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Rimóci Újság - Független falusi havilap.
                       Kiadja:  ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)

                  Állandó munkatársak: Bablena Ferenc, Bablenáné Mócsány Georgina, Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, 
Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Vinczéné Percze Gizella, Vincze Nikolett

Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.
Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.

Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.

2014 DECEMBER

XX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM    FÜGGETLEN FALUSI LAP    Karácsony hava    2014 DECEMBER

Ára: 250,-Ft

„Szent Miklós napján hozzád száll hõ imánk, kedves Miklós püspök, az égbõl tekints reánk.
Szent Miklós, jó püspök, gyermekek barátja, hozd el ajándékod, és segíts a jóságra. Amen.”

00December   7. (vasárnap) 11 VENDÉGSÉG ÉS TEMPLOMBÚCSÚ
a szentmisét dr. Beer Miklós püspök atya celebrálja

December   7. (vasárnap) Katolikus szentek és boldogok kiállításmegnyitó
a Gondozási Központban

00December 19. (péntek) 20 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság
(biliárd és darts) a 147-es kamrában (16. forduló)

December 26. (péntek)   KARÁCSONYI KONCERT
00December 27. (szombat) 10 Teremlabdarúgó torna: ,,Amatõr’’ Rimóc Kupa

(Nem igazolt, valamint 35 év feletti igazolt játékosok
számára. Nevezési díj: 8 000 Ft/csapat. Max.: 3 fõ.)

00December 28. (vasárnap) 20 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság
EREDMÉNYHIRDETÉS a 147-es kamrában

00December 29. (hétfõ) 10 Teremlabdarúgó torna: Tapsi-Hapsi Kupa
(Helyi rimóci játékosok számára. A nevezés díjtalan.)

00December 30. (kedd)   8 Teremlabdarúgó torna: ,,Profi’’ Rimóc Kupa
(Aktív igazolt és nem igazolt játékosok számára. 
Nevezési díj: 8 000 Ft/csapat.)

00 00   2015. Január 11. (vasárnap) 9 -16 VÉRADÁS (Helye: az általános iskola Hunyadi úti épülete)

RIMÓCI SP   RTHÍREK

Áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet kíván 
a Rimóci Újság szerkesztõsége!

Kurczina Terézia:
Szent Miklós utódai

Élt egyszer egy püspök
Myra városában;
S nincstelen emberek
körötte több százan.

Gyakran segített a
nagyon szegényeken;
Szétosztotta pénzét,
másoknak is legyen.

Jártában-keltében,
hol éhezõt talált;
Ajándékba adta,
szeretete gyanánt.

Áldották a nevét
már az életében;
Tetteit legendák
megõrizték szépen.

Immár évszázadok
teltek el azóta;
De az emlékére
körbejár utóda.

Fölveszi a zsákját
minden decemberben;
Sok cipõ és csizma
ajándékkal teljen.

Gyermeki ajkakról
szól hozzá sok nóta;
Ne feledje õket
az a jó apóka.

Piros a ruhája,
a neve sem vitás;
Nem a Télapó õ,
hanem a Mikulás!

+ 2015-ös
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Arról a szeretetrõl beszélek, amellyel a 

Vendégség jó szülõ, a jó házigazda várja a ritkán (és 

egyre ritkábban) látott szeretteit. Arról a 
Bizonyára mindenkinek más- más jut szeretetrõl beszélek, amellyel a sült kacsa, 

eszébe elõször a vendégség szót hallván. a töltött káposzta, a túrós lepény készül. 
Megkérdeztem három embert, mi jut Arról a szeretetrõl beszélek, amellyel a 
eszükbe a vendégségrõl. A válaszok: közös szentmise utáni ebéd elõtt együtt 
együtt a család; sült kacsa; Mikulás, imádkozik a kicsi és nagy, öreg és fiatal, 
ajándékozás. Önnek kedves olvasó mi jut vendég és vendéglátó. Arról a szeretetrõl 
eszébe a vendégségrõl? beszélek, amellyel a nagymama már 

Nálunk Rimócon - mivel templomunk 
napokkal korábban kiválasztotta kis-

védõszentje Szent Miklós - december 6- 
unokájának a mikuláscsomagot, vagy 

án, illetve ahhoz közel esõ vasárnap van a 
ajándékot. Arról a szeretetrõl beszélek, 

templom búcsú, azaz ahogy mi mondjuk a 
amellyel a kóstolót csomagolják azoknak, 

vendégség. Varsányban Szent Mihálykor, 
akik most nem tudtak eljönni a vendég-Sipeken Szent Imrekor, Hollókõben Szent 
ségbe, Vagy talán arról a szeretetrõl is Márton napján van hagyományosan a 
beszélhetnék, amellyel a RIMÓCI vendégség.
ÚJSÁGOT „csináljuk”, hogy a hazaláto-A legtöbb helyen ilyenkor néhány 
gató kézbe vehesse és beleolvashasson.órára hazatérnek az elszármazott család-

Bízom benne, hogy vendégségkor tagok, rokonok és talán újra teljesen 
mindenki ad és kap valami többet, valami „itthon-otthon” érzik magukat. Hogy 
pluszt, amit mindenkinek magának kell mitõl? Érkezéskor talán a falu látképétõl, a 

RIMÓC táblától, a nyúltól. Talán a szülõi, megfogalmaznia, hisz mindenkinek mást- 

a rokoni háztól, talán a szives fogadástól, mást  jelenthet a vendégség Rimócon.
talán a régi illatoktól, talán az asztalra Vicces utóirat Karinthy Frigyestõl: „A 
kerülõ ételek ízétõl vagy talán a szeretet- vendégnek kétszer örül az ember. Amikor 
tõl, ami ilyenkor körülöleli a vendégeket jön és amikor elmegy.”
és a vendéglátókat egyaránt. Beszkid János

Õszi szezonértékelés
4. helyen végzett a csapat, ami az elvárásokat fölülmúlta, hiszen mint 
mindig, legalább a 6. hely az elvárás. A + 29-es gólkülönbség is szép 
teljesítmény, melyhez BalázsGergõ 13 góllal járult hozzá, s az U19-es 
bajnokságban a góllövõ lista 2. helyén helyezkedik el, ami szintén jó 
teljesítmény fõleg úgy, hogy 2 mérkõzésen sérült volt, s nem tudott 
pályára lépni. Összességében elégedett vagyok a játékosaim 
teljesítményével, vannak hibák, melyeket igyekszem, kijavítja, s 
remélhetõleg akár egy dobogós hellyel is meg tudjuk ajándékozni 
községünket.                                                                        LaczkóPéter

SERDÜLÕ CSAPATUNK AZ 1. HELYEN ÁLL
AZ ÕSZI FORDULÓK VÉGÉN

8. forduló: Rimóc - Szécsény 1-0 (1-0)
Rimóc:Puszta E. - Mócsány P., Sporner A., Jusztin M.,Szoldatics D. -
Hegedûs B., Kurucz L.,SzoldaticsM. - Laczkó D., Bangó R. (Juhász 
G.), RáczA.                                                                      Gól:Bangó R.

9. forduló: Érsekvadkert - Rimóc 4-11 (1-7)
Rimóc:Puszta E. - Mócsány P., Sporner A., Jusztin M., Szoldatics D. - 
Hegedûs B., Kurucz L., Szoldatics M.  Laczkó D. (Juhász G.), Bangó 
R. (Csík D.), Rácz A.
Gól:Makai L. (öngól), Szoldatics D., Hegedûs B., Csík D., Bangó R., 
Rácz A. (3), Kurucz L (3)                                      Sárga lap:Laczkó D.

5. HELYEN AZ U14-ES SERDÜLÕ CSAPAT

8. forduló: 2014. 10. 28. Rimóc - Diósjenõ5-0 (1-0)
Rimóc:BangóDá. - Mócsány P., Bangó R., Oláh D. - Kurucz L., Bangó 
Do., Bada N. (I.) - Rácz M., Laczkó M.    Gól:Kurucz L. (4), Laczkó M.

9. forduló: 2014. 10. 30. Rimóc - BSE PalócFarkasok II. 4-1 (3-1)
Rimóc:BangóDá. - Mócsány P., Bangó R., Oláh D. - Kurucz L., Bangó 
Do., Rácz M. - Laczkó M., Bada N. (I.)
Gól:Kurucz L., Rácz M., Laczkó M., Bada N. (I.)
Sárga lap:Bangó R., Laczkó M.

10. forduló: 2014. 11. 04. BSE PalócFarkasok I. - Rimóc 6-1 (2-0)
Rimóc:BangóDá. - Oláh D., Mócsány P., Kurucz L. - Balázs A., Bangó 
Do., RáczMáté. (Bada N. (I.) - Balázs L., Laczkó M.
Gól:Balázs L.

11. forduló: 2014. 11. 11. Rimóc - Buják 4-1 (2-1)
Rimóc:BangóDá. - Oláh A., Balázs A., Bangó Do. - Balázs L., Bada N. 
(I.), Bangó R. - Mócsány P., Rácz M.       Gól:Balázs L., Mócsány P. (3)

A Rimóci Sport Egyesület megköszöni a játékosoknak, 

szurkolóknak és minden támogatónak, hogy 2014-ben is 

segítették a csapatokat és az egyesület mûködését!

Minden sportbarátnak áldott karácsonyi ünnepeket és 

sikerekben gazdag, boldog újesztendõt kíván a

Rimóci Sport Egyesület vezetõsége!

A felnõtt bajnokság állása:

  1. Somos 14 11 3 0 43 - 13 36

  2. Nõtincs 14 9 4 1 41 - 14 31

  3. Karancslapujtõ 14 9 1 4 30 - 16 28

  4. Érsekvadkert 14 8 4 2 32 - 14 28

  5. Balassagyarmat 14 6 5 3 19 - 11 23

  6. Berkenye 14 7 1 6 30 - 29 22

  7. Nagybátony 14 6 4 4 26 - 15 22

  8. Cered 14 7 0 7 37 - 29 21

  9. Pásztó 14 6 3 5 27 - 21 21

10. Mátranovák 14 4 3 7 34 - 41 15

11. Szécsény 14 4 2 8 23 - 30 14

12. Rimóc 14 4 0 10 27 - 41 12

13. Héhalom 14 2 0 12 24 - 42 6

14. Palotás 14 0 0 14 2 - 79 0

Az ifjúsági bajnokság állása:

  1. Nagybátony 12 11 1 0 51 - 4 34

  2. Szécsény 12 10 0 2 52 - 15 30

  3. Érsekvadkert 12 9 2 1 48 - 11 29

  4. Rimóc 12 8 1 3 41 - 12 25

  5. Somos 12 8 0 4 46 - 22 24

  6. Karancslapujtõ 12 6 2 4 33 - 22 20

  7. Nõtincs 12 5 1 6 27 - 32 16

  8. Cered 12 3 0 9 21 - 53 9

  9. Mátranovák 12 3 1 8 13 - 22 6 (-4 pont)

10. Berkenye 12 2 0 10 24 - 56 6

11. Palotás 12 1 2 9 4 - 59 5

12. Héhalom 12 0 2 10 5 - 57 2

A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) állása:

1. Rimóc 6 6 0 0 35 - 2 18

2. Szécsény 6 5 0 1 30 - 6 15

3. Héhalom 6 4 0 2 36 -16 12

4. Nõtincs 6 3 1 2 33 -15 10

5. Berkenye 6 3 1 2 18 -17 10

6. Érsekvadkert 6 1 1 4 13 -24 4

7. Vanyarc 7 1 1 5 11 -27 4

8. Palotás 7 0 0 7 3 -72 -1 (-1 pont)

Az U14-es bajnokság (nyugati csoport) állása:

  1. Szécsény 10 9 0 1 76 - 14 27

  2. BSE Palóc F. I. 10 7 1 2 48 - 8 22

  3. BSE Palóc F. II. 10 7 0 3 46 - 16 21

  4. Szendehely 10 7 0 3 45 - 32 21

  5. Rimóc 10 7 0 3 42 - 35 21

  6. Érsekvadkert 10 6 1 3 41 - 32 19

  7. Héhalom 10 3 1 6 27 - 34 7 (-3 pont)

  8. Palotás 10 2 1 7 19 - 37 7

  9. Buják 10 2 1 7 19 - 75 7

10. Diósjenõ 10 2 0 8 26 - 64 6

11. Nõtincs 10 0 1 9 13 - 55 1 B-VÁ
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RIMÓCI SP   RTHÍREK
Végetért a õszifutballszezon, felnõtt-

csapatunk a 12.helyenzárta a bajnokságot
12. forduló: Szécsény-Rimóc 0-2 (0-1)

Szécsény, vezette: Boda V. (Katona L., Csáky T.)
Játékos-edzõ: László Lóránd
Rimóc:Csampa M. - Laczkó Zs., Váradi G., Hupcsik M., Bangó N. - 
Ajtai R., Árva R., Kiss I., Molnár G. - Bangó R., Vincze B.
Edzõ: Sebestyén Szilárd                             Gól: Molnár G., Vincze B.
Sárga lap: Heizer B., Lehoczki Sz., László L., GalcsikSz. ill. Vincze B.

A szomszédvári rangadón a mindössze 11 fõvel megjelenõ rimóciak 
ismét borsot törtek a ramaty periódusban állomásozó riválisuk orra alá. 
A kevés helyzetet hozó elsõ félidõ után az élesebbnek tûnõ vendégek 
mehettek elõnnyel szünetre, Molnár a hálóõr segítségével lõtte ki a 
rövid sarkot. A fordulás után a játékvezetõ került a középpontba: a 
sípmester egy egyértelmû tizenegyest nem adott meg a hazaiak a 
javára, a kontrából pedig Vincze gyönyörû gólt tekert a kapu jobb felsõ 
sarkába 18 méterrõl. Nem sokkal késõbb a látogatók oldalán is elmaradt 
egy nyilvánvaló büntetõ, minden bizonnyal így akart kompenzálni a bíró. 
A maradék idõben még próbálkoztak ugyan a megtört szécsényiek, de 
nem férkõztek közelebb presztízsgyõzelmet arató ellenfelükhöz.
László Lóránd, a Szécsény játékos-edzõje:Osztályozhatatlan 
játékvezetés mellett két egyéni hibánkat kihasználta ellenfelünk. 
Próbáltunk menni elõre, de komolyabb helyzetet nem sikerült kidolgozni.
Váradi Gábor, a Rimóc játékosa: Rangadó! Igen, az volt a javából. 
Számunkra sajnos nagyon rossz elõjelekkel. És mégis nagyszerû 
végeredménnyel! Az öltözõbe érve 11 játékos várta a vezetõséget. A 
pályára kiérve minden játékos átérezte mit is jelent ez a helyi rangadó. 
Minden pályára lépõ játékos megtette, amit elvártak tõle a nézõk és a 
vezetõk. A mai napon megmutattuk, hogy ezer sebbõl vérezve is tudunk 
meglepetést okozni. Mi sokkal többet tettünk a mai gyõzelemért és ez a 
végeredményen meg is látszott. A mai napon szép számmal kilátogató 
nézõk egy küzdelmes mérkõzést láthattak és egy nem mindennapi gólt. 
Véleményem szerint megérdemelt gyõzelmet arattunk a szécsényi csapat 
ellen. Lóri barátomnak és csapatának további sok sikert kívánok.

13. forduló: Rimóc-Palotás 4-0 (2-0)
Rimóc, vezette: Trubin B. (Kovács T., Lukács L.)
Rimóc:Csampa M. - Laczkó Zs., Váradi G., Kuris P. (Kormány R.), 
Bangó N. - Ajtai R., Árva R., Csizmadia B., Hupcsik M. - Bangó R., 
Vincze B. (Kis I.)                                             Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Hupcsik M., Vincze B., Váradi G., Bangó R.
Sárga lap: Ajtai R., Bangó N. ill. Tóth G.               Kiállítva: Fekete M.

A mindössze 10 fõvel kiálló palotásiak lelkesedésbõl ismét jelesre 
vizsgáztak, de gyakorlatilag semmilyen ellenállást nem tudtak 
kifejteni riválisukkal szemben. A rimóciak a 22. percre már két góllal 
vezettek, majd több ziccert is elpuskáztak még az elsõ félidõben. A 
fordulás után egy darabig tartották magukat a látogatók, de az utolsó 20 
percre még inkább összeroppantak, ráadásul egy kiállítás miatt 10 
emberrel voltak kénytelenek befejezni a találkozót.
Váradi Gábor, a Rimóc játékosa:Minden tiszteletünk a mai napon 
ellátogató és 10 fõvel kiálló palotási csapat elõtt, akik becsülettel 
lejátszották ezt a mai mérkõzést. Gyakorlatilag semmi ellenállást nem 
tanúsított az ezer sebbõl vérzõ vendég csapat. A mai napon a 
gyõzelmünk egy percig sem volt kérdéses. A szécsényi mérkõzés a mai 
napon értékelõdött fel. A vendégeknek mielõbbi kilábalást ebbõl a 
mély gödörbõl. Mi pedig készülünk az év utolsó mérkõzésére és bízunk 
a további jó folytatásban.
Id.Kotasz Tibor, a Palotás elnök-helyettese:Sajnos azt kell, hogy 
mondjam: elfogytunk a végére. Ami kis csapatunk nem bír el 4 sérültet, 
valamint olyan hiányzókat, akik vasárnap is dolgoznak. Sajnálom a 
srácokat, akik mindent megtettek a tisztes helytállásért, de 
emberhátrányban kezdtünk és még inkább emberhátrányban fejeztük 
be a mérkõzést. A játékvezetõ küldõnek üzenem, hogy Trubin sporttárs 
nem a házi bírónk, úgy hogy három mérkõzés sorozatban elég volt 
belõle! A szövetségnek gratulálok az értelmetlen, ki tudja mi okból 
elõre hozott tavaszi fordulóhoz! Csak egy észérvet vonultassanak fel 
mellette és nem forszírozom többet. (Az, hogy rájátszás van, tudták a 
szezon elõtt is! Vagy nem?) Köszönöm a fiuk hozzáállását, mind a 
felnõtt, mind az ifjúsági csapat részérõl! (Már aki megmaradt.)

A tavaszi szezon elõrehozott mérkõzése:
14. forduló: Rimóc-Berkenye 1-4 (0-3)

Rimóc, vezette: Babcsán Á. (Trubin B., Kalmár P.)
Rimóc:Csampa M. - Kuris P., Csizmadia B., Mócsány R., Laczkó Zs. - 
Ajtai R.,Hupcsik M., Molnár G. - Vincze B. (Kis I. 46.), Bangó R., 
Kormány R.    Edzõ: Sebestyén Szilárd     Játékos-edzõ: Aranyos Imre
Gól: Hupcsik M., ill. Balázs M. (2), Mravik N.,Rottek P.
Sárga lap: Csizmadia B., Hupcsik M., Molnár G.
Egy félidõ is elég volt a berkenyeieknek ahhoz, hogy elintézzék a 
tartalékos és elég gyenge játékrészt produkáló hazaiakat. Az egyoldalú 
45 percben abszolút a vendégek domináltak, ennek köszönhetõen pedig 
némiképp ki is engedhettek a folytatásra. A pauzát követõen már a jobbik 
arcukat mutatták a rimóciak, de a gólok arányát tekintve a lefújásig így 
sem tudtak közelebb férkõzni riválisukhoz, csak egy kisebb kozmetiká-
zásra volt idejük. 4-1-es sikerrel térhetett haza a Berkenye.
Sebestyén Szilárd, a Rimóc vezetõedzõje: A mérkõzés hûen türközte 
az elmúlt évet. Az elsõ félidõben gyengén futballoztunk, gólokat 
ajándékoztunk az ellenfélnek, a második játékrészben egy-két 
felvillanáson kívül sajnos többre nem futotta. Köszönjük a biztatást 
szurkolóinknak, akik kitartottak mellettünk, köszönöm a játékosoknak, 
akik az egész év során a csapat mellett voltak és végigjátszották a 
bajnokságot, a rimóci sportbarátoknak pedig további sok sikert kívánok!
Aranyos Imre, a Berkenye játékos-edzõje: Megdicsérem a csapatot, 
az elsõ félidõben a megbeszéltek szerint futballoztunk, ami meg is látszódott 
az eredményen. A második játékrészben átadtuk a területet az ellenfélnek, 
majd végül megérdemelt gyõzelmet arattunk. A rimóci barátainknak 
sok sikert kívánok a továbbiakban.                  (forrás:www.nogradfoci.hu)

IFJÚSÁGI CSAPATUNK A 4. HELYEN VÉGZETT 
AZ ÕSZI BAJNOKSÁGBAN

12. forduló: Szécsény - Rimóc 2 - 1 (0-1)
Rimóc:Janusek Dániel, Percze Kristóf (SzoldaticsMilán), 
SzelesLászló, CsizmadiaBálint, Kõmûves Tamás, Csík Csaba, Puszta 
Erik (Bada Norbert), Oláh Ákos (Csík Dávid), Csík Rómeó, Balázs 
Gergõ (Szoldatics Milán), Percze Roland (Kormány Richárd)
Gól: Balázs Gergõ        Sárga lap: Csík Rómeó         Jók: egész csapat
Végre elérkezett a várva vártrangadó, melyetmindenkinagyonvárt. Jól 
indult a mérkõzés, hiszen a 4. percben megszereztük a vezetést. 
Innentõl kezdve sikerült is átvennünk az irányítást, s további 
helyzeteket alakítottunk ki, bár azokból már nem sikerült gólt 
szereznünk. A második félidõben már a hazaiak is a jobbik formájukat 
mutatták, de sikerült tartani magunkat egészen a 65. percig. Ezt 
követõen már kiélezett lett a helyzet, s a gyõzelmet jobban hajtó csapat 
meg is szerezte a gyõztes gólt. Sajnálatos módon pont egy egykori 
játékosom rúgta, de neki már Szécsényben kell bizonyítani, amit meg is 
tett. A mérkõzésen Percze Roland kiemelkedõ játékot nyújtott.

13. forduló: Rimóc - Palotás 10 - 0 (5-0)
Rimóc:Janusek Dániel, Puszta Erik (CsíkDávid), SzelesLászló, 
Kõmûves Tamás, Szoldatics Milán (Szoldatics Dávid), Csík Csaba, 
Hegedûs Balázs (Percze Kristóf), Oláh Ákos, Csík Rómeó (Bada 
Norbert), Percze Roland, Balázs Gergõ              Gól:Percze Roland (3), 
CsíkRómeó(3), Balázs Gergõ (3), Csík Csaba     Jók: egész csapat
Számunkra egy könnyebb mérkõzés következett, hiszen az utolsó elõtti 
Palotást fogattuk, akik sajnos csak 8 emberrel tudtak kiállni. Az elsõ 
félidõben az ellenfél át sem tudott jönni szinte a felezõvonalon, igaz 
csupán csak 5 gólt tudtunk szerezni köszönhetõ a vendégek jól védõ 
kapusának és a támadások túlcifrázásával. A második félidõben már 
kicsit rákapcsoltak a vendégek, de komoly helyzetig nem nagyon 
tudtak eljutni. Az utolsó 10 perc már szinte csak a bohóckodásról szólt 
részünkrõl, hiszen még a támadó játékosunkat is mi szereltük. Ez a 
mérkõzés pont jó volt az õszi szezon lezárásához.

14. forduló: Rimóc - Berkenye 3 - 0 (2-0)
Rimóc:Janusek Dániel, Puszta Erik, CsíkDávid (Bada Norbert), 
SzelesLászló, Kõmûves Tamás, Szoldatics Dávid (Szoldatics Milán), 
Csík Csaba (Rácz Adrián), Oláh Ákos (Hegedûs Balázs), Csík Rómeó, 
Percze Roland, Balázs Gergõ          Gól: Balázs Gergõ 2, Csík Rómeó  
Sárga lap: Puszta Erik                      Jók: Egész csapat
A tavaszi szezonból áthozott mérkõzésen, már az elsõ félidõben komoly 
elõnyre tehettünk volna szert, hiszen 2 tizenegyest is befújt a bíró a 
részünkre, de a másodikat kapusunk elhibázta, mely mintha visszavetette 
volna a csapatot. Onnantól kezdve hiába hajtottunk nem tudtunk gólt 
szerezni. A második félidõben szintén elég sok helyzetig jutottunk, de 
gólt csak a 83. percben egy szép szabadrúgás után tudtunk szerezni.

A testület a jubiláló rimóci véradók elismerése érdekében 23.000 Ft Ülésterembõl támogatást ítélt meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei 
szervezetének. (Az elismerések átadására az ülést követõ nap estéjén November hónap folyamán két alkalommal ülésezett az októberben 
rendezett ünnepségen került sor. Külön írásban számolunk be az megválasztott képviselõ-testület.
eseményrõl.) November 5-én a törvény által meghatározott, az alakuló vagy az azt 

A képviselõk nem módosították a helyi adók mértékét. követõ elsõ testületi ülésen kötelezõen megtárgyalandó napirendek 
Kezdeményezték azonban egy személyi alapú adó bevezetését a megtárgyalására került sor.
jelenlegi ingatlan alapú kiváltására. Ennek bevezethetõsége alapos Elsõként a polgármesteri program ismertetésére került sor. A 
elõkészítést igényel, így az aljegyzõ kapott felkérést a jogszabályi képviselõk a program meghallgatását követõen javaslattal éltek a 
körülmények tisztázására.temetõt érintõ fejlesztéseket illetõen, a civil szervezetekkel és a 

Rimóci ingatlant kíván megvásárolni két külföldi állampolgár. A testvértelepülésekkel való együttmûködés erõsítésére hívták fel a 
törvény a polgármester hozzájárulását kéri, amiben nyilatkozik, hogy figyelmet. 
nem sért önkormányzati érdekeket a tervezett ingatlanszerzés. A A második napirend keretében a polgármester törvény által elõírt 
képviselõk kérték, hogy alapos informálódást követõen kerüljön bérének és juttatásának megállapítására, pontosabban jóváhagyására 
kiadásra a nyilatkozat.került sor. A törvény szerint, az 1501-10 000 fõ lakosságszámú 

település polgármestere esetében az illetmény a helyettes államtitkár Kisebb módosítási javaslatot követõen elfogadták a képviselõk az 
önkormányzat SzMSz-ét, mely az elõzõ ülésen lett elnapolva. közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben meghatározott 

Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy Nógrádmegyerrel alapilletményébõl, illetménykiegészítésébõl, vezetõi illetmény-
pótlékából álló illetménye összegének 60 %-a. Ez Rimóc esetében folytasson tárgyalásokat a közös önkormányzati hivatal tovább-
bruttó 448.700 Ft. mûködtetésének kérdésérõl.

Emellett a Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a fõállású polgármester Képviselõi észrevételt követõen a testület egyetértett azzal az 
az illetményének 15 %-ában meghatározott összegû költségtérítésre indítvánnyal, hogy a Rimóci Hagyományõrzõ Egyesülettel is kerüljön 
jogosult. Ennek összege 67.300 Ft. megkötésre együttmûködési megállapodás.

Harmadik napirend keretében a képviselõk a tiszteletdíjukról Támogatták a képviselõk, hogy kerüljön megrendezésre a batyus 
döntöttek. Figyelembe véve a település nagyságát, lehetõségünket, a vendégségi retro disco/bál, kérve egyúttal az indítvánnyal élõ IKSZT 
képviselõk a díjat a mindenkori nyugdíjminimum 60 %-ában mûködtetõjének (Rimóci KOBAK Egyesület) képviselõjét, hogy az 
állapították meg. E 2014-ben bruttó 17100 Ft, ami az egyik legkisebb épületben történõ szükséges szerelvényezés (fúrás, faragás) elõtt 
összeg a járásban. kerüljön sor egyeztetésre a tulajdonos (önkormányzat) képviselõjével.

Ezt követõen a választásra vonatkozó elõírások betartása mellett Az aznapi munka a zárt ülés kérelmeinek megtárgyalását követõen 
alpolgármester választására került sor. Az alpolgármestert a fejezõdött be.                                                               Beszkid  Andor 
polgármester jelöli és a testület titkos szavazással választja meg. A polgármester   
jelölt Beszkid János volt, aki a képviselõk közül a legrégebben tagja a 
testületnek, hiszen 1990 óta folyamatosan megválasztásra került, 
többször a legtöbb szavazatot kapva. Az elõzõ két ciklusban a 
korelnökre esett a jelölés. Ettõl az évtõl a testület korelnöke is Beszkid 
János, így ezen elv szerint is megalapozott a jelölés. Sokáig vívódtam a 
jelöléssel, hiszen a testvéremrõl van szó. A józan észérvek azonban 
mind mellette szóltak és azt gondolom, nem érheti hátrány csak azért, 
mert éppen Õ a testvérem. A többi képviselõ igennel voksolt a jelölésre. 
Beszkid János alpolgármester lemondott az õt törvény szerint 
megilletõ tiszteletdíjról így csak a képviselõk részére megállapított 
díjban részesül.

Az utolsó tervezett napirend az önkormányzatunk szervezeti és 
mûködési szabályzatának megtárgyalása volt. Dr. Verbói Mária jegyzõ 
javaslatára, az önkormányzatok mûködését szabályozó törvények 
nagymértékû változása okán, egy teljesen új SzMSz tervezete került a 
képviselõk elé, akik annak elfogadását a következõ ülésre napolták el.

Ezt követõen a képviselõk a szociális tûzifa kérelem beadásának 
határidejét november 30-ában jelölték meg.

Jóváhagyta a testület a házi orvos új heti rendelési idõkeretét, 
továbbá helyt adott Dr. Verbói Klára kérelmének, így az új rendelõ lesz 
a székhelye az általa mûködtetett üzemorvosi szolgálatnak.

Ezt követõen zárt ülés keretében folytatták a munkát a képviselõk, 
amely alatt egyéni kérelmeket bíráltak el.

November 27-én ismét üléseztek képviselõink. A 18 órakor kezdõdõ 
ülésen minden képviselõ jelen volt. 

Jóváhagyták a képviselõk a jövõ évi belsõ ellenõrzési tervet, és 
minden olyan önkormányzati társulás módosított társulási meg-
állapodását, melynek Rimóc is tagja.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsõfokú tanulmányainak támogatása. A rimóci 
kérelmezõk mindegyikét támogatták a képviselõk, így 10 hónapon 
keresztül ösztöndíjban részesülnek. 

Módosította a testület az intézményi térítési díjakról szóló rendeletet. 
Egy korábbi ülésen a képviselõ-testület a minden fizetésre kötelezett 
családot 100 %-os díjkedvezményben részesített, így a korábbi 25 %-
os térítési díjkedvezményrõl szóló szabályozás „idejétmúlt”.

Az iskolakert projekt részeként benyújtott elsõ féléves 
beszámolónk szeptember 30-án került benyújtásra az Autonómia 
Alapítvány felé. Október hónapban két dokumentációt is kellett 
készítenünk ennek nyomán. Elsõként a benyújtott pénzügyi 
beszámoló vizsgálatát követõen az elszámolásra benyújtott 
számlákból kértek néhányat  szúrópróbaszerûen -, az alátámasztó 
dokumentációval együtt. Ezt követõen a szakmai beszámoló 
kiegészítését kérte tõlünk a közremûködõ szervezet. Az így 
benyújtott dokumentumok jelenleg vizsgálat alatt állnak. Az 
elbírálást, és a beszámolók jóváhagyását követõen kerülhet sor a 
támogatási szerzõdés szerinti második támogatási részlet 
kifizetésére.

Az télies idõjárási viszonyok megérkezésével csaknem egy 
idõben fogyott el a kerti munka is. Így az iskolakerti foglalkozások 
az IKSZT épületébe költöztek a tavaszi munkák megkezdésének 
idejéig. A gyerekek az eddig gyûjtött növényekbõl, termésekbõl 
készítenek kézmûves tárgyakat, az adventi idõszak alatt fõként a 
karácsonyi ünnepkörre készülve.

November hónapban egy igen kedves hölgy, Szabó-Nyulász 
Melinda látogatott az általános iskolába. Melinda illusztrátor, 
grafikus, és a Játékmûhely elnevezésû alkotómûhely vezetõje. Az 
általa vezetett foglalkozáson készült rajzokból továbbdolgozva egy 
kis rajzfilm is készül.

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

Lakatos Zoltán
1970-2014

Magashegyi u. 27.

Gólyahír: Bablena Emília - 2014. 11. 16.

Szülõk:

Mócsány Georgina és Bablena Ferenc

Újságunk munkatársainak

Bablenáné Mócsány Georginának és Bablena Ferencnek

2014. november 16-án megszületett kislánya, Bablena Emília.

         Emília 45 cm-esen és 2700 g-osan látta meg a napvilágot. Édesanyjának és édesapjának

                ezúton is gratulálunk és kívánunk erõt, egészséget és sok boldogságot! Rimóci Újság szerkesztõsége

Szociális bolt ünnepi nyitva tartása
December  22. hétfõ 6 - 17

December  23. kedd 6 - 17

December  24. szerda 6 - 11

December  25-26. ZÁRVA

December  27. szombat 6 - 12

December  28. vasárnap ZÁRVA

December  29. hétfõ 6 - 12

December  30. kedd 6 - 17

December  31. szerda 6 - 11

2015. január  1. csütörtök ZÁRVA

2015. január  2. péntek LELTÁR

2015. január  3. szombat LELTÁR

2015. január  4. vasárnap ZÁRVA

2015. január  5. hétfõ LELTÁR

NYITÁS: 2015. január 6. kedd 6-kor!

Minden kedves vásárlónknak szeretetteljes, áldott 
karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánunk!

a Szociális bolt dolgozói

Kabda Tamás és Balázs Bernadett 
2004 - 2014 december 18.

10 éves évfordulóra:

Ha rám gondoltok, soha nem sírjatok

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok,
Ha szép idõ van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!

Ha telihold van, az értetek ragyog,
S azt jelenti, hogy boldog vagyok,
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem,
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Mert a szívetekben jó helyen vagyok.

Bangó Lajosné
1933-2014

Akácos u. 30.

Kovács Bertalanné
1914-2014

Rákóczi u. 4.

Labdarúgás, OTP Bank Bozsik program 
2014/2015.

„A sport nem csak a testnevelés, hanem a léleknek is a 
legerõteljesebb és legnemesebb nevelõ eszköze”. 

-Szentgyörgyi Albert-

Véget ért a november és vele együtt az utánpótlás, valamint az 
intézményi tornák õszi fordulói is lezajlottak. Az U7-U9-es 
korosztály, tehát a 6-9 éves gyerekek 4 fesztiválon és egy tornán 
szerepeltek, míg az U11-U13-as csapat tagjai 7 tornán vettek részt. 
Ezen idõszak alatt az utánpótlás csapat kétszer játszott Balassa-
gyarmaton, hat alkalommal Szécsényben és két alkalommal adtunk 
otthont mi rimóciak a labdarúgásnak. A Bozsik program elsõdleges 
célja, hogy minél több gyerekkel szerettessük meg nem csupán a 
labdarúgást, hanem magát a sportot, a mozgást és az egészséges 
életmódot. Egyre több gyerek bevonása a programba azért fontos, 
mert így nagyobb lesz a merítési lehetõség a magyar labdarúgás 
számára. Örömmel tapasztaljuk ország szerte, hogy egyre több lelkes 
és igen tehetséges lány is rúgja a labdát a pályákon és ha nem is lesz 
mindenkibõl profi labdarúgó, de megmarad a sportnál, majd késõbb 
gyermekeit is a sportos életmódra neveli, azt kell mondjam, már 
sikereket értünk el.  A 6 és 9 év közti kis focisták, valamint intézményi 
részrõl egészen 11 éves korig a gyerekek fesztiválokon vesznek részt 
vegyes csapatokban. Ezen alkalmakkor a sportpálya egész területén 
kialakított úgynevezett munkahelyeken folyik a „munka”. Labdás 
koordinációs feladatokat, különféle ügyességfejlesztõket, valamint a 
foci játékszituációit imitáló labdás játékokat játszanak a gyerekek. 
Egyik fõ szabályunk, hogy egyetlen egy álló gyerek sem lehet a pályán, 
mindenki mozog, feladatát végzi.  Mindez egyrészt azért történik így, 
hogy a kisebb gyerekek minél sokoldalúbb képzésben részesüljenek, 
mind fizikailag, mind lelkileg, másrészt azért, hogy ebben a zsenge 
korban még véletlenül sem az eredményekre való törekvés, a 
mindenáron való gyõzni akarás és a góllövés álljon a középpontban. 

Október 16-ána rimóci sportpályán a II. korcsoportnak rendezett 
fesztiválon 10 település csapata, valamint több mint 100 gyerek vett 
részt és lett foglakoztatva másfél órán át. Itt ragadnám meg a 
lehetõséget, hogy korcsoportonként kiemeljek néhány nevet, akinek  
teljesítménye, küzdeni akarása vagy csupán a játékhoz és nem utolsó 
sorban az edzéshez való hozzáállása példaértékû kell legyen mások 
számára. U7: Laczkó Márk, Pásztor Dóra, Kormány Máté. U9: Bangó 
Bendegúz. U11: Balázs Lajos, Bangó Mónika. U13: Bangó Dávid 
(kapus) Rácz Zsanett. Köszönöm Burik-Vincze Ágotának és Vincze 
Gergõnek, hogy segítettek a szervezésben és a hazai tornák 
lebonyolításában.

Végül gratulálok minden játékosnak, akik végig küzdötték az õszi 
szezont, ott voltak, amikor hideg is volt vagy olykor szemerkélt az esõ 
és sáros, csúszós volt a pálya. Ott voltunk egy csapatként, mert 
szeretjük ezt a sportot, melyet a legendák szerint valaha Pelé „szép 
játéknak” nevezett.                                                      Kovács Norbert

2014.11.22. Bozsik Egyesületi Torna U11/U13 - Rimóc sportpálya

Bada Gyula
1967-2014

Mikszáth út 25.

V V

            ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos 
Orvosi Rendelõért Rimócon”

November hónapban benyújtásra került a projekt utolsó, még el 
nem számolt számláit tartalmazó idõközi kifizetési kérelem és 
beszámoló, illetve a projektet lezáró záró beszámoló is. Mindkettõre 
érkezett hiánypótlási felszólítás, melyek hiánytalanul eleget 
tettünk.

Az eszközbeszerzés során felmerülõ költségmódosulások miatt 
egy változás bejelentést is készítettünk, melyet a Közremûködõ 
Hatóság  jóvá is hagyott.

November 28-án délután lezajlott az épület ünnepélyes átadása 
is. Az ünnepség során táncoltak az általános iskola diákjai, Fedelin-
né Kanyó Adrienn felkészítésével, Bablena Blanka egy Karinthy-
novellát olvasott fel, és humoros énekeivel szórakoztatta a 
közönséget id. Bablena Ferenc. Beszkid Andor polgármester úr 
ismertette a pályázat és a kivitelezés részleteit, illetve megköszönte 
mindazok munkáját, akik részt vettek az épület megújításában. Dr. 
Verbói Klára doktornõ az épület jövõbeni használójaként szólt 
néhány szót. A szalag ünnepélyes átvágása és Czombos József 
plébános atya áldása után az érdeklõdõ közönség megtekinthette az 
elkészült épületet is.

December 2-án lezajlott a projekt záró helyszíni ellenõrzése is. 
Ennek során a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. három munkatársa vizsgálta 
az elkészült épületet, a beszerzett eszközöket, illetve a projekt teljes 
helyszíni dokumentációját. Az ellenõrzés során mindent rendben 
találtak. Külön kiemelték az épület kivitelezésének igényességét. 

Elõre láthatólag néhány napon belül megérkezik az építésügyi 
hatóság által kiállított használatbavételi engedély, melynek birtoká-
ban az orvosi szolgálatok is visszaköltözhetnek az épületbe.

Beszkid Veronika
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Benkó Ágnes és Szabó Dániel

2014. május 17.

Telek Zsuzsanna és Petrovics Dávid

2014. augusztus 16.

Király Tímea és Tóth Gábor

2014. augusztus 30.

Kalashnik Mariia és Csemer Zoltán 2014. október 14.Jusztin Eszter és Miskédi Miklós 2014. szeptember 6.

2014. november 15-én 10:00 órától tartottuk meg a Dr. környezetükben tekintettük meg. A kiállításra egy „idõvonalat” 
Manga János Közösségi Ház  IKSZT-ben a Települési Értéktár készítettünk, mely bemutatta az év során megjelenõ jeles és a 
Bemutatónkat és Kiállításunkat. Több hónapja annak, hogy rimóciak számára fontos napokat, ünnepeket, idõszakokat, az 
kezdetét vette a rimóci érétkek összegyûjtése, rendszerezése. idõszakokhoz kapcsolódó szokásokat, munkálatokat, esemé-
Keddenként ült össze az a kis csapat, aki lelkesen kutatta a nyeket. Kinyomtattunk egy nagy térképet, melyen Rimóc kül- 
különféle kategóriákba tartozó értékeket. Az eddig 23 oldalból és belterülete volt látható. A térkép mellé fényképeket 
álló értéktár lista szinte minden területet magába foglal: helyeztünk, s összekötöttük a térképpel, így is szemléltetve, mi-
hagyományos ételek, a paraszti élethez és a valláshoz hol található, s mennyi érték vesz minket körül. A kiállított 
kapcsolódó szokások, hagyományok, természetben meg- tárgyak között voltak rimóci képeslapok, kiadványok, könyvek, 
található különlegességek, épített örökségeink, civil szerve- CD-k, a Rimóci Újság példányai, egyedi gyûjtemények és 
zeteink, csoportjaink, a település „híres” emberei, és még kézimunkák szebbnél-szebb alkotásai. Mindemellett helyet 
sorolhatnánk… Többen jelezték, hogy van otthonában olyan kaptak a savanyított és befõzött „termékek”, gyúrt tészták, 
tárgy, mely értékként szerepelhet a továbbiakban, pl. bútorok, melyek nem csak önmagukban, hanem az elkészítés módján, 
fényképek, ruhák, terítõk, stb., ezeket a jövõben igyekszünk technikáján, tudásán is értéket képviselnek. A gasztronómiai 
majd felkeresni, lefényképezni, dokumentálni, hogy gazdagítsa bemutató volt a kiállítás „legkellemesebb” része, hiszen nem 
a rimóci értéktárat. csak bemutatásra, hanem fogyasztásra is kerültek az elkészített 

A Bemutató és Kiállítás létrejöttét a Nemzeti Mûvelõdési hagyományos ételek. Kóstolható volt vajaljával és hagymával 
Intézet Nógrád Megyei Irodája is segítette. Az Intézet készült túrós bukta, mákos és diós frentõ, krumplilaska, 
megállapodást kötött a Rimóci Kobak Egyesülettel, mint az meggyes, mákos és túrós rétes, túróslepény, mákos és túrós 
IKSZT szakmai mûködtetõjével, valamint Rimóc Község dedelle, herõke, valamint lecsós, káposztás és túrós haluska. A 
Önkormányzatával is. A Bemutatóra és Kiállításra minden jelenlévõk elmondása alapján minden étel remekül sikerült, 
„területrõl” igyekeztünk megjeleníteni egy-egy témát, amit az is jelez, hogy nap végére minden elfogyott. A finom 
elõadások, fényképek, kiírások formájában, valamint „élõ”, ebéd után útnak indultunk, hogy kis kört tegyünk a faluban. Az 
érzékszervekkel tapasztalható módon is próbáltunk bemutatni Erzsébet térttõl indultunk, majd betértünk a templomba, azt 
az értékeket. követõen a Fõkötõ kiállítást látogattunk meg. A séta során 

A nap 10:00 órakor kezdõdött, melyre sajnos a vártnál Jusztin Péter vállalta magára az idegenvezetõ szerepét. A 
kevesebb résztvevõ érkezett. Elsõként Beszkid Andor kiállítás után megálltunk a kapás asszony, vagyis a Nap-
polgármester úr elõadásában hallhattuk és láthattuk a Rimócról számos-óra elõtt, majd folytattuk utunkat a Babamúzeumhoz. 
készült összefoglalót, mely szinte minden területet érintett, s Sajnos idõhiány miatt a Falumúzeumot csak kívülrõl tekintettük 
melyben egy virtuális sétát tehettünk a település kül- és meg. Miután visszatértünk a közösségi házba, Jusztin Péter 
belterületein egyaránt. Ezt követõen a településen és környékén mondott pár szót a szellemi kulturális örökségrõl, majd a 
található természeti értékek bemutatása következett, melyet ifj. népzene és néptánc vette át a vezetõ szerepet. Paluch Norbert a 
Bablena Ferenc közvetített a hallgatóságnak. A Csernák néptánc és viselet alakulásáról, fejlõdésérõltartott elõadást. Õt 
Szabolcs (Nógrádsipek) által összeállított prezentáció kiemelte id. Bablena Ferenc éneke és a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes 
a legfontosabb természeti kincseinket, az Oromlyukban mûsora követte, akik élõ néptánc és viselet bemutatót tartottak. 
található gyurgyalag telepet, a mára az egyik utolsóként Az talpalávalót a Rimóci Rezesbanda szolgáltatta. Mint minden 
megmaradt, természetes eredetû, lefolyástalan Békás-tó rimóci csoport, az Együttes és a Rezesbanda is része a Telepü-
élõvilágát, köztük a vöröshasú unkát, valamint a Sajgó nappali lési Értéktárnak.
lepke állományát és több védett növény közül a piros A jó hangulatú, sok ismeretet átadó nap ezzel a résszel 
kígyósziszt és az orhidea félék családjában tartozó szúnyoglábú záródott. Reméljük, aki eljött nem bánta meg és hasznos tudással 
bibircsvirágot. Nagyon sok védett növényünk és állatunk van, gazdagodott a településünkkel kapcsolatban. Köszönöm a 
ezért mostantól még jobban vigyázzunk rájuk! Ezt követõen szervezésben és lebonyolításban résztvevõk segítségét, s 
Szabó Mónika „Rimóc község egyedi tájértékei” címmel tartott mindenkinek, aki bármilyen munkával hozzájárult a nap 
elõadást, melyben olyan értékek is felelevenítésre kerültek, sikeréhez! Külön köszönöm Jusztin Péterné Hédike munkáját, 
mely mindig is része volt az életnek, csak manapság már aki nagy segítséget jelentett a dolgok ide-oda szállításában.
kevésbé használják, ismerik õket. Elõadásából ki szeretnék Az értéktárral kapcsolatos munka tovább folytatódik a 
emelni egy nagyon fontos gondolatot: „A táj ahol születünk, jövõben, januártól újra rendszeressé válnak majd a csoportos 
ahol élünk, ahol tanulunk, formál bennünket, embereket. Mi megbeszélések. Ezúton bíztatok mindenkit a bekapcsolódásra, 
emberek formáljuk azt a tájat, ahová születtünk, ahol élünk, hiszen még nagyon sok munka vár ránk, hogy mindent pontosan 
ahol tanulunk.” Az elõadások után a kiállítás bemutatása dokumentáljunk és megõrizzünk az utókor számára. Terveink 
következett. Azokat a használati tárgyakat, melyek meg- szerint az értéktár könyv, esetleg CD formátumban nyeri majd el 
találhatók a helyi kiállítóhelyeken, nem kerültek a közösségi végsõ formáját. Addig is járjunk nyitott szemmel, mert nem tudni, 
házban bemutatásra, mert azokat a faluséta során saját hol bukkan fel valami, ami számunkra értékes és egyedi.       B-VÁ

Települési Értéktár Kiállítás és Bemutató

A RIMÓCI ÚJSÁG A KÖVETKEZÕ ÉVRE IS ELÕFIZETHETÕ!
Kérjük, szíveskedjen elõfizetési igényét 2015. január 3-ig (szombat) jelezni,

illetve az elõfizetési díjat rendezni a Szociális Boltban.
Az elõfizetési díj 2015-re 2.000 Ft/év. Az újság ára 2015. januárjától 180 Ft/db.
Családtagnak, barátnak, rokonnak, ismerõsének is elõfizethet a Rimóci Újságra,
és mi havonta postán megküldjük számára. Az elõfizetés ez esetben: 3.700 Ft/év

Hirdetési díjak 2015-ben nem változnak.

Áraink:
1/8 oldal    400 Ft ¼ oldal    800 Ft
½   oldal 1.600 Ft 1  oldal 3.200 Ft
Néhány ok, hogy miért érdemes elõfizetni?

- elsõként értesül a legfrissebb rimóci eseményekrõl, történésekrõl
- ha nem tudott részt venni a rendezvényeken, elolvashatja, mi hogyan történt,

- olcsóbb, mint havonta minden lapszámot megvenni
(megvásárolva: 11x180 Ft + 250 Ft (decemberi szám) = 2.230 Ft, elõfizetve: 2.000 Ft)

- elsõként kapja kézhez               - biztos, hogy megkapja
- házhoz viszik (minden hónap elsõ vasárnapján)

Szécsény város 2015. évi 
vásárnaptára

Vásár idõpontja:               Jellege:

1.) 2015. január 26. hétfõ országos kirakodóvásár

2.) 2015. március 23. hétfõ országos kirakodóvásár

3.) 2015. április 27. hétfõ országos kirakodóvásár

4.) 2015. május 18. hétfõ országos kirakodóvásár

5.) 2015. június 22. hétfõ országos kirakodóvásár

6.) 2015. augusztus 24. hétfõ országos kirakodóvásár

7.) 2015. szeptember 21. hétfõ országos kirakodóvásár

8.) 2015. október 26. hétfõ országos kirakodóvásár

9.) 2015. november 23. hétfõ országos kirakodóvásár
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Bárcsak Jézus ma is megszületne minél több ember szívében!ADVENT

Kevesebb lenne a magányos, hontalan,Lassan elkezdõdik az advent, a karácsonyi elõkészület ideje. Az 
szeretetre éhezõ ember.advent nem divat kérdése. Ilyenkor Jézus jövetelét, születését 

várjuk. Õvele szeretnénk találkozni, felé sietünk. És ez így van Készüljünk fel a karácsony méltó ünneplésére! Imádkozzunk együtt 
minden esztendõben, teljesen függetlenül attól, hogy éppen mi a 

szenteste a karácsonyfa alatt! Köszönjük meg Isten jóságát és 
divat. Minden adventben, idén is Jézus születésére szeretnénk 

szeretetét, hogy elküldte hozzánk Fiát, Jézust! Karácsonykor nem 
felkészülni, mert erre szolgál az adventi idõ.

az ajándékok a legfontosabbak, hanem az, hogy megszületett a 
Az advent szó eljövetelt jelent. Az Úr Jézus születésére 

Megváltó.készülünk. Az ószövetségi nép adventje Ábrahámtól mintegy 
kétezer évig tartott. Ezekben a hetekben Jézus második eljövetelére A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR
is gondolunk. Õ ismét eljön a világ végén. Minden ember meg fogja 

Karácsony napja után a szentek ünnepei következnek. December látni az õ dicsõségét és hatalmát. Isten országa leszáll a földre és 
26-án Szent István diakónusra emlékezünk. Õ volt a keresztény-megvalósul a szeretet, a béke és az öröm. Jézus megígérte, hogy 
ség elsõ vértanúja. Másnap 27-én Szent János apostol a szeretett addig is mindennap velünk van. A Szentíráson keresztül tanít 
tanítvány emléknapja van. A karácsony nyolcada alatti vasárnapra minket, õ bocsátja meg bûneinket és költözik a szívünkbe a 
került a Szent Család vasárnapja. A betlehemi gyermek-szentáldozásban.
gyilkosság áldozataira az aprószentek napján, december 28-án Az advent hangulatát a várakozás, a bûnbánat és az öröm 
emlékezünk. December 31-én, Szent Szilveszter pápa emlék-jellemzi. Liturgikus színe a lila. Adventi szokás a hajnali roráté 
napján délután a templomban hálát adunk mindazokért a szentmise.

adventi koszorú kegyelmekért, amelyeket az elmúlt év folyamán kaptunk. Ez Az  négy gyertyája a négy adventi vasárnapot 
jelképezi. A sorban meggyújtott négy gyertya növekvõ fénye alkalommal a plébános atya beszámol mindarról, ami az egyház-
figyelmeztet arra, hogy Krisztusnak, az igaz világosságnak az községben történt, s köszönetet mond mindazoknak, akik a 
eljövetele közeledik. közösségért fáradoztak.
Az adventi koszorú örökzöld ágakból készül. Négy fehér gyertya Az óév búcsúztatását, az új esztendõ beköszöntét a pogányság 
található rajta, amelyek közül hármat lila, egyet pedig rózsaszín kicsapongó hangos mulatozással ünnepelte. Ezért az Egyház 
szalaggal kötnek át. Minden adventi vasárnapon eggyel több Szilveszter napját bûnbánati nappá tette. Késõbb január elseje 
gyertyát gyújtunk meg. A rózsaszín szalaggal díszített gyertyára Szûz Mária emléknapja lett. Ezen a napon emlékezünk meg Szûz 
advent 3. vasárnapján kerül sor. Mária istenanyaságáról és ez a nap Jézus névadásának napja is. A 
Adventben a karácsonyra készülünk. Lélekben mi is átéljük, polgári év kezdete egyben a Béke világnapja. Január 6-a Urunk 
ahogyan az emberiség a Megváltót várta, és ahogyan Szûz Mária 

megjelenésének ünnepe, népies nevén vízkereszt. Ezen a napon 
várta Jézus születését. Igyekszünk minél több jót tenni, ha lehet, 

emlékezünk a napkeleti bölcsek látogatására és vizet szentelünk.
részt veszünk a hajnali szentmiséken, a rorátékon, imádkozunk, 
énekelünk az adventi koszorú mellett.

KARÁCSONY
Az elsõ három évszázadban nem ünnepelték meg a karácsonyt. 
Rómában Aurelianus császár 274. december 25-én avatta föl a 
legyõzhetetlen Napisten templomát. A pogány világ hangos utcai 
ünnepléssel a világosság istenét ünnepelte, aki legyõzte a sötétség 
istenét. A keresztények nem vettek részt a pogány istentisztelete-
ken. Számukra az igaz Világosság  amely megvilágít minden 
embert  maga Jézus Krisztus volt. Hogy a téli napforduló pogány 
ünnepét kiszorítsák, december 25-ét keresztény tartalommal 
töltötték meg. Ezen a napon emlékeztek meg Jézus születésérõl. 
Csendesen családi körben ünnepeltek. Ez a szép szokás máig 
megmaradt. Szenteste mindenki hazaigyekszik a családjához. A 
boltok korábban bezárnak, a közlekedés leáll, elcsendesedik a 
város. A karácsony ünneplése Rómában, a kereszténység 
központjában a 330-as évekre nyúlik vissza. A láthatatlan Isten 
látható természetben való megjelenésének Jézus születésének az 
ünnepe, egyben a család ünnepe is. A családok példaképe a 
názáreti Szent Család. Karácsonykor Isten népe ünnepel. Sokan 
keresik föl a templomokat, ahol fölépítik a betlehemi istálló mását.
A templomban a gyerekek pásztorjátékot mutatnak be, egyes 
helyeken még élõ népszokás a betlehemezés. Ministránsok, cserké-
szek napjainkban ismét újra élesztették e szép szokást.
Az éjféli mise Jézus születésének hírüladását jelképezi.
Az ünnepi nagymisén Szent János evangéliumának elsõ szakaszát 
olvassák föl az Ige megtestesülésérõl.
Isten emberré lett. Erre emlékezünk karácsonykor a szeretet, a béke 
és az öröm ünnepén. Az emberek ezen a napon bensõségesen Tartalmas felkészülést adventben és nagyon szép karácsonyi 

ünnepeket, áldásos új évet kívánunk községünk minden ünnepelnek, emlékeznek Jézusra, aki kétezer évvel ezelõtt elhozta 
lakójának!               Szeretettel: József atya és munkatársaia megváltást és a békét a földre.

A karácsonyi lelki felkészülésünk a következõképpen 
történik:

1. November 29-én, szombaton délután 2 órakor hagyomá-
nyos adventi koszorúkészítés a plébánia közösségi 
termében. Ugyanezt megteszik a keresztény családok 
otthonaikban. Esténként a koszorú gyertyái mellett végzik 
az esti imájukat.

2. Rimócon advent kezdetére esik templomunk és egyház-
községünk védõszentjének: Szent Miklós püspök 
ünnepe. Õ a szeretet szentje. Példája figyelmeztet, hogy 
mi is újuljunk meg szeretetben és békességben. Ezt segíti 
az elõtte lévõ estéken a lelkigyakorlat: csütörtök, péntek, 
szombat (december 4-5-6) este 6 órakor. Elõtte 5 órától 
gyóntatás. Búcsúi szentmise délelõtt 11 órakor lesz, 
melyet dr. Beer Miklós püspök atya végez.

3. Hajnali misék is lesznek: kedden, szerdán, csütörtökön 
reggel 6 órakor, elõtte szentgyónási lehetõség. Péntek, 
szombat estéken 5 órakor adventi misék.

4. Gyermekek és fiatalok énekes, ministráns próbákkal, 
pásztorjátékkal és betlehemezéssel segítik az ünnepi 
elõkészületet.

5. Karácsony elõestéjén éjféli szentmise is lesz. Ünnepek-
ben nem lesz gyóntatás. Az adventi idõben mindenkinek 
lesz alkalma „lelki nagytakarítása”. Minél elõbb tegyük 
meg, így lesz egyre bensõségesebb az elõkészületünk.

6. Vasárnap és ünnepekben a szentmisék délelõtt 11 órakor 
kezdõdnek.

Közremûködött a Rimóci RezesbandaA kiállítás egy része

A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes mûsora A nézõközönség

Hagyományos gasztronómiai bemutatóÉrtékeinket saját környzetükben is megnéztük

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

A végéhez ért a XX. évfolyamunk, és novemberben ünnepelte 19. születésnapját a Rimóci Újság. A 
szerkesztõség jelen lévõ tagjai egy kis összejövetel mellett vágták fel az Erdélyi Ferencné, Mártika 
által sütött finom tortát.
Sajnos az utóbbi években már egyre kevesebben tudunk részt venni a havi megbeszéléseken, hiszen 
sokakat leköt a munka, a család vagy más szervezet érdekében végzett társadalmi munkája. 
Újságunk két munkatársa, Bablenáné Mócsány Georgina és Bablena Ferenc „igazoltan” volt távol, 
hiszen pár héttel ezelõtt született meg kislányuk, Emília. Innen is kívánunk nekik egészséget, 
örömet és minden jót! És volt még egy ember, aki mindennek ellenére ott lett volna, ha még mindig 
közöttünk van… Reméljük, Barna bacsi odafentrõl nézett le ránk mosolyogva és elégedetten 
pödörte meg hosszú bajszát.
Születésnap. Elgondolkodtató. 19 év. Milyen hosszú idõ, mennyi ember, akinek írását már közölte, 
és mennyi hír, melyrõl tudósított, melyet dokumentált… Ha információnk helyes, akkor Nógrád 
megyében a megyei hírlap után a 2. legidõsebb, rendszeresen megjelenõ lap a miénk! Ez köszönhetõ 
Rimóc Község Önkormányzatának, a Rimóc Községért Alapítványnak, az újság rendszeres íróinak 

és végül a kedves olvasóknak, akik vásárlásukkal, elõfizetésükkel támogatják a fenntartását. Kívánom, hogy az újság élete soha ne érjen véget 
és sok-sok emberöltõn át legyen majd, aki továbbviszi! Ne felejtsenek el elõfizetni 2015. évre sem! Köszönjük!              Vincze Nikolett
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Tanoda a Rimóci gyermekekért”

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
A utolsó õszi hónapban, sok színes és érdekes programban 

volt részük a gyerekházba járó családoknak. 
Márton nap alkalmából megemlékeztünk Szent Márton 

püspökrõl és felelevenítettük a hozzá kapcsolódó nép-
szokásokat. Elkészítettük a ludas kását is, mert aki ezen a 
napon nem eszik libát az a következõ évben szegény marad.

A konyhában tovább mélyítettük sütéssel, fõzéssel kap-
csolatos tapasztalatainkat. Finom, Citrom varázs nevû 
desszertet sütöttünk az anyukákkal. Sütés fõzés közben 
mondókáztunk, énekeltünk a gyerekekkel, hogy formáljuk 
zenei és irodalmi ízlésüket. Megtapogattuk a citrom formá-
ját, vizsgáltuk színét, ízét, illatát. Az kézmosás és az  önálló, 
asztal mellett evés is nagy dolog az egy két éves gyermekek 
számára, amit a gyerekházban folyamatosan gyakorlunk.  

Már kopogtat az ajtónkon a tél, ezért téli dekorációk készí-
tésére is volt lehetõség.

Mivel a mikulás is a kertek alatt jár már, a szülõk  zsákokat 
varrnak, hogy megtöltse azt édességgel, ha megérkezik a 
gyerekházba. Örömmel láttuk, hogy  nemcsak az anyukák, 
hanem az apukák kezében is jól  áll a varrótû.  November 28-
án a családok elkészítették ádventi koszorújukat.

Az ünnepi elõkészületek decemberben tovább folytatód-
nak, mézeskalács sütéssel díszítéssel, karácsonyi ajándékok 
és díszek varrásával,valamint karácsonyfa díszítéssel. A Luca 
napról sem feledkezünk meg. December 13-án búzát ültetünk 
a gyerekekkel, melynek növekedését karácsonyig figyelem-
mel kísérjük. Az adományozás az idén sem marad el a 
gyerekházba járó családok számára.

Sok szeretettel várunk minden rendszeresen járó 
gyermeket az ünnepi elõkészületekre.

Szitáné Mócsány Zsuzsa

Októberben 25-tõl-30-ig, ismét el tudtunk menni egy 

hatnapos táborba, Gyöngyössolymosra, a tábor az egészség 

életmód jegyében telt el.

 Szombaton 9.30-kor indultunk el és 11-órára oda is értünk 

a szállásunkra a tanodás gyerekekkel.

Majd ezt követõen elindultunk az elsõ programunkra, 

Mátra-sástói Oxigén Adrenalin Parkba.

Itt a 1 évestõl a 99 évesig, mindenki talál magának 

szórakozási lehetõséget.

A tanodás gyerekek ki próbálhatták a bob pályát, 

függõhidat, kalandparkot és még sorolhatnám mennyi sok jót. 

Majd  következõ  nap  indulás  a  kis  vasúttal  Mátrafüredre, 

járjuk be az erdõt és a környékét túra vezetõvel. A mátrai 

természetjárás nagy múltra tekint vissza. Már a múlt század 

elején 400 km-es turistaút-hálózat vezette a kirándulókat. Mi a 

tanodás gyerekekkel közösen, ezeken az utakon tettünk meg 

30 km-t 6 nap leforgása alatt. Egy éjszakai túrán is voltunk, 

lámpákkal világítva és csillagászati szakemberekkel, meg- 

tekinthettük a különféle csodálatos csillagképeket.

A Mátrában egy speciális high-tech stratégiai játék vár a 

gyerekekre, amit ki is próbáltak. XXI. századi pörgõs, élethû 

látvány és hangminõség. Ez a játék valós terepen, valós 

szituációkban, igazi ellenfelekkel szólít harcba. Abszolút 

veszélytelen, tanodás gyerekek nagy örömmel játszották, több 

órán keresztül.

Utolsó napon, mielõtt haza jöttünk volna, megnéztük 

Gyöngyösön  a  Mátra  Múzeumot:  gyûjteményei,  kiállításai 

két épületben látogathatók. Az egykori Orczy kastélyban 

vadászattörténeti, helytörténeti, ásványtani és õslénytani 

állandó kiállítások láthatók. A gyûjtemény különlegessége 

Magyarország egyetlen teljes épségben elõkerült és itt 

bemutatott mamutcsontváza. Majd ezt követve a tábor zárása-

ként ellátogattunk, a Gyöngyösi uszoda és termálstrandra, 

ahol a gyerekek nagyon élvezték a meleg vizes, medencéket. És 

még sok-sok szórakozásban volt részük: íjászat, kézmûves 

foglalkozások, túrázás Dezsõ várára, ásványgyûjtés, lovaglás.

Igazán érdekes és tartalmas napokat töltöttünk el a tanodás 

gyerekekkel ezen a táboron is.

Novemberben már az ünnepek elõ készülõdései folynak a 

gyerekekkel. Programjaink decemberben: Adventi koszorú, 

mikulás készítése, karácsonyi jelképek készítése, ajándékok 

készítése, fenyõ közös díszítése, Betlehem készítése. 28-ával 

elkezdtük elkészíteni közösen advent koszorúnkat és 

december 1-jével az adventi naptárunkat is. Gyerekekkel 

közösen készítünk, egyszerû sütiket. Majd szintén készülõdve 

a mikulás ünnepségre, amiben történeteket mesélünk 

egymásnak.

A tanoda munkatársai, Nagyon Boldog
Meghitt Ünnepeket kívánnak!

Készítette: Baranyi Viktor

A hónap képe

A Plébánia homlokzatára került fel a képen látható tábla,
rajta plébánosunk, József atya elérhetõségeivel.

Adventi csendbenvannak még emberek, akik jól érzik Adventi várakozás magukat gyermekeikkel együtt egy Csak hitem mécse ég,
ilyen programon. Adventi csend van.

Az idén November 29-én ismét A szavak helyett egy verssel szeret- Körülöttem mély a sötét.
összejöttünk, hogy közösen elkészítsük nék készülni az Adventi ünnepre.

Adventi csend van.az adventi koszorúinkat.  A plébániánk Koczkáné Melinda
Készül  e mondd a szíved?közösségi terme megtelt gyerekekkel és 

Adventi csendbenszülõkkel egyaránt. Jó volt látni a sok 
ADVENT Gyümölcsöt hoz  e a Hited?szorgos kéz munkáját. A gyermekek 

mosolygását, hallani a huncut neveté- Csend van. Adventi csend van.
seket, látni a szülõk csendes meghitt Nincs hang, csak lélek - beszéd. Szunnyadsz tán? Lámpád sem ég?
beszélgetéseit, a kis közösség családias Adventi csendben Adventi csend van. Ébredj!
hangulatát. Öröm volt látni, hogy Lehullok Uram eléd. Jön a Remény!

Becsó Zsolt országgyûlési képviselõ örömmel fogadta az „250x100 Biztonság” mintaprogram 
együttmûködés kezdeményezését és egyben biztosította támo-

nyitókonferencia Rimócon gatását, valamint kérte az önkormányzatokat, hogy a rendõrök és a 

polgárõrök munkáját segítsék.
A Nógrád Megyei Polgárõr Szövetség és a Nógrád Megyei A rendezvényen részt vettek továbbá a 15 érintett település 

Rendõr-fõkapitányság rendezte meg a „250x100 Biztonság” 
polgármesterei, a polgárõr egyesületek elnökei, és a rendõr-

mintaprogram megnyitóját 2014. november 28-án Rimócon.
kapitányságok vezetõi, valamint a városokban és községekben 

A rendezvényt Beszkid Andor községünk polgármestere 
szolgálatot teljesítõ körzeti megbízottak.nyitotta meg.

A konferencia zárásaként Dr. Nagy László r. ezredes úr és Vass Õt követõen Dr. Nagy László r. ezredes, a Nógrád megyei 
Miklós elnök megköszönve a támogatást, emlékplakettet adott át Rendõr-fõkapitányság vezetõje köszöntötte a megjelenteket. 
Dr. Túrós András ny. r. altábornagy, Skuczi Nándor a megyei köz-Rendõrfõkapitány úr elmondta, hogy a rendõrség a projekt fõ 
gyûlés elnöke, Becsó Zsolt országgyûlési képviselõ és Beszkid célkitûzéseivel azonosulva aktívan szerepet vállal az érintett 
Andor polgármester részére. települések közbiztonságának javításában, és maximálisan 

támogatja a polgárõrség munkáját. A bûnmegelõzési minta- Az együttmûködés megerõsítéseként a résztvevõk egy 
programban Nógrád megye 2 városa és 13 községe vesz részt, így emlékfát ültettek el a sportcsarnok mögötti téren.

Beszkid AndorSalgótarján, Bátonyterenye, Karancsalja, Cered, Zabar, Szilas-
polgármesterpogony, Nógrádszakál, Nagylóc, Rimóc, Nógrádmegyer, Õr-

halom,  Mátraverebély,  Jobbágyi,  Kálló  és  Vanyarc.  
Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárõr Szövetség elnöke 

elmondta, hogy a megyei polgárõr szervezeteknek szorosan 
együtt kell mûködnie a rendõrséggel, a rendészeti szervekkel, 
egyben mûködésüket ki kell terjeszteni és hatékonyabbá kell 
tenni. A napi gyakorlati munka részévé kell tenni a program 
biztonsági-, bûnmegelõzési-, bûnüldözési tevékenységének 
összehangolását.

Dr. Túrós András ny. r. altábornagy, az Országos Polgárõr 
Szövetség elnöke többek között kihangsúlyozta, hogy ezt a 
programot végre kell és lehet hajtani. A feladatok végrehajtását 
számon fogják kérni és egyben motiválják az érintett polgárõröket 
az abban történõ aktív közremûködésre, annak céljából, hogy a 
településeken a lakosság közbiztonságérzete javuljon és csökken-
jen a jogsértések száma. 
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„Barnabás mackó meséi”

Ebben a hónapban is több kulturális programunk volt az 

óvodában; ezek közül kiemelném Telegdy Ágnes írónõ 

látogatását. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár szervezésében jött 

létre ez az író-olvasótalálkozó november 19-én, amelyre a 

gyerekeknek, de még nekünk, felnõtteknek is ritkán van 

lehetõségünk. Az általa írt Barnabás mackó meséit és a kis vidra 

történetét hallhattuk az õ tolmácsolásában, miközben 

projektoros kivetítéssel láthattuk is a meséket. Az elõadás után 

az írónõ minden csoportnak dedikált egy-egy mesekönyvet és 

egy kis ismerkedésre, beszélgetésre is alkalmunk nyílt vele. 

Nagy élményt nyújtott a találkozó mindenki számára.

Virágné Csábi Adrienn Az írónõ a mesekönyve dedikálása közben

A Rimóci Nyulacska Óvoda cspata

,,Elkészülni, vigyázz, rajt!’’

A közös futás elõzte meg a Vitamin-tornát

„Hajrá, ovisok!”

Hosszas készülõdés elõzte meg a rimóci Oviolimpia 

létrejöttét, amelynek ötlete még tavasszal fogalmazódott meg 

bennünk. Szerettünk volna egy olyan programot szervezni, 

amely összehozza a környezõ település óvodásait, óvoda-

pedagógusait, miközben a gyerekek együtt mozognak, játszanak. 

A felkeresésünket minden település óvodája örömmel fogadta és 

6 fõs csapattal vállalkozott a versenyszámok teljesítésére. A 

projekt-napunk költségeit az IPR-es pályázati forrásból 

biztosítottuk. A november 20-án megrendezésre kerülõ Oviolim-

piát a csapatok bemutatásával és egy közös Vitamin-tornával 

kezdtük, amelybe minden jelenlévõ bekapcsolódott. Majd 

következtek a csapatok közti sorversenyek: ugráló labdán való 

ugrálás, zsákban futás, futóbiciklivel akadálykerülés, labda 

átadás, medicin labdagurítás és vonatozás. A pihenés ideje alatt 

banánt, szõlõcukrot és ásványvizet kaptak a gyerekek és a 

felnõttek egyaránt. Ezen a napon mindenki nyertes volt, 

helyezések nélkül. A versenyzõ ovisok egy-egy éremmel lettek 

jutalmazva illetve a csapatok hazavihettek egy emléklapot és egy 

kupát, a rimóci Oviolimpia emlékére. Nagyon jó hangulatban telt 

el ez a délelõtt, csak pozitív visszajelzést kaptunk a vendégeink-

tõl. Abban mindenki egyetértett, hogy ennek a programnak 

legyen folytatása és váljon hagyománnyá az intézményeink 

között. Köszönjük mindenki segítségét, aki hozzájárult a 
programunk megszervezéséhez és lebonyolításához!

Mindenki egyformán részesült az elismerésben és a díjazásban

tombolahúzás következett, amelyen  bár Jubiláló véradók most a fõdíjat nem rimóci nyerte  több 
rimóci véradónak is kedvezett a sze-ünnepsége
rencse. Végül élõzenés vacsora és jó 
hangulatú beszélgetésekkel zárult az este.A Magyar Vöröskereszt kezdemé-

nyezésére 1988 óta november 27-e a A rendezvényt Rimóc Község Ön-
Véradók Napja Magyarországon. Ez kormányzata pénzadománnyal és a 
alkalomból Szécsényben 2014. november Rimóci Kobak Egyesület tárgyi fel-
28-án került megrendezésre a Jubiláló ajánlással s támogatta. Köszönjük a 
Véradók Ünnepsége, melyen Rimóc lehetõséget a Magyar Vöröskeresztnek és 
községbõl ez évben 23 fõ jubiláló vehetett dr. Horváthné Németh Évának, hogy a 
részt. hagyományokhoz híven újra megszervez-

te az ünnepséget.Az ünnepséget dr. Horváthné 
Németh Éva, megyei véradó koordinátor Végül pedig minden rimóci, jubiláló 
nyitotta meg, majd Szécsény város véradónak gratulálunk és köszönjük 
polgármestere, Stayer László köszöntötte nekik, hogy a 2014. év véradásain is részt 
a jelenlévõket. A véradóknak a szervezõk vettek. Reméljük, 2015-ben több fiatal 
ezúttal is készültek mûsorral, melyben véradóval is növekszik a rimóci véradók 
rimóci táncokat is láthattak a térség tábora és még több jubilálót köszönt-
településeirõl eljött véradók. A mûsor után hetünk  jövõre!
a jubilálók köszöntése és díjazása, majd a Vincze Nikolett

Kurtán Attila 70-szeres véradó veszi át ajándékát

Rigó Attilának kedvezett a szerencse a tombolán

70-szeres véradó: 30-szoros véradók: Perczéné Mócsány Gyöngyi (Varsányi út 56.)
Rigó László (Nagykert út 16.)Kurtán Attila (Bem apó út 51.) Percze Béla (Varsányi út 56.)
Tajtiné Virág Viktória (Petõfi út 10.)Rigó Attila (Akácos út 5.)
Vizoviczki Lajos (Magashegyi út 28.)50-szeres véradó: Rácz Sándor (Magashegyi út 58.)
20-szoros véradók:Percze Tibor (Szécsényi út 21.) Pásztor Antal (Bem apó út 39.)
Csemer Zoltánné (Hunyadi út 48.)Rácz Iván (Akácos út 36.)
Pikács Lajos (Mikszáth út 19.)40-szeres véradók: 25-szörös véradók: Vágvölgyiné Kiss Mária (József A. út 4.)Beszkid Andor (Kossuth u. 7.) Bablena Csaba (Nefelejcs u 7.) 10-szeres véradók:Oláh Dezsõ (Magashegyi út 19.) Horváth Gizella (Hunyadi út 1.) Bada Aladár (Hunyadi u. 54.)

Szeles István (Bem apó út 2.) Laczkó Anzelm (Bem apó út 35.) Kabda Istvánné (Szécsényi út 51.)

közösségbe való bekapcsolódás, a hit megerõsítésének az igénye. Éneklõ Egyház Itt az idõ. Ha valamit is tenni akarunk a falunkért, az 
egyházközségért, a lelki üdvünkért, nincs mire várni. Még sokan Ez a címe Római Katolikus Népénektár liturgikus énekekkel 
vagyunk itt tenni kész fiatalok. Még össze lehet kovácsolni a és imádságokkal megtöltött könyvének. A cím hûen tükrözi: akik 
közösséget. Gyertek, és kapcsolódjatok be a gitáros-énekes énekelnek, azok az egyházunk tagjai: a kisgyerekek, fiatalok, 
közösségbe, látogassatok el a próbáinkra. Még fix idõpont nem idõsek, házasok, egyedülállók, tehetséggel megáldott hangúak 
alakult ki, de szombatonként szoktunk találkozni a plébánia vagy kissé hamiskásak. A lényeg, hogy mindegyikünk be-
közösségi termében. Tanuljatok meg gitározni. Segítünk ebben a kapcsolódjon a szentmisébe, a közösségbe általuk. Épen ez a cél 
szándékotokban is. Ha pedig valakitõl távol áll a gitáros éneklés, vezetett annak idején, amikor 2002-ben elkezdtünk gitárral és 
hát van más lehetõség. Graduálék, népénekek, kórusdalok énekesekkel kísérni a szentmiséket. Az évek teltével elõször 
tanulására is lehetõség adódott, köszönve ezt Horváth Dórinak, egyre több gitáros kísérte az énekeket, aztán ahogy az élet 
akinek a kórusvezetés nem csupán munka, hanem lelkes hivatás máshová szólította a fiatalokat, úgy egyre kevesebb. Hogy újra 
is. Gyertek, fiatalok, idõsebbek, felnõttek, kisgyerekek. Szükség meg kell szólítani, és bevonni a kicsiket, kicsit nagyobbakat, akár 
van rátok. Jobban, mint valaha. Hogy az egyház ne csak egy szó felnõtteket is, már nem várhat tovább. Üresek a padok, kevés a 
legyen, hanem maga az élet…                                Kaluzsa Mónikatemplomba járó. Pedig sokan vannak, akikben él az éneklés, a 
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Folyamatban a templomi szobrok festése
A templomban járó hívek már tapasztalhatták az elmúlt idõszakban, hogy egy-egy 
templomi szobor eltûnik a helyérõl, majd megújulva, tisztán és frissen festve kerül a 
helyére. Közel 30 év után a templomi szobrokat Kolumban Bernadett és húga, 
Kolumban Beatrix festi újra Bernadett neve már sokaknak ismerõs lehet, hiszen 
kézzel festett ikonjainak már volt kiállítása községünkben is. A szobrok festésérõl õt 
kérdeztem.- Hogy kezdõdött a munka, ki kért fel a feladatra?
- Templomi restaurálással is foglalkozom, és Rimócon is hallottak rólunk. Golopi 
Károly kért fel a szobrok felújítására.
- Ezt te tanultad valahol, vagy utána jártál?
- Igazából ikonfestõ vagyok és az ikonok javítása is ide tartozik, tulajdonképpen az elsõ 
oltárkép restaurálását ennek a foglalkozásomnak köszönhetem, tehát külön a restaurá-
lást nem tanultam.
- Hány szobor festésén vagy túl így november elsõ hetében?
- 6 szobor van kész, 3 felújítás alatt.
- Segít benne valaki?
- Igen, a húgom, Kolumban Beatrix segít a festésben.
- Hogy történik a festése, milyen festéket használtok?
- A szobrok, ha hiányosak vagy repedtek, akkor pótoljuk, majd letakarítjuk. Akrillal 
festem, mert vízálló és szépen ki lehet dolgozni az arcokat. Tehát alapozás után jön a 
kidolgozás.
- A pótlásokat is te csinálod, vagy azokban segít valaki?
- Nem, azt én csinálom, én faragom, ha kell, vagy ragasztom.
- Hogyan dolgoztok? Mennyi idõ egy-egy szobor újrafestése?
- Kb. 2 órát szoktunk dolgozni, mert hideg van és nem szárad a festék, meg a munka-
helyemre is el kell jutnom.
- Mindig a templomban dolgoztok?
- Nem mindig, de jobb az, ha a templomban dolgozunk, mert nehezek a szobrok. Egy kis 
szobor itthon van nálam, és Szent Imre szobrát is itthon festettük.
- Mibõl vannak a szobrok?
- A szobrok nagyrészt gipszbõl vannak, de van közöttük fából faragott is.
- Mi a legnehezebb egy-egy szobor felújítása során?
- A hiányzó kezek pótolása, például hátul a Szent Antallal szemben lévõ Szent Vince 
ujjait ki kell faragni fából.
- És a színek? Minden ugyanolyan marad vagy kell valahol változtatni?
- Volt olyan szobor, ahol nem úgy volt festve, ahogy annak lennie kellett volna. Ilyen 
esetben úgy festem, ahogy kell. A kék ruha szín vagy arcszín nem folyhat egymásba, 
precízen kell festeni, figyelni kell a vonalakra. Szent Erzsébetnek a nyaki ruha rész is be 
volt festve arcszínnel például. Ezeket javítom.
- Hogy látod, mikorra lesztek kész a festésekkel?
- Ebben a hónapban mindenképp végzünk.
- Akkor a templomunk búcsújára megújult szobrok várják Miklós püspök atyát.
- Igen. Februártól azonban újra a templomban fogunk dolgozni a bútor restaurátor 
kollégám a fõoltárt fogja csinálni, én az oltárképet tisztítom és a stációkat.
- Köszönjük, arról majd akkor jövõre beszélgetünk. Addig is további jó munkát! 

Vincze Nikolett

kimondják, hogy mi az, ami nem jól mûködik, és mi az, amivel ,,Család, légy, ami vagy!” nyíltan, álszentséget félretéve kell foglalkozni. Megdöbbentõ érzés 
volt, hogy ott azoknak a nehézségeknek a megfogalmazására került Egyházmegyei zsinat Balassagyarmaton
sor, amirõl sokan még mindig azt gondolják, hogy nem illendõ 

Az egyházmegyei zsinat olyan, papokból és világiakból álló beszéli, kimondani. A zsinat hitelességéhez és közérthetõségéhez 
tanácsadó testület, amely az egyházmegye püspökének nyújt nagyban hozzájárult az elõadók személye. Megszólalt közöttük 
segítséget. Beer Miklós atya szívügye, hogy egyházmegyéjében doktornõ, pszichológus, sokgyermekes házaspár, édesapa, aki 
teret adjon a megszólalásra, mind a papjainak, mind a híveinek, maga is nagycsaládból származik, és ezt az értéket adja tovább. 
ezért 2013-ban, a Vatikáni Zsinat meghirdetésének 50. év- Beszéltek a nehézségekrõl, problémákról, olyanokról ami 
fordulóján meghirdetették a váci egyházmegyei zsinatot. A mindannyiunk életében ott vannak. Ezzel nagyon közel hozták a 
zsinaton belül elindított egy 10 témakörbõl álló zsinati ,,láncot”, résztvevõk számára a beszélgetéseket, hiszen sorsközösséget 
melyet az egyházmegyében más-más helyszíneken hívott össze a érezhettünk, nem pedig ,,tanácsadásról” szólt a dolog. Minden 
püspökatya, zsinati felelõsökkel, fontos témakörökkel. November elõadó témakörére reagálhattak az ottlévõk. Néhány mondatban 
13-án Balassagyarmaton volt zsinati ülés, melynek témaköre elmondhatták az aktuális észrevételeiket, saját egyházközségükben 
mindannyiunkat érint: A CSALÁD. Hiszen mindnyájan családba tapasztaltakat. A zsinati ülés imával és agapéval zárult. 
születtünk, élünk. A zsinaton a szervezõ atyákon kívül a kerület Mindenkinek szüksége van arra, hogy meghallgassák. És még 
több egyházközsége is képviseltette magát papjaival együtt. Az inkább arra, hogy õ is meghallgasson másokat. Hogy kinyíljon a 
ülésre több elõadót is meghívtak, akik nagyon nyíltan és szemünk, a szívünk, a valóságos gondok, megoldást váró ügyek 
szókimondóan beszéltek az aktuális helyzetrõl: a család ,,csõdbe” felé. Hogy nyitottak legyünk, és lássuk, nem vagyunk egyedül. 
jutásáról, a fiatalok helyes szexuális nevelésének fontosságáról, a Advent kezdetén foglaljuk imáinkba az egyházunk ügyeit, hogy 
nõi és férfi szerepekrõl a család életében, az elváltakról, a fogam- azok elsõsorban Istennek és ne az embereknek feleljenek meg.
zásgátlás kérdésérõl, az euthanáziáról... Akik ott voltunk azt 

Kaluzsa Mónikaérezhettük az elõadók megszólalásakor, hogy na végre valakik 

Gondolatok: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
kívánok a Rimóci Újság olvasóinak!Vége

U.I.: Hamu alatt hosszan izzik a parázs, majd tûz lesz belõle.Búcsúzom a kedves olvasóktól, köszönöm szépen 
azoknak, akik olvasták a „gondolataimat”. Nem írok 

Lõrik Sándortöbbet tovább!

Képzések a Közösségi Házban Események
A DEKRA Akadémia szervezésében A közösségi házat egyre több szervezet találja meg, mint 
immár két külön képzés valósul, eseményeinek, programjainak megfelelõ helyszínt. A 
valósult meg a Közösségi Házban. Az Cserhát Natúrpark egy értéktárakkal kapcsolatos program-
aranykalász képzés már véget ért, ját szervezte meg nálunk, több településrõl érkeztek 
Rimócról és a környékrõl komolyabb értéktárakkal foglalkozó szakemberek.
számú érdeklõdõ vett részt rajta. A A "250x100 Biztonság" mintaprogram nyitókonferenciáját is 
pálinkafõzõ tanfolyamra szintén sokan nálunk tartották. Bizonyára többen észrevették november 

járnak. A DEKRA akadémia különbözõ helyszíneken oldja 28-án a nagyszámú rendõri jelenlétet és a polgárõröket. A 
meg a képzéseket, a gyakorlati képzések közül néhány, Nógrád Megyei Polgárõr Szövetség és a Nógrád Megyei 
viszont az elméleti képzések szinte minden eleme a Rendõr-fõkapitányság rendezte meg a megnyitót. Az 
Közösségi Házban kerül megrendezésre. Elmondhatjuk, országos program célja a lakosság szubjektív közbiztonság-
hogy a Közösségi Házban képzések megtartására is minden érzetét hangsúlyozottan figyelembevevõ, az átlagtól eltérõ 
lehetõség adott. közbiztonsági kihívásokkal rendelkezõ településeken 

megvalósítható középtávú polgárõr cselekvési célok, illetve Múzsa Gála
prioritások kijelölése, a végrehajtás módjainak meg-Már beszámoltunk róla, hogy településünk is 
határozása, kiemelt támogatása és a fejlesztés folyamatos részt vesz a Múzsa Mûvészeti Fesztivál 
biztosításával hozzájárulni az életminõséget javító programjain, szervezõként és résztvevõk 
közbiztonság fenntartásához. A rendezvényen részt vettek: toborzójaként is. Salgótarjánban rendezték 
Dr. Túrós András ny. r. altábornagy, az Országos Polgárõr meg a fesztivál záróprogramját, a korábbi 
Szövetség elnöke, Dr. Nagy László r. ezredes, Nógrád megye elõválogatókon jól szerepelt elõadók, mûvé-
rendõrfõkapitánya és Vass Miklós, a Nógrád Megyei szek és alkotók Gáláját. A november 8-i szombaton, a Balassi 
Polgárõr Szövetség elnöke, Beszkid Andor polgármester és Bálint Megyei Könyvtárban kezdõdött a program, ahol a 
Becsó Zsolt országgyûlési képviselõ, továbbá a 15 érintett kézmûves alkotók mûveibõl nyitottak meg egy kiállítást. 
település polgármesterei, a polgárõr egyesületek elnökei, és Rimócról is több kiállítási darab szerepelt, többek között 
a rendõrkapitányságok vezetõi, valamint a városokban és Bablena Feri bácsi faragott klarinét-tartója, Talpai Zsanett 
községekben szolgálatot teljesítõ körzeti megbízottak. égetett ékszerei, Tóth Róbert trófeatartói, Déska Bertalanné 
Örömünkre szolgál, hogy a program végén a szervezõk szakácskái, valamint iskolai tanulók által készített viselet-
maradéktalanul meg voltak elégedve a helyszínnel, és az darabok. A kiállítás megnyitója után kezdõdött a József 
ebéddel.Attila Mûvelõdési és Konferencia Központban az élõ Gála, 

ami öt órás terjedelmével igen tartalmas elõadásokat, 
produkciókat tartalmazott. Településünket a fellépõk között 
képviselte volna Beszkid Mátyás, aki a nagylóci elõdöntõn 
szerepelt eredményesen, de a gálán nem tudott részt venni.

Wifi-szemét
Az IKSZT mûködésének megkezdése óta ingyenes wifi 
pontként mûködik, sokan ki is használják a lehetõséget. Az 
utóbbi idõben azonban elszaporodott, hogy a bejáratnál 
internetezõ vendégek nem szenteltek kellõ figyelmet az épület 
tisztaságának megóvására. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
amennyiben ez a gyakorlat a jövõben nem javul, akkor a wifi-
elérést a nyitvatartási idõn kívül korlátozni fogjuk. 
Szeretnénk, ha a lehetõségeket és szolgáltatásokat kihasználók 
odafigyelnének az épület megóvására is.               Bablena Feri
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