, azaz a CSERFA 
Egyesület készpénzes önerõként biztosítja.

Az elnyert támogatás biztosítja az iskolakert program további egy éves 
mûködéséhez szükséges költségeket, illetve egy szakmai tanulmány és 
egy eseménykövetõ dokumentumfilm elkészítésének költségeit is. 

A következõ egy év alatt rendszeresen olvashatnak majd az 
iskolakertrõl, és a vele kapcsolatos eseményekrõl, tevékenységekrõl.  

Beszkid Veronika

SMCA-2013-0935-S
„Répa, retek, mogyoró”

- a közösségi mezõgazdaság 
nemzetközi mûködési feltételeinek 
adaptálása a hátrányos helyzetû 
Rimócon, az iskolakert mûködési 

feltételeinek továbbfejlesztésével -

Azt mondják: „minden nõben él egy zabolátlan és idõtlen 
lény, az õsi természeti asszony a maga hatalmas erejével, éles 
ösztöneivel, szenvedélyes kreativitásával és korlátlan tudásával.” 
Azt mondom: minden férfiban él egy legyõzhetetlen élet 

Idén vettem részt életemben elõször az önkormányzati ösztön, az õsi alkotó és teremtõ erõ, hatalmas éltetõ forrás. S 
nõnapi ünnepségen úgy, mint NagyBoldogAsszony, azaz mind a nõ mind a férfi igényli a szeretetet, a ragaszkodást és 
gyermeket szült nõ, aki átesett a nõi lét legmagasabb rendû a figyelmet egymástól az év legtöbb napján. 
beavatásán, s mióta ez megtörtént, sok minden olyan más. Adja meg nékünk az Isten ezt.                                                

A nõnapi mûsor is sokkal jobban megnyitotta Szabó Móni
könnycsatornáim, mint ennek elõtte. A két részes mûsort 
végig könnyeztem. Elsõ részét azért 
mert megható gondolatokkal volt 
csordultig többek között Bárány 
Árpád és Varga Bálint beszéde, s nem 
lehetett nem  sírni, a mûsor második 
fele pedig oly káprázatosan jó ötlet 
fûzérré sikeredett, hogy a csattanó 
j ó k e d v e m  ö r ö m  k ö n n y e k k e l  
fûszerezõdött. Fantasztikusan jó volt 
a tévé mûsor,  igazán színes 
repertoárja. Személyes véleményem, 
hogy a 10+1 férfi mûvészi elõadó 
képessége figyelemreméltó!

Kedvességük, figyelmességük, 
vendéglátásuk és humoruk mind-
ahányunknak nagyon-nagyon jól 
esett. Köszönjük.

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos 

Orvosi Rendelõért Rimócon”
Az Orvosi Rendelõ felújítását célzó projekt menetrendjét a 

következõ ütemezés szerint tervezzük: 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása - a jogszabályok által 

szabott határidõk betartásával - hozzávetõlegesen 1  hónapot 
fog igénybe venni. Ezt követõen kerülhet sor a vállalkozási 
szerzõdés megkötésére a nyertes ajánlatot adó vállalkozóval.

A szerzõdés aláírását követõen gyakorlatilag azonnal 
elkezdõdhet az orvosi rendelõ épületének felújítása. Az építést 
négy nagyobb szakaszra tagolhatjuk: a bontási munkálatokra, 
az új szerkezetek felépítésére, az épületgépészeti munkák 
elvégzésére, és végül a különféle felületképzési munkálatokra. 
Mindezek - elõre láthatólag - négy-öt hónapos kiviteli 
munkálatokat jelentenek.

Ezt követõen kerülhet sor a különféle hatósági engedélyek 
beszerzésére, melyek elengedhetetlenek az épület ismételt 
használatbavételéhez. Ilyenek például az ÁNTSZ engedély, vagy 
az építésügyi hatóság engedélyei.

Az építés lezárását követõen, az engedélyek beszerzésével 
párhuzamosan történhet a különféle eszközök és bútorok 
beszerzése is. 

Beszkid Veronika

NÕNAP
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” 
Gyerekházból

Szakmai mûhelynek adott helyet a rimóci gyerekház  
2014.03.26-án. Ellátogattak hozzánk a megyében mûködõ 
gyerekházak dolgozói és a gyerekházak mentorai. Vendégünk 
volt a Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai vezetõje Súlyok 
Gabriella. A nap folyamán a koragyermekkori fejlõdésrõl, a  
házakban folyó szakmai munkáról, és  kézmûves ötletekrõl  
folyt az eszmecsere.

Mi a Kerekítõ, miért fontosak az ölbeli játékok?
A Kerekítõ népi ölbeli játékokat, mondókákat, népdalokat, 
népi gyermekdalokat támaszt fel. Hagyományt õriz, 
közösséget teremt, észrevétlenül fejleszt, feszültséget old, a 
lelki és értelmi fejlõdés korai szakaszának meghatározója. Az 
ölbeli játékok (höcögtetõk, reptetõk, lógázók, cirógatók, 
hintáztatók…) bizalmi, kétszemélyes játékok, melyeket 
egészen pici kortól nagyóvodás korig játszhatunk a 
gyermekekkel. Egyben a mûvészeti és érzelmi nevelés 
bölcsõje is. Ezeket a játékokat úgy játsszuk el, ahogy annak 
idején nagymamáink tették, kellõ idõt, ismétlést szánva a 
játékokra, hogy megszülessen az igazi játékélmény. Élõ 
hangszerjáték is színesíti az órákat: harmonika, triangulum és 
a csörgõk is megszólalnak.
Minden családnak ajánlott. Mindenki számára elérhetõ, 
tettrekészséget, motivációt jelenthet, a gyermek pedig élvezi 
az önfeledten eltöltött mondókázó idõ áttételes hatásait, mely 
az értelmi fejlõdés megannyi területét érinti… (beszéd-
fejlõdés, beszédészlelés, hallás, szókincs, kifejezõkészség, 
mozgáskoordináció, testtudat alakulása, egyensúlyérzék, 
memória, figyelemtartás, zenei képességek, zenei 
fogékonyság, kreativitás és még sorolhatnám). 

A babamasszázs jótékony hatásai
Jó az anyának, jó a babának. A rendszeresen masszírozott 
apróságok éjjelenként jobban, mélyebben alszanak, súly-
gyarapodásuk egyenletesebb, gyorsabb ütemben fejlõdnek és 
kiegyensúlyozottabbak, mint a velük egykorúak többsége. Az 
is megfigyelhetõ, hogy a környezetükbõl folyamatosan 
feléjük áramló rengeteg ingert könnyebben feldolgozzák.
A babamasszázs erõsíti a szülõ-gyermek kötõdést, az immun-
rendszer mûködését, serkenti a vérkeringést, csökkenti a 
stresszhormonok felszabadulását. Segíti a testkép kialakulá-
sát, saját testrészeinek megismerését, az idegrendszer érését, 
az érzékszervek fejlõdését.              Szitáné Mócsány Zsuzsanna

2014 ÁPRILIS

Benkó Péter:              90 éves a Rimóci Rezesbanda!- Homoki TamásA zenekar jelenlegi tagja: - 

- Honnan jött a „barátságod” a trombitával? 
Valamint a Rimóci Rezesbandával?
- Hát hol is kezdjük: annak idején, általános iskolás 6-
os koromban beiratkoztam a Szécsényi Zene-
iskolába. Édesanyámmal felkerestük Csuka Laci 
bácsit, hogy szeretnék megtanulni zongorázni, - de 
addigra már a zongorára betelt a kvóta. Hát akkor 
hova van még szabad hely? - kérdezte Édesanyám. 
Trombitára - jött a válasz. Tamáska akkor te 
trombitálni fogsz!
Így kezdõdött a kapcsolatom a hangszerrel. A 
rezesbanda tagjai közül már akkor ismertem Beszkid 
Andort, együtt kezdtünk a zenesuliban. Egy évig 
pedig Beszkid Józsi volt a tanárom.
Az elsõ kapcsolatom a rezesbandával lakóhelyemen, 
Ságújfaluban volt. Éppen akkor volt a helyi Falu-
szépítõ Egyesületnek a jubileumi ünnepsége, és a 
sztárvendég a Rimóci Rezesbanda volt. Akkor én 
már csak hobbiszinten nagyon ritkán vettem elõ a 
hangszert a szûkebb családi és baráti kör 
szórakoztatására. Telt-múlt az idõ Szécsénybe 

kerültem az OTP-be. A városban elég sokat összefutottam volt tanárommal, Beszkid 
Józsival, s fûztem mindig, hogy hozzon már nekem kottákat, hadd tudjak gyakorolni.
Tavalyelõtt télen azt mondta, hogy ha lenne kedvem a Rimóci Rezesbandában játszani, 
vegyem fel a kapcsolatot Varga Norbival. Sokat nem kellett gyõzködni, belevágtam.
- A beilleszkedés egyszerûen ment?
- Megvolt az elsõ próba. Kicsit szokatlan volt, amikor megláttam a kottát, hogy számok 
vannak a sorok fölé írva, hát, még amikor csak számok voltak. Én ezt a hangot nem is 
azzal a gombbal fogom. Ráadásul még vendégek is voltak, meghallgatni hogyan próbál a 
banda.
Lefagytam, nem nagyon tudtam követni a kottát, hol tartunk, - nem sok hasznomat vették. 
Gondoltam magamban biztos legközelebb már nem hívnak. De jött az újabb SMS: 
"Pénteken este 7-kor Feri bácsinál próba." 
- A próbákról mondanál pár szót?
- Mivel én Ságújfaluból járok a próbákra, többnyire "vezetõ beosztásban" vagyok, ezért 
csak szódával vagy üdítõvel hangolok. De Feri bácsinál minden a Jóból megtalálható az 
asztalon, próbák így jó hangulatban telnek.
- Legemlékezetesebb fellépésed?
- A legemlékezetesebb fellépés számomra az volt, amikor a Palóc Táncegyüttest kísértük 

Nagykállón, a Kállai Kettõs Néptáncfesztiválon. Korán hajnalban indultunk, már fél négykor fel voltam, - nem is nagyon 
tudtam aludni elõzõ este. Volt egy egészséges drukk bennem. Kotta nélkül kellett játszani, ami nekem nem nagyon 
erõsségem. De sikerült helyt állni és megoldani a feladatot. Innen is megragadom az alkalmat és gratulálok a Palóc 
Táncegyüttesnek a különdíjhoz!
- Miért tartod fontosnak hogy a Rimóci Rezesbanda tagja légy?
- Miért tartom fontosnak, hogy a banda tagja legyek? Fontosnak tartom a hagyományõrzést, hogy ez a kincs még sokáig 
megmaradjon Rimóc községnek, Nógrád megyének. És hadd tudjunk vele eldicsekedni, hogy nálunk ilyen is van. Köszönöm 
szépen az invitálást az interjúra!
- Én is köszönöm a beszélgetést!

„TÁMOP-3.3.9C-12-2013-0103

Tanoda a Rimóci gyermekekért”

Elsõ rendezvényünk a nõnap megünneplése volt. Már az 
ünnepet megelõzõ héten készítettünk a lányoknak 
különbözõ virágokat. Kidíszítettük a termet és az ablakokat. 
A nemzeti ünnepre készülõdvén újabb díszítés került az 
ablakokra, illetve plakát került fel a Tanoda falára, ahol újra 
átélhettük közösen a március 15–i eseményeket. Nemzeti 
színû zászlókat készítettünk, amiket beszúrtunk a földbe – 
ezzel is emlékezve Petõfire, Jókaira, Vasvárira és a 
forradalom többi résztvevõjére.

A havonta soros szülõi értekezletre sajnos már megint 
kevesen jöttek el. Itt mutattuk be a szülõknek a Tanoda új 
munkatársát: Baranyi Viktort. Viktor feladata a szociális 
kompetencia fejlesztése, valamint a pályaorientációs 
foglalkozás és az önismereti képzés.

A szülõi klub második foglalkozásán hasonlóan jól érezték 
magukat a szülõk, mint az elsõ alkalommal. Míg a szülõi 
értekezleten a gyermekek problémáit vetjük fel, azokat 
beszéljük meg, itt inkább a szülõk más irányú problémái 
kerülnek elõtérbe.

Új színfoltként és hagyományteremtõ szándékkal került 
megrendezésre az elsõ születésnapi zsúr. Azon gyermekeket 
köszöntöttük, akiknek március hónapban volt a születés-
napja. Közös tortát kaptak, majd közös játékokban vettek 
részt. Elfogyott a szendvics is, a sajtos-túrós pogácsa is, a 
szörp is, köszönhetõ annak, hogy sok gyerek vett részt a 
születésnapi zsúron.

Reméljük, a következõ szüli-napi-buli is hasonlóképpen fog 
megünneplésre kerülni.

A tavaszi szünetben is nyitva tart a Tanoda délelõtt 10 óra és 
14 óra között! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a 
kézmûves foglalkozásokra.

Az Egyesek Egyesülete továbbra is szívesen várja az angol 
nyelv iránt érdeklõdõket, ingyenes angol nyelvi képzést 
tartanak minden csütörtök  11 és 13 óra között!

Terveink április hónapra:
Április   8. Nemzetközi Roma-nap
Április 11. Költészet Napja
Április 22. A Föld Napja
Április 26. Szülõi Klub
Április 29. Tanodás Születésnapi buli

Az Egyesek Egyesülete továbbra is megtisztel minket 
jelenlétével, amikor is programokat, különbözõ játékokat 
hoznak, amivel megszínesítik a gyerekek napjait.

Baranyi Viktor, Fábián Katalin
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Tudjuk, a meghatározó nevelõi érték a családból indul ki, „Eljött már, itt van már március közepe,
de mi óvodapedagógusok is munkánk során hozzájárulunk 

a magyar lobogót mindenki lengesse, ahhoz, hogy a gyermekek lelkében elültetjük a hazaszeretet 
csíráját.                                                                 Molnár Lászlónélendüljön magasra zászlóval a kar,

kiáltsa mindenki: Éljen a magyar!”

Március 15-e nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es magyar 

forradalom és szabadságharc emléknapja. Nagyon nehéz és 

felelõsségteljes feladat számunkra, hogy megtaláljuk azokat 

a formákat, tartalmakat, módszereket, melyekkel átélhetõvé 

tesszük a gyermekek számára a közelgõ fontos eseményt.
Óvodánkban a nemzeti ünnepeinkrõl rendszeresen 

megemlékezünk. Az ünnep közeledtével beszélgetünk a 

magyarságunkról, nemzeti zászlónk színeirõl, huszárokról, 

katonákról, csatákról. Ismerkedünk a régmúltat idézõ 

mesékkel, mondókákkal, katonadalokkal. Különbözõ 

technikákkal készítünk lobogót, kokárdát, zászlót. Ezeket a 

jelképeket elhelyezzük a községünkben található Petõfi-

szobornál. 
A kiscsoportosok elõször ünnepeltek

A középsõsök zászlót készítettek A nagycsoportosok büszkék voltak az elkészített kokárdákra

Az idei Farsangi Bál bevételét udvari játékok vásárlására fordítottuk,

a gyerekek nagy örömmel vették birtokba a trambulint és a tanulóbicikliket.

Név

Szoldatics Jácint

Horváth István

Percze Gábor

Percze Attila

Vincze Zsolt

Csapó András

Bablena Ferenc

Csizmadia Tamás

Fekete Dávid

Póker Biliárd Darts ÖsszesítettSzalonsportok bajnoksága
A Rimóci Ifjúsági Egyesület 5. Szalonsport Bajnokságának 

második fordulói is lezajlottak. A póker-fordulót Fekete Dávid 
nyerte, ezzel 20 pontot szerzett. A biliárdban és a dartsban is az 
elsõ fordulók gyõztesei arattak, Csapó András második 
gyõzelmével is 12 pontot szerzett, Szoldatics Jácint pedig a 
címvédõket (Vincze Zsolt, Horváth István) verte a döntõben, így õ is 
megduplázta biliárd-pontjait. Jácint emellett dartsban is sok pontot 
bezsebelt a második helyezésével, és pókerben is harmadik lett 
ebben a fordulóban, így nagy fölénnyel vezeti a Bajnokság 
összesített pontversenyét. A versenynek a negyedénél járunk, így 
az összesített helyezések táblázatát közöljük:

Bablena Feri

Van valami jó ötlete, aminek megvalósításával Kiket érdekelhet ez a dolog?
többletbevételt szerezhetne? - kézmûveseket: aki viseletet készít, hímez, varr, köt, 

Szeretne a hobbijával, kedvenc idõtöltésével horgol, fúr, farag, díszít, barkácsol, kovácsol, 
pénzt keresni? forgácsol, fest, fon, szõ, kosarat fon.

Piacra járni sem ideje, sem lehetõsége, de volna 
- élelmiszer elõállítókat: aki gyümölcsöt, zöldséget, mit eladnia?

mézet termel, õstermelõket, vagy aki szörpöt, befõttet 
A megoldást keressük és valósítsuk 

készít.
meg közösen! - akinek bármilyen vállalkozási vagy bevételszerzési 

A Rimóci Ifjúsági Egyesület által megvalósuló projekt 
ötlete van.

során ezekre a problémákra szeretnénk
Önökkel megoldást találni, és a terveinket kivitelezni.

A projekt a Svájci-Magyar Együttmûködési Program 
Jöjjön el a következõ beszélgetésre: társfinanszírozásával valósult meg.

Április 13. vasárnap, 18.30 óra
Dr. Manga János Közösségi Ház IKSZT

A beszélgetés témája:
közösségi foglalkoztató és értékesítõ

szervezet létrehozása.
MINDENKIT szeretettel várunk!

Amikor értesültünk az idei Jótékonysági Bálról, nem Miért pont Rimócon? mellékesen a szervezõk nemes munkájának elismerése és 
támogatása miatt eljöttünk. Mivel a családtagok is rendszeres Ezt a kérdést nagyon sokan, sokszor feltették nekünk, hogyan 
„Rimócra járók”, nem kellett sokat gyõzködni Õket, hogy kerültünk ebbe a  kis nógrádi faluba? 
jöjjenek velünk.Egyszer sem tudtunk rá meggyõzõ választ adni. A kérdezõknek 

Kedves gesztus volt a köszöntõ ajándék, a hangulatosan a szemében továbbra is láttuk a várakozást, hogy talán nekik, ott 
feldíszített teremben a Szent József Katolikus Férfiszövetség megmondjuk az okát, mi vezetett ide bennünket?
tagjai igazi házigazdaként láttak vendégül mindenkit. Élvezetes Már több mint 10 éve, hogy Vincze Dezsõ bácsiék házát 
volt a mûsor, igazán színvonalas produkciókkal. Mivel a Rimóci megvettük, miután hetekig nem hagyott nyugodni egy pár soros 
Újság elõfizetõi vagyunk, már tudtam a zumba csoportról, de hirdetés. A tájba könnyû volt beleszeretni, késõ délután, aranyló 
bevallom nem gondoltam, hogy ilyen sokan és ilyen ügyesen napraforgótáblák között érkeztünk meg. A családom szerint 
csinálják. Az énekes elõadókat ámulattal hallgattuk, a helyi másodpercek kérdése volt nálam a döntés - amitõl nem sikerült 
népviselet és tánc most is lenyûgözött.eltántorítani -, ebben a házban láttam, éreztem valamit…

Különös varázsa ezeknek a rendezvényeknek, hogy a Elõször csak látásból ismertek bennünket a falubeliek, késõbb 
résztvevõk szinte egytõl-egyig ismerik egymást. Ez érzõdött az egy-egy szót váltva, beszélgetve alakultak ki személyes kapcsola-
egész este hangulatán, a tombolatárgyak kiosztásakor az tok, barátságok.
összenevetéseken, a táncolók felszabadult örömén. Lehet, hogy Tavaly, egy sajnálatos esemény kapcsán megtapasztaltuk milyen 
akik itt élnek és ezt természetesnek veszik, nem is tudják, milyen sokan összefogtak, segítettek nekünk. Nem tudom szavakkal 
kincs van a birtokukban. Egy közösséghez tartoznak, ahol kifejezni azt a hálát, amit irántuk érzek és nem tudom elég sokszor 
erkölcsi és morális értékek alapján számítanak, tudják kinek a megköszönni nekik. A mai napig meghatódom, amikor eszembe jut 
gyermekei, unokái. Itt közös a múltjuk és csak itt lehet közös a az a leves, amit gondoskodó-aggódó szeretettel hozott át kedves 
jövõjük. Talán ezért pont Rimócon!?                  Kristók Melindaszomszédasszonyom, együtt érezve velünk. 

A következõ rimóci

„Rimócival mindig, mindenhol találkozni” - mondják sokan. Így van ez a tv képernyõjén 

is. Idõközönként feltûnik egy-egy ismerõs arc egy-egy mûsorban. Legutóbb ifj. Jusztin 
Pétert  láthattuk „A Következõ !” címû televíziós vetélkedõben.
Petire - bár nem jutott tovább - büszkék vagyunk, hiszen már az sem kis teljesítmény, 
hogy a selejtezõkön keresztül eljutott az adásig és meg merte magát mérettetni több 
millió ember elõtt. Csak így tovább!

Vincze Nikolett
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ISKOLAI HÍREK
járõrözésben, figyelõszolgálatban is. Én azt hiszem, hogy 
2013-ban is jól végezte dolgát a polgárõr szövetségünk. Polgárõr 
Ennek fényes bizonyítéka az is, hogy 2013-ban Péter Zsolt az 
,,Év polgárõre"  kitüntetésben részesült.közgyûlés Második napirendi pontként ismertetésre került a 2014-
es év pénzügyi tervezete. Majd a feladatok meghatározása 

Mint minden évben az idén is a következett. Továbbra is fontos a szorgalmas, kitartó 
Rimóc Polgárõr Egyesület megtartotta szolgálat ellátás, jó együttmûködés az önkormányzattal, 

éves közgyûlését, melyre 2014. március 8-án a rimóci intézményekkel, állampolgárokkal és a Szécsényi Rendõr-
sportöltözõ emeletén került sor. kapitánysággal. Ezen feladatokat a Közgyûlés egyhangúlag 

 A tagság felkérte Burik-Vincze Ágotát a jegyzõkönyv elfogadta. A Pénzügyi Felügyelõ Bizottság jelentésébõl 
vezetésére, levezetõ elnöknek pedig Beszkid Andort megtudhattuk, hogy a könyvelést rendben találta, visszaélés 
választotta. Elsõ napirendi pont megtárgyalása elõtt Péter vagy hûtlenkezelést nem tapasztalt. Tamás Gábor a 
Zsolt, az egyesület elnöke üdvözölte a jelenlevõket. Külön Szécsényi Rendõrkapitányság helyettes vezetõje hozzá-
köszöntötte nõnap alkalmából a megjelent hölgyeket, szólásában elõször is köszöntötte a hölgyeket, majd gratulált 
valamint a meghívott vendégeket. A Szécsényi Rendõr- az egyesület munkájához és továbbra is bízik a jó együtt-
kapitányság részérõl Tamás Gábor rendõrkapitány helyettes mûködésben. Javaslatot tett egy körzeti iroda létrehozására, 
és Kovács Béla, a Nógrád Megyei Polgárõr Szövetségtõl ezzel is segítve hogy a KMB több szolgálati idõt tölthessen a 
Lázár István elnök-helyettes és Szabó Endre területi településen. Egyebekben megtudhattuk, hogy 2 fõ távozik a 
koordinátor, akik az NMP egyesület elnökének nevében csapatból. Egyikük rossz egészségügyi állapota, a másik 
virágokat nyújtottak át a jelenlévõ hölgyeknek. nem megfelelõ hozzáállás miatt. Mivel viszont két új tag is 

 Elsõ napirendi pontként a 2013-as év beszámoló jelentkezett ezért jelentem, a létszám továbbra is változatlan: 
hangzott el. Ezen belül Péter Zsolt ismertette a 2013-as év 42 fõ. Természetesen nem csak jót, de kellemetlen hírt is 
költségvetését a számok tükrében, majd áttért a szakmai hallhattunk. Egy 2009-ben beadott és nyertes pályázat 
beszámolóra. kapcsán, ahol idõn túli elszámolási hiba történt, az MVH 

Szolgálat ellátás órákra lebontva: felfüggesztette a megvalósítást. A fellebbezés részünkrõl 
Járõrözés:   881 óra megtörtént, de elbírálás még a mai napig (2014.03.18.) nem 
Rendezvény biztosítás:     95 óra történt meg.
Közös szolgálat rendõrökkel:     20 óra   Záró akkordként az elmúlt évek során kiemelkedõ 
Környezetvédelem:     24 óra munkát végzett polgárõrök díjazása következett, név 
Labdarúgó mérkõzés:     56 óra szerint: Beszkid János, Czerovszki Tibor és Laczkó Tibor. 
Összesen: 1076 óra Ezúton is gratulálok és erõt egészséget kívánok nekik.

 Ismételten méltatva lett két polgárõr társunk Beszkid   Végezetül Péter Zsolt megköszönte a részvételt, 
Gábor és Jusztin Béla, valamint két civil segítõnk Bablena valamint további jó munkát kívánt és hogy 2014-ben is 
Péter és Tóth Róbert, akik egy lakásbetörésnél 3 fõ sikeres évet zárjon a Rimóc Polgárõr Egyesület.
elfogásában jeleskedtek. Polgárõreink a gáton is segítettek, ,,Ennek elõsegítése érdekében kérem önöket,
még a lányok és asszonyok is, hiszen a váci árvízvédelemben hogy amennyiben lehetséges adójuk 1 %-ával
17 fõ vett részt. Ezenkívül rendszeresen veszünk részt helyi támogassák az egyesület munkáját. Köszönjük."
rendezvények biztosításában, környezetvédelemben, 1 Adószám: 18642902-1-12
iskola 1 polgárõr mozgalomban, mindenszenteki forgalom-
irányításban  a temetõ körül és természetesen a Tisztelettel: Vincze Attila

között a láthatósági mellény (vagy ruha) használat Csak egy lépés a biztonság!
kötelezõ!” A láthatósági - fényvisszaverõ - eszközök 

használata életmentõ lehet lakott területen belül sötétben és Óvd a gyalogost!
jó látási körülmények között egyaránt. Emiatt is a mellény 

viselete ajánlott azokban az esetekben is, amikor éppen nem Nem árt tudni, hogy kedvezõtlen idõjárási körülmé-
kötelezõ! A láthatósági mellény mellet - vagy a helyett - a nyek között a gyalogosok általában nem elég körül-
nem sötét színû, jól látható hétköznapi ruházat viselése is tekintõek, kevésbé figyelnek a közlekedés más részt-
megelõzheti a balesetet.vevõire, hiszen a kellemetlen idõben  érthetõen  mielõbb 

A gépjármûvek tompított fényszórói 35-45 méter célhoz szeretnének érni. Ebbõl adódóan a jármûvezetõknek 
távolságban világítják meg az útfelület egy részét, azonban 

kell(ene) fokozott figyelemmel és sebesség csökkentésével 
e távolság az esõs, ködös, párás idõben jelentõsen 

megközelíteniük a kijelölt gyalogátkelõhelyeket, busz-
csökkenhet. A szürke-fekete, környezetbe olvadó ruházatú, 

megállókat, valamint azokat a helyeket, ahol fokozottan 
láthatósági eszközöket nem viselõ gyalogos baleseti 

kell számolni gyalogosok megjelenésére. Nem véletlenül kockázata megnõ, így féktávolságon belül könnyen 
kéri az Országos Rendõr-fõkapitányság - Országos Baleset- elüthetik õket. Lakott területen kívül a gyalogosoknak 
megelõzési Bizottsága (OBB) azt, hogy a téli idõszakban kötelezõ a forgalommal szemben közlekedniük, mert így 
még fokozottabb figyelemmel és körültekintéssel közle- jobban látják a szembõl érkezõ forgalmat.
kedjenek a jármûvezetõk! A balesetek nem történnek, azokat okozzák! Éppen 

A KRESZ a gyalogosok számára elõírja, hogy „lakott emiatt szükséges: Gyalogosok - Látszani! Gépjármû-vezetõk 
területen kívüli éjszaka és korlátozott látási viszonyok - Látni! 

Katasztrófavédelmi tájékoztató

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
területi képviselõje, Ispán Bertalan tartott tájékoztatót 8. 
osztályos diákjaink számára. Az elõadáson képet kaptak 
tanulóink a katasztrófavédelem területeirõl (ipar-
biztonság, tûzoltóság, polgári védelem), a katasztrófa-
védelem szervezeti felépítésérõl, a katasztrófák fajtáiról, a 
település veszélyeztetettségérõl valamint a lakossági 
riasztó eszközökrõl. Ráirányította a figyelmet a különféle 
veszélyekre és lehetséges következményeire; olyan 
ismeretekhez jutottak tanulóink, melyek szinte jelen 
vannak mindennapjainkban saját tapasztalás, a médiák 
vagy az internet által.
A katasztrófák - egyfajta csoportosítás - szerint lehetnek:
-  természeti eredetûek - melyek emberi tevékenységektõl 

függetlenek - a meteorológiai (árvíz  a Körtvélyesi-patak 
is mekkorára nõ egy-egy özönvízszerû esõzéskor), 
biológiai (pl. járványok, kártevõk elszaporodása), 
földtani pl. a földrengés (Rimóc földrengés szempontjá-
ból nem túl veszélyeztetett, bár az utóbbi idõk rengései 
itt is érezhetõk voltak), de ide tartoznak a kozmikus 
eredetûek is: a Föld ütközése egy másik égitesttel, vagy 
mûholdak, kisbolygók becsapódásából eredõ katasztró-
fák

- civilizációs eredetûek,- melyek emberi mulasztásból, 
technikai hibából, szándékosság hatására keletkeznek 
pl. atomreaktor üzemzavar (a kéménye jelzi a 
problémát, hiszen amikor már a reaktor kéménye füstöl, 
az már valamilyen zavart jelez, plusz ehhez társulhat 
még a kedvezõtlen széljárás; e miatt veszélyes 
számunkra a Szlovákia területén lévõ határ közeli 2 
atomreaktor), közlekedési baleset, de ide tartoznak a 
társadalmi eredetûek is (pl. az elszegényedés, terror-
támadás stb.).
Az elõadást különféle katasztrófákról, a védelemrõl, 

mentésrõlszóló képek színesítették, majd a tájékoztató 
végén a riasztójelzéseket ismerték meg tanulóink.

A tájékoztató kapcsán sok hasznos információhoz 
jutottak végzõs diákjaink.

Kiss Józsefné igazgató

Március 15

„..………lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tõled,
Tûnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erõket,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot.”

2014. március 14-én délelõtt iskolánk ünnepi megemléke-
zést, ünnepélyt tartott az 1848-49-es forradalom emlékére. 
Díszbe öltözött az ország. Mindenütt piros, fehér, zöld zászlók 
lengenek. 

Ám nemcsak az ország, iskolánk is díszbe öltözött. Már 
napokkal elõtte dekorációk készítésével hangolódtunk a 
közelgõ történelmi napra. Az ünnepélyen részt vevõ gyerekek 
és felnõttek ruhájukra kitûzték a forradalom szent jelképét: a 
kokárdát, az alsó tagozatos kisdiákok kezében a nemzeti színû 
zászló lobogott. A felsõ tagozatos diákok felelevenítették az 
akkori eseményeket és zenével, tánccal tették színesebbé az 
ünnepi mûsort. A megemlékezés után az iskola felsõs diákjai a 
nevelõkkel az iskola dolgozóival együtt átvonultak a Petõfi-
szoborhoz, ahol Kiss Józsefné igazgatónõ, Péter Gabriella/8.o./ 
és Golyán Attila /7.o./ tanulók elhelyezték a megemlékezés 
koszorúját.

Huszkó Marianna

(Forrás: Polgárõr Magazin, 2014. február, 19. évf. 2. sz.)
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„Egyenlõség, szabadság, 
testvériség!”

2014. március 15-én 15 órakor kezdõdött 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

166. évfordulója alkalmából megrendezett 

települési ünnepség. A viharos idõjárás 

miatt a megemlékezés programját módosítani kellett, 

elsõként az ünneplõ közönség a koszorúkat helyezte el a 

Petõfi szobornál, majd onnan visszatérve a Himnusz 

eléneklésével kezdõdött el az ünnepi mûsor a Dr. Manga 

János Közösségi Házban.

A megemlékezés elején Vincze Szandra köszöntötte a 

megjelenteket és konferálta fel a Szondi György Baranta 

Egyesület képviseletében Bablena Tibort, Valkár Bélát, 

Szabó Zoltánt és Szabó Balázst, akik a Barantából, (ami 

hagyományos magyar testkultúrát és harcmûvészetet jelent) 

tartottak egy rövid bemutatót. Ezt követõen Kanyó Evelin 

idézte fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

hangulatát és eseményeit, mely közben Szoldatics Dávid és 

Szoldatics Milán a 12 pontot, Beszkid Máté pedig a Petõfi 

lelkesítõ költeményét a Nemzeti dalt szavalta el. Jusztin 

Péterné elõadásában Petõfi Sándor Föltámadott a tenger 

címû versét hallhattuk. A prózai és verses összeállítás után a 

Rimóci Hagyományõrzõ Együttes elõadásában, az erre az 

alkalomra válogatott katonadalokból álló népdalcsokor 

elevenítette fel a verbuválást, s a katonaélet szépségeit és 

árnyoldalait. A Hagyományõrzõ Együttest Beszkid Andor 

polgármester ünnepi beszéde követte, amely többek között 

összefoglalta a forradalom eseményei közül azokat, 

amelyeket a mai embernek is kötelessége megtenni 

napjainkban.

A mûsort a Rimóci Rezesbanda katonadalokból álló 

népdalcsokra zárta. Az ünnepi megemlékezés a Szózat 

hangjaival ért véget.

Az ünnepségen a rossz idõ ellenére szép számmal 

akadtak, akik jelenlétükkel tiszteletüket fejezték ki az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc nagyjai elõtt. Köszönjük 

mindazoknak, akik eljöttek, akik koszorút helyeztek el Petõfi 

Sándor szobránál és mindazoknak, akik részt vettek az 

ünnepi mûsor megvalósításában.
B-VÁ

Nemzetközi önkéntesek színesítik a rimóci Tanoda életét csütörtökönként!

Gvantsa (Grúzia), Ana (Szlovénia), Goda (Litvánia), Philipp (Németország), Matiss (Lettország) és Olsi (Albánia)az Európai 
Önkéntes Szolgálat keretében érkeztek 2013 októberében, és egy évig kapcsolódnak be az Egyesek Ifjúsági Egyesület munkájába.

Az önkéntesekkel közösen tartunk angol-nyelvû, készségfejlesztõ foglalkozásokat a rimóci tanodában minden csütörtök délután. 
A foglalkozások során a kézmûveskedés mellett, rendszeresen médiázunk a gyerekekkel, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a 
különbözõ interkulturális témák feldolgozására is. Az angol nyelv használatával pedig lehetõséget biztosítunk az iskolában 
szerzett tudás elmélyítésére is. A külföldi önkéntesek jelenlétével a gyerekek új kultúrákat, hagyományokat ismernek meg, és õk is 
bemutathatják saját kulturális értékeiket a nemzetközi fiatalok számára.

A jelenlegi önkéntesekhez áprilistól további 7 nemzetközi fiatal csatlakozik, akik Hollókõrõl járnak majd rendszeresen a rimóci 
Tanodába.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai 
Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

www.egyesek.hu

szokást, hátha javulás állna be a világ állapotába. E nap gyökerei régre ÁPRILIS BOLONDJA
nyúlnak vissza: maradtak ránk feljegyzések, melyek szerint már az 

Április elseje, a tréfák ünnepe, amikor megengedett egy-két ókori görögök szenteltek egy napot a nevetés, a jókedv istenének. 
füllentés és beugratás. Kevesen gondolnák, hogy a gyerekesnek Európa szinte minden országában megtartják a vígasságok napját. Az 
látszó szórakozásnak komoly lélektani háttere van. Pszichológusok április elsejei beugratás az ókori tavaszkezdõ örömünnepekre 
szerint ennyi hazugság és tréfa szükséges is a kiegyensúlyozott lelki vezethetõ vissza, a németektõl jutott el hozzánk is. Az 1600-as évek 
élethez. Bár gondolom, ezt a véleményt úgy 30 évvel ezelõtt elejérõl vannak írásos dokumentumok egy német tartományból, 
állíthatták fel, hiszen manapság (sajnos!) más megítélés alá esik, mi is melyben részletesen beszámolnak az áprilisi tréfákról, de 
a hazugság, és mikor is ,,megengedett”. A hazugsághoz mindig is valószínûleg már korábban is ismert volt a tréfaünnep. Onnan ered, 
felemásan viszonyult a társadalom. Egyfelõl elítéljük a hazugságot, hogy a Gergely-naptár német bevezetése elõtt április elsején 
megbízhatatlannak tartjuk, és kerülni kezdjük, akit egyszer ünnepelték az újévet. Az 1500-as években azonban átálltak a január 
rajtakaptunk füllentésen. Másfelõl viszont minden nap elejtünk apró elsejére, de ha valaki meg akarta tréfálni ismerõsét, április elsejére 
hazugságokat, leginkább saját kényelmünk érdekében. Ilyen például, küldött neki újévi meghívást. A bolondot aztán, aki elhitte, és 
amikor õszinte véleményünket finomítjuk, vagy hiányos megjelent az újévi ünnepségen, kikacagták, és kinevezték április 
emlékezetünkre hivatkozunk, amikor számon kérnek valamit rajtunk, bolondjának. Április 1-én kellett a néphagyományban a 
ahelyett, hogy bevallanánk: nem is volt kedvünk megcsinálni. A futónövényeket - babot, dinnyét, tököt - ültetni, hogy hosszúra és 
szorongás azonban, ha észrevétlenül is, minden hazugságnál bennünk szépre fejlõdjön a növény. Egyes vidékeken megválasztották árpilis 
marad, félünk, hogy lebukhatunk és a megszégyenülés kellemetlen bolondját, de ez a tradíció hazánkban inkább a pünkösdhöz és a 
érzését senki sem kívánja magának. Egy évben egyszer szabad a pünkösdi királyválasztáshoz kötõdik. Április 1. ugyan elmúlt, de a 
,,káröröm”. Milyen jó is volna, ha nem is tartanánk többször igényt rá! nagyböjt hátralévõ idejében kívánom, hogy úgy éljük meg a napokat, 
Április elseje, a tréfák és füllentések ünnepe arról szól, hogy mint április elsejét: NE OKOZZUNK VALÓS BOSSZÚSÁGOT 
büntetlenül téveszthetünk meg másokat. Pszichológusok szerint az MÁSOKNAK, ÉS MINDIG TUDJUNK MEGBOCSÁTÓK, 
áprilisi beugratás lélektanilag arról szól, hogy szabadon rászedhetünk ELNÉZÕK LENNI EMBERTÁRSAINKHOZ, ÉS IDÕNKÉNT 
másokat anélkül, hogy mi magunk kárt szenvednénk. Vagyis kötelezõ ÖNMAGUNKHOZ IS.                                             Kaluzsa Mónika
a megbocsátás. Valahogy minden napra kiterjeszthetnénk ezt a 

Rimóciak a Pávában
Örömmel fogadtuk, hogy a Fölszállott a páva idei 

megmérettetésére Rimócról is jelentkeztek. A Vácon 
megrendezett ötödik területi válogatón Bablena Piroska 
nevezett énekes szólistaként, rimóci népdalokat adott elõ. 

Sajnos nem jutott tovább, de Piroska elmondta: „Sokkal 
többet jelentett számomra az, hogy a szüleim ott voltak 
szurkolni nekem és büszkék voltak rám. Jó volt a hangulat, 
nagy volt a drukk, örültem, hogy ott lehettem.”

A Nyíregyházán tartott területi válogatón Paluch 
Norbertet, és feleségét, Paluchné Percze Piroskát láthattuk, õk 
'Szeged környéki oláhos lassús és frisses' táncokat táncoltak. 
Bár szépen szerepeltek, nekik sem sikerült tovább jutniuk.

Mindenesetre mi büszkék vagyunk rájuk, gratulálunk 
a bátorságukhoz és a felkészülésbe fektetett munkájuk-
hoz! Reméljük, legközelebb még több sikerrel járnak a 
rimóciak és élõ mûsorban is szurkolhatunk nekik!

Bablenáné Georgina

A Rimóci Kobak Egyesület is elhelyezte koszorúját

Mûsort adott a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes

Katonadalokat fújt a Rezesbanda

Az ünneplõ közönség egy részeA felújított Közösségi Ház adott helyet a megemlékezésnek
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Ezt a cikket a http://nogradsipek.blogspot.hu internetes oldalon olvastuk ez év elején, melyet a szerzõ 
hozzájárulásával közlünk, hogy a rimóciak is jobban megismerjék Szita Jázminka történetét:

Kis figyelmesség - nagy segítség lehet

Ha egy közvéleménykutató megkérdezné Tõletek: gyûjtenétek-e mûanyag-
kupakokat annak tudatában, hogy ezzel egy beteg gyermeknek segítetek, hányan 
mondanátok igent? Ugye mindenki? Nos, itt a lehetõség ennek bizonyítására.
Idei elsõ posztomban egy rimóci kislányról írok. Tudom, hogy sokan ismeritek, de 
biztosan van, aki most olvas Róla elõször.
Néhány hete láttam egy felhívást a facebookon, mely szerint Szita Jázminka 
gyógyulása érdekében kupakgyûjtés-akciót szerveztek. A miértekrõl és hogya-
nokról kicsit bõvebben az Édesanyjával beszélgettem.
- Mikor derült ki a Kislányod betegsége, és tulajdonképpen mi ez a betegség?

- Jázminka 2010. december 21-én született. 
Másféléves korában derült ki a betegsége, 
mely genetikai eredetû, gerincvelõi izomsorvadás (SMA2). A betegség következtében - az 
orvostudomány mai állása szerint - soha nem tud majd járni. Nem csak a lábait érinti azonban, 
hanem a nyak és a törzs tartását végzõ izmokat, a láb és karok azon izmait, melyek a mozgásért 
felelnek, végül a bordákhoz kötõdõ, légzést támogató izmokat. A betegség következménye a 
fokozatosan súlyosbodó izomsorvadás, majd az izomzat teljes lebénulása. A maximális 
élettartam az orvosok szerint 16-18 év. De mi nem adjuk fel! Jázminka járni és állni nem tud, ha 
fekszik, önállóan nem tud felülni. A betegség az összes izomzatát érinti, ezért nagyon fontos a 
szintentartás, hogy ne romoljon az állapota.
- Hogyan biztosítható a szintentartás?
- Évente háromszor két hétig egy budai kórházban van rehabilitáción, ahol van fényterápia, 
mágnesterápia, gyógytorna, masszázs és hidromasszás, illetve izomstimulátoros kezelés. Van 
olyan készülék, amit bérelni is lehet, de az havonta nagy költség lenne. Évente kétszer a Tûzoltó 
utcai gyermekklinikára megyünk állapotfelmérésre. Vannak olyan gyógyterápiák, alternatív 
gyógymódok, immunerõsítõk, melyekkel szinten tartható a betegség. Fontos az úszás is, nagyon 
jó hatással van az izmokra, jártunk is Salgótarjánba, de sajnos most nincs autónk. Most 

gyógytornászt, konduktort keresünk, mivel Reitingerné Golyán Szabinának, akihez eddig jártunk Balassagyarmatra, nemrég 
született kisbabája. Amerikában is vannak olyan eljárások, melyekkel javítani lehetne Jázminka állapotán, bízom benne, hogy pár 
év múlva oda is eljuthatunk.
- Milyen segítséget jelent a kupakgyûjtés?
- A kupakgyûjtésrõl a kórházban hallottunk. Az összegyûlt kupakokat egy karitatív szervezetnek kell eljuttatnunk Budapestre, õk 
viszik tovább oda, ahol le lehet adni újrahasznosításra. Kilónként 55 Ft-ot adnak érte, nekünk ez is nagy segítséget jelentene. Csak 
olyan embert kell keresnünk, aki kedvezõ áron eljuttatja Budapestre. A kupakgyûjtést nemrég kezdtük, így nincs igazán 
tapasztalatunk, hogy mikor lehet elszállítani, kb. 120 zsáknyi kellene. Jelenleg 10 zsákkal van. Jó lenne, ha a mûanyag palackokat 
is gyûjthetnénk, de ehhez még találnunk kell egy karitatív 
szervezetet, aki átvenné.
- Vannak-e eszközök, amelyeket otthon használtok?
- Van állítómodulunk, mely nyújtja az izmokat, ezt lassan kinövi 
Jázminka. A járógép nem jó neki, mert nem bírják az izmai. 
Lesznek még segédeszközök, melyekre rá kell még fizetni, mert 
az OEP nem fizeti 100%-osan. Kell még ülõkorzet, amely 
megakadályozza a gerincferdülést, illetve majd késõbb láb- és 
karmerevítõ. Léteznek persze egyéb segédeszközök is, van pl. 
gerincegyenesítõ ruha, amit egy ismerõsömék, akiknek szintén 
ilyen betegségû a kisfiuk, Angliából hozattak. Jázminka az idén 
kerekesszéket kap, emiatt akadálymentesítenünk kell majd a 
lakást.
- Kaptatok valahonnan segítséget ehhez a mindennapos 
küzdelemhez?
- Itt Rimócon a polgármester úr segítségével sikerült 
Jázminkának egy alapítványi számlaszámot nyitni, ahová az 
adó 1%-okat is fel lehet ajánlani, ez a Rimóc Községért 
Alapítvány/Jázmin. Adószáma: 19162829-2-12. De kaptunk 
már segítséget a Vöröskereszttõl, élelmiszercsomagot, 
immunerõsítõket és egy triciklit, mely azért hasznos, mert ha 
rágumizom a lábacskáit a pedálokra és a tolókarral tolom, 
akkor folyamatosan mozgásban van. A Csodalámpa 
Alapítványtól pedig a legutóbbi kórházi tartózkodáskor kaptunk 
egy póniciklit, egy játék pónit, ami még lépeget is.

- Van esetleg negatív élményetek?
- A negatív élménnyel kapcsolatban egyet elmondok, ami nagyon rosszul esett. Jöttünk haza 
Jázminkával Balassagyarmatról, és nem tudtam egyedül megoldani, hogy a triciklijét betegyem a 
csomagtartóba, õt meg felvihessem a buszra, mert ugye õ nem tud állni se. A sofõrnek elmondtam mi a 
problémám, és a segítségét kértem, de õ azt válaszolta, hogy nem érdekli, oldjam meg ahogy akarom. Az 
utasok végülis segítettek, én pedig hazáig sírtam a buszon, mert már nem tudtam visszatartani a 
könnyeimet. Mert azt éreztem hogy akkor az ilyen emberek mint az én kis Tündérkém, nem élhetnek? 
Nem mehetnek sehová? El kell különíteni õket? Hiszen õk is ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk!! 
Sõt!! Sokkal több bennük a szeretet!! Jázminka az állapota ellenére nagyon boldog kis angyalka, okos, 
kis csacsogós, és azt mondja, hogy meg fog gyógyulni, mert az Isten és az orvosok meggyógyítják.
Adott tehát egy kislány itt a közvetlen közelünkben, aki nem járkál, nem ugrándozik, nem ül fel 
egyedül az ágyban  mégis, ahogy a fotókon láthatjátok, sugárzóan boldog, vidám, csupa mosoly. 
Tanulhatunk Tõle, hogyan kell örülni az életnek. És most segíthetünk is, azzal, hogy az 

ásványvizes, üdítõs mûanyagpalackok, tejszínhabos, öblítõs, étolajos, ecetes, mustáros, ketchupos, majonézes stb. flakonok 
kupakját nem dobjuk ki automatikusan, hanem összegyûjtjük, és leadjuk. Mindegy tehát, hogy milyen palack vagy flakon 
kupakja, csak mûanyag legyen.”                                                                                    Hrabecz Ildikó

Az édesanyát, Szitáné Laczkó Henriettát mi is megkerestük, hogy, hogy vannak most, mennyi kupak gyûlt össze a cikk 
megjelenése óta. Ezt a választ kaptuk:

„- Tegnap értünk haza a kórházból, de holnap ismét megyünk vissza. Körülbelül 80 zsák kupak van már. Egy varsányi hölgy, Virág 
Szilvi is elkezdett horgolni fülbevalókat, karkötõket stb. az anyukájával eladásra, aminek a bevételét Jázminka betegségének 
szinten tartására ajánlották fel. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki mellettünk van és együtt érez velünk. Én is írok mindig 
folyamatosan minden hová ha van idõm, mert soha nem adjuk fel a reményt, nem vagyok büszke, nem szégyellem magam, csak a kis 
Angyalkámért harcolok, akiért mindenre képes vagyok. Hihetetlenül erõs és vidám, és mindennek örül. Még egyszer köszönök 
mindenkinek mindent!!!!!! Nagyon sok a rossz ember, de Hála Istennek a mérleg a jobb oldalra billen. Nagyon sok jó ember van, 
idegenek keresnek és hívnak fel, hogy gyûjtik Jázminkának a kupakokat. Még leveleket is kap, a múltkor egy gyönyörû Angyalkát 
hozott a postás egy megható levéllel. Hát én sírtam a boldogságtól, mert az vagyok, hogy ennyire szeretik az én drága kislányomat!”

És valóban, óvodák, iskolák, munkahelyek, hivatalok, de még a szécsényi takarékszövetkezet munkatársai is kezembe 
nyomnak Jázminkának minden kedden egy táska kupakot. Tényleg nem kell sok, csak egy kis odafigyelés és segíthetünk! 
Erõt, egészséget és kitartást az egész családnak!                                        Vincze Nikolett

Újra Fölszállott a páva…

A 2012-ben elõször megrendezett tehetségkutató sikerére való tekintettel az MTVA és a Hagyományok 
Háza ismét meghirdette a Fölszállott a páva népzenei és néptáncos vetélkedõt, melynek válogatójára 
2013-ban került sor. A verseny jelentkezési lapját 291 versenyzõ töltötte ki, ami a csoportos produkciók 
teljes létszámával együtt több, mint 1500 személyt jelentett. A nyolc területi válogatón 
kiválasztott versenyzõk közül került ki az a bizonyos legjobb 48 produkció, akikkel 
2014. március 8-tól minden szombaton 18.35-kor a Duna Televízió mûsorán 
találkozhatunk.
2012-ben Csizmadia Anna lopta be magát sokak  köztük a rimóciak - szívébe, amikor 
egyik este rimóci énekekkel kápráztatta el nemcsak a zsûrit, hanem a tévénézõket is. 
Anna a Fölszállott a páva címû mûsor énekes szólisták kategóriáját meg is nyerte és 
azóta már többször látogatott el településünkre is.
Március 8-án, szombaton újra rimóci népviselet villant fel a tv képernyõjén és a rimóci 
dalok mellett most rimóci táncokat is láthatott az a közel 1 millió ember, aki a Duna Tv 
adására kapcsolt. A szóló és táncos pár kategóriában ugyanis a salgótarjáni Hajdara 
Tamás és a pásztói Herczeg Hajnalka Anikó rimóci lassú és friss csárdással aratott 
sikert, így tovább is jutottak a versenyben. A mûsorban feltûnt még Holecz Istvánné, 
Margit néni és Rigó Ferencné, Mari néni is népviseletben.
A fiatal táncospárnak szívbõl gratulálunk, és sok sikert kívánunk nekik a 
továbbiakban is! Köszönjük, hogy a rimóci táncokat választották és ezzel is 
népszerûsítették településünk értékeit.                                                                                                                                Vincze Nikolett

(Fotó: www.mediaklikk.hu)
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