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

Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.
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,,Az élet zenéjét a nõk adják, akik õszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba
a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.’’ (Richard Wagner)

Március  (vasárnap)

Március 11. (szerda)
00Március 14. (szombat) 14

Március 14. (szombat)
00Március 15. (vasárnap) 15

Március 15-ig

Március 18. (szerda)
00Március 21. (szombat) 15 Cered-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Március 23. (hétfõ)

Március 25. (szerda)

Március 28. (szombat)
00Március 29. (vasárnap) 15 Rimóc-Balassagyarmat bajnoki

labdarúgó mérkõzés
Április     3. (péntek) Nagypéntek

30Április     4. (szombat) 16 Somos-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Április  5-6. HÚSVÉT

   8. NÕNAP

Alapfokú számítógéphasználói oktatás

Lukanénye-Rimóc öregfiúk mérkõzés

1. Rimóci Magbörze a Közösségi Házban

Megemlékezés az 1848-1849-es 

forradalom és szabadságharcról
I. félévi gépjármû és kommunális adó 

pótlékmentes befizetési határideje
Szent József fõünnep

LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA

Gyümölcsoltó Boldogasszony

A föld órája

RIMÓCI SP   RTHÍREK

A Rimóci Újság férfi munkatársai
a következõ verssel köszöntik

kedves nõi olvasóikat
és munkatársaikat
nõnap alkalmából:

Szabó Zoltán: Kedves hölgyeim!

Bomladozó virágszirmok március                 
havában,

Olvadt jég is eltûnt már a nap sugarában.
Leporolja magát a föld, és új ruhába 

öltözik,
Domboldalban fenyõ mellett egész erdõ 

rügyezik.
Odújából elõbújt már az összes mackó,
Gondtalan álmot adott neki az a kuckó.

Nem teszek ma mást, csak virágot veszek,
Önfeledten minden hölgynek ezzel 

kedveskedek.
Nõnap van ma ez jó jel, szólt a szlogen 

régen,
Alkalomhoz illõen most köszöntök én 

szépen.
Pislogó szempárok száza rám mered,
Odaadom ajándékul a kis versemet.
Ti kedves Nõk, ma mind boldogok 

legyetek!

Március havi áldás:

õ

õ õ

õ

!‘’

,,Ezt kívánom neked:

szél ellen véd  falakat,

es  ellen háztet t,

jó italt kályhád melegénél,

jókedvre derít  nevetést,

szeretteid közelségét,

szíved vágyának teljesülését

Jókat mondani és jókat tenni…
Egy színházigazgató így fogalmazott Latabár Kálmán mûsoráról:

,,Latabár kimegy a színpadra és jókat mond.’’
Most napjainkban, amikor annyi szörnyûség történik különösen szükség van a 

címben megfogalmazottakra. Valaki egyszer azt mondta, semmi mással nem tar-
tozom csak jó szóval. Hát nem is gondolná az ember, hogy ez mekkora nagy tartozás.

Jó dolog kisbabának lenni, jó dolog serdülõnek, huszonévesnek lenni. Jó dolog 
felnõttnek és jó dolog szülõnek lenni. Jó dolog megöregedni és nagyszülõvé válni. 
Ezt az utat kell végigjárni úgy, hogy közben jókat kell mondani és jókat kell tenni.

Egyszer felvettem egy stoppost, mert hasonlított egy volt katonatársamra. 
Ahogy beült a kocsiba azt mondta nem bûnözõ. Tíz percet vittem, aztán azt gon-
doltam, meg volt az aznapi jócselekedetem.

Szent Pál fogalmazza meg: ,,… legyetek készen minden jóra. Senkit se szidal-
mazzatok, legyetek békeszeretõk és barátságosak és tanúsítsatok kellõ szelídséget 
mindenki iránt.’’

Hogy mennyien fogalmaznak meg különféle jókat? A bányászok jó szerencsét, a 
hajósok jó szelet, az utazók jó utat, a betegek jó egészséget, a szurkolók jó szurkolást, 
a földmûvesek jó idõt, az ebédhez jó étvágyat és biztos lehetne még sorolni.

Hogy mennyi szólás-mondás van, ami jóhoz, mint fogalomhoz kapcsolódik? 
Csak néhány: jó bor, jó egészség, jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál, jobb a sûrû 
fillér, mint a ritka forint, többet ér egy jó szomszéd, mint egy rossz testvér, jobb ma 
egy veréb, mint holnap egy túzok, jó bornak is kell a cégér és még lehetne sorolni.

Itt a nagyböjt ideje. Ez az idõszak éppen alkalmas a címben megfogalmazot-
takat átgondolni és egy kicsit jobban odafigyelni önmagunkra és másokra is. 
Lehetne talán egy minimális cél, egy elsõ lépés a jobb emberré válás útján, jókat 
mondani és jókat tenni.

Ezekhez kíván jó szándékot és kitartást nõnapi jó kívánságokkal
Beszkid János

MÁRCIUS 21-ÉN CERED ELLENI 
MÉRKÕZÉSSEL INDUL A TAVASZI 

LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

,,Nem szabad alacsonyra tenni a lécet”
A Rimóc irányítását játékos-edzõként átvevõ Árva Róbert 
tizenöt pontot vár csapatától a tavaszi szezonban.
„A Rimóc tizenkét szerzett bajnoki egységgel a tizenkettedik helyen 
tölti téli pihenõjét a Megyei I. osztályban. A holtszezonban változás 
történt a gárda edzõi posztján: a klubtól elköszönõ Sebestyén Szilárd 
helyét a rimóci együttest hosszú ideje labdarúgóként segítõ Árva 
Róbert vette át. Kinevezése kapcsán beszélgettünk a megye 1-es csapat 
új játékos-edzõjével.

- Sokat gondolkodott azon, hogy játékos-edzõként átvegye-e a 
Rimóc csapatának irányítását?
- Játékosként már nem nagyon éreztem motivációt arra, hogy újra 
felépítsem magamat. Viszont mint sokaknak, a labdarúgás nekem is egy 
életérzés, nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék rá. Azt kell mondjam, 
nem tudnám az életem elképzelni nélküle. A felkérést követõen sokat 
töprengtem azon, hogy elfogadjam-e a felkínált lehetõséget, hiszen már 
voltam ennek a csapatnak az edzõje elég hosszú ideig. Aztán 
megvizsgálva a csapat emberi oldalát, úgy gondoltam, fel lehet állítani 
egy egységes szellemiséget és érdemes ebbe a munkába belevágnom.

- Mikor kezdték el a tavaszi idényre való felkészülést és hogy halad 
a munka a gárdánál?
- A felkészülést február 1-én kezdtük el, heti három edzéssel. Aki benne 
van a sportban, tudja, hogy pár hónap, pár hét alatt nem lehet csodákat 
tenni. Varázspálcánk sajnos nincs. A játékosok munka után járnak 
edzésre, és heti két-három foglalkozással nem lehet nagy dolgokat 
csinálni. Így olyan edzésanyagokkal kell dolgozni, ami játék-
centrikus, hiszen ha mondjuk folyamatos futótréningeket vezényelnék, 
a következõ edzésen valószínûleg kevesebben lennénk. Amatõr 
szinten a játékosok játszani szeretnének, szórakozni akarnak, ezért az 
edzéseket is ennek megfelelõen kell felépíteni.

- Milyen mozgás várható a játékoskeretben?
- A csapat együtt marad, tudomásom szerint nem lesz távozónk. A cél egy 
új koncepció alapján egy más mentalitású csapat felállítása. A meglevõ 
értékes kerethez szeretnénk felhozni a saját nevelésû fiatal tehetségeket. 
A másik feladat az, hogy találjunk fiatal ambiciózus játékosokat, és õket 
leigazoljuk, aztán mindezekbõl összegyúrjunk egy jó csapatot.

- A pályán is fogja még segíteni csapatát?
- Játékosként ugyan még nem akarom befejezni az aktív 
pályafutásomat, viszont a továbbiakban már csak mellékszereplõként 
kívánom kivenni a részem a játékból. Ettõl függetlenül azt gondolom, 
továbbra is formában kell maradnom, mert csakis így maradhatok 
hiteles a játékosok szemében.

- Mi lehet az együttes célja a bajnokság folytatásában?
- Célokra minden csapatnál szükség van, hiszen ezek adják a 
játékosoknak a motivációt, a belsõ tüzet, ezért is fontos szerintem, 
hogy az ember kimondja a céljait. Nekünk nem helyezésekben kell 
gondolkodnunk, hanem a saját versenyünket kell, hogy fussuk. 
Személy szerint úgy gondolom, ez a reális cél számunkra tizenöt pont 
megszerzése lehet a tavasz során. Szerintem nem szabad alacsonyra 
tenni a lécet. Igaz, hogy nekünk nincsenek sztárjátékosaink, úgy néz ki, 
hogy nem is lesznek, de ha mindenki odateszi magát és a maximumot 
nyújtja, akkor szerintem egészen jó eredményeket tudunk majd elérni.”

Forrás: http://www.nogradifoci.hu/tartalom/cikk/290942_nem_szabad_alacsonyra_tenni_a_lecet

Magyar Kupa 1. forduló: 2015.03.01. Ludányhalászi - Rimóc 0-6 (0-3)
Rimóc:Molnár J. (Deák G.) - Mócsány R. (Csizmadia B.), Kuris P., 
Váradi G., Bangó N. (Bablena A.) - Rácz I., Ajtai R., (Árva R.) Pásztor 
B., Laczkó Zs. - Kormány R., Kiss P. (Vincze B.)
Gól: Pásztor B. (2), Kormány R. (3), Vincze B. 

Az Ifjúsági csapat felkészülése a tavaszi szezonra
Szokásunkhoz hasonlóan most sem tartott szünetet a csapat. A november 
és december a téli tornára való ráhangolódással telt, melynek elég sok 
játékos részese volt. A felkészülés Január 8-án vette kezdetét. Az elsõ 
edzés megbeszéléssel kezdõdött, melyen megbeszéltük az elõre látható 
problémákat. Az õszi csapat tavasszal is rendelkezésemre áll, annyi 
változással, hogy Percze Kristóf bejelentette, nem szeretné a továbbiak-
ban folytatni, melynek nem igazán örülök, hiszen sokat veszít vele a 
csapat. Oláh Bence mûtéten esett át, valószínûleg augusztus környékén 
léphet újra pályára, akinek hiánya szintén megnehezíti a csapat helyze-
tét. A kiesett játékosokat új igazolással próbálom pótolni, Imre Zoltán 
(Nógrádszakál) személyében, akit több poszton is be tudok majd vetni. A 
serdülõ csapatból is építkezünk. Mócsány Patrik januárban betöltötte a 
14. életévét és így már õ is játszhat az ifi csapatban. 

1. edzõmérkõzés: Varsány - Rimóc 1 - 8 (0-1)
Rimóc: Janusek Dániel, Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik, Oláh 
Ákos, Imre Zoltán, Szoldatics Dávid, Percze Roland, Csík Rómeó, Balázs 
Gergõ, Rácz Adrián, Szoldatics Milán, Mócsány Patrik, Bene Richárd
Nehezen indult a mérkõzés, hiszen a pálya minõsége eléggé nehézzé 
tette mind a labda átvételét, mind a gyors irányváltást. Folyamatos 
fölényben voltunk, de azért a hazaiak is tudtak támadásokat vezetni, ez 
köszönhetõ annak is, hogy a csapat kicsit lebecsülte az ellenfelet. A má-
sodik félidõ már jobban indult, hiszen már jobban és összeszedettebben 
játszott a csapat és az iramot is jobban bírta. Külön köszönöm a 
szállításban való segítséget Hédi néninek, Pásztor Balázsnak és Percze 
Rolandnak.                                 Jók:Mócsány Patrik, Szoldatics Dávid,
Gól: Balázs Gergõ, Csík Rómeó, Kõmûves Tamás (2), Rácz Adrián (2), 
Imre Zoltán, Percze Roland

2. edzõmérkõzés: Rimóc - Varsány
A rossz idõre és a rossz pályaviszonyoknak köszönhetõen a sport-
csarnokban kellett megrendeznünk a visszavágót, mely igazából a 
mozgás szempontjából volt elõnyös. Folyamatos cserék mellett 90 
percen át folyt a játék. Ezt a fajta játékot nem nagyon lehet értékelni, 
hiszen a csapatnak nagypályán kell majd helytállni. Rengeteg gól esett 
mindkét oldalon, köszönhetõen annak, hogy a kapus is cserélõdött és 
nem voltak mindig a helyzet magaslatán. Remélhetõleg már a jövõ héten 
nagypályán tudjuk folytatni a felkészülést.              Laczkó Péter (ifi edzõ)

2015. február 27-én szombaton 13 órakor a rimóci sportcsarnokban 
SKSE két csapattal képviseltette magát. Egymás elleni mérkõzések 
voltak, eredményhirdetés nélkül. A mozgás volt a lényeg. Több mint tíz 
év óta összejárunk, most a téli torna keretében folytak a mérkõzések.

Holecz Ferenc

Rimóc öregfiúk csapata
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Gólyahír:

Vincze István
1951-2015

István király út 21.

Bada Márk - 2015.02.23.

Szülõk: Balog Márió és Bada Magdolna

Bada Stella Evolet - 2015.02.30. -  Szülõk: Bada Dezsõ és Csemer Anita

V V

Ülésterembõl
Február hónapban kétszer is ülésezett községünk képviselõ-

testülete. Elõször február 12-én csütörtökön, ahol meg-
határozásra kerültek a köztisztviselõi teljesítmény célok. A 
célokat egy mondatban úgy lehet összefoglalni: jól kell 
dolgozni.

A képviselõk meghallgatva az óvoda javaslatát  döntöttek a 
Rimóci Nyulacska Óvoda nyári zárva tartásáról. Eszerint az 
óvoda július 6-ától  augusztus 14-ig lesz zárva.

A képviselõk megismerték, megtárgyalták és elfogadták a 
polgármester szabadsági tervét. Ilyen tervet is kell csinálni, 
mert tervezni jó dolog.

Mivel a volt aljegyzõ távozott a Hivatalból, így pályázatot 
kellett kiírni a megüresedett állásra. Az ülés idõpontjáig két fõ 
adta be pályázatát.

A képviselõ-testület nem támogatta a Peter Cerny Alapítványt.

Lakossági kérést ismert meg a testület miszerint a hétköznap 
délután 16 óra 10 perckor induló autóbusz 16 óra 15 perckor 
induljon Rimócról Szécsénybe. A testület továbbította a kérést 
az illetékeseknek.

Zárt ülés keretében két hatósági ügyet tárgyalt meg a testület 
és hozott döntést.

A februári másik testületi ülés február 26-án szintén 
csütörtökön volt. Ekkor már 9 pályázóval számolhattunk az 
aljegyzõi állás tekintetében. Döntés hamarosan várható.

Második napirendi pontként alaposan végigbeszélték a 
2015. évi költségvetést. A pontos és részletes községi költség-
vetés a Rimóci Újság következõ számában jelenik meg.

Mivel március elsejétõl többfajta szociális ellátás megszûnik, 
az önkormányzat által biztosított támogatás egységesen 
települési támogatás lesz. Hogy konkrétan milyen esetekben, 
milyen támogatás igényelhetõ az az önkormányzat rendeleté-
bõl pontosan megismerhetõ.

Két képviselõ Kiss János és Beszkid János feladatul kapta, 
hogy az ebtartás körülményeit javító és célszerûsítõ javaslatot 
dolgozzanak ki.

Egyebekben szó esett még az utak állapotáról, a közvilágítás 
korszerûsítésérõl, a templom akadálymentes megközelítésé-
nek biztosításáról az Erzsébet tér felõl.

A képviselõk tájékoztatást kaptak még a faluban kiépítendõ 
kamerarendszerrõl, amelyek között rendszám felismerõk is 
lesznek. Az energiamegtakarítást eredményezõ napelemek el-
helyezésérõl. Már elõrehaladott tárgyalások folynak a kivite-
lezésrõl.

Lakossági ötletként kerékpárkölcsönzés lehetõségeit is meg-
vizsgálja a képviselõ-testület.

Ezen az ülésen a képviselõk hatósági ügyeket nem tárgyal-
tak.

A következõ ülés várhatóan március második hetében lesz.

Beszkid János alpolgármester

Tisztelt rimóci ebtartók!

Rimóc község közigazgatási területén az állítok védelmérõl és 
kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §. (1) bekezdésében 
foglaltak kötelezettségének eleget téve

2015. március 1 - 2015. március 31. között

eb-összeírásra kerül sor.

Az eb-összeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jog-
szabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat 
az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatlap és a kitöltési útmutató személyesen átvehetõ a Rimóci Közös 
Önkormányzati Hivataln l (3177 Rimóc, Madách tér 1.)  vagy letölthetõ 
a település honlapjáról is.  (www.rimoc.hu)

Az ebösszeírás 2015. március 31-ig alábbi módok egyikeként 
teljesíthetõ:
- a kitöltött adatlapokat a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal címére: 

3177 Rimóc, Madách tér 1., postai úton megküldve
- a Hivatalban elhelyezett gyûjtõládákba leadva, ügyfélfogadási idõben,
- faxon a 32/388-391 fax számra beküldve,
- az onkormanyzat@rimoc.hu email címre beküldve

Felhívom egyúttal a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy:
- 2013. január 1-tõl - a hivatkozott törvény szerint - három hónaposnál 

idõsebb ebeket mikrochippel megjelölve lehet csak tartani. A jogszabály 
megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000,-Ft-ig terjedõ 
pénzbírsággal sújtható, ezért kérem, hogy aki e kötelezettségének még 
nem tett eleget, az eb-összeírási adatlap kitöltése elõtt azt pótolja.

- Az eb-összeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban be-
jelentett, a központi nyilvántartásban már szereplõ ebeket is  be kell jelenteni.

- Az ebtulajdonosok az eb-összeírást követõen is kötelesek az adatokban 
bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Amennyiben az ebtartó az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgálta-
tási kötelezettségét elmulasztja, 30.000,-Ft állat-védelmi bírsággal 
sújtható. Együttmûködését köszönöm!               Dr. Verbói Mária jegyzõ

á

Új gépjármûvel gazdagodott településünk

A Rimóc Községért Alapítvány 2013. novemberében nyújtotta be 
pályázatát a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A pályázatban az 
Alapítvány 1 db Volkswagen Transporter Kombi kisbusz beszerzé-
sét célozta meg, melynek szükségességét szakmai programmal 
támasztotta alá a pályázatban. A támogatásról szóló döntés 2014. 
február 6-án kelt, melynek értelmében az Alapítvány 10.000.000  Ft 
vissza nem térítendõ támogatásban részesült a kisbusz beszerzésé-
hez. A lefolytatott kötelezõ közbeszerzési eljárást követõen, 2014 
decemberében került sor a kisbusz beszerzésére, mely idén január-
ban érkezett meg ténylegesen is a településre. Az új jármû célja a 
község lakosságának szolgáltatásokhoz juttatása, a helyi szükségle-
tek alapján történõ közösségi célú szolgáltatások elvégzése. A pályá-
zat elszámolása jelenleg is zajlik, a folyamat elõre láthatóan ez év 
nyarán zárulhat le.                                                 Beszkid Veronika

„Küzdöttél, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Örökké él, akit nagyon szerettek.’’  

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívbõl mondok köszönetet mindazoknak a rokonoknak,

barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
felejthetettlen szerettünk

VINCZE ISTVÁN
(élt 64 évet)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és
mély gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

„A múltba nézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
A temetõ csendje ad neki nyugalmat,
Emléke szívünkben örökké megmarad.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,a rokonoknak,

barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

NAGY ANTAL
(élt 76 évet)

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mély gyászunkban osztoztak.
                                                                    Gyászoló család

V

Boldog nõnapot kívánok a
Rimóc Polgárõr Egyesület nevében

Péter Zsolt

1. Rimóci MAGBÖRZE
Vetõmagok, virágmagok, gumók, hagymák

csere-beréje kertbarátok számára

Ha több a vetõmagja, mint amire szüksége van és szívesen adna másnak
Ha kipróbálna más fajtákat
Ha megpróbálkozna kertészkedéssel, de nem tudja hogyan kezdje

JÖJJÖN EL
2015. március 14-én 14-17 óráig

az IKSZT- dr. Manga János közösségi házba

Kísérõ Program
14.30 Bemutatkozik a Rimóci Mezítlábas Iskolakert, 

filmvetítés és elõadás
15.10 Beszkid  Andor polgármester tájékoztatója:

„A legszebb konyhakertek” Magyarország    

legszebb konyhakertjei programról

15.30 „Karcsi kertje” ami csodás paradicsomokat,- 

paprikákat és egyéb zöldségeket terem

Szeretettel várunk mindenkit!

A Magbörze ingyenes.

Érdeklõdni: Szabó  Mónika 06 20 520 1233

7. Hányszor jelent meg a RIMÓCI ÚJSÁG-ban rimóci nyulas horoszkóp?
1. Minden évben egyszer 2. Már háromszor X. Még csak egyszer
8. Mikor nyomták fehér papírra kékkel a RIMÓCI ÚJSÁG címlapját?

1. A millenniumi zászló átadásakor
2. Amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz
X. Rimóc 777 évfordulós rendezvényeikor

9. Kivel készített interjú jelent meg a RIMÓCI ÚJSÁG
1997. áprilisi számában?

1. Orbán Viktorral, a FIDESZ elnökével
2. Dávid Ibolyával, az MDF elnökével

1. Mikor jelent meg az elsõ RIMÓCI ÚJSÁG? X. Dr. Surján László országgyûlési képviselõvel
1. 1995. november 2. 1996. január X. 1995. január 10. Milyen versenyt hirdetett meg 1998 májusában a
2. Mi volt az idézet az elsõ RIMÓCI ÚJSÁG címlapján? RIMÓCI ÚJSÁG gyereknapra?

1. A tett halála az okoskodás. 1. Az elsõ rimóci süteményversenyt
2. A szó elszáll, az írás megmarad. 2. Mûanyag kupakgyûjtõ versenyt gyerekeknek
X. A hír szent, a vélemény szabad. X. Kisgyermek fotó szépségversenyt

3. Ki írta a RIMÓCI ÚJSÁG-ban az alábbi mondatot: 11. Új rovatot indított a szerkesztõség 2000 decemberében.
„Az újságról jót, vagy semmit!” Mi volt a címe?
1. Balázs József (Szuper) 2. Benkó Jánosné X. Beszkid János 1. Megkérdeztük a polgármestert                2. Popsaro(c)k
4. Milyen gyûjtést kezdeményezett a szerkesztõség 1996.11.30-án X. Patakon innen - patakon túl
az újság 6. oldalán? 12. A RIMÓCI ÚJSÁG-ban évekig jelent meg az Aranyköpések címû 

1. Rimócról készült régi fényképek gyûjtését rovat, amely a képviselõ-testületi üléseken elhangzott mondásokat 
2. Tíz és húsz filléres érmék gyûjtését tette közzé. Ki mondta ezt: „Nálunk nincs maffia, de mûködik.”
X. Helyi ételek receptjeinek gyûjtését 1. Vincze Attila 2. Kiss János X. Beszkid Andor

5. Volt idõszak, amikor zöld papíron jelent meg a RIMÓCI ÚJSÁG, 13. Mennyibe került a RIMÓCI ÚJSÁG 2005. februárjában?
mert a zöld papír az olcsóbb volt. 1. 60 Ft 2. 40 Ft X. 50 Ft
Mikor nyomták elõször zöld papírra a RIMÓCI ÚJSÁG-ot? 13+1. Milyen díjat kapott a RIMÓCI ÚJSÁG 5 évvel ezelõtt?
1. 2000. január 2. 1996. május X. 2001. augusztus 1. Rimóc Községért díjat
6. Hány fénykép van a RIMÓCI ÚJSÁG 2015-ös falinaptárán? 2. Nógrád Megye Sajtó Díját
1. 7 db 2. 8 db X. 9 db X. 2010. legjobb falusi újságja díjat

A jótékonysági bált szinesítve kértük a bálozókat, hogy töltsenek ki 
totót a Rimóci Újság történetével kapcsolatban. Minden ötödik bálozó 
élt a lehetõséggel és három tizenkét találatos, egy tizes és négy kilenc 
találatos szelvényt töltöttek ki. A helyes megfejtõk kûlönbözõ számú 
kaparós sorsjegyet kaptak jutalmul. Hogy a sorsjegyek valamelyikén 
nyertek-e arról nincs tudomásunk. 
Kérjük kísérjék figyelemmel továbbra is a Rimóci Újságot.   Beszkid János

Ajánlja fel adója 1%-át a

Rimóci Sport Egyesület 

számára, mellyel hozzájárul az

utánpótlás csapatainak támogatásához is!

1 9 9 2 8 5 0 2 - 1 - 1 2

Köszönjük!
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2014.02.03. Rendkívüli megbeszélés a 2014.09.06. Kisboldogasszony nap elõesté-,,Mert illõ, hogy Isten jén imádkozás és virrasztás a Szentkúton a jótékonysági bállal kapcsolatban.

2014.02.07. Rimóci Szent József Férfiszövetség vezeté-és ember elõtt híven 
Rendkívüli megbeszélés a jótékonysági sével.

beszámoljunk.'' bállal kapcsolatban. 2014.09.26.
2014.02.14. Rendes havi összejövetel a Plébánián.

A két évvel ezelõtt megalakult Rimóci Szent Rendkívüli megbeszélés a jótékonysági 2014.10.06.
József Katolikus Férfiszövetség tagsága bállal kapcsolatban. Részvétel az Aradi vértanúkról való 
nevében szeretnék be-számolni az elmúlt év 2014.02.21. közösségi megemlékezésen.
eseményeirõl, törté-néseirõl. Rendkívüli megbeszélés a jótékonysági 2014.10.16. Rendkívüli megbeszélés.
Elõször is a szövetség létszámáról: 2014. bállal kapcsolatban. 2014.10.25.
január 27-én 17 fõ míg 2015. január 31-én 2014.02.27. Rendkívüli megbeszélés a Favágás Szandaváralján Kanyó Balázsnál.
19 fõ. Tagja és egyben lelki vezetõje jótékonysági bállal kapcsolatban. 2014.10.31.
Czombos József atya rimóci plébános. 2014.03.01. JÓTÉKONYSÁGI BÁL Rendes havi összejövetel a Plébánián.
A Szövetségnek nincsenek választott 2014.03.03. 2014.11.13. Rendkívüli összejövetel.tisztségviselõi, mindenki azonos jogokkal Rendkívüli megbeszélés, a bál értékelése. 2014.11.28. Rendes havi találkozás a bír. A tagdíj vagy nevezhetnénk inkább 2014.03.08. Közösségi Teremben.önkéntes hozzájárulásnak, havi ezer forint. Látogatás a veszprémi Férfiszövetségnél. 2014.12.03-04-05.A Szövetségnek van feliratozott pólója, 2014.03 10-tõl 2014.03.18-ig. Részvétel a vendégségi lelkigyakorlaton 3-dzsekije, jelvénye és kulcstartója, illetve Szent József kilenced imádkozása minden án este beszélgetés Peregin atyával, a Szent-szürke színû egyennyakkendõje. A rendes este kilenc napon át. kúti kegyhely igazgatójával.összejöveteleket havonta egyszer az utolsó 2014.03.26. Rendes havi összejövetel a 2014.12.07. Templombúcsú, vendégség péntek este tartjuk a Plébánia közösségi Közösségi teremben. Szent Miklós ünnepén.termében, de szükség szerint rendkívüli 2014.04.04.

Ünnepi ebéd dr. Beer Miklós püspök atyával.megbeszélések is vannak. Az együttlétek Részt vettünk a varsányi keresztúton.
2014.12.13.mindig imádkozással kezdõdnek és 2014.04.23. Megemlékezés az idõközben 
Adventi agapé a szombat esti szentmise után végzõdnek. A rendes havi találkozások elhunyt tagtársunkról Vincze Barnáról és 
a Férfiszövetség kezdeményezésére.alkalmával mindig egy bibliai rész olvasása, 

Mócsány Istvánról.
2014.12.14.majd annak magyarázata és közös 

2014.04.24. Szent György napi látogatás a 
Gyakorlás a Mária Rádió, ,,Szállást keres a megbeszélése követi az imát. A közös 

Varsányi Borbarát Egyesületnél.
Szentcsalád’’ adventi ájtatosság felvételére.elmélkedés szigorúan betartott minimum 

2014.05.02. Részvétel a szentmisén a 
2014.12.15.harminc percnél nem lehet kevesebb. 

májusi litánián, utána az április havi rendes 
Szentcsalád járás adventi ájtatosság elsõ Fontos, hogy mindannyian jól értsük a 

összejövetel a Plébánián.
Biblia üzenetét és jól tudjuk alkalmazni a este a Mária Rádió felvétele.

2014.05.30. Rendes havi összejövetel.
2014.12.15-tõl 2014. 12. 22-ig.mindennapok során.

2014.06.12. A varsányi gyalogzarándokok 
Szentcsaládjárás adventi ájtatosságok.Az összejövetel alatt a Férfiszövetség feszülete 

fogadása a rimóci kõkeresztnél.
mellett mindig ég a megszentelt gyertya is. Az 2014.12.24. Szenteste

2014.06.19.
is nagyon fontos, hogy türelmesen meghallgas- Karácsonyi Szentcsalád imádkozás a Rendkívüli megbeszélés Balogh Laci atya 
suk egymást és elfogadjuk a másik vélemé- templomban a Férfiszövetség vezetésével.újmiséjével kapcsolatos feladatokról.
nyét, még ha idõnként nem is egyezik meg 2014.12.27. Rendes havi összejövetel.2014.06.27. Rendes havi összejövetel.
teljesen a miénkkel.

2014.06.29. Ez volt tehát a Szent József Férfiszövetség 
A bibliai részek után természetesen mindig 

éves krónikája. Ezek mellett százezer forint Balogh Laci atya újmiséje, segítség a 
megbeszéljük a világi dolgainkat, ügyeinket 

sátorállításban és a mise utáni agapén. pénzadománnyal segítettünk egy leégett 
is. A Szövetség teljesen nyitott minden 

2014.07.05. varsányi családi ház helyreállításában, két-
férfitársunk részére, bárki bármikor ki- és 

Gyalogzarándoklat Herencsénybe a Paló- kezi munkával egy sipeki beteg kisgyermek 
beléphet semmiféle kötelezettség és 

cok Vigyázó Nagykeresztjéhez. családjának, a jótékonysági bál bevételébõl 
korlátozás nincsen.

2014.07.06. Részvétel Balogh Laci atya több mint félmillió forinttal támogattunk 
A tagok egyetemleges véleménye, hogy 

szolnoki újmiséjén. rászoruló rimóci családokat, karácsony elõtt mindenkit szívesen fogadunk és erõvel 
2014.07.23. Tartalmas esti beszélgetés pedig 120 ezer forint értékû tartós élelmi-senkit sem tartóztatunk. Az év minden 
Balogh Laci atyával Rimócon. szeradományt küldtünk határontúli magyar szakában folyamatosan hívjuk és várjuk a 
2014.07.25. Rendes havi összejövetel. gyermekek családjainak. Ötvenezer forint-férfitársainkat. Most pedig nézzük az 
2014.08.08. tal járultunk hozzá a Mária Rádió fenntartá-eseményeket idõrendben:
Találkozás Peregrin atyával Szentkúton. sához.2014.01.08. Rendkívüli megbeszélés az 
2014.08.12. Befejezésül megköszönjük mindenkinek a elsõ évfordulóval és a jótékonysági bál 
Udvartakarítás és fûnyírás Szentkúton a segítségét, aki bármivel - akár csak jó szóval szervezésével kapcsolatban.
gyalogzarándokok sátrainak. is - hozzájárult ahhoz, hogy egy tartalmas 2014.01.20. Rendkívüli megbeszélés az 
2014.08.16-17. évrõl adhatunk most számot. Adja Isten, elsõ évfordulóval és a jótékonysági bállal 
Gyalogzarándoklat Szentkúthoz. Meleg étel hogy hasonlóan szép dolgokról számolhas-kapcslatban.
készítése a zarándokonak.

sunk be egy év múlva is.2014.01.25. Rendes havi összejövetel.
2014.08.29. Rendes havi összejövetel a 

Isten áldásával                      A szövetség megalakulásának elsõ 
Közösségi Teremben. Beszkid Jánosévfordulója.

Tájékoztatás Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
Magyarország legszebb konyhakertjei 1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhe-

lyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen.„A legszebb konyhakertek”
címû programról 2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igé-

nyének megfelelõen.
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, 3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfe-
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, lelõen gondozott, gyommentes, és egyben hasznos.
gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél 

4.  A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
5.  A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.A programban történõ részvétel feltételei: 
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan § az illetõ a programhoz önként kíván csatlakozni,

vezetett Permetezési napló
§ rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átenge-

7. Elõnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, dett 
öntözésnél csatorna/esõvíz használata, a madárbarát kert 

§ balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol kialakítása: található benne madáretetõ, madáritató, és 
§ konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt. madárodú.  (A kertet madárbaráttá lehet minõsíteni  de nem 

kötelezõ  a Nevezési kategóriák:
8. Külön elõnyt élvez, ha a kertben minél több féle fûszer és § Balkon: Erkélyen kialakított 

gyógynövény található.2§ Mini:  10 - 50 m  
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt 

2§ Normál: 50 m  felett esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
§ Zártkert 1.: Zöldség Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország 
§ Zártkert 2.: Gyümölcsös legszebb konyhakertje” díjra történõ jelölésre, minden kategória elsõ 

helyezettje lesz jogosult a helyi zsûri által tett külön ajánlás alapján.§ Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Országos díj: § Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek
· Bronz kisplasztika  Györffy Sándor szobrászmûvész (Karcag), 

Jelentkezési határidõ: 2015. április 30. 
Munkácsy és Magyar Örökség díjas, érdemes mûvész alkotása

Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
· Oklevél - Miniszteri aláírással, 

Jelentkezési lap kérhetõ és leadható: melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek 
§ Az IKSZT Irodájában között Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter úr ad át 

Kovács Szilvia ötletgazdával.§ Szabó Mónikánál ( Rimóc, István király út 42. )
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 
történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján.vagy annak megmûvelõje.
Eredményhirdetés várható idõpontja: 2015. augusztus 20.Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók 

készítését a balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az Várjuk minden zöldség-, gyümölcs-termesztõ, kertmûvelõ 
országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz! jelentkezését!

Szabó Mónika

www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)

19162829-2-12

ADÓSZÁM SZERVEZET NEVE CÍME

18642902-1-12

18636615-1-12

18644928-1-12

18642139-1-12

19928502-1-12

RIMOC KÖZSÉGÉRT ALAPITVÁNY

RIMÓC POLGÁRÕR EGYESÜLET

RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET

RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET

RIMÓCI SPORT EGYESÜLET

3177 RIMÓC, ISTVÁN KIRÁLY U. 15

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1

3177 RIMÓC, NAGYKERT ÚT 1

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1

3177 RIMÓC, SZÉCSÉNYI ÚT 6

3177 RIMÓC, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 1

Forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil                                                                          

Ajánlja fel adója 1%-át
a rimóci civil szervezeteknek!

Adója 1%-át pedig ajánlja fel a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZNAK, melynek technikai száma: 0011



RIMÓCI ÚJSÁG4 RIMÓCI ÚJSÁG 132015 MÁRCIUS2015 MÁRCIUS

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

A farsang ünnepe mindenkit megmozgatott a faluban, a 

legkisebbektõl, a legidõsebb emberekig. A gyerekházban is 

nagy lelkesedéssel készültünk a tél búcsúztatására, és a 

farsangi finomságok elkészítésére. Február 12-én maskarákba 

öltöztünk, hogy elûzzük a telet. Volt ördög, méhecske, nyuszi, 

Szupermann, Piroska, úri ember.  Már elõzõleg az anyukákkal 

közösen megterveztük a jelmezeket és az arcfestést. A gyerme-

kekkel és szüleikkel búcsúztattuk a telet, és táncra is volt 

lehetõség. Végül közösen elfogyasztottuk a finom túrós rétest.  

Ezúton szeretnénk megköszönni az anyukáknak az együtt-

mûködést.

Március 2-tól kezdõdõen a programok a húsvéti elõ-

készületekrõl szólnak. A gyerekek is észlelik az ünnep 

kapcsán, hogy tavaszodik, hogy nyulakkal, tojással talál-

koznak dekorációkon, csokikon keresztül. Ezeket a természeti 

és játékos dolgokat beleszõjük a foglalkozásokba.  Megsütjük a 

piros tojást tojó tyúkot és húsvéti receptversenyt szervezünk. 

Nyuszi bábot készítünk és répát szeletelünk, hogy hangolód-

junk a húsvétra. Az ablakokban füzér dekorációt készítünk, 

cserépbe búzát ültetünk, és napról-napra megfigyeljük a 

csírázás és növekedés folyamatát. Az ültetéstõl számított 14. 

napon már szép asztali dekorációt varázsolhatunk belõle és 

elhelyezzük benne a hímes tojásokat. A gyerekekkel bárány-

bundát ragasztunk, festünk, tépünk, gömbölyítünk és ezzel 

díszítünk. A szobában rügyeztetett ágakból „tojásfát varázso-

lunk”. A húsvéti tojásfestés az idén sem maradhat el. A 

tervezett technikák: horgolás, filc tojások díszítése, gyönggyel, 

ragasztással, hímzéssel.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Szitáné Mócsány Zsuzsa

A tanítványok félelmükben szétszaladtak. Péter és János követte Szentgyónás:
csak messzebbrõl, õk aztán bekéredzkedtek a fõpap udvarába. Nagyböjtben szentgyónásainkat minél elõbb végezzük el. 
Péter háromszor tagadta meg Jézust ezen az éjszakán. Ezekre az Megújult, tiszta lelkülettel haladjunk húsvét felé.
eseményekre emlékezünk akkor, amikor nagycsütörtök este a Nagyhéten a Szent Háromnap istentiszteleti rendje:
szentmise után megfosztják az oltárt minden díszétõl. Leszedik az Nagycsütörtökön, nagypénteken, nagyszombaton este 7 óra-
oltárterítõt, gyertyákat, és elviszik az Oltáriszentséget. Ettõl fogva kor kezdünk.
egy mellékoltáron õrzik. Az esti szentségimádás alatt együtt Ünnepekben nincs gyóntatás.
virrasztunk Jézussal. Húsvét vasárnap délelõtt 11 órakor, húsvéthétfõn délelõtt 8 
Nagypéntek órától szentmise.
Nagypénteken nincs szentmise. A szertartást a délutáni órákban Kívánunk lelkiekben tartalmas felkészülést és áldott 
tartjuk, mert délután három óra volt, amikor az Úr Jézus meghalt a ünneplést!
kereszten. Jézus halála egybeesett a húsvéti bárány feláldozásával. Szeretettel: József atya és a képviselõ-testület
Ez jele annak, hogy az Õ keresztáldozata valódi áldozat volt az 
emberiség megváltásáért. A szertartás keretén belül elhangzik a Köszönet…
passió Szent János evangélista írása szerint. Ezen a napon Végül az egyházközség nevében szeretném megköszönni az 
ünnepélyesen végzik a könyörgést a pápáért, a püspökökért, a többi elmúlt idõszak felejthetetlen, szép falubeli ünnepeket: a Mária 
egyházi rendért, a hívõkért és hitetlenekért. Nagypénteken Jézus menyegzõjét, a Rimóci Újság jótékonysági rendezvényét és az 
Krisztus minden emberért meghalt a kereszten. Ezért ezen a napon idõsek ünnepi délutánját. Külön szeretném kiemelni a rimóciak 
valamennyi emberért imádkozunk. Az ünnepélyes imák után ünnepi mûsorát, a gyermekek, fiatalok, felnõttek és a Rezes-
következik a hódolat a kereszt elõtt. A lepellel leborított feszületet a banda szereplését. Köszönjük a megvendégelést, a bensõséges 
pap a kezében tartja és a hívek felé fordulva énekli ezt vagy más hangulatot. Ezek az összejövetelek segítik, hogy a községünk-
hódolati éneket: „Íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a 

ben otthon érezzük magunkat.                           József atya
világnak váltsága.” A hívek énekkel felelnek rá: „Jöjjetek hát 
keresztények, hódolattal hajtsunk térdet, üdvözlégy szent 
keresztfa!” Miközben még kétszer ezt éneklik, a pap lassan leoldja 
a leplet a keresztrõl. A leleplezett feszületet két ministráns tartja, 
miközben a papság és a hívek odamennek, térdet hajtanak és 
megérintik a megfeszített Üdvözítõ lábát, keresztet vetnek 
magukra, vagy valamilyen más módon tisztelegnek a kereszt elõtt. 
A kereszthódolat után imádkozzuk a Miatyánkot, majd az áldozás 
következik. A szertartás végeztével a hívek a megnyitott szent 
sírnál imádkoznak, mely fölött elhelyezték a lefátyolozott 
Oltáriszentséget.
Nagyszombat
Nagyszombaton az esti órákban tûzszenteléssel kezdõdik Jézus 
föltámadásának ünneplése. Folytatódik lélekemelõ szertartással, 
allelujás szentmisével és gyertyás körmenettel zárul.

József atya és Béla bácsi is jól érezték magukat az idõsek napján.

Elkészültek a templomi posztamensek

Arról már beszámoltunk, hogy hosszú évek után megújultak a 
templomi szobrok, melyeket vendégségre Kolumban Bernadett és 
testvére, Beatrix festett át.
Az újévre pedig elkészültek a templomi posztamensek, azaz a szobrok 

talpazatai is, melyeket helyi mester-
ember, Bablena Péter készített 
tölgyfából. A 11 szobor talpazata a 

A szentgyónás Jézus gyógyító szentsége, hogy felkelhessünk a karácsonyfák szétszedését követõen 
bûnbõl: került a templomba.

- Szoktam-e rendszeresen gyónni? Péter elmondta, hogy a posztamensek 
- Fel szoktam-e készülni a gyónásra (a Szentlélek segítségül különlegessége, hogy hazai, nógrádi 
hívásával, embertársaimmal való kiengesztelõdéssel, komoly 

fából készültek, mivel a faanyag, a 
lelkiismeret-vizsgálattal, bánattal és imakönyv segítségével)?

pásztói erdõbõl van. „A posztamensek 
- Szoktam-e hálát adni gyónás után?

kb. másfél hónap alatt készültek el, 
- Gyónásban kitûzök-e egy jó elhatározást és igyekszem-e 

mivel közben más munkálatokat is figyelni arra a következõ gyónásig?
végeztem. Miután elhoztuk a faanya-- Van-e lelkivezetõm?
got, fûrészelni, táblásítani kellett, Már a nagyböjt elején végezzük el a szentgyónásunkat, így 
majd a végmunkákban és a lakkozás-méltó módon készülünk a feltámadás ünnepére.
ban segített nekem Percze Béla és 

Szentmisék: Tóth Róbert is.” - mondta el Péter, 
- csütörtök, péntek, szombat este 6 órától mikor a munkálatokról kérdeztem.
- péntekenként a nagyböjtben 5.15 órától keresztút, melyre idõben A talpazatok mellett egy alkalmakkor 
érkezzünk használt gyertyatartó állvány is 
- vasárnap délelõtt 11 órától szentmise, délután 3 órától litánia készült, melyet Gyertyaszentelõ Bol-
Lelkigyakorlat: dogasszony ünnepén már láthattak a 
- március 5. (csütörtök), március 6. (péntek), március 7. (szombat) helyiek.
Este 6 órakor, elõtte 5 órától gyóntatás és keresztút. Vincze Nikolett

Nagyböjti ima:

Urunk Jézus Krisztus, föltámadásod ünnepéig a nagyböjti 
idõszakban élünk. Arra szólít minket ez az idõ, hogy 
megtérjünk és megújuljunk keresztény életünkben, hogy 
többet imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a 
testvéri szeretet nagyszerû tetteit. Ezért kérünk Téged: 
Segíts minket, hogy minden, amit teszünk, Veled 
kezdõdjék el és Veled végzõdjék. Erõsíts minket jó 
szándékunkban, hogy a nagyböjti gyakorlatok által 
mindennap egyre jobbak legyünk. Ámen.

Péter és az egyik kész posztamens

„TÁMOP-3.3.9C-12-2013-0103

Tanoda a Rimóci gyermekekért”
Tanodánkban a december hónap a Mikulás és a Karácsony jegyében telt. 
Elsõként a Tanoda Mikulása a Krampuszokkal együtt bejárta a falut. Felkeresték 
a szegény, nehezen élõ családokat, hogy az õ gyermekeiknek is jusson a 
Mikulás ajándékából: szaloncukorral kedveskedett nekik a Mikulás, melyet nagy 
örömmel fogadott mindenki. Virgácsot senki sem kapott. ? Az óvodába és az 
iskolába is ellátogatott a Mikulás bácsi, így egy gyerek sem maradt ki az 
ajándékozásból. A Tanodába járó gyerekeknek másnap külön ünnepséget is 
tartottunk, ekkor sütemény ehettek, teázhattak a gyerekek. Vidám hangulatban 
telt a délután, kifestõztünk, és egy nagy Mikulás-figurát is készítettünk közösen.
Karácsonyra adventi koszorúval és adventi naptárral készültünk, a gyerekek 
karácsonyi kifestõket színeztek, ezekkel dekoráltuk a Tanodát, hogy teljes 
legyen a karácsonyi hangulat, az ünnepvárás. Természetesen karácsonyfát is 
díszítettünk a gyerekekkel, ajándékok is kerültek a fa alá.
A Roma Club „Egy mosollyal több!” elnevezésû jótékonysági akciósorozatának 
köszönhetõen december 15-én Budapesten jártunk a Magyar Színházban, ahol 
Böszörményi Gyula Almaszósz címû zenés mesejátékát tekintettük meg. 
Összesen 603 fõ résztvevõ jelentkezett a nagyszabású eseményre szerte az 
országból. A január a gyerekek számára az utolsó nagy hajrá idõszaka az 
iskolában a félévi bizonyítványok kiosztása elõtt. Büszkék vagyunk azokra, akik 
az év végi bizonyítványuk jegyeihez képest a tanév elsõ félévében javítottak!
A február a farsang idõszaka. A gyerekek megismerhették a farsang történetét, 
farsangi álarcokat készítettünk, kifestõztünk, így díszítettük a tanodát. A tanodai 
farsangon a gyerekeket szendvicsekkel, gyümölcstálakkal, szörppel kínáltuk, 
játszottunk, táncoltunk, báloztunk, ahogyan azt ilyenkor „kell”. Erre az idõszakra 
esik a Bálint-nap is, melyrõl olyan dolgokat is megtudtunk, amit talán sokan nem 
ismertek: a középkorban azt gondolták, hogy február 14-én kezdõdik a madarak 
párosodási szezonja, ami szintén a romantikus, szerelmes vonalat erõsíti, ha a 
Valentin-nap eredetét vizsgáljuk.
Az elmúlt idõszakban a Tanoda két új munkatársat köszönthetett: decemberben 
Rácz Csaba mentort, aki kézmûves foglalkozásokat tartott a gyerekeknek, illetve 
mivel Csaba végzettsége táncoktató – a fóti népmûvészeti iskolában tanult –, 
februártól már táncot oktat. Ezt nagy örömmel fogadták gyerekeink, hiszen ki ne 
szeretne táncolni, vidáman mozogni, és jólesõen elfáradni egy nehéz iskolai nap 
után? Januárban Baranyi Viktor, a Tanoda vezetõje elköszönt Tanodánktól – 
további munkájához ezúton sok sikert kívánunk! Õt váltotta Kovács Henrietta 
szociálpedagógus, aki az egri fõiskolán végzett, és Salgótarjánból érkezett. 
Korábban anyaotthonban, ifjúsági irodában, egy minisztériumi háttérintéz-
ménynél, végül pedig egy alapítványnál dolgozott hátrányos helyzetû munka-
nélküliekkel.
A Tanoda továbbra is jó kapcsolatot ápol az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel. 
Együttmûködésünk keretében ismét külföldi önkéntesek érkeznek hozzánk, 
csütörtökönként angol nyelvû foglalkozásokat tartanak a tanodai gyerekeknek. 
Ez kiváló lehetõséget biztosít nem csak arra, hogy a rimóci gyerekek fejlesszék 
angol nyelvtudásukat, hanem arra is, hogy betekintést nyerjenek más népek 
kultúrájába, szokásaiba, szélesítsék látókörüket.
Továbbra is szeretettel várunk minden tanodás gyereket!       Kovács Henrietta

Egy perc bölcsesség…
Apa és fia sétálnak az erdõben. Hirtelen a fiú megbotlik, és éles fájdalmat érezve felkiált: „Áúúúúúúúúú”. 
Meglepetésére hangot hall a hegy gyomrából, „Áúúúúúúúúú”! Kíváncsiságtól fûtve a hang irányába kiált: „Ki vagy 
te?”, de az egyetlen válasz, ami érkezik „ki vagy te?”. Méregbe gurul a fiú, és ezt kiáltja: „Gyáva vagy!”, és a hang 
visszaszól „Gyáva vagy!”. A fiú ránéz az apjára és megkérdezi, „Apa, mi folyik itt?”
„Fiam” - válaszolja az ember  „figyelj csak!”, majd elkiáltja magát, „Csodállak!”. A hang felel, „Csodállak”. Apja azt 
kiáltja, „Csodálatos vagy!”, a hang pedig válaszol: „Csodálatos vagy!”
Majd az apja elmagyarázza: „Az emberek ezt visszhangnak nevezik, pedig ez valójában maga az ÉLET! Az élet mindig azt adja vissza neked, 
amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts 
meg és tisztelj másokat. Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass 
tiszteletet!”
A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes.
„Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz. Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi.”

(Forrás: egy baráti levél az internetrõl)



József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
Nagyböjt Virágvasárnap
A nagyböjt hamvazószerdán kezdõdik. Ezen a napon az Egyház Virágvasárnap a nagyböjt utolsó vasárnapja. Ezen a napon ünnepli 
hamut szentel és a bûnbánat jeléül hamuval keresztet rajzol a pap a az egyház Urunk Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását a húsvéti 
homlokunkra. „Emlékezz ember, hogy porból lettél és visszatérsz a misztérium beteljesítésére. A város lakói pálmaágakat tettek eléje 
porba.” (Vagy: „Tartsatok bûnbánatot és higgyetek az és így kiáltoztak: „Hozsanna Dávid Fiának, áldott, aki az Úr 
Evangéliumban!”) Hamvazószerdán szigorú böjt és hústilalom nevében jõ! Hozsanna a magasságban!” Az Anyaszentegyház 
van. A nagyböjt 40 napig tart, Jézus Krisztus 40 napi böjtölésének virágvasárnap ma is pálmaágakat  nálunk barkát  szentel. A papság 
emlékére. Õseink ebben az idõben egyáltalán nem ettek húst, és a hívek a szenteltbarkával körmenetet tartanak. 
minden zajos mulatságtól távol tartották magukat. A böjti fegyelem Virágvasárnapnak kettõs jelentõsége van. Egyrészt a gyõzelem és a 
nagyon sokat enyhült az idõk során. A nagyböjt péntekjein azonban megdicsõülés napja, melynek jelképe a pálmaág, másrészt ez a nap 
ma is hústilalom van, és a keresztény ember lemond a nagyböjtben elõre vetíti Jézus értünk vállalt szenvedésének és halálának 
tartott bálokról és házibulikról. Nagyböjtben lelkigyakorlattal, fájdalmát is. A szentmise keretében elhangzik a passió, Jézus 
szentgyónással, gyakori szentáldozással és tudatos jóra törekvéssel szenvedéstörténete. Szent Máté (A évben) Szent Márk (B évben) 
készülünk húsvét ünnepére. vagy Szent Lukács (C évben) evangélista írása szerint. Sok helyen 

énekelve vagy felolvasva, néhol színdarab formájában.
Nagycsütörtök
Aki igazán együtt tud érezni a szenvedõ Jézussal, ezen a szent 
napon kicsit elcsendesedik. Érdemes a televízió mûsorajánlatát 
keresztény szemmel végig lapozni. Ma már lehet találni értékes, az 
ünnepek hangulatához illõ és kapcsolódó mûsorokat. Természetes 
azonban számunkra, hogy a Szent Háromnap liturgiájában részt 
veszünk.
Nagycsütörtök este az utolsó vacsora emlékmiséjén az 
Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására emlékezünk. Az 
Egyház legõsibb ünnepei közé tartozik. Az õsegyházban ezen a 
napon fogadták vissza a bûnbánókat. Mivel az utolsó vacsora 
estefelé volt, azért ezen a napon délután van a szentmise.
Jézus tudta, hogy másnap meghal. Nem akarta elhagyni 
tanítványait, de késõbb híveit sem. Továbbra is közöttünk akar 
maradni testével is. Amikor kimondta a kenyérre: ez az én testem, 

Hamvazkodás nagyböjt elsõ vasárnapján és a borra: ez az én vérem, az a kenyér és bor már nem volt többé 
kenyér és bor, hanem átváltozott az õ testévé és vérévé. Hogyan 
lehetséges ez? Jézus az Isten Fia: mindent megtehet, amit csak akar. 
Jézus ezután odaadta apostolainak. Mindannyian ettek és ittak az 
átváltozott kenyérbõl és borból. Ez volt az elsõ szentmise, és az 
apostolok voltak az elsõ áldozók, akik Jézus testét és vérét 
magukhoz vették. Majd felszólítást kaptak Jézustól: „Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre!” Ezekkel a szavakkal 
hatalmat adott nekik. (Az elsõ papszentelés.) Az apostolok ezt a 
hatalmat továbbadták. A püspökök az apostolok utódai, õket a 
papok segítik és teljesítik a jézusi küldetést, hogy Jézus mindvégig 
közöttünk maradhasson és minden ember lelkében szállást 
kaphasson.
A nagycsütörtöki szentmisén, amikor a pap a Glóriát énekli, 
megszólalnak a csengõk, harangok és az orgona, azután 
elnémulnak nagyszombat estig. („A harangok Rómába mennek.”) 
A mély gyász jeléül csak a kereplõk szólnak. A nagycsütörtöki 
evangélium elmondja, hogyan mosta meg Jézus a tanítványok 
lábát. Ez a cselekedet örök idõre szóló példaadás, hogyan kell 

„Emlékezz ember, hogy porból lettél és visszatérsz a porba.” egymást alázatos szívvel szolgálni. Ennek emlékére a pap  ahol ez 
szokásban van  megmossa tizenkét egyházközségi tagnak a lábát. Nagyhét
„Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. A nagyhét, Jézus szenvedésének és feltámadásának ünneplése az 
Ha tehát én, az Úr és a Mester megmostam lábatokat, nektek is Egyház legszentebb liturgikus ünnepe. Jelképesen megjelennek 
meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én ilyenkor az elsõ nagyhét eseményei: Virágvasárnap Jézus 
tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn 13,13-15)Jeruzsálembe való bevonulását ünnepeljük, nagycsütörtökön az 
Napjainkban egyre több helyen találkozhatunk a szentmise utolsó vacsorát és annak titkait, majd felelevenítjük Jézus 
keretében a lábmosás szertartásával. A székesegyházban ezt a elfogatását; nagypénteken keresztútját, halálát, nagyszombaton 
püspök maga végzi. Jézus az utolsó vacsora után kiment sírba fektetésének csendjét és húsvét vasárnapján, illetve annak 
tanítványaival a Kidron-patak völgyébe, amelyen át az Olajfák vigíliáján (szombat este) feltámadását. Minden nap új és 
hegyének tövébe érkezett.megragadó jelek jelenítik meg a történeteket: a sötétség-

világosság, a tûz gyúlása, az elcsendesülés és felujjongás jelei. Ezen a napon késõ este történt, hogy az Úr Jézus a Getszemáni 
kertben vért izzadott és megkezdte értünk kínszenvedését. Júdás Vegyünk részt a nagycsütörtöki, a nagypénteki, nagyszombati 

liturgiákon! A liturgikus jelek és az események csodálatos csókkal árulta el az Emberfiát. A katonák a fõpap házához vitték 
harmóniáját fedezhetjük fel bennük  amelyek imára, megújulásra Jézust, ahol bíróság elé állították, megostorozták, tövissel 
hívnak. koronázták, királynak csúfolva megalázták.

„Összegyûltünk farsangolni, 
vidám táncot járni…”

Ebben az évben február 16-án 14. alkalommal rendeztük meg a 

gyerekek és a szülõk által is izgatottan várt farsangi jótékonysági 

bálunkat. Nagyon ötletes, kreatív jelmezekbe öltöztek az 

óvodások, sõt még a kisebb gyerekek is jelmezben érkeztek. A 

ritmikus zene, a tánc mindig vonzó a gyerekek számára, ezért is 

próbáltuk felhasználni a fülbemászó dallamokat egy kis „Nyuszi-

bugi”-ra és „Pipi-tánc”-ra. Meghívott vendégünk egy bûvész volt, 

aki elvarázsolta a közönséget. A jótékonysági bál bevétele idén 

105.175,-Ft. lett, amelyet ütéscsillapító burkolatvásárlására fordí-

tunk majd. Ezzel szeretnénk az udvari játékaink egy részét bizton-

ságosabbá tenni. Köszönet a szülõknek és a támogatóknak, hogy 

hozzájárultak bálunk sikerességéhez és egyúttal köszönjük 

mindenki segítségét, akik a lebonyolításban közremûködtek.

Csampáné Dékány Melinda

A nagycsoportosok is szívesen bújtak jelmezbe

Az óvodai dolgozók

Meglepetés mûsor a Pinokkió tánccal

,,Megy a kis vonat...’’

A kicsik is ügyesen járták a Pipi-táncot

,,Vígság legyen, ez a parancs’’ - verselték a középsõ csoportosok



RIMÓCI ÚJSÁG6 RIMÓCI ÚJSÁG 112015 MÁRCIUS 2015 MÁRCIUS

ISKOLAI HÍREK

A Rezesbanda állandó résztvevõje az Idõsek Farsangjának A dolgozók tánccal is készültek, hogy az idõsek kedvében járjanak

A hónap kérdése: Hogyan érezte magát az Idõsek Napján? Mi tetszett a legjobban Önnek?

Percze István Rigó László Percze Jánosné Vincze Béláné
(Kossuth út 3., (Kossuth út 18., (Arany J. út 1., (Kossuth út 10.,

szül.: 1942.11.25.) szül.: 1941.09.05.) szül.: 1933.11.06.) szül.: 1933.01.22.)
Én már harmadszor vagyok, de Én csak 14 éve vagyok rimóci, a Nem akartam eljönni, de nagyon Nagyon jó volt minden. Azt 
nagyon jó volt minden. Azok Kossuth úton élek, de nagyon jó, jó, hogy eljöttem. Ritkán kívánom, hogy tartsa meg a jó 
tetszettek a legjobban, akik hogy van ilyen. Minden nagyon Isten ezt a szokását a polgár-mozdulnak már ki az idõsek, 
nekünk fõznek, a dolgozók. jó volt, fõként a dolgozók mesternek, hogy még sok ilyen fõként én, így nagyon jó volt a 
Ügyesek voltak. Ha jól láttam, mûsora tetszett. Pár éve a napot szervezzenek az idõsek-ma délután. Az idõseknek 
akkor a Kossuth útról voltak a kánkán is nagyon jó volt, nem nek. Az a kislány, aki az elején ilyenkor jobban megy az idõ is. 

tudom, az kinek az ötlete volt, de legtöbben. énekelt, Gréta, az nagyon tet-Köszönöm minden munkásnak, ez a mostani is jól sikerült. 
szett, nagyon szépen tud énekel-aki bármiben is segített ezen a Remélem, majd lesznek megint 
ni és úgy látom, hogy mer is. Õ napon.fényképek, ha eszetekbe lesz, 
tetszett a legjobban, meg a majd hozzátok.
polgármester beszéde, mert 
tiszteletben tartja az idõseket.

Vincze Béla
(Temetõ út 12.,

szül.: 1930.11.19.)
Molnár FerencnéVincze IstvánnéHa jól láttam, akkor a jelenlévõk 
(Dózsa Gy. út 3.,(Dózsa Gy. út 4.,közül én voltam az egyik 

szül.: 1943.01.10.) szül.: 1935.11.06.)legidõsebb ma itt. Nagyon jó 
Nem tudnék mit kiemelni, mert Czele LajosMinden nagyon jó volt, de volt minden és köszönjük az 
minden nagyon jó volt. Én (Magashegyi út 18.,legjobban a ti mûsorotok (Jani és önkormányzatnak, hogy így elõször voltam az idõsek napján, szül.: 1926.09.01.) Niki) tetszett. A dolgozók is 

gondoskodik az idõsekrõl. Margit beszélt rá most is, hogy Minden nagyon tetszett, minden nagyon jók voltak és az ebéd is 
Biztos nem olcsó ennyi ember jöjjünk el, de jól tette, mert jól nagyon jó volt. A mûsor is finom volt. Nagyon szépen 
vendéglátása, de mégis elõte- éreztem magam. Én is eljövök tetszett, a doktor nõnk éneke köszönöm mindenkinek! Ha 
remtik. jövõre is, ha a jó Isten engedi. minden pénzt megért.tudok, jövõre is eljövök!

Farsangi délután az alsó tagozaton
Február 6-án délután került megrendezésre az alsó tagozato-

sok farsangja a hunyadi úti iskola épületében.
Hagyományainkhoz híven a mulatság zenés vetélkedõvel 

kezdõdött, ahol az 1 – 2. és 3 – 4. osztályosok külön teremben 
mérhették össze tudásukat a különbözõ ügyességi vagy tréfás 
feladatokban (pl. csoki evés késsel, villával; lufi fújás; tánc 
üveggel, mocsárjárás… stb.). Nagy örömünkre szolgált, hogy az 
idén sok király lányt, hercegnõt köszönthettünk iskolánkban.

A délután további részében a táncbemutatókat és tombola-
húzást követõen mindenki jó hangulatban zenével és tánccal 
búcsúztatta a telet.                                    Kuruczné Rados Beatrix

Rejtvényfejtõ verseny
Negyedik alkalommal, február 24-én, rendeztük meg az alsó tago-

zatosoknak a rejtvényfejtõ versenyt.
Az elmúlt években az eddigi tapasztalatok alapján a diákok nagyon 

élvezték ezt a játékos versenyt, így ebben az évben sem hagyhattuk ki.
Nagy izgalommal várták, hogy kiosztásra kerüljenek a feladatok és 

megkezdõdjön a verseny. A csapatok elõször is nevet választottak, majd 
hozzáláttak a munkához.4 csapatot alakítottunk 4-4 fõvel; 8 féle 
rejtvénnyel dolgoztak a gyerekek. Kisebb egészséges hangzavar uralta az 
osztálytermet, jó volt látni a tanulók igyekezetét, leleményességét és azt, 
ahogy a csapatok tagja harmonikusan, együtt dolgoztak a megoldáson, 
a gyõzelem érdekében. Körülbelül egy órát vett igénybe a verseny.

Az értékelés szünetében nagyon izgatottak voltak a gyerekek. – 
Ugyanki nyert? – kérdezgették. Végre megszületett az eredmény:
az elsõ helyezett a Masni csapat lett maximális 79 ponttal.
Tagjai: Bangó Ariella      1. osztály   Csemer Leonetta 2. osztály

Vincze Georgina 3. osztály   Golyán Gréta       4. osztály
Gratulálunk nekik!!                                               Kuris Rudolfné

Rejtvényfejtõ verseny felsõ tagozaton
Az idei tanévben is megrendezésre került a Szent István Általános 
Iskola felsõ tagozatos tanulói számára a rejtvényfejtõ verseny, amely 
nagyon jó hangulatban telt el. A versenyre a tavalyi tanévhez képest 
kétszer annyi csapat jelentkezett, így összesen 20 fõ, azaz 10 csapat 
vehetett részt ezen a délutáni rendezvényen.
A verseny idõpontja: 2015. február 25. szerda.
A verseny szabályai alapján egy csapat két fõbõl állt, ahol a 
csapattagoknak saját csapatnevet kellett választaniuk. Az idei évben 
egy féle feladatlap készült minden osztály számára, viszont a 
feladattípusok ismertek voltak a tanulók számára. A feladatlapon 
összesen 5 feladatot kellett megoldaniuk a gyerekeknek.
A feladattípusok között szerepeltek az alábbiak:
» Szókeresõ (angolul)
» Plusz egy vicc
» Sudoku (9 x 9-es négyzet)
» Különbségkeresõ
» Útkeresõ
Az eredményhirdetésre 2015. március 2-án hétfõn a tízórai szünetben 
került sor. A gyerekek nagyon izgatottak voltak, minden csapat bízott 
abban, hogy majd õk lesznek az elsõk. A feladatokkal összesen 125 
pontot lehetett szerezni. Egy csapatnak sikerült elérnie a maximális 
pontszámot, illetve további két csapat szerezte meg a 2. helyezést 
holtversenyben.
A versenyen az alábbi tanulók értek el helyezéseket:
1. helyezett: Bada András és Pikács Dominika

(5. osztályos tanulók) 125 pont
2. helyezett: Rácz Adrián és Rácz Zsanett

(5. osztályos tanulók) 123 pont
2. helyezett: Bada Rebeka és Oláh Angéla

(5. osztályos tanulók) 123 pont
Gratulálunk a nyerteseknek! Reméljük, hogy a jövõ tanévben is szép 
számmal fognak jelentkezni versenyünkre!                      Szeles Anett
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Nikolett és Beszkid János csalta az arcokra. 
Petrovics Anna elõadásában megismerhettük Idõsek farsangja 2015.
nagyszüleink gyermekkorát, hogy volt élet a 
technikai csodák ellenére is. A rendezvény utolsó 2015. február 15-én került megrendezésre idén 
fellépõjeként a Gondozási Központ dolgozói 14 alkalommal az idõsek farsangja. Az 
táncmûsorral kedveskedtek az idõseknek. A ünnepséget a Rezesbanda nótacsokrával nyitot-
rendezvény konferálásában Bablena Dorina volt tuk meg, majd hagyományainkhoz híven 
segítségünkre.köszöntöttük településünk legidõsebb lakosait. 
Az idei idõsek farsangján a meghívott 260 fõ 70 Vincze Vincéné, született Holecz Erzsébet idén 
éven felüli lakosból 119 fõ jött el rendezvényün-szeptemberben fogja tölteni 95. születésnapját 
ket, köszönjük nekik megtisztelõ jelenlétüket.így õ a legidõsebb rimóci lakos. Az ünnepségre 
Köszönjük a képviselõ-testületnek, hogy idén is sajnos nem tudott eljönni, de ezúton is kívánunk 
lehetõvé tette a rendezvény megszervezését, az neki további jó egészséget, örömet és boldogsá-
ajándékcsomagok megvásárlását és, hogy együtt got. Az ünnepi mûsor keretében köszöntve lett 
ünnepeltek a meghívott vendégekkel.Laczkó Balázs bácsi is (Nagykert-út 5.) aki 
Minden fellépõnek köszönetünket fejezzük ki, õsszel fogja tölteni 92. születésnapját így 
hogy szabadidejük terhére vállalták a rendezvény-településünk legidõsebb férfi lakosa, neki is jó 
re való felkészülést, minden pedagógusnak és egészséget kívánunk a Rimóci Újságon keresztül 
szülõnek, akik segítették õket ebben.is.
Köszönjük Beszkid Jánosnénak és Virág Lászlónak, valamint a Ünnepi köszöntõjében Beszkid Andor polgár-
közfoglalkoztatásban résztvevõknek, hogy nagy segítségünkre mester kiemelte mennyi mindent köszönhet 
voltak a nap folyamán.településünk az itt élõ idõs emberek szorgos munkájának, 
Köszönjük Burik-Vincze Ágotának, Vincze Nikolettnek, Bablena köszönetét fejezte ki azért az áldozatos munkáért, amivel a 
Ferencnek, Vincze Gergõnek, hogy segítségünkre voltak a hango-községünkben élõ idõsek hozzájárultak lakóhelyünk fejlõdéséhez.
sításban illetve a rendezvény megörökítésében.A rendezvény elsõ fellépõjeként ifj. Bablena Ferenc szórakoztatta a 
Köszönjük a Polgárõrség tagjainak a rendezvény helyszínének közönséget zongora-játékával, majd Golyán 
biztosítását, Erdélyi Istvánnak, hogy segítségünkre volt az idõsek Gréta énekelt nép-dalokat. A Rimóci Szent 
helyszínre szállításában.István Általános Iskola alsó tagozatos diákjai a 
Végül, de nem utolsósorban köszönöm a Gondozási Központ Rezesbanda kíséretére néptáncoltak, kiknek 
minden dolgozójának a munkáját amelyet a farsangi hétvégén felkészítõje Fedelinné Kanyó Adrienn volt. 
nyújtott a rendezvények sikeréért.Mócsány Martin idén is tartalmas, szórakozta-
Remélem, jövõre is együtt bálozhatunk újra, addig is kívánunk tó mesemondásával járt az idõsek kedvében, 
mindenkinek jó egészséget, örömet és boldogságot.még településünk háziorvosa Dr. Verbói Klára 

Bablena Péternénépdalcsokorral kedveskedett a rendezvény 
résztvevõinek, amelyhez a zenei kíséretet a Településünkön élõ 70 éven felüliek száma 260 fõ:
Rezesbanda szolgáltatta.
A Gondozási Központ által készített párizsi 
szelet, burgonya körettel, valamint almás és 
túrós sütemények és a felszolgált frissítõk 
elfogyasztása után az ünnepi mûsor folytató-

dott, a nem rég alakult templomi kórus fellépésével, amelyben 
gyerekek és felnõttek gregorián énekkel, népi köszöntõkkel 
szórakoztatták a közönséget Horváth Dorottya vezetésével. Idén a 
falu dolgainak megvitatására Pista és Jancsi bácsi vállalkoztak. 
Értesülhettünk az elmúlt év történéseirõl, a sok nevetést Vincze 

Életkor Férfi Nõ Összesen

70-74 év

75-79 év

80-84 év

85-89 év

90-

Összesen

33 fõ

23 fõ

16 fõ

4 fõ

1 fõ

77 fõ

69 fõ

54 fõ

40 fõ

14 fõ

6 fõ

183 fõ

102 fõ

77 fõ

56 fõ

18 fõ

7 fõ

260 fõ

A gyerekek rimóci tánca sem hiányozhatott Az egyházi kórus is színesítette a mûsort

Az idõsek minden mûsort érdeklõdve figyeltek Sokaknak jó volt látni újra egymást Az intézményvezetõ és lánya

Az IKSZT-ben a február elsõ fele elsõ Ispánné Péter Évától a Cserhát Natúrpark által létrehozott 

sorban a Jótékonysági Bál megszerve- zöldút hálózatról és az abban rejlõ turisztikai lehetõségrõl 

zésérõl szólt. A hónap végén akadt két tudhattunk meg többet. Dr. Barancsi Ágnes a Gál Ferenc 

olyan rendezvényünk, amirõl szeret- Fõiskola központvezetõje az általuk nyújtott képzésekrõl és 

nénk röviden beszámolni az olvasók- gyakorlatokról beszélt.

nak. A változatos és érdekes elõadások valóban sok információt 

Február 25-én az Ipoly-menti Palócok nyújtottak a résztvevõknek, remélhetõleg több fejlesztéshez 

Térségfejlesztõ Egyesülete itt tartotta a szükséges kapcsolatot sikerült kialakítaniuk a program során.

LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli Február 27-én Kulturális Közfoglalkoztatottak napjára vártuk a 

területekkel való nemzetközi együttmûködés keretében környezõ település kulturális munkásait, valamint a megyei és 

megvalósult „Helyi termék nemzetközi népszerûsítése” járási koordinátorokat, vezetõket. A kulturális közfoglalkozta-

elnevezésû tematikus rendezvénysorozatának egy állomását. tási program második üteme ért ugyanis véget a hónap végén. 

Az aznapi program témája a vidéki turizmus, Nógrád Nagy örömünkre a Nemzeti Kulturális Intézet megyei vezetõje, 

megyében a falusi és vallási turizmus helyzete volt. Máté Lászlóné tudott idõt szakítani és eljött. Az õ elõadásával 

Kilenc órától szép számmal érkeztek érdeklõdõk a megyébõl, kezdtük a programot. A program második ütemének megyei 

köztük több polgármester. Bíró Anna vidékfejlesztési szakértõ eredményeirõl számolt be, majd a harmadik ütem tervezett 

köszöntötte a megjelenteket, és sorban felkérte az elõadókat. „számairól”, lehetõségeirõl tájékoztatott minket. Õt követõen 

Sándor Ildikó a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ Hasznosi Márk, a járási koordinátor számolt be a munkával és 

igazgatója a Terület és Településfejlesztési Operatív Programról munkatársakkal kapcsolatos tapasztalatairól. Ez után a részt-

(TOP) és az általa támogatható fejlesztésekrõl beszélt. Dénes vevõk sorban beszámoltak településükön megvalósított kultu-

Anita a Mátraverebély-Szentkút Kegyhely fejlesztésének rális programokról. A programot kötetlen beszélgetéssel, 

projekt koordinátora a vallási turizmusban rejlõ lehetõségekrõl tapasztalatcserével és programtervek megosztásával zártuk. 

és a kegyhely fejlesztésérõl és a munka alatt szerzett tapasztala- Ezúton is köszönjük mindenkinek, hogy eljött és aktívan részt 

tokról tartott elõadást. Pásztor Ildikó a drégelypalánki komplex vett ezen a szakmai napon.
Bablena Feriturisztikai fejlesztést mutatta be. 

Elsõ sorban Nógrád megye kisebb településeinek vezetõi voltak kíván-
csiak a szakmai nap elõadásaira, de az IPOLY TV is készített interjúkat.

Hat település kulturális közfoglalkoztatottja, és a megyei vezetõ vett 
részt a második ütemet záró programon.

POSTAFIÓKUNKBÓL

Mindig öröm számunkra, ha a Rimóci Újság „postafiókjába” köszönõ levelet vagy elismerõ 
szavakat kapunk. Különösen jól esik ez azoknak, akik nem munka-, hanem szabadidejükben, 
vagy éjszaka írják cikkeiket, szerkesztik az oldalakat. Részben az éjszakai munkának és az utolsó 
napok „kapkodásának” köszönhetõen  azonban többször elõfordulnak hibák, esetleg elírások  
melyekért ezúton is elnézést kérünk. A helybéliektõl ritkább a köszönet, õk talán már meg is szokták újságunkat, annak jó 
és rossz oldalával együtt. Kedves szavak inkább elköltözött rimóciaktól vagy más településrõl érkeznek. Õk kicsit másképp 
látják a mi kis falunkat és újságunkat is. Nézzünk most egy levelet a múlt havi elektronikus levelek közül: 
„Köszönöm az újságot, amit mindig nagy-nagy érdeklõdéssel és szeretettel lapozok át. Ezt már sokszor írtam nektek, és 
egyáltalán nem udvariasságból, hogy a megye legaktívabb faluközössége a rimóci. Ha valaki egyszer a közösségek 
természetét tanulmányozná, nálatok találná meg azokat a kulturális elemeket, amelyek egy embercsoportot közösséggé 
tesznek. Az összetartozás kovásza mindig kulturális alapú, ez lehet a hit, a hagyomány, a sport, az utódokért érzett felelõsség, 
mindaz, ami értékrendet ad. Ez az újságból tökéletesen kirajzolódik. Persze tudom, hogy nálatok sem vesz részt mindenki a 
közösségi munkában, de ez természetes is, az emberek nagyobbik része nem vesz részt aktívan a közösség szervezésében és 
fenntartásában, hanem azt az emberek 10-20 százaléka képviseli csak. Még egyszer minden jót kívánok mindenkinek! 
Üdvözlettel: Pekár István”
Ezúton is köszönünk minden kedves érdeklõdést, támogatást, segítséget, információt, írást és jó szót, hiszen ezek viszik 
elõre immár 20 éve ezt a kis helyi lapot elõállító csapatot!

Vincze Nikolett
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éneket. Õt követte az Õrhalomból érkezett hastánccsoport, a „Itt a farsang, áll a bál”, Sahar Lányai. A tánc után Horváth Dorottya énekelt, akit 
édesapja Hotváth Tamás zongorán kísért. Ismét néptánc 

olvashatta a belépõn az, aki elfogadta Rimóci Újság következett. Paluch Norbert, Paluchné Percze Piroska, Barátosi 
szerkesztõinek meghívását az idei Jótékonysági bálra, mely már Attila és Percze Renáta elõadásában ismét rimóci táncokat 
19. alkalommal került megrendezésre a sportcsarnokban február láthattunk, ahol szintén a Rimóci Rezesbanda közremûködött. 
14-én. Idén egy szervezet vagy egyesület sem jelentkezett a bál Õket követték a Rimóci Ifjúsági Egyesület tagjai, akik egy 
szervezésének jogáért, így végül a Rimóci Újság szerkesztõire irodalmi mûsorral készültek „Este – Kocsma” címmel. Varga 
hárult a feladat, hogy ismét egy jó hangulatú, kellemes idõtöltést Bálint a Légy jó mindhalálig címû musicalbõl Az élet szép címû 
ígérõ mulatságot teremtsen farsang utolsó szombatján. Az dalt énekelte el a közönségnek. Végül a Palóc Néptáncegyüttes 
elõkészületek már hetekkel korábban elkezdõdtek, a tervezé- táncosainak elõadásában mezõségi legényes és páros táncot 
sek, beszerzések, foglalások. Mire összeállt minden, már láthattak a vendégek.
nagyon sok ember kivette a részét a munkából. Az est folyamán totót lehetett tölteni a Rimóci Újsággal 
Pénteken Rimóc Község Önkormányzatának közmunkásai kapcsolatban, valamint tombolát vásárolni, melybõl 2820 db 

3Virág László és Beszkid Jánosné vezetésével berendezték az fogyott el, az értékes nyeremények közül a fõdíjat, egy 50 cm -
asztalokat, székeket és a helyszínre szállították a szükséges es robogót, ,,sajnos’’ nem rimóci vihette haza.
kellékeket. A Rimóci Szent István Általános Iskola dolgozói az Sokan támogatták a bált tombola felajánlással, pénzadománnyal 
elõre elkészített dekorációval feldíszítették a termet és az vagy munkával, amit ezúton is nagyon köszönünk! Nagyon 
asztalokat, a Nyulacska Óvoda dolgozói pedig a szalvéta- szépen köszönjük a fellépõknek, hogy produkcióikkal színesítet-
hajtogatásban nyújtottak segítséget. A Gondozási Központ ték az estét. Köszönjük a büfé „üzemeltetését” Vanyáné Erdélyi 
munkatársai készítették el a vendégek vacsoráját, ami idén is Mártának és Vinczéné Balázs Erzsébetnek. Végül, de nem utolsó 
finomra sikerült. A bálon a jó hangulatért a Matyó Tánczenekar sorban azoknak is köszönjük, akik a belépõ megvásárlásával 
gondoskodott, akik egészen hajnali 4 óráig húzták a talpalá- hozzájárultak a bál sikerességéhez.
valót. A közel 220 fõs báli vendégsereg igazán jól érezte magát A bál bevétele 320.660 Ft, melyet a késõbbiekben a Rimóci 
az est folyamán. A vendégeket Beszkid Andor, a Rimóci Újság Újság technikai és szakmai fejlõdésére fogunk fordítani.
kiadásáért felelõs „Rimóc Községért” Alapítvány elnöke A Rimóci Újság szerkesztõi köszönetképpen egy meglepetés-
köszöntötte, aki bemutatta a Rimóci Újság alapítóit is, Beszkid mûsorral is kedveskedtek a jelenlévõknek a bálon, és mind-
Jánost, Kiss Jánost és Golopi Károlyt, s felkérte Beszkid Jánost, azoknak, akik valamilyen módon támogatták az eseményt. Egy 
foglalja össze a Rimóci Újság életét és nyissa meg a bált. kis film készült az újság „életérõl”, melyhez az szerkesztõk 
Ez után egy kis mûsorral kedveskedtünk vendégeinknek. adták a „hangjukat”, s a technikai megvalósító pedig Bablena 
Kaluzsa Mónika konferálásban érkeztek a fellépõk.  Elsõként Feri volt. A film az interneten, a youtube-on is megtalálható 
Golyán Gréta énekében gyönyörködhettek a vendégek, majd Rimóci Újság, 2015. Jótékonysági Bál meg-
gyermek néptánc következett, Szoldatics Karolina, Balázs lepetésfilm címmel, vagy okos telefonnal a 
Dorka, Vincze Georgina, Golyán Gréta, Pásztor Andrea, Bangó következõ QR kóddal is elérhetõ:
Dominik, Golyán Zsolt, Erdélyi Szabolcs, Bada Róbert és Reméljük, aki eljött, jól érezte magát ezen az 
Kormány László elõadásában, akik rimóci táncokat mutattak estén és jövõre is részt vesz a bálon.
be. A zenei kíséretet a Rimóci Rezesbanda szolgáltatta Köszönjük mindenkinek, aki valamivel is 
számukra. Felkészítõjük Fedelinné Kanyó Andrienn volt. A tánc hozzájárult a bál sikeréhez!
után Kanyó Evelin énekelte el a Füredi Anna Bálon címû A Rimóci Újság szerkesztõinek nevében: Burik-Vincze Ágota

A 2015. évi jótékonysági bált támogatók névsora: Gondozási Központ (Rimóc) Pusztavár Kft. (Rimóc)
Ambrózia Cipõszalon (Szécsény) Hajni Vegyeskereskedés (Rimóc) Rácz Viktor (Rimóc)
Alfamix Bt. - Gazdabolt (Szécsény) Id. Beszkid József (Rimóc) Rimóc Község Önkormányzata
Assist-Trend Kft. (Miskolc) Illatker 98 (Eger) Rimóc Község Önkormányzatának közmunkásai
Bablena Piroska (Rimóc) Jaszikné Balás Szilvia (Szécsény) Rimóc Községért Alapítvány Szociális Boltja
Balázs Bertalanné (Kiskert u.) Juhász Vincéné (Rimóc) Rimóc Polgárõr Egyesület
Balázsné Kovács Adrienn (Rimóc) Jusztin Béla (Rimóc) Rimóci Ifjúsági Egyesület
Balogh Gábor (Tarnaméra) Jusztin Béláné (Rimóc) Rimóci Kobak Egyesület
Barna Lászlóné (Rimóc) Jusztin Bertalan (Rimóc, Csillaghegyi u.) Rimóci Rezesbanda
Benkó János (Rimóc) Jusztin Péterné (Rimóc)

Rimóci Sport Egyesület
Benkó Jánosné  (Rimóc) Kalmár Tibor (Szécsény)

Rimóci Szent István Általános Iskola
Beszkid Andor (Rimóc) Kaluzsa Mónika (Rimóc)

Szabó Mónika (Rimóc)
Beszkid János (Rimóc) Kápozsta Csaba (Pásztó)

Szabó Vilmos (Rimóc)Blaskó Bernadett (Vác) Kiss Arnold (Szécsény)
Szeles Zsolt - Picasso Festék-Vegyi áru (Szécsény)Czombos József (Rimóc) Közösségi Ház Varsány
Szent József Katolikus Férfiszövetség (Rimóc)Déska Szabolcs (Rimóc) Laczkó Bertalan (Szécsény)
Szent Miklós Fiókgyógyszertár (Rimóc)Dr. Manga János Közösségi Ház – IKSZT (Rimóc) Mancsó Tojás (Mátranovák)
Szirakúza Kft. (Gödöllõ)Dr. Verbói Klára (Szécsény) Marcsi Presszó (Rimóc)
Szitáné Mócsány Zsuzsanna (Varsány)Dr. Verbói Mária (Nógrádmegyer) Mlinárcsek Ferenc (Nézsa)
Szociális Bolt beszállítóiEgészséges Rimócért Alapítvány (Rimóc) Mócsány Béla (Rimóc, Varsányi u.)
Szuhányi Jánosné (Rimóc)Endrefalva Község Önkormányzata (Endrefalva) Mócsány Ramóna (Szécsény)

Erdélyi Ferencné (Rimóc) Takács Béla (Szécsény)Molnár Gábor (Salgótarján)
ÉRV Zrt. (Kazincbarcika) Nyulacska Óvoda (Rimóc) Talpai Zsanett - Zsanília Art (Rimóc)
Faerk Bt. (Rimóc) Osztroluczki Zsolt (Varsány) Tarján Mini Fuit Kft. (Salgótarján)
Filkor Nándorné (Szécsény) Palóc Tabak Bt. (Rimóc) Vágvölgyiné Kiss Mária (Rimóc)
Friss Bakos Pékség (Szécsény) Palóc-Coop Zrt. (Szécsény) Vincze Nikolett (Rimóc)
Gabonás Pékség (Balassagyarmat) Pásztor Alexadra (Rimóc) Virlot Barkács Centrum (Szécsény)
Gesztenyéskert Vendéglõ (Szécsény) Percze István (Rimóc, Csillaghegyi u.) Vizó Büfé (Rimóc)
Golyán László (Szécsény) Péterné Kiss Zsuzsanna (Rimóc) Anoním támogatók Vendégek mûsor közben Vonatozás a bálon

Az újság jelenlévõ alapítóiGyerek néptáncosok

Ifjúsági Egyesület mûsora Rimóci táncok

Mulatnak a vendégek

Képes összeállítás a jótékonysági bálról

Kanyó Evelin énekel Varga Bálint ének közben
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