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XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM    FÜGGETLEN FALUSI LAP    Boldogasszony hava    2016 JANUÁR

,,Bármit elérhetsz, amit szeretnél - csak tudnod kell, hogyan formálj önt mintát hozzá 
saját gondolataidból. Nincs álom, amely ne válhatna valóra. (Rhonda Byrne)
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00 00 Január   10. (vasárnap) 9 -16 VÉRADÁS
(az általános iskola Hunyadi úti épületében)

Január   22. (péntek) MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január   23. (szombat) MÁRIA ELJEGYZÉSÉNEK ÜNNEPE

Február  (szombat)

Február  (vasárnap)
Február  (hétfõ)
Február  (szerda) HAMVAZÓSZERDA

(Közös imádság a dr. Manga János Közösségi Házban)
   6. JÓTÉKONYSÁGI BÁL

(a Rimóci Polgárõr Egyesület szervezésében)
   7. IDÕSEK FARSANGJA
   8. ÓVODAI FARSANG
 10.

Ára: 200,-Ft

Õskersztény elõdeinknek sikerült! Pezs-ÚJ ÉV gett bennük a megújult, autentikus élet! 
Levetkõzték a kapzsiságot, a hamis beszédet 

Új év kezdõdik, újabb remények, ígéretek, 
és a rivalizálást, visszaadták a csalással 

célok, bizalmak… Mindez annak reményében, 
szerzett javaikat, odaadóan ápolták betegeiket hogy az idei év minden lehetõségét 
és támogatták a szegényeket, iparkodtak, meg felhasználva törekszem a múlt csorbáit 
ne botránkozzanak rajtuk gyermekeik. javítani. A javítás lehetõségét mindig az új 

Vonzó volt, ellenállhatatlan az új jelenség. jelene határozza meg. 
És mire az önmagából kifordult, szélein bomló Mi az, ami történt velünk az elmúlt évben? 
birodalom végleg elhanyatlott, õk egy kiforrt, Melyek azok a dolgok, amelyekre visszagon-
a társadalmat dinamizáló, a nemezeteknek dolva, félve és szabadulva a saját magammal 
tartást és irányt adó új értékrendet tudtak való szembesülés kényszerétõl menekülnék? 
nyújtani az átalakuló Európának!Melyek azok a dolgok, amelyek megítélésünk 

Az érett identitás legfõbb ismérve a szerint talán jobb, ha meg sem történtek volna? 
feldolgozott, öntudatunkba integrált múlt: a Melyek azok a csalódások bennünk, amelyek 
meggyászolt veszteségek, a megbánt vétkek és bizalmatlanná és olykor érzéketlenné, közö-
a hálával felemlegetett jó. Ha merünk józanul nyössé tettek mások iránt? Melyek azok a 

sebzettségek, amelyeket mi okoztunk mások- és kertelés nélküli számot adni mindarról, 
nak, pusztán azért, hogy mi magunk ne váljunk amivel adósok maradtunk a feltárásban, 

megbánásban és jóvátételben, beteljesülhet mások áldozatává? És még sok-sok kérdés 
felmerülhet bennünk az ó év búcsuztatása rajtunk az ígéret, hogy ha megtérünk belõle, 
kapcsán… ezer íziglen megáld, aki a szíveket vizsgálja és 

De azt hiszem, hogy még inkább fontosak a népeket ítéli. És ha együtt átéljük a 
azok az események, amelyek örömet, boldog- kiengesztelõdés csodáját, képesek leszünk 
ságot, erõt, hitet és reményt kínáltak nekünk. józanul szemügyre venni jövõt feltáró 
Amelyekre úgy tekinthetünk vissza, hogy lehetõségeket.

bocsátani-haragudni, megbízni-gyanakodni, mindezek nélkül kevesebb, értéktelenebbek 2016-ban úgy énekelhetnénk mi, magya-
együtt érezni-közönybe burkolózni, hinni- lennék most? Melyek azok a dolgok, amelyek rok határon innen s túl a Himnuszt, ahogy egy 
kételkedni...  A választani tudás az igazi által tanulhattam és mélyebb önismeretre bûnbánati zsoltárt illik. Nem mint a balsors 
tudás.”tehettem szert; amelyek nem megbénítólag szánalmas áldozatai, hanem mint az önismeret 

Talán 2016 a választás, a tudatos döntés hatottak rám, hanem épp ellenkezõleg ki- kegyelmében részesült nemzet.
éve lesz. De mindez nem politikai, nem egyenesítették meggörbült hátunkat? Az áldás pont abban rejlik, hogy „meg-
társadalmi síkon, nem valamely ideológiai Sokszor félve nézek az új felé, mert a múlt bûnhõdte már e nép a múltat s jövendõt.” Ez 
eszme vagy rendszer mellett kell most hibáinak ártalma saját lelkem és testem sebei. nem annyit jelent, hogy „rendesen elvittük a 
voksolnunk, hanem ez a szavazás bensõ Olyan hegek, melyeket nem felejtek, melyek- balhét”. Hanem hogy ön- és bûntudatra 
énünkben történik: Mi döntünk önmagunkról kel együttélek és amelyek identitásom alakulá- ébredve, letisztultan és reménykedve nézünk a 

sában részt vállalnak. Valamint olyan hegek és társainkról. Mi ítélünk vagy mentünk meg jövõ kihívása elé. Készek vagyunk elfogadni 
ezek, amelyek felhívást intéznek hozzám a életeket. Mi vethetünk és arathatunk. az áldást: a gyarapodást, a védelmet, a ránk 
kiengesztelõdésre, a megbocsátásra és az újra- Válhatunk ajándékozóvá mások számára.

bízott természeti és kulturális kincseket. És 
Talán azt is mondhatnám, hogy 2016-ban kezdése eshetõségére.

készek vagyunk gyümölcsöztetni magyar és 
egyetlen esélyünk az, ha sikerül kívánatossá A napokban egy barátom küldött nekem 

európai hazánk javára.
„Milyen közel tennünk a hûségen alapuló, a megbékélést és egy idézetet, amely így hangzik: 

Áldott, békés új évet kívánok állnak egymáshoz: adni-kapni, ajándékozni- kiengesztelõdést szolgáló és kiteljesítõ életet 
mindehhez!!!    elvenni, tisztelni-megalázni, odafigyelni- nyújtó barátságot, házasságot, emberi kap-

Balogh László atyaelvárni, elengedni-kényszeríteni, meg- csolatokat. Nem elrendelni: kívánatossá tenni.

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

                  Állandó munkatársak: Bablena Ferenc, Bablenáné Mócsány Georgina, Beszkid Andor, Beszkid János,
Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota, Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné,

Kaluzsa Mónika, Vinczéné Percze Gizella, Vincze Nikolett
Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.

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

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

TEREMLABDARÚGÓ TORNÁK KÉPEKBEN
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Visszatekintõ

Konrad Adenauer szerint a múltba tekintésnek csak akkor van értelme, 
ha a jövõt szolgálja.

Tekintsünk most vissza a 2015. évre annak érdekében, hogy meg-
állapíthassuk mi az, mi jól sikerült, mi az, mi kevésbé és mi az mi 
egyáltalán nem sikerült terveinkbõl. 

Egy évvel ezelõtt -nyertes pályázataink megléte okán - okkal bíztunk 
abban, hogy 2015-ben megvalósul a térfigyelõ kamerarendszer bõvíté-
se, a spotcsarnok padlózatának megújulása, a közvilágítás korszerûsí-
tése, intézményeink nagy hányadának napelemmel történõ felszerelése. 
Ma már nyugodtan kijelenthetjük, ahogyan elterveztük, nagyobbrészt 
úgy meg is valósítottuk. Mindegyik fejlesztés megvalósítása közben 
akadtak problémák, melyeket végül sikerült elhárítani vagy áthidaló 
megoldást találni. Az említett beruházások összértéke több mint 90 
millió Ft. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy megvalósításuk-
nak köszönhetõen nem csak nõtt a közbiztonság, egészségesebb 
környezetet teremtettünk a sportolni vágyók részére, de mindez a 
jövõben költségein csökkentését is eredményezi, ami további fejlesztési 
lehetõséget teremt. 

Év közben adódott a lehetõség közösségi közlekedés fejlesztése 
érdekében pályázatot benyújtani, aminek eredményeképpen suzukivitara 
terepjáróval sikerült az önkormányzat gépjármûparkját gyarapítani.

Sokan vannak, akik a közmunkaprogramot haszontalannak tartják. 
Valóban van és lehet mit kritizálni a programban. Nem vitathatók 
azonban eredményei sem. Több mint 10 millió forintos támogatás 
mellett épülhet fel a Petõfi úton a program irányításának a jövõben helyt 
adó épület, a már meglévõ két csarnok szomszédságában. Szintén a 
közmunka pályázatunk eredménye, hogy a száraz tészta gyártását a 
pékség beindítása követhette. Támogatásból került beszerzésre a teljes 
berendezés, a sütõlemezektõl a dagasztógépen keresztül az elektromos 
sütõkemencéig, melyek összértéke meghaladja az egymillió forintot. 
Mûködésének pedig friss kenyér és péksütemény az eredménye, mellyel 
a közétkeztetés színvonalát tudjuk növelni.

A mezõgazdasági eszközparkunkat a múlt évben egy kombinátor és egy 
tárcsa beszerzésével gyarapítottuk. Az óvodafejlesztésre több mint fél 
milliót, a konyhánk fejlesztésére közel 1 millió forintot sikerült fordítani.

Útjaink katasztrofális állapotban vannak. Ezek közül saját erõbõl 3 
felújítását sikerült megoldani 2015-ben. A felújítás 22 millió 700 ezer 
forintot igényelt.

Sok út felújítása várat még magára. A képviselõ-testület ez évi feladata 
lesz a ciklus idejére, vagy akár középtávra, felállítani a felújítás sorrend-
jét. A hozzá szükséges források rendelkezésre állása természetesen 
jelenleg még nem ismert.

Mára annyi ingatlan van már az Önkormányzat tulajdonában, hogy a 
velük való gazdálkodás lassan túlnõ teherbíró képességünkön. Ezért 
kiemelten fontos cél, hogy mindegyik ingatlan olyan funkciót lásson el, 
amelyik legalább az adott épület önfenntartását finanszírozza.

Természetesen nem várható ez el a kulturális, egészségügyi, sport és 
oktatási feladatoknak helyt adó épületektõl. Ezek a közjót szolgálják, s 
mint ilyenek nagyobbrészt nem piaci alapon, hanem a közösség adójából 
mûködtethetõk.

A TAO támogatási rendszere biztosítja például már évek óta a sportpálya 
és az egyesület fenntartását, fejlesztését. Rengeteg munka van vele, de 
megéri. 2015-ben a pálya világítását valósítottuk meg. Nem sikerült azon-
ban a kiszolgáló épület megépítése, így ez is ennek az évnek a feladata lesz, 
mint ahogy a pálya öntözési rendszerének megvalósítása is.

Ez évi feladataink között elsõk között kell, hogy szerepeljen a temetõ 
kiszolgáló létesítményeinek felújítása. (út, kapu, WC …). Van mit tenni.

Természetesen a tennivalók felsorolása itt nem ér véget, de nem is ez a 
célja az írásnak. A legfontosabbat azonban nem hagyhatjuk el! Minden, 
amit teszünk és tenni szándékozunk, a köz érdekében történik. A közös-
ségért dolgozunk elkötelezetten, a legjobb szándéktól vezérelve.

Ezért csak annyi a kérésünk támogassák munkánkat ebben az évben is! 
Javaslataikkal, jó tanácsaikkal, észrevételeikkel!

Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! Legyen ez 
gondolkodásunk vezérfonala! Ha így lesz, falunk töretlenül fejlõdik 
tovább, megteremtve az egyén fejlõdésének kereteit is, lehetõséget adva 
mindenkinek, hogy éljen is az elõtte álló lehetõséggel.

Beszkid Andor polgármester

Ülésterembõl
A képviselõ-testület 2015. december 14-i testületi ülésén döntött 

Rimóc Község Önkormányzata Településrendezési Terve módosításá-
hoz kapcsolódó véleményezési szakasz lezárásáról. A rendezési 
tervhez kapcsolódó dokumentumok megküldésre kerülnek a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényes-
ségi Felügyeleti Fõosztályához jóváhagyás végett.

Ezt követõen a Helyi Esélyegyenlõségi Program felülvizsgálatát és 
módosítását fogadta el a testület.
Az egyebek napirendi pont keretében a polgármester tájékoztatást 
adott arra vonatkozóan, hogy a gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására benyújtott pályázatunkat a Nemzet-
gazdasági Minisztérium nem támogatta.
2016. január 1-jétõl lehetõség nyílik a 60 literes, illetve a 80 literes 
hulladékmennyiség figyelembe vételére. A 60 liter mennyiségû 
szolgáltatásra az a természetes személy válik jogosulttá, aki a 
lakóingatlant életvitelszerûen egyedül használja. A 80 liter 
mennyiségû szolgáltatásra – a közszolgáltatási területen keletkezõ 
fajlagos mennyiséget figyelembe véve – az egy háztartásban élõ 2 fõ – 
természetes személy – állandó ingatlanhasználó jogosult. Zárt ülés 
keretében települési támogatási kérelmek elbírálására került sor.

A képviselõ-testület 2015. évi utolsó testületi ülésére december 28-
án került sor, melyen az önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl 
szóló rendelet III. számú módosításáról és települési támogatási 
kérelmek elbírálásáról döntöttek a képviselõk. A Rimóci Közös 
Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozója nevében sikerekben, 
egészségben, és eredményekben gazdag boldog új évet kívánok!

dr. László Tünde aljegyzõ

Tájékoztató a 60 és 80 literes hulladék 
mennyiségre vonatkozó közszolgáltatásról

2016. január 1-jétõl a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeirõl szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet, 
valamintRimóc község hulladékgazdálkodásáról, és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 19/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelet 
alapján megváltoznak a hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatá-
sok feltételei.
Lehetõség nyílik a 60 literes, illetve a 80 literes hulladékmennyiség 
figyelembe vételére. A 60 liter mennyiségû szolgáltatásra az a 
természetes személy válik jogosulttá, aki a lakóingatlant 
életvitelszerûen egyedül használja. A 80 liter mennyiségû 
szolgáltatásra – a közszolgáltatási területen keletkezõ fajlagos 
mennyiséget figyelembe véve – az egy háztartásban élõ 2 fõ – 
természetes személy – állandó ingatlanhasználó jogosult.
A jogosultságot Rimóc Község Önkormányzata igazolja az 
ingatlanhasználó kérelme alapján. Az igazolás kiadására a 
kérelmezõ nyilatkozata alapján, az adott ingatlanra történt
lakcímbejelentések alapján kerül sor. A nyomtatványok letölthetõek 
a település honlapjáról www.rimoc.hu
Az igazolás alapján a VGÜ a számlázás alapjául a csökkentett 
hulladékmennyiséget veszi figyelembe. A jogosultsági 
feltételekben bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelente-
ni, az önkormányzat a bejelentés jogszerûségét szúrópróbaszerûen 
vizsgálhatja.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott hónapra csak a 10-ig 
beérkezett igazolásokat tudják figyelembe venni.
A negyedéves számlázási idõszakot figyelembe véve az elsõ 
alkalommal a március 01-ig beérkezett kérelmeket 2016.01.01-tõl 
veszik figyelembe.                           Rimóc Község Önkormányzata

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Szécsényi Járási Hivatala ügysegédjének 

ügyfélfogadási rendje 2016. január 11. napjától

Rimócon a hivatalban:

Péntek 12:00-14:00 (páratlan hetente)

Ügysegéd: Rácz Róbert

A Duracell csapata nyerte A „Profi” Torna legjobbja Hetesekkel lett
a Tapsi-Hapsi Kupát a North Force az Örök Ígéretek az 

2015. december 28-án, hétfõn rendezték meg a „Amatõr” Kupa gyõzteseDecember 27-én, vasárnap a rimóciaknak és a 
tornasorozat legnagyobb volumenû eseményét 

rimóci származású játékosoknak meghirdetett December 30-án, szerdán a tornasorozat a „Profi” Rimóc Kupát, melyet aktív 
Tapsi-Hapsi Kupával vette kezdetét a 2015- utolsó fordulójára került sor az „Amatõr” labdarúgók számára hirdettek meg. Ebben az 
ös teremlabdarúgó bajnokság. A torna játék- Rimóc Kupa keretében. A tornára nem igazolt évben összecsapásokra 12 csapat nevezett, így a 

játékosokból álló csapatok nevezhettek, vezetõje Doman Gábor  volt. rendhagyóan 3 csoportban mérkõztek 
valamint engedélyezve volt max. 2 fõ, 40 év egymással a gyõzelemért. A tornán játék-

Eredmények: feletti igazolt játékos részvétele is. A csapatok vezetõként közremûködött Doman Gábor, 
két csoportba sorsolva küzdöttek a torna „A” csoport Makovinyi Zoltán és Makovinyi Róbert.
legjobb csapata címért. A torna játékvezetõi: Migránsok - Duracell 3-5 Eredmények: Doman Gábor és Galcsik Szabolcs. Whinchester United- Nyúl York 2-5 ,,A” csoport:
Eredmények:Migránsok - Whinchester U. 2-1 Beverkusen - Rimóc ifi 1-4
Sereghajtók - Örök Ígéretek 0-1Balassi - Ipoly Win 4-2Duracell - Nyúl York 0-11
Tûzoltók - Uni-Cum 3-4Beverkusen - Balassi 0-4Migránsok - Nyúl York 2-7
MB1 - Szécsény 1-6Rimóc ifi - Ipoly Win 1-5Duracell - Whinchester U. 2-1
Sereghajtók - Tûzoltó 3-1Beverkusen - Ipoly Win 1-3

Rimóc ifi - Balassi 3-3 hetesekkel: 1-2 Örök Ígéretek - Uni-Cum 3-0„B” csoport
Végeredmény: 1. Balassi (8 pont), MB1 - P.N.T.E 9-0Hegylakók - West Ham and Eggs 1-6
2. Ipoly Win (6 pont),    3. Rimóc ifi (4 pont), Tûzoltók - Örök Ígéretek 3-6Brazilok - Sereghajtók 4-1
4. Beverkusen (0 pont) Szécsény - P.N.T.E 13-0Hegylakók - Brazilok 3-5

Sereghajtók - Uni-Cum 1-0,,B” csoport:West Ham and Eggs - Sereghajtók 5-0
Vaszeló - Jövõre 3-0 „A” csoport végeredményHegylakók - Sereghajtók 7-4 Brazilok - Ipolytarnóc 3-0 1. Örök Ígéretek (9 pont)West Ham and Eggs – Brazilok 1-2 Vaszeló - Brazilok 2-4 2. Sereghajtók (6 pont)
Jövõre - Ipolytarnóc 5-3

3. Uni-Cum (3 pont)„A” - „B” csoport mérkõzésesek
Vaszeló - Ipolytarnóc 10-4

4. Tûzoltók (0 pont)Migránsok – Duracell 3-5 Jövõre - Brazilok 3-3, hetesekkel: 3-2
Hegylakók – West Ham and Eggs 1-6 „B” csoport végeredményVégeredmény: 1. Brazilok (7 pont),

2. Vaszeló (6 pont),            3. Jövõre (5 pont), 1. Szécsény (6 pont)Whinchester U. - Nyúl York 2-5
4. Ipolytarnóc (0 pont) 2. MB1 (3 pont)Brazilok – Sereghajtók 4-1

3. P.N.T.E. (0 pont)Migránsok – Whinchester U. 2-1 ,,C” csoport:
North Force - Megyer Vill 1-0Hegylakók – Brazilok 3-5 5-6. helyért: Uni-Cum - P.N.T.E 5-2
Favorit - Sinter FC 3-0 I. elõdöntõ: Örök Ígéretek - MB1 4-2Duracell – Nyúl York 0-11
North Force - Favorit 2-1 II. elõdöntõ: Szécsény - Sereghajtók 4-0West Ham and Eggs - Sereghajtók 5-0
Megyer Vill - Sinter FC 3-2 3-4. helyért: MB1 - Sereghajtók 2-3Migránsok – Nyúl York 2-7
North Force - Sinter FC 2-0, Döntõ: Örök Ígéretek - Szécsény 3-3 Hegylakók – Sereghajtók 7-4 Megyer Vill - Favorit 2-5 hetesekkel: 2-1Duracell – Winchester U. 2-1 Végeredmény: 1. North Force (9 pont),

Végeredmény:2. Favorit (6 pont),    3. Megyer Vill (3 pont),West Ham and Eggs – Brazilok 1-2
1. Örök Ígéretek4. Sinter FC (0 pont)

Elõdöntõk: 2. SzécsényElõdöntõk:
Nyúl York – West Ham and Eggs 2-3 3. SereghajtókBalassi - Brazilok 2-2, hetesekkel 1-2

4. MB1Brazilok – Duracell 2-3 North Force - Vaszeló 3-2
5. Uni-Cum3. helyért: Nyúl York – Brazilok 6-2 3. helyért: Balassi - Vaszeló 3-4
6. P.N.T.EDöntõ:Brazilok - North Force0-1Döntõ: Duracell – West Ham and Eggs 5-3
7. Tûzoltók

Végeredmény
Végeredmény: Az „Amatõr” Rimóc Kupa1. North Force
1. Duracell Gólkirálya: Boda Péter (Szécsény)2. Brazilok
2. West Ham and Eggs Legjobb kapusa: Rónai Viktor (Szécsény)3. Vaszeló
3. Nyúl York Legjobb játékosa:4. Balassi

Kelecsényi Tamás (Örök Ígéretek)5. Favorit4. Brazilok
6. Ipoly Win Köszönjük a csapatok részvételét, gratulálunk 5. Hegylakók
7. Jövõre a díjazott csapatoknak és a játékosoknak! 6. Migránsok
8. Rimóc ifi Köszönjük a lebonyolítást vezetõ Doman 7. Winchester United 9. Megyer Vill Gábornak a segítséget, valamint Makovinyi 

8. Sereghajtók 10. Sinterek Zoltán, Makovinyi Róbert és Galcsik Szabolcs 
11. Bevekrusen játékvezetõk közremûködését, Golyán István-A Tapsi-Hapsi Kupa
12. Ipolytarnóc nak, Beszkid Andor polgármester úrnak és az Gólkirálya:

önkormányzatnak a segítséget és a támoga-A „Profi” Rimóc KupaLaczkó Lénárd (Nyúl York - 10 gól)
tást, valamint mindenkinek, aki hozzájárult a Gólkirálya: Muzsik Sándor (Vaszeló)Legjobb kapus:
torna sikeres lebonyolításához!Legjobb játékosa: Fényes Adorján (Balassi)Kaluzsa Szabolcs (Whinchester United)

Legjobb kapus: Strehó József (North Force) BVÁLegjobb játékos: Balázs Gergõ (Duracell)

Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák a sportcsarnokban
Idén sem szakadt meg a hagyomány, ezért ismét megrendezésre kerültek a Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák a felújított rimóci 
sportcsarnokban. A minden évben várt sporteseményre idén is nagy volt az érdeklõdés akár a csapatok tekintetében, akár a szurkolók táborban. Ebben 
az évben már második alkalommal kellett úgy lebonyolítanunk a tornákat, hogy nem volt ott az az ember, aki évek hosszú során át pártfogolta, 
igazgatta, szívén viselte ezt a téli sporteseményt. Reméljük, ennek ellenére, ebben az éveben is sikerült a megszokott színvonalat hozni.
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Újra rimóci énekek a Fölszállott a páva címû mûsorban

Rimóciként mindig jó érzés, ha egy-egy rendezvényen egy tánccsoport rimóci 
táncokat, egy-egy énekes rimóci dalokat énekel. Külön öröm ez akkor, ha az a 
televízióban van, hiszen arra gondolok, milyen sokan látják, hallhatják egyszerre, 
hogy milyen gyönyörû a rimóci viselet, hogy milyen szépek a rimóci dalok és táncok.
A gyermekek számára meghirdetett Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató 
vetélkedõmûsorban november 27-én, pénteken este egy ország ismerhette meg a 
Haraszti ikreket, Julcsit és Marcsit, akik rimóci népdalokkal léptek színpadra. Az 
ikrek Bátonyterenyérõl, pontosabban Maconkáról érkeztek a negyedik elõdöntõbe. 
Felkészítésüket Holecz Istvánné, Margit néni segítette. Elõadások olyan jól sike-
rült, hogy sokan azt hitték, rimóciak, azonban az ikreknek varsányi kötõdésük van. 
Édesanyjuk Bárány Árpád tanár bácsi nõvére, így amikor a mûsorvezetõ meg-
kérdezte, hogy bár rimóci dalokat énekeltek, milyen viseletben vannak, és miért, 
akkor a lányok a következõket válaszolták:
Marcsi: „Varsányi, mert Rimóc és Varsány egymás mellett van.”
Julcsi: „És mert anya azt mondta, hogy ha nem varsányiba öltözünk, kitagadják a 
varsányiak.”
A lányokat a zsûri csupa elismerõ szavakkal dicsérte és a maximális 60 ponttal 
juttatta tovább õket. Azóta az ikrek megnyerték az énekes szólisták és ének-
együttesek kategóriában a vetélkedõt, amikor palóc karácsonyi dalokat énekel-
tek máriás lány ruhában.
Büszkék vagyunk rátok lányok, szívbõl gratulálunk és köszönjük, hogy újabb rimóci 
dalokkal ismertettétek meg a tévénézõket. Sok sikert a jövõben és reméljük, sok szép 
népdalt hallunk még tõletek! Köszönjük Margit néninek is, hogy felkészítette az 
ikreket!
A mûsorban fellépett többek között még a szécsényi Iglice Táncegyüttes is, akik 
õrhalmi és ipolyvarbói táncokat adtak elõ a novemberi adásban. Bár nagyon ügyesek 
voltak és színvonalas mûsorral készültek, sajnos nem jutottak tovább. A látottak alapján azonban biztos vagyok benne, hogy ha így 
folytatják, pár év múlva a felnõtt kategóriában láthatjuk majd õket! (A mûsorszámok visszanézhetõek a www.mediaklikk.hu internetes 
oldalon a Fölszállott a páva menüpont alatt.)                                                                                                                          Vincze Nikolett

B Ú C S Ú Z U N K …
Az internet közösségi oldalának egyik elõnye, hogy távoli ismerõseinket hozza hozzánk kicsit „közelebb”, 
legalábbis virtuálisan. Láthatjuk legújabb fotóit, üzenhetünk neki és írásaiból tudhatjuk legújabb 
történéseit. A napokban lettem figyelmes Dr. Valkó Zsuzsanna, volt rimóci jegyzõnk elköszönésének, 
mely hûen tükrözi írója közszolgálat iránti elkötelezõdését. Megkértem Zsuzsát, engedje meg, hogy 
közöljük írását újságunkban, így a következõ sorokat kaptuk tõle:
„Ezúttal tájékoztatom minden ismerõsömet, hogy 2015. december 30-i idõponttal - nyugdíjazásra való tekintettel történt 

jegyzõi posztról való lemondásom miatt - felmentési idõm lejár. Nyugdíjba vonulásom kapcsán ezúttal köszönöm meg mindenkinek, aki 
munkámat segítette. Köszönöm a volt és jelenlegi polgármestereknek, települési képviselõknek és közvetlen munkatársaimnak, akik a hivatalban, 
az önkormányzat intézményeiben, illetve önkormányzat gazdaság társaságánál valaha is dolgoztak! Köszönöm a kinevezett dolgozóknak, a 
helyetteseknek, megbízási jogviszonnyal rendelkezõknek, a közmunkásoknak és nem utolsó sorban a lakosságnak, akik ügyfeleimként bíztak 
bennem. Köszönöm azoknak az ismerõseimnek is, akik nem voltak ügyfeleim, de biztattak. Hála a Jó Istennek, hogy több mint 41 évig 
szolgálhattam, több mint 37 évig vezetõ lehettem, úgy, hogy annak közel felét a szülõföldemen másik felé jelenlegi lakhelyemen teljesíthettem.
1974 szeptemberében, amikor aláírtam - határozott idejû - munkaszerzõdésem a Szécsényi Járási Hivatal elnökénél nem gondoltam, hogy ez 
végleges elkötelezettség lesz. 1978 novemberében Rimócon neveztek ki határozatlan idõre, a mai szemmel még egy 22 éves „gyerek” voltam, ezért 
nem volt nehéz szülõfalum lakóit, bölcs „öregebbjeit” tisztelni, a fiatalokat megérteni. Ez volt közszolgálatom során a legtöbb, amit kaphattam az 
élettõl, egy vezérfonál. Hogy 1996-ban „világgá mentem” a gyermekeimmel, az megpróbáltatás volt, így megtanulhattam a türelmet is. Mára, 
amikor emlékké válik a munka, a hála az, ami legjobban kifejezi az életérzést, hiszen sokan eltávoztak közülünk, sajnos nálam fiatalabbak is 
nyugszanak a rimóci temetõben, akik nem érhették meg nyugdíjas éveik, vagy csak kevés részük lehetett elõnyeiben. Éppen ezért nem 
mulaszthatom el, hogy köszönetet mondjak egyenként is minden ismerõsnek, - különösen azoknak, akikkel együtt dolgozhattam - de összességében 
is a falu közösségének. A Rimóci Újság (amely jelenleg is kapcsos a múltamhoz) közvetítésével kívánom, hogy mindig békesség és szeretet legyen 
az úr a faluba, a jelenlegi vezetõknek és a közéletben tevékenykedõknek pedig sikerüljön az összetartást, a haladást biztosítani. Mindenkinek 
Boldog Új Évet!                                                                                                                                              dr. Valkó Zsuzsanna (Balatonõszöd)”

Dr. Valkó Zsuzsannát követõen, 1996-tól Lõrikné Kiss Ibolya látta el településünkön a jegyzõi feladatokat egészen a körjegyzõség 
2007-es megalakulásáig. Ibolya néni 2012. év végéig teljesített közszolgálatot a rimóci hivatalban, majd 2013. év elejétõl a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalába került, ahol a Hatósági Osztály vezetõi feladatait látta el. Õ szintén az elmúlt 
idõszakban kezdhette meg nyugdíjas éveit.
Végül még egy köztisztviselõtõl búcsúztunk az elm lt évben. Jusztin Istvánné, Kati néni 2015. augusztus 31. napjával - szintén 40 
év munka után - vonult nyugdíjba.
Mindhárman sok-sok évet dolgoztak Rimóc Község Önkormányzatának hivatalában a rimóci emberek szolgálatában. Lehetett 
hozzájuk fordulni hivatali ügyeinkkel, panasszal, ügyes-bajos dolgokkal, anyakönyvvezetõként sok fiatal párnak a legszebb 
pillanataiban is osztoztak, de a hagyatéki eljárásokban a legnagyobb fájdalmakkal is találkoztak. Mindannyian tudjuk, hogy 
sokszor olyan ügyekben is kérnek, kérünk segítséget a hivatali dolgozóktól, amely bár nem a munkaköri feladatuk, de a hivatali 
dolgozók mégis segítenek, ha tehetik, vagy idejük engedi. Köszönjük évtizedes közszolgálati munkájukat és a Rimóci Újság 
nevében kívánunk békés, boldog új évet, és jó egészségben eltöltött, tartalmas, hosszú nyugdíjas éveket szeretteik körében!

Vincze Nikolett

ú

Pedig otthon is van ,,egy-két” doboznyi játék. De persze az Játék az élet!
teljesen más. Máshol, másokkal, más játékával sokkal 

Legalábbis egy-két délutánra azzá lehet tenni. Játék közben 
érdekesebb az élmény. És ezt ti, akik otthonról olvassátok a 

el lehet felejteni a gondokat, a tanulást, a kötelességeket. 
sorokat, el sem tudjátok képzelni. Ezt ki kell próbálnotok 

Lehetsz szépségkirálynõ, ha Activityt játszol, milliomos a 
egyszer. Meg mégegyszer….És még sokszor….

Monopolyval, nyomozó a Cluodóval, szerencsejátékos a 
Kaluzsa Mónika

pókerrel, és nap estig sorolhatnám a rengeteg fajtájú és témájú 
mai társasjátékokat.  Mindegyikünk szívesen emlékszik vissza 
a hétfõ esti kártyacsatákra, amit fillérekbe, forintokba 
játszottunk a szüleinkkel, testvéreinkkel. A hatalmas 
picsogásokra, amit a kisebb (nagyobb) testvér produkált, ha 
éppen nem õ állt nyerésre. A Ki nevet a végén?, a Gazdálkodj 
okosan, a Lóverseny nevû társasjátéklapokra emlékszem 
leginkább. Most pedig, ha bemegyek a boltokba, legalább 50 
féle társasjáték mosolyog rám a polcokról. Jobbnál jobbak. 
Drágábbnál drágábbak. Mind kellene. De ez lehetetlen. 
Kérdezzük meg a gyerekeket. Nekik is mind kellene. Aztán jön 
egy ötlet. Az IKSZT-ben van egy csomó társasjáték. Ja, hogy 
éppen társasjátszós délutánt hirdettek a téli szünet napjaira? 
Hajrá! Egy kis rásegítéssel, szervezkedéssel jó kis csipetcsapat 
gyûlt össze, kisebbek, nagyobbak, felnõttek. Úgy bele-
melegedtek a legfiatalabbak, hogy haza se akaródzott jönni. Activity közben

„mert illõ, hogy Isten és ember elõtt híven beszámoljunk”

A rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség 
éves jelentése

2015-ben minden hónap utolsó péntekén tartottunk a rendes havi 
összejöveteleket összesen tizenegyet. Emellett kilencszer találkoztunk 
rendkívüli esetekben, (mi csak RK-nak hívjuk) amikor fontos vagy határidõs 
dolgokat kellett megbeszélnünk. 

Minden alkalommal imádkozással kezdõdött, a rendes találkozókon 
bibliaolvasással folytatódott, egy alkalommal húsvét elõtt pedig filmvetítés is 
volt. Az év folyamán három keresztúton vettünk részt, kettõn tevõlegesen is. 
Három alkalommal gyalog zarándokoltunk, egyszer Herencsénybe, kétszer a 
Szentkúthoz. Jártunk Pet fisz ll s-P losszentkúton. Máriabesnyõn és Kállón 
lelkigyakorlatokon. 

Eleget tettünk a Váci Férfiszövetség és a Varsányi Borbarát Egyesület 
meghívásának. Tavasszal Szent József kilencedet, karácsony elõtt pedig Szent 
Család Ájtatosságot „jártunk”, egyszer imanyolcadot imádkoztunk.

Vendégül láttuk a varsányi gyalogzarándokokat és Nagyboldogasszonykor 
meleg étellel vártuk a rimóciakat Szentkútnál. Részt vettünk a Fekete Madonna 
kegykép fogadásán, imádkoztunk elõtte és elkísértük Nógrádmegyerbe. Hét 
alkalommal segítettünk favágásban rászorulóknak (ebben már nagy 
gyakorlatunk van). Ahogy Szentkúti könyvek Szécsénybe szállításakor most a 
visszahurcolkodásban is segítettünk a ferences atyáknak.

Adventben vendégünk volt Ocsovai Grácián ferences atya Zalaegerszegrõl, 
a nyáron Miklós Zalán atya Nógrádmegyerbõl, kora tavasszal pedig Peregrin 
atya a szentkúti nemzeti kegyhely igazgatója.

 A nyár folyamán támogattunk táborozókat meleg étellel, szeptemberben 
lagziban is segédkeztünk. A 2015-ös szüreti fõzõversenyen az elsõ helyet értük 
el, és fõztünk a „72 óra kompromisszumok nélkül” éves programján részt 
vevõknek is. Tombola tárgyakat ajánlottunk fel a szécsényi karitász bálra.

Októberben jelentõs részt vállaltunk elhunyt tagtársunk, Vincze Barna 
síremlékének elkészítésében. Egy idõs asszonynak lépcsõt építettünk 
könnyebbé téve a mindennapos közlekedését. Feladatot vállaltunk lengyel 
testvéreink vendégüllátásában is. Karácsony elõtt a kárpátaljai csángó magyar 
családokat nagy értékû természetbeni adománnyal segítettük immár második 
alkalommal. Az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtásakor forralt 
borral, teával, kínáltuk a résztvevõ híveket. (A mézeskalácsért és a bejglikért 
külön köszönet az önkormányzati pékségben dolgozóknak is és a szécsényi 
Bakos pékségnek).

Természetesen a teljesség igénye nélkül írtam az éves jelentésünket és 
ezúton kívánunk minden rimóci embernek boldog és irgalmas új esztendõt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!                                  Beszkid János

õ á á á

Akiért a harang szólt...

V
Rácz Rudolf
1966-2015

(Akácos út 36.)

XX.
Jótékonysági bál

Az idei rimóci jótékonysági bál

- amely egyben a huszadik - megrendezésére

a Rimóci Polgárõr Egyesület

kapott lehetõséget, amely az idén ünnepli 

fennállásának 25. évfordulóját.

A bál idõpontja:

2016. február 6. 20 óra
Helye: Rimóc, Sportcsarnok

Zenél a Szexi Csokoládé Dance Band

Vendégvárás: 19 órától

A belépõjegy ára: 3000 Ft/ fõ,

amely magában foglalja az aperitifet

és a vacsorát is.

Belépõjegy vásárolható

a Szociális Boltban,

Hajni vegyesboltjában,

a Polgárõr vezetõknél

és Jusztin Péternénél.

Baráti társaságoknak

elõzetes asztalfoglalási lehetõség.

Mindenkit szeretettel vár a 25 éves 

Rimóc Polgárõr Egyesület.

V

Gólyahír: Légrády Noémi
2015. december 3.

Szülõk: Balázs Kitti és Dr. Légrády György

Farkas Edvárd Kevin - 2015. december 25.
Szülõk: Rácz Szilvia és Farkas Sándor
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
Nem maradt el a jutalom. A Rimóci Roma Nemzetiségi „VEDD HÁT ELÕ ÜNNEPVÁRÓ 
Önkormányzat jóvoltából minden gyerek részére egy édességgel 

GYERMEKKORI ARCODAT” teli csomag volt az ajándék. És bizony érkezett egy második 
„Az erdõben van egy ház, ott lakik a Mikulás!” Mikulás is, még ugyanazon a héten. A gyerekek pedig ismét 

várakozó izgalommal fogadták, különösen, hogy újabb csomagot Idén decemberben az elsõ Mikulás már szerdán megérkezett 
kaptak. Köszönjük Bakos László tanár úrnak és Bangó az óvodások nagy örömére. A három csoport közösen várta õt 
Barnabásnak a szerepvállalásukat.                       Boldog Bernadetténekkel, verssel, amit a gyerekek a Mikulást körbeállva adtak elõ.

,,Pásztorjátszók be-bejönnek’’ Karácsonyváró mûsoraink képekben

Ha a világ mese lenne! Mert a mese egy egész világ!
Különleges elõadással leptük meg a gyerekeket december elsõ hetén. Mikulás az erdõben címmel zenés bábjátékot ad-
tunk elõ mi, óvónénik. Ebben a történetben szerepeltek jól viselkedõ állatok, egy rosszalkodni akaró, virgáccsal hencegõ 
Krampusz, és a jószívû, kedves Mikulás, aki végül mindenkit megajándékozott. Szerencsére a taps sem maradt el.

Boldog Bernadett

Mikulás-várás anyukákkal az ,,Alma’’ kiscsoportban Nagyon örültek a gyerekek a Mikulásnak

A pásztorjáték végén a színpad elõtt köszöntük meg a figyelmet Egy kis ajándékkal is kedveskedtünk az idõseknek

Izgatottan várják a gyerekek, hogy kezdhessék a pásztorjátékot Az óvodában a szülõk is megnézhették az ünnepi mûsort

Jácint, második Bablena Ferenc, a III. Dartsverseny gyõztese III. Dartsverseny és Biliárdverseny
pedig Földi Tamás (Mihálygerge) lett. A gyõztes díja egy 
dartstábla, egy Zsanília plakett és egy oklevél lett. A180-ért járó Év végén már '13-ban és '14-ben is szerveztünk dartversenyt, 
pezsgõt senki nem érdekelte ki, a két 140-es dobást a két döntõs ezeknek apropója a Szalonsport Bajnokság lezárása és a darts 
hozta össze.vb volt. Tavaly ugyan bajnokságot nem szerveztünk, de a darts 

A biliárdversenyen három fõ maradt a döntõre, így õk vb és a téli szünet miatt megszületett a gondolat, hogy versenyt 
körmérkõzéssel döntötték el a végeredményt: harmadik szervezzünk a két ünnep között. Úgy alakult, hogy kicsit 
helyezett lett Kiss Róbert, második Vincze Zsolt, és a 2016-os késõbb, a darts vb döntõjével egy idõben, január 3-án szervez-
elsõ biliárdverseny gyõztese Czupkó István lett, nyereménye az zük a versenyt, és kibõvítettük biliárdversennyel.
oklevélen és a plaketten túl egy focilabda.A tavalyihoz hasonlóan most is jöttek messzebbrõl, 

Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal és ilyen rendezetten Karancskeszi, Mihálygerge és Szécsény is képviseltette magát. 
sikerült megvalósítani a rendezvényt,  remélem, hogy a Dartsra 16, biliárdra 10 fõ nevezett. A verseny egyenes kieséses 
közeljövõben hasonlóan népszerû további versenyeket tudunk rendszerrel kezdtük, a dartsban ez a döntõig megfelelt, így 
szervezni.                                                                Bablena Ferialakult ki a végeredmény: harmadik helyezett lett Szoldatics 

A dartsverseny díjazottjai A biliárdverseny díjazottjai

Az elsõ képen láthatjuk, hogy a plébánia régi közösségi termében elhelyezésre kerültek a József atya tulajdonát képezõ emeletes ágyak, 
így az most már szálláshelyként is funkcionálhat, ha szükséges. A másik két képen a megújult melléképület (istálló) látható, amely 
közösségi összefogás eredményeképp elnyerte új formáját és funkcióját, Szent Miklós Közösségi Ház lett. Lent közösségi terem, fent a 
padlástérben raktár került kialakításra.

Megújultak templomunkban a stáció képek, a betlehemi barlang és az eddigi fehér keresztelõkút is.

Vincze Nikolett: A hónap képei
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ISKOLAI HÍREK
Örömünnep, szent karácsony

A karácsony a szeretet, az egymásnak örülés, az ajándékozás 
ünnepe. Az ajándék kerülhet több ezer forintba is, de talán annak az 
ajándéknak örülünk a legjobban, amit az ajándékozó saját maga 
készít szeretteinek. Az ilyen ajándék mind az adónak, mind a 
kapónak nagy boldogság. Ilyen magunk készített ajándékkal, 
ünnepi mûsorral örvendeztettük meg a Gondozási Központ által 
szervezett karácsonyi ünnepség résztvevõit. Immár hagyománnyá 
vált, hogy az alsós tagozatos kisgyermekek mûsorral kedveskednek 
az idõs embereknek. Így történt ez az idén is. Mi adtuk a mûsort, egy 
kis apró ajándékkal, a mûsor után pedig vendéglátásban volt 
részünk. Adtunk is, kaptunk is, ami nagy örömmel töltötte el a 
gyermekeket. Azt sajnáltuk, hogy az elmúlt évhez képest kevés idõs 
vett részt az ünnepségen, pedig a dolgozók még az oda- és haza-
utazást is megszervezték, s a gyerekek is nagy lelkesedéssel készül-
tek az ünnepségre.

Másik sok éves hagyományunk, hogy nem csak az idõseknek 
kedveskedünk mûsorral karácsony alkalmából, hanem az 
óvodásoknak is. Az idén ezen a szokáson egy kicsit változtattunk, 
nem mi mentünk az óvodába, hanem az óvodások jöttek el a dr. 
Manga János Közösségi Házba, ahol mindenki kényelmesen elfért 
és nekünk sem kellett a kellékekkel hurcolkodnunk.

A találkozás örömteli volt, mert minden iskolásnak van óvodás 
testvére, rokona, s nagyon tudtak egymásnak örülni. A mûsort nagy 
odafigyeléssel, fegyelmezetten nézték végig az óvodások, ami 
nekünk nagyon jól esett. A mûsor után itt is volt vendéglátás, ami 
megint sok örömöt okozott a szereplõknek.

Erre a napra nagyon is illett a közmondás: „Jobb adni, mint 
kapni”. Örültünk, hogy a kis mûsorunkkal örömet tudtunk okozni 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.                Vinczéné Percze Gizella

Karácsonyi készülõdés az 
általános iskolában

Az Advent idõszaka a várakozásról szól: Jézus Krisztusnak, 
a Megváltó kisgyermeknek a születésére készül a nagyvilág. Mi 
is erre készültünk az adventi hetekben.

Próbáltuk ezt a várakozást örömtelivé tenni, ráhangolódni a 
közelegõ ünnepre. Tettük ezt azzal, hogy az iskola tanulói 
adventi naptárakat színeztek naponta akár az alsó, akár a felsõ 
tagozatban. Jelképesen minden héten meggyújtottuk az adventi 
koszorú gyertyáit. Apró ajándékok készítettünk az anyukáknak, 
apukáknak, testvéreknek. Közös készülõdés volt a szülõkkel is: 
az egyik napon lehetett mézeskalácsot sütni, díszíteni; az ajtóra 
kopogtatót készíteni. A jó hangulatban eltelt nap után már csak a 
közös karácsonyi ünnepségen való részvétel maradt hátra, ami-
re külön készült az alsó és a felsõ tagozat. 

Az én feladatom a felsõ tagozatos gyermekek mûsorának 
elkészítése volt. Józsa Alexandra kolléganõmmel együtt tanítot-
tuk a táncot, az énekeket az ötödik és a hatodik osztályos tanu-
lóknak. 

Az ünnepségre számos vendég érkezett: szülõk, testvérek, 
rokonok, barátok, az iskola tanulói, pedagógusai. A felsõ tagozat 
mûsora a Szivárványról szólt, az összefogásról, az összetarto-
zásról. A verseket, a narrátorok szerepét az ötödik osztályosok 
mondták, az összekötõ dalokat a hatodik osztályos lányok ének-
karával kiegészítve énekelték a tanulók. Két 6. osztályos fiú és 
egy 8. osztályos lány kapott még szerepet a mûsorban. 

Ezt követte az alsó tagozatos tanulók mûsora, majd a tombo-
lasorsolás.

Itt mondanék köszönetet minden szereplõ tanulónak és 
kolléganõmnek a mûsorban való részvételéért, közremûkö-
désükért.

Remélem, mindenkinek olyan szeretetteljes, békés és boldog 
karácsonya volt, mint nekem! Áldott, békés, sikeres új esztendõt 
kívánok MINDENKINEK!

Fábián Katalin

Csoportkép indulás elõtt

A szabadulószobából kijutott egyik csapat

Az Adventi Vásár kapujában

Rimóci Ifjúsági Egyesület
Kirándulás

December 5.-ére szerveztük az idei jutalomkirándulásunkat. A 
tagok közül az aktívabbak pontokat gyûjtöttek, részvétel 
arányában. Az év során legtöbb pontot gyûjtött tagok kaptak 
lehetõséget, hogy részt vegyenek a kiránduláson. Az önkormányzat 
kisbuszával, keltünk útnak tízen a csoportból. Reggel nyolc elõtt az 
IKSzT-nél mindenki felvett egy egyesületi kapucnis pulóvert, és 
útnak indultunk. Mivel idén pályázati forrásból támogatást is 
szereztünk a kiránduláshoz, így bátran választhattunk belépõdíjas 
célpontokat is. Elsõnek a Campona Tropicáriumba mentünk, ahol 
színes és változatos halakat, kétéltûeket és hüllõket láttunk, a 
csoport sokat idõzött a cápák tartálya elõtt, és természetesen 
megsimogattuk a rájákat is. Egy váratlan program is alakult a 
Camponában, a bevásárlóközpontban lehetõség adódott kipróbálni 
a virtuális valóságot, ketten be is neveztek, még külsõ szemlélõként 
is nagy élmény, és meggyõzõ eszköz. Innen átsétáltunk a 
„szomszédban” található RTL székházba, ahol is a Hungary's Got 
Talent címû mûsor fõpróbájába tekinthettünk be, majd némi 
várakozás után a vezérlõközpontban is körbevezettek minket, sõt 
kérdéseket is feltehettünk, pedig ez nem feltétlen turistáknak 
kialakított terület. Megjegyeztük magunkat, fotót is készítettünk, 
hogy a fõvezérlõ terem éppen a 147-es számot viseli.

Ezután újra buszra szálltunk, és a Szent István Bazilikához 
mentünk, menet közben a „pesti Mikulás” még némi szaloncukrot 
is bedobott a busz ablakán. A Bazilikánál sajnos parkolót nem 
találtunk, így a busz továbbállt, mi pedig az EzAz Étterembe 
vonultunk, ahol külön asztalt készítettek számunkra elõ. Az étterem 
egyik „különlegessége”, hogy két rimóci is dolgozik ott, Csizmadia 
Tamás és Bárány Zoltán. Miután majd három órát ott töltöttünk, 
jóllakva távoztunk, ráadásul az étteremtõl ajándékot is kaptunk. 
Aki teheti nézzen be oda, finom és különleges étkeket kóstolhat.

A Bazilika elõtti téren, és úgy általában több belvárosi téren, 
hatalmas tömeg és fények, de fõleg dugó jelezte, hogy Adventi Vásár 
van. Mi is adtunk magunknak egy szûk órát, hogy körbe nézzünk, 
sajnos az árakat ilyenkor nem lehet komolyan venni, így legtöbben 
valóban csak körbenéztünk, bár volt mit, a Bazilika 3D-s vetítését is 
épp láthattuk. Ezután egy izgalmas óra következett, ugyanis a 
busznak nem sikerült a belvárosba visszajutni, sõt még az odavezetõ 
úthoz sem. Így a csoport, mivel foglalt idõpontra vártak minket a 
következõ helyen, úgy döntött, nyakába veszi a lábát. A Bazilikától az 
Andrássy úton át a Teréz körútra vezetõ több, mint egy kilométert 
hamarabb lefutottuk, mint ahogy a busz a dugóban megtett két lámpa 
közti távot. A buszra menet közben is fel tudtunk szállni, akkora volt a 
dugó. Még így is idõben sikerült odaérni a záróprogramnak 
tervezett szabaduló szobákhoz. A PániqSzoba elnevezésû helyen 
két csoportra osztottak minket és két külön lakásba zártak be 
minket. A feladat az volt, hogy egy óra alatt jussunk ki. Különbözõ 
feladványok, rejtvények megfejtésével lehetett elõre jutni, többet 
nem is írnék, aki szereti a kihívást és a vidám játékot, annak ezt ki 
kell próbálnia. Hazafelé jókedvûen beszélgetve haladtunk, és 
idõben haza is értünk.

Ezúton is szeretném megköszönni a fiataloknak a 2015-ös 
munkájukat, és remélem, hogy minden évben hasonlóan tartalmas 
kirándulást sikerül szerveznünk.                                 Bablena Feri

Gratulálunk

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Önkéntes Szakmai Központja 
elismerésben részesítette Bablena Ferencet a közmûvelõdés 
területén, önkéntesként kifejtett értékteremtõ tevékenységért. A 
kitüntetés átadására 2015. december 5-én, az önkéntesség világ-
napján Budapesten, a Nemzeti Mûvelõdési Intézetben került sor.  B-VÁ

Házasságot kötöttek
A Rimóci Újság decemberi számában közöltük

a 2015 évben házasságot kötött rimóci fiatalok esküvõi képeit.
Az alábbi kép nemrégen került szerkesztõségünkhöz.

Ezúton kívánunk nekik is sok boldogságot!

Borbás Tamás és Mócsány Kitti (2015. július 11.)
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PEDAGÓGUSAINK X. - Varsi Zsoltné munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt korábban községünkben 
tanítani. A következõ részben Varsi Zsoltné, Ildikó emlékezik a pedagógus pályája elejére, a rimóci évekre. Fogadják szeretettel írását.      

                                                             Vincze Nikolett

pályára készülõ fiatal, valóban ezt a hivatást szeretné-e választani az „Amikor megkaptam a felkérést, 
életében.hogy ebben a témában írjak 
A GYES letelte után 2003-ban kerültem vissza az iskolába. Soha meg néhány gondolatot, meglepõdés, 

megtiszteltetés és számtalan nem fordult a fejemben, hogy máshová menjek tanítani. Komfortosan 
emlék, élmény, gondolat jelent éreztem magam mind a faluban, mind az iskolában. Ebben az évben 
meg a fejemben, szívemben. lettem elõször osztályfõnök is. A gyerekekkel, egyesével leültem 

beszélgetni, hogy megismerhessem õket. Úgy érzem, a szülõk is egyre Nehéz rendszerezni õket. De 
jobban bíztak bennem, kerestek. Kamaszok lévén jutott küzdelem az megpróbálom. Már most tudom, 
évek alatt, de azok valahogy elfelejtõdtek. Az apróbb sikerek, elõre-sejtem, hogy nem lesz egyszerû 
jutás, egy-egy probléma megoldása, közös idõtöltések szépsége feladat. Mégis szívesen kutatok 
maradt meg igazán. gondolatok iránt a Rimócon 
Számomra semmihez nem hasonlítható az az érzés, mikor bármelyik, eltöltött idõkkel kapcsolatosan, 
még a leggyengébb képességû gyerek szeme is felcsillan és látszik: beleértve a pedagógussá váláso-
most, éppen most értett meg valamit, amit eddig sosem. Meg-mat is.
fizethetetlen és felemelõ érzés. Ez tart és tartott meg a pályán. Tudok és Mióta az eszemet tudom, gyere-
tudtam valamit adni, amitõl önbizalma és tudása lett.kekkel szerettem volna foglal-
Ahogy teltek az évek, az újabb osztályaim, diákjaim által gazdagodtam kozni. Gyerekként, kamaszként 
emberi kapcsolatokkal. A hétköznapok, a gyereknevelés és a szülõség állandóan a gyerekek társaságát kerestem. Könnyû helyzetben voltam, 
nehézségei is elértek. Rengeteg személyes beszélgetést, a beszélgetés mert nem volt bizonytalanság és kétség bennem, mi is szeretnék lenni. 
hatására kialakult jólesõ érzést õrzök a szívemben a mai napig. Ha A salgótarjáni Madách gimibe jártam. A bejárás fáradalmait kárpótolta 
találkozunk, összefutunk bárhol, elég egy szemvillanás, hogy tudjuk: az ott kapott tudás, leginkább a német és matek tantárgyak területén. 
volt egy idõszaka az életünknek, amikor részesei lehettünk egymás Némettanárom (Kovács Gábor) vaskezû és roppant szigorú ember 
életének a maga szépségével, nehézségével, küzdelmeivel, megoldás-hírében állt, meg is tapasztaltuk saját bõrünkön ennek a szóbeszédnek 
kereséseivel együtt.az igazságát. De azt hiszem, szakmailag szinte mindent ennek 
Az oktatásban bekövetkezett változások hatására egyre kevésbé vált köszönhetek. A rengeteg házi feladat, kérlelhetetlen következetesség, 
fontossá a nevelõ-oktató munka. A törvények és szabályozás nem szakmai tudás és biztos kéz jellemezte õt. A gimnáziumi éveim alatt 
kellõen átgondolt lépései sokat romboltak az iskolákban. Az aktuális folyamatosan dédelgettem azt a vágyam, hogy a pedagógus pálya az, 
problémákra való megoldáskeresés heroikus küzdelemmé vált.amit igazán el tudnék képzelni magamnak. Képtelen voltam bármi 
2008 õszén több  kisebb és nagyobb  esemény hatására döntést kellett másban gondolkozni. Vonzott ez a tevékenység, a nehézségek nem 
hoznom hogyan is tovább. A váltás mellett döntöttem. Hosszantartó és jelentettek visszahúzó erõt. Bárki és bárhogy is próbált volna lebeszél-
fájdalmas idõszak elõzte meg ezt a lépést. A lelkem egy része ottmaradt ni róla.
a gyerekeknél a suliban. A tanítás  mint hivatás megmaradt. Igaz nem A negyedik év végére teljesen egyértelmû volt: a német nyelv az, 
iskolai keretek között, de foglalkozom diákokkal a mai napig.amiben biztonsággal eligazodok. A nyelvérzék, ha egyáltalán létezik 
A késõbbiek folyamán, amikor egy-egy volt diákommal találkoztam, a ilyen, csak egy, az emberi képességek közül, én ezt kaptam egykor 
tanulmányai és persze a nyelv iránt érdeklõdtem  többször kaptam azt a útravalóként. A matek volt még, ami iránt igazán vonzódtam.
választ: „azt tudjuk németbõl, amit Rimócon megtanított nekünk. Arra Tanárként a 90-es években még csak két tárgyra lehetett jelentkezni, a 
az ismeretre mindig támaszkodhattunk, amit ott a tanároktól kaptunk.” német és matematika párosítás együtt csak a szegedi egyetemen volt 
Azt gondolom, akiben megvolt a szándék, stabil és megbízható választható. Ott a felvételim nem sikerült. Így maradtam továbbra is 
alapokkal vághatott neki a továbbtanulásnak a rimóci iskolából, legyen Salgótarjánban egy idegen-nyelvi kereskedelmi levelezõ képzésre 2 
szó bármilyen tantárgyról is.évre. Heti 10 németóra gazdasági tantárgyakkal. Szüleim elõtt sem volt 
Hálás vagyok a kollégáknak, akik támogattak, elfogadtak és segítettek. titok, hogy én a pedagógus pályát tekintem hivatásomnak, édesapám 
Barátságaim szövõdtek. De nemcsak az iskola, a falu többi intézmé-együtt dolgozott akkor Herczog Györgyné, Klárika férjével. Rajta 
nye, az ott dolgozók is hatással voltak arra, hogy igazán komfortosan keresztül derült ki: épp elment a németet oktató pedagógus Rimócról, 
érezhessem magam. A teljesség igénye nélkül: az óvoda és az ÖNO szükség lenne valakire. 
házias ételei.  A „szoci” bolt  ahonnan még a karácsonyi ajándékokat is Golyánné Kati néni megbízott bennem az elsõ perctõl fogva. Ezúton is 
be lehetett szerezni és az összes többi bolt, és létesítmény. Egy élõ hálás vagyok neki mindezért, a megelõlegezett bizalomért. A tan-
közösség részese lehettem.testület támogatása, a jó hangulat és elfogadás a kollégák részérõl 
Ugyanakkor én is úgy érzem, hogy Rimócon váltam felnõtté, a nyugodt légkört és stabilitást adott. 1993/94-es tanévben képesítés 
hivatásomban mindenképp. Köszönet érte mindenkinek!nélkül kezdtem tanítani. A gyerekek és a német nyelv szeretetétõl 
Ha a tényeket nézem, az évek számát, nem töltöttem túl sok idõt hajtva. Annak minden pozitív és negatív hatásával együtt. Nem sokkal 
években mérve a faluban. Csak éppen olyan ez a hely nekem, mint az voltam idõsebb, mint a nyolcadikos diákjaim. Kemény kihívás volt, de 
elsõ szerelem. Megismételhetetlen.”            Varsi Zsoltnénagyon élveztem. Rengeteget készültem az óráimra, fõleg azért, mert 

akkor a történelem tantárgy tanítását is rám bízta igazgatónõ.
Most visszagondolva azokra az idõkre, azt hiszem tanári kemény 
kezem akkoriban sok gyereknek és szülõnek okozott kellemetlen 
perceket. A szigorúságom a nyelvoktatásban az emberi kapcsolatok 
terén lágysággal, együttérzéssel, mondhatom szeretettel, vidámsággal 
párosult. Szokták mondani, hogy egy gyerek mindent megérez, a 
diákok is megérezték mindezt. Kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-
diák kapcsolataim lettek mind osztályközösségekkel, mind egyénileg, 
diákokkal. Volt olyan osztály, akiknek bár nem voltam osztályfõnöke, 
közösen együtt dolgozva nyertünk farsangot. Jól éreztük magunkat 
egymás társaságában. Rengeteg szeretetet kaptam. 
A hivatalos képesítés megszerzése miatt 3 évre ott kellett hagynom az 
iskolát, de még a gyerekeim születése elõtt egy évre újra visszatértem. 
A fõiskolán már némi tapasztalattal könnyebb volt a dolgom. Aki 
tanítói, tanári pályán gondolkodik, hasznos lenne legalább egy évet 
eltöltenie iskolai keretek között. Még idejében eldönthetné az erre a 

RENDEZVÉNYEINK AZ ELMÚLT IDÕSZAKBAN

Az elsõ közös adventi gyertya gyújtása - az idõjárás miatt - nem a 
felállított betlehem melletti adventi koszorún, hanem a templomban történt. 
Ezen az estén áldotta meg József atya a közös adventi koszorúkészítésen 
gyerekek és felnõttek közösen készített koszorúit is.
A második gyertyagyújtáson József atya mellett, Lukács András 
érsekvadkerti plébános is jelen volt, aki három napon keresztül tartott lelki-
gyakorlatot az adventi idõszakban, hogy templomunk búcsújára és a karácsonyi idõszakra kellõ lelkülettel 
készülhessünk fel.
Sajnos szomorú hír volt községünkben, hogy rosszindulatú egyének szétrombolták a betlehemet, melyet mások 
oly nagy szeretettel készítettek. (Az elkövetõk már megvannak.) A harmadik adventi gyertyagyújtás 
alkalmával József atya megáldotta az újjáépített betlehemet is.
A negyedik adventi gyertyagyújtást segítette a Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség is, akiknek 
köszönjük a vendéglátását, a Bakos pékségnek és a közfoglalkoztatott lányoknak, asszonyoknak pedig a finom 
mézes-kalácsokat, diós- és mákos bejglit. Nagyon finom volt minden.
A gyertyagyújtásokra minden szombaton este a Kõkereszt melletti téren került 
sor, ahol a szentmiséket követõen a gyerekek, felnõttek versekkel, az egyház-
község forró teával, süteményekkel, szaloncukorral, karácsonyi énekekkel, 
dalokkal várta a szentmisérõl érkezõ híveket, hogy egy kicsit még beszélgetve 
vegyenek részt ezen az adventi ünnepen.
Közben beszerzésre került 1 db laptop, 1 db projektor, 1 db motoros vetítõvászon 
és 6 db vallási témájú falitérkép az egyházközség részére.
Vendégségkor, december 6-án nyílt meg a Gondozási Központban a „Jézus, a mi 
Megváltónk” címû kiállítás, melyen a falitérképek közül néhány már látható, a 
többi a rendezvények alkalmával kerül felhasználásra.
A programsorozat keretén belül  a Gondozási Központtal és a Rimóci Szent István 
Általános Iskolával együttmûködve - került sor a közösségi házban megtartott 
idõsek karácsonyára, majd karácsony másnapján a templomban megrendezett 
„Karácsonyi ájtatosságra”. A rendezvények az Emberi Erõforrások 
Minisztériumának támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közremûködésével valósultak meg.
A pénzbeli támogatás mellett azonban nagyon sok segítõ kézre és tenni akaró emberre volt szükség! Külön köszönjük az 
intézményeknek, dolgozóiknak, a közfoglalkoztatottaknak, az egyházközség képviselõ-testületének, az önkormányzat-
nak, a Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetségnek és mindenkinek a munkáját, segítségét, hogy összefogással ilyen 
szép rendezvényeken vehettünk részt együtt!                                                                                                         Vincze Nikolett

IMÁDSÁGOKAT KERESÜNK!
Az idõsek számos régi imádságot és éneket õriznek, melyeket egy csokorba szeretnénk összegyûjteni és 
megõrizni az utókor számára. Kérjük, hogy akinek van szép imádsága, éneke, az borítékban, névvel ellátva 
juttassa el József atyának, vagy a templom sekrestyéjébe Golopi Károlynéhoz, vagy a Hivatalba 
Szoldaticsné Tállai Tímeához. Az imádságokat, énekeket másolás után visszaadjuk. Köszönjük!

2015. DECEMBER 6. TEMPLOMBÚCSÚNK - SZENT MIKLÓS ÜNNEPE - VENDÉGSÉG

Templomunk búcsúján az ünnepi szentmisét a rimóci Balogh László atya celebrálta, míg József atya Laci atyát helyettesítette 
szolgálati helyén. A szentmise végére azonban megérkezett József atya és a - gyerekek által annyira várt - Mikulás is,

aki minden gyermeknek hozott egy kis ajándékot.



József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Ezúton is kívánok Egyházközségük képviselõ-testülete nevében 
minden testvérünknek áldott, békés új esztendõt! Az újév elsõ 
gondolatait a katolikusok legszebb köszöntésével kezdem: 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az ég és föld legszebb köszöntése 
ez. Egy Jézust szeretõ, benne és vele élõ katolikus számára ez a 
köszöntés nem cserélhetõ fel semmi más köszöntéssel.
- Egész életedben dicsértessék Jézus szent neve.
- Egész életed legyen meg nem szûnõ Isten-dicsõítés.
- Ne „más” teremtmény, földi dolog legyen dicsõítendõ a te 
életedben, hanem Jézus. Legyél Jézusé, élj vele, benne, kegyelmé-
vel. Nehéz óráidban az õ neve legyen vigaszod, szíved utolsó 
dobbanása, ajkad utolsó szava. Legyen közös imánk: Add Jézusom, 
hogy mindig kimondhassuk örömben és bánatban, dicsõségben és 
nehézségeinkben, fényben és megaláztatásban, és majdan halálunk 
óráján is: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
Ebben az évben az Egyházunkban kettõs szentév lesz: Ferenc pápa 
által meghirdetett „Isteni Irgalmasság Éve” és a magyar egyház 
által meghirdetett Szent Márton jubileumi év.

Az Irgalmasság Szent Éve: 

Szûz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tõled, 
aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben 
mindörökkön örökké. Ámen.
Részlet a Szent Márton jubileumi év megnyitására írt magyar 
püspöki körlevélbõl (2015. november 15.)
„Kedves Testvérek! A Gondviselés különleges megnyilvánulását 
látjuk abban, hogy Szent Márton jubileumi éve egybeesik a Ferenc 
pápa által meghirdetett „Irgalmasság Évével”. Mostantól egy éven 
át ünnepeljük hazánkban azt a tényt, hogy Istenünk 1700 évvel 
ezelõtt adta Egyházunk számára az elsõ szentként tisztelt nem 
vértanú hitvallót, a Pannoniában született Mártont. A 
történelemben továbbélõ Krisztus megjelenítõje volt, példát adva 
arra, hogy mindig a saját korunkban kell az evangéliumot valóra 
váltani. Nemcsak a Karolingok és a Magyar Királyság tekintett 
mindig patrónusként reá, hanem mûködésének színhelye, egész 
Franciaország, sõt Európa több vidéke is. Életpéldája pedig ma, a 
szegénységgel szembesülõ világban aktuálisabb, mint valaha.”

Szent Márton
2015.12.08.-2016.11.20.

Márton 316 körül Sabáriában (ma Szombathely) született. Apja 
Az Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma 2015. 

római tribunus volt. 15 éves korában besorolták a hadsereg lovas december 8-án a Szeplõtelen Fogantatás 
gárdájába. Egy idõ múlva Nyugatra helyezték át. Mint lovas katona ünnepén kezdõdik és 2016. november 20-án 
Amiens város kapujánál télvíz idején találkozott egy didergõ Krisztus Király ünnepén zárul.
koldussal. neki adta oda köpenyének felét és éjjel ezt a fél köpenyt “A názáreti Jézus a szavaival, tetteivel és 
Krisztus vállán látta. 18 éves korában megkeresztelkedett, de 356-egész személyiségével kinyilatkoztatja Isten 
ig tovább szolgált még a seregben. Katonaidejének leteltével Szent irgalmasságát. Állandóan szemlélnünk kell az 
Hiláriusszal találkozott, ez nagy hatással volt rá. Hiláriusz irgalmasság misztériumát. Ez számunkra az 
visszaküldte Pannóniába, de 360-ban öröm, a derûs nyugalom és a béke forrása. 
ismét találkoztak. Márton 361-ben Üdvösségünk feltétele. Irgalmasság: a végsõ 

és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. megalapította a Ligugében lévõ 
Irgalmasság: az alapvetõ törvény, amely kolostort, Gallia elsõ kolostorát. 371-
minden ember szívében ott lakik, aki õszintén ben lett Tours püspöke. Az általa 375-
tekint a testvérre, akivel az élet útján találkozik. Irgalmasság: az út, ben létrehozott Marmoutier kolostora a 
amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja a szívét arra a monasztikus kultúra központja lett, 
reményre, hogy bûneink korlátai ellenére mindenkor szeretnek afféle missziós-szeminárium. Fáradha-
bennünket.” tatlanul hirdette az igét a még eléggé 
“Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36) pogányabb területen. Meghalt 397. 
(Részlet Ferenc pápa: Az Irgalmasság Arca kezdetû bullájából.) november 8-án és 11-én temették el 

Toursban. A nyugati egyházban õ az elsõ Ferenc pápa imája az irgalmasság szent évére
nem vértanú szent.Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok 
A Szent Márton jubileumi év imádságalegyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki 
Istenünk, hálát adunk neked Szent Mártonért, akit példaképül és téged lát, az Õt látja. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok 
segítõnkül adtál az irántad, az Egyház és az emberek iránti leszünk.
áldozatos szeretetben.Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz 
Ebben a jubileumi esztendõben, mint szülõföldjének gyermekei, rabságából; a házasságtörõ asszonyt és Magdolnát attól, hogy 
még inkább igyekszünk követni õt az irgalmasság útján. Az boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra 
embertársainkat felemelõ szeretet által bizonyságot akarunk adni a fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a 
szeretet minden bajt legyõzõ és a világot újjáalkotó erejérõl.bûnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk 
Szent Márton, légy közbenjárónk az Atyánál, hogy hitünkben szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak 
megerõsödve építsük a szeretet civilizációját. Miként te, mi se mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”
adjuk fel soha a reményt, hogy Jézus megváltásának erejében 

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki képesek vagyunk legyõzni a bennünk és a világban lévõ bûnt. 
mindenhatóságát elsõsorban a megbocsátás és az irgalmasság által Végül követni akarunk téged abban is, hogy a Szentlélek erejében 
mutatja meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod bízva rendíthetetlenül hiszünk a szeretet végsõ gyõzelmében. 
legyen, feltámadt és megdicsõült Uráé. Ámen.
Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, 
hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik 
tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk 
járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti õt és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, 
hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és 
Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az 
örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a 
szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Módosul a litániák idõpontja:
2016. évben a vasárnapi délutáni litániák idõpontja módosul. 
Délután 3 óra helyett a litániák a vasárnapi 11 órai szentmise 
elõtt fél órával kezdõdnek. A hónap elsõ vasárnapján rövid 
szentségimádás, majd Jézus Szíve litánia, a többi vasárnapon 
Mária áhítat és az aktuális szent tisztelete.
Köszönjük Bertók Lászlóné, Margit néni szolgálatát az elõ-
imádkozások során!
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Örömünkre szolgált, hogy a megnyitóra igen sokan eljöttek, meg-Jézus, a mi megváltónk címû 
tekintették az ünnepi mûsort és a kiállítást. Minden évben sokan szok-
ták megtisztelni jelenlétükkel a Gondozási Központ kiállítását, de kiállítás a Gondozási Központban
talán a mostanira jöttek el a legtöbben, és az azóta eltelt hetekben is 

2015 december 06-án nyitottuk meg immáron nyolcadik naponta vannak látogatói a kiállításnak.
alkalommal a Gondozási Központ újabb kiállítását Jézus a mi Köszönjük szépen minden kedves rimóci lakosnak, aki szívesen 
megváltónk címmel.

adta át értékeit azon jótékony célra, hogy a kiállításunkat segítse. 
A megnyitót ismételten a gyûjtõmunka elõzte meg, és 

Köszönjük szépen az elismerõ szavakat, amivel munkánkat jutalmaz-
szervezõkként nagyon örültünk, hogy szép számmal gyûltek a 

ták a látogatók.Jézust ábrázoló képek, szobrok asztaldíszek, és a megnyitóra 
Beszámolómat Balogh László atya vendégkönyvünkbe írt szava-összeállt  egy Jézust születésétõl, gyermekkorán át, a keresztre 

ival zárnám:feszítésig ábrázoló, látványos, szívet melengetõ kiállítás.
„Azt hiszem a mai világ legõsibb hagyománya elevenedik meg Az ünnepi mûsort Perczéné Mócsány Gyöngyi és Szép Tünde 

ebben a kiállításban. Térdre kényszerít, de mindezt nem akarat harmonikajátéka nyitotta meg, majd Pásztor Dóra és Magyar 
Mátyás szavalatát hallgathattuk meg, az ünnepi köszöntõt pedig elleni önkényeskedéssel, hanem imára és könyörületre meg-
Beszkid Andor polgármester úr mondta el. Az ünnepi mûsor végén hívva.”
Balogh László atya szentelte meg a kiállítás tárgyait. Bablena Péterné

Idõsek karácsonya
2015 december 16-án került megrendezésre a Gondozási 

Központ szervezésében az idõsek karácsonya, amelyre 19 fõ 
fogadta el meghívásunkat. Az ünnepi mûsort a Nyulacska Óvoda 
nagycsoportosai és a Szent István Általános Iskola alsó tagozatos 
diákjai adták. Az vodások felevenítették mûsorukban Jézus 
születését, az iskolások pedig kedves karácsonyi történetet adtak 
elõ a fenyõfáról, akibõl a legszebb karácsonyfa lett. A gyerekek a 
prózai részek mellett zenével-énekkel tették színesebbé, meg-
hatóbbá mûsorukat. Az idõsek részére mindkét csoport kará-
csonyi ajándékokkal is kedveskedett. A mûsor végén közösen 
süteményeztek és dítõztek a felnõttek és gyerekek.

Köszönjük szépen a felkészítõ óvodapedagógusoknak és 
pedagógusoknak, hogy kellemes délelõttöt szereztek nekünk és 
az idõseknek.

Magam és a Gondozási Központ dolgozói nevében békés 
boldog új évet kívánunk községünk minden lakójának.

Bablena Péterné

ó

ü

Balogh László atya áldotta meg a kiállítást Sok volt az érdeklõdõ az idén is 

Az asztalok megteltek szentképekkel, szobrokkal 

A Gondozási Központ néhány dolgozója a polgármesterrel,

a Mikulással és Balogh László atyával 
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2015 ÉV KÉPEKBEN - I. FÉLÉV
Ezzel a havi visszatekintéssel elevenítjük fel a 2015. évben történt eseményeket. Mivel egy-egy hónapban több fontos esemény is történt, 
nehéz volt a választás, de megpróbáltunk olyan képeket kiválasztani, amelyeket nem láthattak az újságban.

Január: Immár hagyománnyá vált településünkön, hogy januárban 
megünnepeljük Szûz Mária menyegzõjét. A képen Jusztin Péter, Kálmán 
Bertalan szerzetes, Bablena Ferenc és Czombos József atya. Az éneke-
ket, imádságokat követõ menyegzõn a Rimóci Rezesbanda szolgáltatta a 
talpalávalót, így sokan táncra is perdültek.

Február: A 14. idõsek farsangjára 114 fõ 70 éven felüli idõs fogadta el 
az önkormányzat és a Gondozási Központ meghívását. A színvonalas 
program és a sok fellépõ mellett az idõsek bepillantást nyerhettek egy 
rimóci kocsmajelenetbe is. A képen Vincze Nikolett és Beszkid János, 
ahogy átbeszélik az év történéseit.

Március: Az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékeztünk a 
Petõfi szobornál. A képen Beszkid János alpolgármester, Vinczéné 
Percze Gizella pedagógus, Czombos József plébános és Kiss János 
önkormányzati képviselõ.

Április: 2015-ben a határban, a „Girind keresztjénél” tartottuk a 
vasárnapi szentmisével egybekötött búzaszentelõt, melyre sokan 
eljöttek. A népviseletes lányok, asszonyok vezette búcsús menetet a 
Rimóci Rezesbanda kísérte.

Május: Pünkösdhétfõn érkezett községünkbe Boldogról a czestochowai 

Fekete Madonna kegykép hiteles másolata. A kegykép ittléte alatt egy 

héten keresztül minden este más csoport tartotta a Mária-köszöntõket. A 

képen a bevonulás pillanata, amikor a Rimóci Rezesbanda kíséretével 

népviseletes lányok, boldogi asszonyok vitték be és helyezték el egy 

hétre a templomba a kegyképet Czombos József rimóci és Miklós Zalán 

nógrádmegyeri plébánossal.

Június: A múzeumok éjszakáján viselet bemutató és vetélkedõ került 
megrendezésre Szécsényben, ahol leány kategóriában Bablena Piroska 
került díjazásra, míg Paluchné Percze Piroska és kislánya, Csenge 
különdíjban részesült. A képen a 3 tagú zsûri - Stayer László polgár-
mester, ze János, a Palóc Néptáncegyüttes vezetõje, Limbacher 
Gábor, a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár igazgatója  
a két díjazottal, a rimóci Bablena Piroskával és a nógrádsipeki Oláh 
Istvánnéval.

Õ

Augusztus: A falunapot 2015-ben augusztus 20-án tartottuk, ahol a 
számos fellépõ mellett sztárvendégeink voltak Kovács Kati énekesnõ, 
az Animal Cannibals és a Capuccino együttesek. Este három DJ is 
szórakoztatta a bulizni vágyókat. A képen Vizi Viktor (ZSAK) Oláh 
Bence (BEN NYLER) és Vincze Zsolt (Dän von Fice).

Szeptember: „Azt már ugye nem is kell mondanom,

szüreti napján legfõbb a vigalom.”

A 2015.évi szüreti rendezvény elöljárói: Rigó Krisztina, Rein Tamás, 

Laczkó Péter és Jusztin Bianka.

Október: 2015. évben a „Rimóc Községért” kitüntetõ díjat a képviselõ-
testület Székely Orsolya filmrendezõnek és a Rimóci Máriás Csoport 
hajdani és jelenlegi tagjainak, illetve segítõinek ítélte oda. A képen 
Székely Orsolya és - a Máriás csoport nevében - Kiss Bertalanné, Rozi 
néni vágja fel az ünnepi tortákat.

December: A Rim ci Szent József Katolikus Férfiszövetség az év során több alkalommal 
is segítette a település rendezvényeit. A negyedik adventi gyertyagyújtáson forralt borral, 
teával is készültek a jelenlévõknek. A képen a férfiszövetség néhány tagja József atyával. 
Köszönjük áldozatos munkájukat!

ó
November: "Üdvözöljük falunkban!, Lengyelül: 
"Witamy na naszej wsi!" - így vártuk lengyel 
testvértelepülésünk delegációját novemberben, de 
sajnos már a nyuszink nélkül. Kérjük, jelentkezzen, 
aki tud valamit a „rimóci nyusziról”!

Július: A 20. balassagyarmati Szent Anna Palóc Búcsún a 
hagyományokhoz híven 2015 évben is a szolgálatot teljesített és 
képviselte községünket a rimóci Máriás csoport és a Rimóci 
Rezesbanda. A k pen a rim ciak é ó egy része népviseletben, akiket 
mindig szívesen fogadnak Balassagyarmaton.
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