Ára: 200,-Ft
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Rimóc-SBTC mérkõzéssel
indul a tavaszi szezon
A 2015/2016-os tavaszi labdarúgó szezon tervezett sorsolása
15. forduló: 2016.03.20. vasárnap 15:00
16. forduló: 2016.03.26. szombat 15:00
17. forduló: 2016.04.03. vasárnap 16:30
18. forduló: 2016.04.10. vasárnap 16:30
19. forduló: 2016.04.17. vasárnap 16:30
20. forduló: 2016.04.24. vasárnap 16:30
21. forduló: 2016.05.01. vasárnap 17:00
22. forduló: 2016.05.07. szombat 17:00
23. forduló: 2016.05.14. szombat 17:00
24. forduló: 2016.05.22. vasárnap 17:00
25. forduló: 2016.05.28. szombat 17:00
26. forduló: 2016.06.04. szombat 17:00

Rimóc - SBTC
Balassagyarmat - Rimóc
Érsekvadkert - Rimóc
Rimóc - Mátranovák
Karancslapujtõ - Rimóc
Rimóc - Nõtincs
Héhalom - Rimóc
Cered - Rimóc
Szécsény - Rimóc
Rimóc - Nagybátony
Pásztó - Rimóc
Rimóc - Berkenye

Ifjúsági csapat mérkõzései 2 órával a felnõtt csapat mérkõzései
elõtt kerülnek lejátszásra. (SBTC, Balassagyarmat, Pásztó
csapatai ellen a Rimóc ifi csapat szabadnapos)

2016 MÁRCIUS

Magyar Kupa mérkõzések
I. forduló: 2016. 03. 06. vasárnap
14:30: Patak SE (II.o.) - Rimóc SE (I.o.)
II. forduló: 2016. 03. 12-13.
14:30: Patak-Rimóc mérkõzés gyõztese
a Kétbodony-Dejtár mérkõzés
gyõztesével mérkõzik meg.

Ifi csapatunk a szokásokhoz híven most sem állt meg a
szünetben, de igazából a felkészülés január 13-án
kezdõdött meg. Szerencsére az edzéslátogatottság minden
alkalommal 10 fõ fölött volt. Az edzések erõnléti és
technikai elemeket foglalt magában. Sajnálatos módom a
rossz idõjárás miatt csak február 24-én tudtunk kimenni a
pályára, de szerencsére a sportcsarnokban is rendelkezésünkre állt. Edzõmeccseket sikerült leszerveznünk, melyeket már nagyon várt a csapat.
Új játékos is érkezett Percze Erik személyében, aki már
október óta rendszeresen jár edzésekre.

Õrhalom - Rimóc 0-13 (0-4) mûfû

Nagy reményekkel vártuk az elsõ edzõmérkõzést. Már az
elsõ félidõben látszott, hogy magabiztosan és összeszeRimóc-Alsósztregova 1-4
detten játszik a csapat, s mindenki azt teszi, amit elvárok
Idõ: 2016. 02. 27. Helyszín: balassagyarmati mûfüves pálya. tõle. Voltak apróbb hibák, de szerencsére nem olyanok
Rimóc:Gönczi K. - Pásztor B., Kuris P., Bangó N., Csizmadia B. - melyet a védelem vagy a kapus ne tudott volna orvosolni.
A második félidõben már kicsit higgadtabb volt a játék, s
Botos Zs., Carvalho, Rácz I., Laczkó Zs. - Kis P., Rácz J.
Csereként lépett pályára: Winny, Santos, Árva R., Deák G. már a saját szórakoztatásukra is játszottak a játékosok, s
Vezetõedzõ: Carvalho Adilson.
Gól: Laczkó Zs. így 9 gólt sikerült rúgnunk. Sok játékost ki tudtam próbálni
új poszton, melynek örültem, hiszen a bajnokság folyamán
Rimóc-Õrhalom 2-1
mindenkinek tudni kell más poszton is játszani.
Idõ: 2016. 02. 13. Helyszín: balassagyarmati mûfüves pálya.
Rimóc: Gönczi K. - Oláh Á., Kuris P., Csizmadia B., Lantos Zs. Gólok: Rácz Adrián 3, Kormány Richárd 3, Balázs Gergõ 2,
Oláh Bence 1, Csík Rómeó 1, Bangó Ronald 1, Csík Csaba,
- Rácz I., Bangó N., Rácz V., Pásztor B. - Kiss P., Gönczi R.
Csereként lépett pályára: Winny, Santos, Csík Cs., Laczkó Zs., 1 öngól
Laczkó Péter
Oláh R., Rácz J., Kis I., Rácz A.
Vezetõedzõ: Carvalho Adilson.
Gól: Kiss P., Rácz J. ill. Nagy D.
Ajánlja fel adója 1%-át a

Idõ: 2016. 02. 07. Helyszín: balassagyarmati mûfüves pálya.
Rimóc:Winny - Pásztor B., Oláh Á., Bangó N., Csizmadia B. Imre Z., Rácz I., Santos, Bangó B. - Carvalho, Laczkó Zs.
Csereként lépett pályára: Percze R., Rácz V., Rácz A., Tóth Á.
Vezetõedzõ: Carvalho Adilson.
Gól: Kiss Á. (2) ill. Bangó N. (4), Rácz V.

Rimóci Sport Egyesület
számára, mellyel hozzájárul az
utánpótlás csapatainak támogatásához is!
19928502-1-12
Köszönjük!

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, 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.

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Böjtmás hava
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,,Egy nõ szépsége nem a ruhákban, amiket hord, nem az alakjában vagy a frizurájában rejlik.
A nõ szépségét a szemében találod, mert a szem bejárat a szívhez, ahol a szeretet lakozik." (Audrey Hepburn)

Ifjúsági csapat hírei

Felkészülési mérkõzések:

Varsány-Rimóc 2-5

XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Nõnapra
,,Egy idõs férfi hûségesen, naponta látogatta
súlyos Alzheimer-kórban szenvedõ feleségét a
kórházban. Mikor megkérdezték, miért teszi, hiszen
az asszony már fel sem ismeri õt, a férj így válaszolt: Õ

már nem ismer engem, de én még ismerem õt!
Nekem senki ne mondja, hogy nincs sírig tartó hûség.
A szeretet olyan, mint egy virág. Nem elég megszerezni
az értékes magot, jó földbe kell ültetni, naponta gondozni
kell: idõt szánni egymásra, közös programokat
szervezni, nyitottnak és kíváncsinak kell lenni arra, mi foglalkoztatja a másikat.
A férfinak nem szabad abbahagyni az udvarlást, a nõnek nem szabad sutba dobni
kedves mosolyát, hanem újra és újra vágyakozni kell azután, amit már megszereztek.”
Talán ez a néhány mondat nem is rossz gondolat nõnapra a Rimóci Újság címoldalára.
De ha több kellene ajánlom mindenkinek - férfinek és nõnek egyaránt - az Iránytû a
végtelenhez címû könyvet, melyben Böjte Csaba beszél az isteni parancsolatokról.

Egyébként meg boldog, szép és figyelmes nõnapot kívánok mindenkinek, nõnek és
férfinak egyaránt. Annyi szép dolgot tudunk meglátni egymásban, ha kinyitjuk a
szemünket! Hát nyissuk ki végre!
Beszkid János
Március 5. (szombat)

Munkanap (március 14. hétfõ ledolgozása)
20.30 órától Rimóci filmek a Magyar Filmhét
Programján Budapesten a MOM Parkban
NEMZETKÖZI NÕNAP
Egyházközségi nap Gödöllõn

Március 8. (kedd)
Március 12. (szombat)

(aktiv, az egyházközség életét segítõ emberek találkozója)

Március 14. (hétfõ)
Március 15. (kedd)

00

15

Március 15-ig
Március 16-17.
00
Március 19. (szombat) 15
00

Március 20. (vasárnap) 15
Március 23. (szerda)
Március 25. (péntek)
Március 26. (szombat) 1500
Március 27. (vasárnap)
Március 28. (hétfõ)
Március 31. (csütörtök)
Április 3. (vasárnap)

Pihenõnap
Nemzeti ünnep az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc emlékére
I. féléves gépjármû és kommunális adó
pótlékmentes befizetési határideje
Áramszünet
Szent József ünnepe (az új Szent József szobor
megáldása a Hõsök kertjében)
Rimóc-SBTC bajnoki labdarúgó mérkõzés
LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA
Nagypéntek (szigorú böjti nap)
Balassagyarmat-Rimóc
bajnoki labdarúgó mérkõzés
HÚSVÉT
HÚSVÉTHÉTFÕ
Áramszünet
Zarándoklat (részletek a 15. oldalon)

Szemlér Ferenc

Hogyha gondot
viselnél rám
Viselj rám egy kicsit gondot!
Ne ügyeld azt, amit mondok
de ha elszakad az ingem
foltozgasd meg, szeress engem!
Párosítsd meg a harisnyám
tartsd a szobám mindig tisztán
reggelimet készítsd tejjel
s kínálj magad mellett hellyel.
Mindennapra fõzz ebédet
csak azt, amit a szegények
de amit adsz, kedvvel adjad
mintha adnád tenmagadnak.
Ha anyámra emlékezném
mint az árnyék simulj mellém
s amit õ is adna mostan
te is add, de százszorosan!
Hogyha volnék nyughatatlan
takarjon be puha paplan
vesd meg ágyam, s észrevétlen
simogass meg a sötétben.
Hogyha volnék tele sebbel
kenni testem ne feledd el
hogyha volnék mint a poklos
légy hasonló orvosokhoz
hogyha volnék kitaszítva
rejtekedbe fogadj vissza
hogyha volnék immár halva
büszkén fektess ravatalra!
Jutalmad tán semmi lészen
csak én leszek, de egészen
fejtõl lábig, szívtõl szájig
minden birtokoddá válik...
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõtestülete 2016. évi elsõ ülését február 11-én tartotta.
Az elsõ napirendi pont keretében került sor az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének beterjesztésére.
A testület az önkormányzat intézményeinek – a Rimóci
Nyulacska Óvoda, valamint a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal –, valamint magának az önkormányzatnak a
bevételeit és kiadásait tekintette át. A költségvetési
fõösszeg 315. 320. 379.- Ft.
A következõ napirendi pontban az önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának felülvizsgálata
történt meg. Többek között igényként fogalmazódott meg
a testület részérõl, hogy az önkormányzat hivatalos
pecsétjének középsõ részében Rimóc község címere
legyen ábrázolva. A polgármester fogadónapja minden
páros héten hétfõre módosult.
A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet is módosításra
került. A módosítás következtében a támogatási formák
közül a rendkívüli települési támogatás, a temetési
támogatás, az áramszolgáltató hálózatra, valamint víz- és
szennyvízhálózatra történõ rákötés támogatása és a
szociális célú tûzifa támogatás iránti kérelmek a
polgármester-, a települési lakhatási támogatás, a
gyógyszertámogatás, az iskoláztatási támogatás, valamint az ebtartási támogatás a jegyzõ hatáskörébe került.
Hatályon kívül helyezte a testület a tüzelõtámogatás
iránti kérelmek benyújtásának lehetõségét, továbbá
rögzítette, hogy a szociális célú tûzifa támogatást pályázati konstrukció megnyílása esetén biztosít az önkormányzat.
A képviselõ-testület elfogadta a 2016. évi munkatervét, melynek értelmében rendes ülésekre a következõ
idõpontokban kerül sor: március 17., április 21., május 19.,
június 23., szeptember 22., november 17., és december 15.
Ezen idõpontokon kívül – amennyiben szükséges - rendkívüli ülés keretében vitatja meg a testület az éppen
aktuális feladatokat, problémákat.
A következõ napirendi pontok keretében tájékoztatást
kapott a testület a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi munkájáról, illetve meghatározásra kerültek a

HÍREK

Hivatal köztisztviselõi részére a 2016. évi teljesítmény
követelmények alapját képezõ kiemelt célok.
A döntéshozók elfogadták a Rimóci Nyulacska Óvoda
vezetõjének nyári zárva tartási idõszakára tett javaslatát,
melynek értelmében az óvoda július 4 – augusztus 12-ig
zárva lesz. A tervezett nyitás idõpontja 2016. augusztus
15.
Törvényi kötelezettségének eleget téve a képviselõtestület felülvizsgálta a Rimóci Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban kötött megállapodását, és a
szükséges módosításokat, kiegészítéseket elfogadta.
Szintén törvény írja elõ, hogy a polgármester szabadságának ütemezését minden év február 28-ig a képviselõtestület hagyja jóvá. Ezen kötelezettségének is eleget tett a
testület.
A költségvetési szervek alapító okiratának, valamint a
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzetteknél a létesítõ
okiratoknak a módosítását jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelõen március 1-jéig kellet elvégezni. Az erre
vonatkozó elõterjesztésérõl is döntött a testület. Az
Egyebek napirendi pontok keretében a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola által
2016. április 11-én megrendezésre kerülõ szavaló verseny
támogatásáról is döntöttek a képviselõk.
Zárt ülés keretében 3 rendkívüli települési támogatásról született döntés.
A kissé hosszúra nyúlt képviselõ-testületi ülést polgármester úr 23.35 perckor zárta be.
Dr. László Tünde

Tájékoztató
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § (1)
bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi adó
és gépjármûadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek
esetében az ötvenezer – forintot elérõ, 90 napon keresztül
folyamatosan fennálló adótartozássalrendelkezõ adózó nevét
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító
számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon
közzéteheti.
Azok az adózók, akiknek a fent nevezettek szerint adótartozása
áll fenn és azt az önkormányzatnál 2016. március 31-ig
rendezik, nem kerülnek közzétételre. Mindenki más felkerül
egy listára, melyeta helyben szokásos módon kifüggesztünk.
dr. László Tünde

Ajánlja fel adója 1%-át a rimóci civil szervezetek javára!
Tájékoztató a 2015. évben adó 1% támogatásban részesült rimóci civil szervezetekrõl
Szervezet neve

Adószáma

Címe

RIMÓC KÖZSÉGÉRT ALAPITVÁNY
19162829-2-12 3177 Rimóc, István király u. 15.
RIMÓC POLGÁRÕR EGYESÜLET
18642902-1-12 3177 Rimóc, Madách tér 1.
RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES 18636615-1-12 3177 Rimóc, Nagykert út 1.
RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET
18644928-1-12 3177 Rimóc, Madách tér 1.
RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET
18642139-1-12 3177 Rimóc, Szécsényi út 6.
RIMÓCI SPORT EGYESÜLET
19928502-1-12 3177 Rimóc, István király u. 1.
Technikai szám: 0011
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
Forrás: http://nav.gov.hu/nav/szja1 1

Felajánlott összeg

1 069 275 Ft
128 450 Ft
11 279 Ft
20 635 Ft
59 722 Ft
52 617 Ft

Felajánlók száma
(fõ)

424
39
3
9
20
24
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Kalitka- elmélkedni való történet a
nagyböjti idõszakra

OTP Bank Bozsik-program
téli teremlabdarúgó tornák

George Thomas plébános volt New England (USA) egy kis
városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában
felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze
mindenki meglepõdve nézte, és kíváncsian várta, mi fog itt
történni. A plébános elkezdte a prédikációt:
„Amikor tegnap végig mentem a Fõutcán, szembejött velem egy
fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka
alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtõl és a
félelemtõl. Megállítottam a fiút, és megkérdeztem:
– Na, mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három vacak madarat – felelte.
– Aztán mit akarsz csinálni velük? – kérdezõsködtem.
–Hazaviszem õket, és szórakozom velük – felelte. Feldühítem
õket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom õket.
Élvezni fogom.
– De elõbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
– Ó, van otthon két macskánk – mondta a fiú –, azok szeretik a
madárhúst. Megetetem õket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam: – Fiam,
mennyit kérsz a madarakért?
– Nem kellenek magának ezek a madarak, atya. Hiszen ezek csak
vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. –
Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán
megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebembõl a tíz dollárt,
odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre, és egy
pillanat alatt eltûnt.
Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott
letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a
madarakat.”
Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt
egy másik történetbe kezdett:„Egy nap a Sátán és Jézus között
párbeszéd folyt. Sátán épp az Édenkertbõl jött, és büszkén
dicsekedett:
–Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát
állítottam nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!
– Mit fogsz csinálni velük? – kérdezte Jézus.
–Szórakozni fogok velük. Megtanítom õket, hogyan házasodjanak, és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem õket, meg arra
is megtanítom, hogyan gyûlöljék és kínozzák egymást; hogy
részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és
bombákat találjanak fel, és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni
– mondta a Sátán.
– Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból? –
Megölöm õket! – felelte a Sátán.
– Mennyit kérsz értük? – érdeklõdött tovább Jézus.
– Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire!
Megveszed õket, õk pedig csak gyûlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek õk neked!
– Menyit kérsz? – kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson és megvetõ gúnnyal mondta:
– A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet! Jézus így
szólt:– Megegyeztünk! – aztán kifizette az árat...”
Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és lement a
szószékrõl.

A tavalyi szezonnal ellentétben idén megrendezésre kerültek a
téli teremlabdarúgó tornák. Az U7-es és az U9-es korosztály
csapatai pihentek, de az U11 és az U13-as csapatok tovább
folytatták a szervezett keretek között lebonyolított
mérkõzéseket. Megtisztelõ feladatként fogadtam, hogy a
körzetünk U11-es korosztály tornáinak a rimóci sportcsarnok
adhatott otthont. Itt meg kell említsem, hogy téli tornát
rajtunk kívül csak Balassagyarmat, Pásztó, valamint
Salgótarján rendezhetett. Január 29-én 14:00-kor hangzott el
tehát elõször az elsõ mérkõzés kezdetét jelzõ sípszó az U 11esek tornáján a rimóci sportcsarnokban. Jó hangulatú, parázs
mérkõzéseket játszottak a kis focisták. Bár ebben a
korcsoportban nem elsõsorban az eredményességre való
törekvés a cél, sokkal inkább a játék, s annak elemeinek
megtanulása, említésre méltó, hogy többek között Szécsény
csapatát is sikerült legyõznünk. Elfogultság nélkül
mondhatom a visszajelzésekbõl, hogy tettük mindezt a torna
legjobb meccsén. Február 19-én rendeztük a második U 11-es
tornát. Mindkét alkalommal szakképzett játékvezetõk
ítélkeztek, valamint ellenõrzést is kaptunk Palaticzky
Szabolcs megyei Bozsik egyesületi koordinátor személyében.
A tornák szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban
mindent rendben talált, elmondása szerint nagyon szeret
kilátogatni a körzetünk tornáira, mert nagyon színvonalas, jó
mérkõzéseket lát és a szervezéssel is mindig elégedett. Ez nem
mondható el mindenütt. A nagyobbakkal vasárnapi
reggeleken indultunk útnak két alkalommal is (január 31 és
február 21) és a balassagyarmati sportcsarnok volt a cél. Itt a
Balassagyarmat ellen játszott 5:5 ös döntetlent emelném ki,
valamint a fegyelmezett játékot. Remélem jövõre is
megadatik, hogy házigazdák lehetünk és bízom abban, hogy
tavasszal is lesznek sikerekben és gólokban gazdag
pillanataink.
Kovács Norbert

Gólyahír:

Az U-11-es csapatommal a mérkõzések után

Legutolsó újságunk megjelenése óta

községünkben nem volt gyermek születés.

Akiért a harang szólt...
Legutolsó újságunk megjelenése óta községünkben nem volt haláleset.

Az U-13-as csapatommal a balassagyarmati Corleone pizzériában.
Sportolás után kell egy kis kalóriapótlás.
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A MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTI NEMZETI KEGYHELY
BÚCSÚRENDJE - 2016
Irgalomnak Szent Anyja, tehozzád kiált e világ! (Mária-antifóna)
2016. április 2. (szombat): az Isteni Irgalmasság mozgalom
országos zarándoklata Alberto Bottari de Castello apostoli
nuncius (szentmise: 12.00!)
2016. május 1516., pünkösd ünnepe:
pünkösdvasárnap: Snell György esztergom-budapesti
segédpüspök;
pünkösdhétfõ: jubiláns házasok megáldása, házassági
esküjük megújítása: Székely János esztergom-budapesti
segédpüspök
2016. május 21. (szombat): óvodások zarándoklata: dr. Beer
Miklós váci püspök

2016. augusztus 15. (hétfõ):, Nagyboldogasszony ünnepe
Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita
2016. augusztus 20. (szombat): Szent István király ünnepe
Marian Waligora osppe, a czêstochowai nemzeti kegyhely
kusztosa
2016. augusztus 28. (vasárnap): motorosok zarándoklata
Bátor Botond osppe
2016. szeptember 4. (vasárnap): Kisboldogasszony
nagybúcsú, Boldog Apor Vilmos püspök és Boldog
Batthyány-Strattmann László ereklyéinek elhelyezése
Pápai Lajos gyõri püspök és Ägidius J. Zsifkovics
kismartoni püspök

2016. június 3. (péntek): Jézus Szíve ünnepe: a Katolikus
Szeretetszolgálat intézményeinek zarándoklata Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi püspök

2016. szeptember 8. (csütörtök): Kisboldogasszony ünnepe
Bernard Bober kassai érsek

2016. június 26. (vasárnap): Szent László király ünnepe:
sportolók és szurkolók zarándoklata Kiss-Rigó László szegedcsanádi püspök

2016. szeptember 11. (vasárnap): Fájdalmas Anya-búcsú:
özvegyek, árvák, gyermeküket elvesztettek, valamint a szlovák
nemzetiség zarándoklata Štefan Seèka szepesi püspök

2016. július 2. (szombat): cigányzarándoklat

2016. szeptember 17. (szombat): a Budapesti Görög Katolikus
Helynökség zarándoklata

2016. július 3. (vasárnap): Sarlós Boldogasszony ünnepe:
együtt járók, jegyesek, fiatal házasok, gyermekre és gyermeket
várók zarándoklata Bíró László tábori püspök
2016. július 9. (szombat): a Szeretetláng Mozgalom
zarándoklata Bosák Nándor püspök
2016. július 17. (vasárnap): Kármel-hegyi Boldogasszonybúcsú Keresztes Szilárd püspök
2016. július 24. (vasárnap): Szent Anna-búcsú: nagyszülõk
és unokáik megáldása Német László nagybecskereki
püspök
2016. augusztus 2. (kedd): betegek búcsúja Urbán Erik ofm, a
csíksomlyói kegyhely igazgatója
2016. augusztus 13. (szombat): a Szent Jobb fogadása a
nemzeti kegyhellyé nyilvánítás 10. évfordulója alkalmából
Erdõ Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek
2016. augusztus 14. (vasárnap): Nagyboldogasszonyfõbúcsú Ternyák Csaba egri érsek

,,Érték - Itthon”
irodalmi pályázat
A rimóci Dr. Manga János Közösségi Ház irodalmi alkotói
pályázatot hirdet, melyre olyan irodalmi mûveket (vers, mese,
novella, dalszöveg, köszöntõ vagy akár SMS, stb.) várunk,
amik a településhez, szülõföldhöz, családunkhoz, hagyományainkhoz, szokásainkhoz kapcsolódnak.
A pályázat célja a településünkkel kapcsolatos értékek megõrzése irodalmi mûvek formájában is.
A pályázatban külön kezeljük 14 év alatti és feletti korosztályt.
Várjuk amatõr és profi szerzõk mûveit egyaránt.
A pályázat kritériumai:
- csak saját alkotással lehet pályázni
- mûfaji besorolás nincs, szabadon válaszható, a hossz és a
forma egyaránt
- a téma illeszkedjen a következõk egyikéhez: településünk
(Rimóc), szülõföld, család, hagyományok, szokások
- egy személy maximum 3 alkotással pályázhat

2016. szeptember 24. (szombat): szerzetesek zarándoklata
2016. szeptember 25. (vasárnap): egyetemisták zarándoklata
Pákozdi István egyetemi lelkész
2016. október 1. (Szombat): a hagyományos római rítusú hívek
zarándoklata Varga Lajos váci segédpüspök (a szentmise 12
órakor kezdõdik)
2016. október 89.: Magyarok Nagyasszonya nagybúcsú:
szombat
Cserháti Ferenc esztergom-budapesti
segédpüspök, vasárnap: Piero Marini érsek, II. János Pál
pápa egykori szertartásmestere
2016. november 20. (vasárnap): Krisztus Király ünnepe, a
szent kapu bezárása Dobszay Benedek ofm tartományfõnök
Az ünnepi szentmisék 11 órakor kezdõdnek (az eltéréseket az
adott napnál jelezzük). A bazilika 7 és 19 óra között minden nap
nyitva van. Nemzeti kegyhelyünkön szeretettel várunk minden
zarándokot! (Forrás: www.szentkut.hu)
A pályázat kiírásának idõpontja:
2016. január 22. - a Magyar Kultúra Napja
A pályamûvek beérkezési határideje:
2016. április 1. éjfél
Az eredményhirdetés idõpontja:
2016. április 11. - a Magyar Költészet Napja
A pályamûveket határidõre a Dr. Manga János Közösségi Ház
bármely elérhetõségére kérjük elküldeni:
- papír alapon: 3177 Rimóc, Szécsényi út 6.
- e-mailen: ikszt@rimoc.hu
- facebook-on: https://www.facebook.com/rimoc.ikszt
- sms-ben: 30/284-02-09
A mûvek mellé kérjük a pályamû címét (jeligét), a szerzõ nevét
és elérhetõségét, valamint a születési dátumot megadni!
A zsûri által kiválasztott legjobb pályamûveket könyvutalvánnyal és megjelenési lehetõséggel (Rimóci Újság, rimoc.hu,
külön kiadvány) díjazzuk. Eredményhirdetéskor a mûvek,
vagy azok egy részlete a zsûri ajánlása alapján elõadásra kerül.
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KÖZMEGHALLGATÁS
2016. február 11-én tartotta éves közmeghallgatását Rimóc Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A közmeghallgatáson
valamennyi képviselõ részt tudott venni és közösen hallgathatták meg
a panaszosokat, akik bár alacsony létszámban jelentek meg, a gondjaik
hasonlóak voltak. Kardinális probléma a csendháborítás. Szórakozó
helyeken és magánlakásoknál is gyakran elõfordul, hogy az ott lévõk
vagy élõk a zenét mások nyugalmának megzavarásával hallgatják.
Hiába szólnak a szomszédok és igyekeznek meggyõzni a hangoskodókat, hogy pihenni szeretnének, ezért kérik, vegyék halkabbra a zenét,
átmenetileg csendesebb zenehallgatást követõen visszatér az elviselhetetlen hangzavar. Mindenki nyugalma megvédésének érdekében a
következõkrõl tájékoztatom Önöket: amennyiben jelentik a rendõrségen a csendháborítást az ügyeletes rendõröknek ki kell jönniük; ha
többször jelzik, mindannyiszor kötelesek kiérkezni a megadott helyszínre. A rendõrök tájékoztatása szerint, hogyha többszöri
felszólításuk ellenére sem szünteti meg a csendháborítást az adott
személy, jogukban áll a csendháborításra alkalmas eszközt lefoglalni
és elvinni. Most már csak az a kérdés, hogy miért nem élnek ezzel a
jogukkal?
A másik óriási probléma a „kutya-kérdés”. Felelõtlen gazdák a hatályos szabályok ellenére sem úgy tartják kutyáikat, ahogyan azt kellene.
Arról nem is beszélve, hogy
1. az önkormányzat rendelete értelmében ingatlanonként maximum 2
kutyát lehet tartani; továbbá
2. az eb gazdájának jogszabályi kötelezettsége a tartott kutyák oltással
és exponderrel történõ elláttatása.
Mindezeken túl az önkormányzat szociális rendelete értelmében, aki
igényli támogatás kérhetõ az eb elszállíttatására, amennyiben az állat
tartásáról a kérelmezõ szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni.
És valljuk be nagyon sok esetben errõl is szó van. A rendelkezések
ellenére még ez idáig egyetlen kérelmezõ sem igényelte ezt a fajta
támogatási formát. Ezúton is kérünk minden gazdát, hogy amennyiben
igénylik, forduljanak az önkormányzathoz a jelzett támogatás iránt.
Szintén az emberi felelõtlenséget példázza, hogy településünk kül-, és
belterülete idõnként szemétdombhoz hasonlít. A közmeghallgatáson
megjelenõk számtalan helyszínt soroltak fel, ahol a legkülönbözõbb
fajtájú (háztartási hulladék, gépek, tetemek, stb.) hulladékok vannak
kidobva vagy kihelyezve illegálisan. Nagyon nehéz elkapni és bárkire is
rábizonyítani a szemetelés tényét. Az önkormányzat minden tõle telhetõt
elkövet fõként a közfoglalkoztatás keretében lakókörnyezetünk tisztán
tartásáért, ez azonban nem elegendõ. Nekünk, a településen élõknek
(akik körébe a szemetelõk is beletartoznak-sajnos) kell vigyáznunk
egészségünkre olyan formában, hogy óvjuk környezetünket. Erre kérek
ezúton is minden rimóci lakost. Mondhatni „örökzöld” témaként került
szóba a falopások kérdése, az iskolás gyerekek sokszor már minõsíthetetlen viselkedése az iskolában, valamint az utak kérdése. Az önkormányzat lehetõségeihez mérten folyamatosan foglalkozik mind ezekkel, mind a hétköznapokban felmerülõ problémákkal.

Szünidei gyermekétkeztetés
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21/C. §-a értelmében a települési önkormányzat a
szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülõ, törvényes képviselõ
kérelmére a déli meleg fõétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos
helyzetû gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermek részére.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést
· 5 hónapos kortól 6 éves korig az óvoda zárva tartásának idõtartama
alatt valamennyi munkanapon,
· 6 éves kortól 18 éves korig
a) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet
idõtartamára esõ valamennyi munkanapon,
b) az õszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet idõtartamára esõ valamennyi
munkanapon köteles megszervezni.
Rimóc Község Önkormányzata a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést. Az igényléshez szükséges
formanyomtatványt a Hivatalban kérheti, aki élni szeretne ezzel a
lehetõséggel.
dr. László Tünde

Társulnak az önkormányzatok
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján a helyi
önkormányzatok képviselõ-testületei megállapodhatnak
abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és
hatáskör, valamint a polgármester és a jegyzõ államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerûbb
ellátására jogi személyiséggel rendelkezõ társulást hoznak
létre. A társulást a helyi önkormányzatok képviselõtestületei írásbeli megállapodással hozzák létre. A
társulásban részt vevõ képviselõ-testületek mindegyikének
minõsített többséggel hozott döntése szükséges a társulási
megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a
társulás megszüntetéséhez. A társuláshoz csatlakozni
naptári év elsõ, abból kiválni naptári év utolsó napjával
lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként
nem rendelkezik.
Vannak bizonyos feladatok (pl.: közös önkormányzati
hivatal fenntartása), amelyre társulni kell, és vannak,
amelyekre célszerû, gazdaságos társulni. Az állam általában
többletforrással, azaz állami kiegészítõ normatívával
ösztönzi a társulások létrejöttét.
Önkormányzatunk eddig is több társulásnak tagja és több
feladatot lát el társulásban. A legújabb társulás, a
Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás is átalakult az
elõzõ idõszakban. A fenntartó képviselõ-testületek fogadták
Endrefalva Község Önkormányzatát, így a társulás
tagjainak száma eggyel megnõtt. Endrefalva csatlakozását
követõen a Virágsziget Szociális Társulás lett a társulás új
neve.
A Társulás a fenntartója a Nógrádmegyeri Virágsziget
Szociális Központnak, mely Nógrádmegyerben található.
A Központnak telephelye a Rimóci Gondozási Központ és
az Endrefalvai Alapszolgáltatási Központ. Az intézmény
útján látják el az önkormányzatok az idõsek nappali
ellátását, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és
Nógrádmegyerben az idõsek bentlakásos ellátását.
A társulás elnöke Verbói Gábor, Nógrádmegyer polgármestere. Az intézmény vezetõje Király Attiláné, a rimóci
telephelyé Bablena Péterné, míg az endrefalvai telephelyé
Holecz Sándorné.
Önkormányzatunk az alábbi társulásoknak tagja:
1. Virágsziget Szociális Társulás (Nógrádmegyer)
2. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
(Salgótarján)
3. Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó
Társulás (Szécsény)
4. Szécsényi Járási Polgári Védelmi Társulás (Nagylóc)
5. Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és
Feladatellátási Társulása (Varsány)
6. Észak-Nógrádi Viziközmû-kezelõ Önkormányzati Társulás (Rimóc)
7. Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati
Társulás (Rimóc)
8. Ipoly-völgye Korlátolt Felelõsségû Európai Területi
Együttmûködési Társulás (Ludányhalászi)
Vincze Nikolett
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ISKOLAI HÍREK
Farsangi mulatság a felsõ tagozaton
A Szent István Általános Iskola felsõ tagozatos diákjai 2016. február
4-én tartották farsangi mulatságukat a szécsényi úti épületben.
Szakítva a hagyományokkal, nem jelmezes diszkót szerveztünk,
hanem „KI MIT TUD?”- vetélkedõt. Három kategóriában
lehetett nevezni: ének, tánc és egyéb. Minden osztály aktívan
vett részt a programon, lelkesen készültek produkcióikkal,
melyeket a diáktársaikon kívül a zsûrinek is bemutattak. A zsûri
hogy, ne lehessen senkit elfogultsággal vádolni azintézmény
technikai dolgozóiból állt össze. Beszkid Angelika, Golopi
Károlyné, Péterné Kiss Zsuzsanna és Kabda Pista bácsi pontozta
a fellépõk elõadásait. Ezúton is köszönjük a munkájukat!
A színvonalas bemutatók közül a következõ tanulók nyertek:
ének: Rácz Bianka
8.o.
tánc: Bada Rebeka, Oláh Angéla, Rácz Zsaklin
6.o.
egyéb: Bangó Árpád, Bada Norbert, Bada Krisztofer 6.o.
A bemutatók után játékos vetélkedésben mérhették össze a
gyerekek ügyességüket, majd tombolasorsolással zárult a
rendezvény. Mindenki jól érezte magát, tartalmas szórakozással
búcsúztattuk a farsangi idõszakot.
Bárány Árpád

1. osztály

Farsangi mulatság az alsó tagozaton
Mint minden évben az idén is elérkezett a farsangi idõszak.
Hiába mondjuk, hogy január 6-tól hamvazószerdáig tart, ezt õk
nem értik, azt tudják csak, hogy egy napra jelmezbe lehet öltözni
és bulizni lehet.
Az idén is elérkezett ez a nap. Több éve már nem a hagyományos
értelemben vett farsangi mulatozást tartjuk az iskolában, hanem
minden évben valami kis újítást vezetünk be, mivel a
táncmulatság szaladgálássá alakult át. A jelmezbe öltözés mára
már nem annyira divat, mint pár évvel ezelõtt volt, de azért akadt
néhány jelmezbe öltözõ mulatozó, legtöbben a 3. osztályból
öltöttek magukra jelmezt, a tanító nénijük, Nagyné Mákos
Izolda járt ebben az élen.
Jól bevált, hogy tréfás vetélkedõt rendezünk a délután nagyobb
részén, s a maradék idõt tánccal, evéssel, tombolahúzással
töltjük el. Így volt ez most is, csak azzal a kis változtatással, hogy
minden osztály a maga osztálytermében, igényeinek, szintjének
megfelelõen töltötte el a délutánt. Minden osztályban volt tréfás
vetélkedõ, ügyességi feladat, s végén tánc, ahol az osztályok már
együtt rophatták a táncot az ismert zenékre. A délután
legizgalmasabb része a tombolahúzás volt, ahol nagyon sok jó
dolog lelt gazdára. Ez az a rész, ahol bizony a vidám, mulatozó
arcok némelyike sírósra, haragudósra változott, ha nem nyert.
Miután elfogyasztottunk minden süteményt, megittunk minden
üdítõt, véget ért a mulatozás. A gyerekekkel együtt mi felnõttek
is jól szórakoztunk, jól éreztük magunkat. Élményekkel teli volt
ez a délután, s még napokig izgalomba tartotta a gyerekeket.

2. osztály
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Egyébként...

Rimóci Újság beszerzések

… a technika ördöge az ember. Mert akármikor szidjuk akármelyik
kütyüt, gépet, szerkezetet, tulajdonképpen vagy saját butaságunk
vagy egy másik ember hibája miatt „szenvedünk”.
Ahhoz ugyanis, hogy egy gép mûködjön, jól, megfelelõen ellássa a
dolgát elõször is létre kell hozni azt. A gépeket nem a Jóisten
teremti, hanem az ember. Egy, több, sok. Kitalálják, tervezik,
megépítik, tesztelik, eladják. Aztán eljut hozzánk felhasználókhoz,
akik több-kevesebb sikerrel kihozzuk belõle a maximumot.
Mikor van a géppel baj? Ha a láncon akarunk végig haladni, akkor
az elsõ hiba az ötletben lehet, legtöbbször ez egy olyan ostoba
szerkezet megszületését eredményezi, mint például a legtöbb
ajándékba kapott porfogó, ami legjobb esetben mozog, mondjuk
egy napelemmel mûködtetett cuki mozgó mûanyag virág. Ennek
még tönkre sem kell mennie ahhoz, hogy az ember egy idõ után
rájöjjön, hogy semmi értelme. A következõ hiba a tervezésben
adódhat. Autóknál halottam már a három F szabályát (francia, fiat,
ford), és több autószerelõtõl is. Õk tapasztalatból mondják, hogy
ezekben a kocsikban ha valami gond van, a tervezés miatt nehéz
javítani õket sokszor, mert oda sem lehet férni egyes részekhez,
vagy rászorul a csavar, vagy megváltozik a menetirány vagy mi...
Aztán a megépítéskor is rengeteg hibát véthet az ember. Repülõgép
katasztrófáknál hányszor derül ki, hogy kihagytak valami alkatrészt
a gyárban a megfelelõ helyrõl. A tesztelésnél a felmerülõ
anyagproblémákra nem derül sokszor fény, itt a tesztelõ szakember
vagy akár a teszt kitalálója is vétkes lehet. Tévéknél, monitoroknál
kellemetlen meglepetés egy hét után (az elvileg 30.000 órás
tesztelési idõ után eladva), mikor kimegy 5-6 pixel. Az eladásnál
gondolhatnánk nem szokott probléma lenni, abban mindenki profi,
mint ahogy a vásárlásban is. Kivéve persze, ha az ember nem azt
kapja amit kér vagy azért mert szándékosan félrevezették, vagy
azért mert nem figyelt oda eléggé arra, hogy mit vesz.
Aztán be kell látni, hogy a legtöbb probléma a gépekkel éppen a
használóik miatt van. Vagy mert egyáltalán nem is tudják, hogyan
kell használni, vagy mert nem is törõdnek mindazzal a tudással
amivel felvértezték õket, sõt sokszor a hozzáértõk szavait is
kétségbe vonják, mert õk jobban tudják. A legjobb lenne, ha az, aki
nem ért hozzá vagy hallgatna az okosabbra, vagy inkább hagyná a
gépeket, dolgokat azokra akik tudják használni.
Bablena Feri

A Rimóci Újság által 2015-ben megrendezett
Jótékonysági Bál összbevétele 315.660.- forint. Ezzel a
rendelkezésünkre álló összeggel átgondoltan terveztünk
bánni, ezért szinte mostanáig nem költöttünk belõle. Az
elmúlt hónapokban azonban a technikai és a gyakorlati
szükséglet kényszerébõl beszereztük a cikkben bemutatásra kerülõ eszközöket.
Elsõként egy diktafont (Zoom H1 V2 – 42.900,- forint)
vásároltunk, amivel interjúk mellett rendezvények
hanganyagát is megfelelõ minõségben lehet rögzíteni. Az
eszköz a Jótékonysági Bálon és az Idõsek Farsangján már jó
szolgálatot is tett, a videofelvétel zajos, visszhangos hangja
helyett ezzel már hallható és érthetõ módon rögzültek a
megszólalások és elõadások. A diktafon egyszerûen,
„egygombos” elven használható, így reméljük az újság
minden szerkesztõje, készítõje használni tudja szükség
esetén.
Másodikként helysírási szótárt vásároltunk (3.915,forint), ami az újság megolvasásakor hasznosulhat,
megkönnyítve ezzel az ellenõrzési munkát.
Végül adathordozókat vásároltunk a szerkesztési,
grafikai és tördelõi munka technikai megkönnyítésére,
gyorsítására, az összegyûlõ adatok megõrzésére és
mozgatásának megoldására. Az egyik adathordozó egy
Samsung M3 1 TB-os külsõ merevlemez (20.990,- forint),
amin elsõsorban régebbi anyagokat tárolunk, a másik egy
SanDisk Cruze Extreme 64 GB-os pendrive (19.990,- forint),
amin az adatok mozgatása mellett a tördelési munka is
gyorsabban végezhetõ.
A fennmaradó összegrõl a késõbbiekben, a felmerülõ
igények tekintetében dönt a szerkesztõség.
Bablena Feri

20. Jótékonysági Bál - TOTÓ
1. Hagyományosan mikor rendezik Rimócon a
Jótékonysági Bálokat?
1. A tavaszi napéjegyenlõséget követõ elsõ
holdtölte utáni elsõ szombat
2. Minden év hetedig szombatján
X. Hamvazószerdát megelõzõ utolsó szombaton

3. osztály

Vinczéné Percze Gizella

Továbbtanulás
A 2015/2016 tanévben 7 fõ tanuló kezdte el a 8. osztályt. Az I.
félév akadályait mindenki sikeresen vette. 2016. februárban
elküldtük a jelentkezési lapokat a következõ iskolákba:
1. Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium (Szécsény)
2. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
(Balassagyarmat)
3. Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola (Balassagyarmat)

Azok a szakmák voltak népszerûek, amelyek a következõ
tanévtõl ösztöndíjasok lesznek pl.: pék, cukrász, gazda.
Még tart a II. félév. Remélem, mindenki sikeresen teljesíti a
követelményeket és felvételt nyer az általa választott
középiskolába.
Golyánné Juhász Edina

2016 MÁRCIUS

2. Melyik zenekar játszott a 4. Jótékonysági Bálon?
1. HB Duó 2. Mikron Együttes X. Rimóci Zenekar

9. Házas ember volt-e már Varga Bálint a 3. Jótékonysági
Bálon?
1. Igen, már 1 éves házas volt
2. Igen
X. Nem, még csak menyasszonya volt

3. Milyen színû volt a dekoráció a Rimóci Újság által
szervezett bálon?
1. Piros-fehér 2. Kék-sárga X. Piros-kék

10. Melyik civil egyesület által szervezett bálon volt
vendég a „Felszállott a páva” gyõztese, Csizmadia Anna?
1. Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
2. Rimóci Kobak Egyesület
X. Rimóci Ifjúsági Egyesület

4. Elsõ civil szervezetként hányadik bált rendezte a
Rimóci Kobak Egyesület?
1. 11.
2. 7.
X. 9.

11. Hány cm3-es volt a robogó, amely a legutóbbi bál
tombola fõdíja volt?
1. 43
2. 49
X. 50

5. Mi nehezítette a 3. bál szervezését?
1. Áramszünet
2. Influenza

12. Volt-e szakálla Jusztin István Bubónak, amikor az
1. bál tombolájának fõdíját megnyerte?
1. Nem volt
2. Volt
X. Mindegy

X. Nagy hó

6. A 10. Jótékonysági Bál bevételének felhasználásáról
szóló szavazáskor a legtöbb szavazatot kapott:
1. Konditerem létesítése 2.Autóbusz vásárlás
X. Hangosító berendezés fejlesztése

4. osztály

8. Mennyi volt az 1. bál „tiszta” bevétele?
1. 102 ezer Ft
2. 105 ezer Ft
X. 152 ezer Ft

7. A Rimóc Polgárõr Egyesület által rendezett bálon ki
nyerte a tombola fõdíját, egy színes televíziót?
1. Jusztin István–Bubó 2. Szép István–Jasas X. Oláh Bertalan

13. A Sport Egyesület által szervezett bálon mi volt a
tombola fõdíj?
1. Automata mosógép 2. Laptop X. Relaxációs fotel
Megfejtés:

(1:X, 2:2, 3:1, 4:1, 5:2, 6:X, 7:2, 8:1, 9:X, 10:X, 11:X, 12:2, 13:X)
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Gyökössy Endre: Recept
-Igehirdetésének egyik mondata hozott ide.
-Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s
mondja el, mi volt az a mondat.
-A félretett, az összegyûjtött harag felgyülemlik, és - azt hiszem, így hangsúlyozta gyûlölet lesz belõle, s azt öli, aki
gyûlöl, lassan, de biztosan. - Ugye Pál
apostolt idézte: a nap le ne menjen a ti
haragotokon!?
- Errõl is szó volt, de gondolom, mást is
szeretne még mondani.
- Igen. Kérdezni szeretnék. Kétszer elvált
asszony vagyok. Mindkét házasságom
anyám nehéz természete miatt bomlott
fel, akivel együtt kellett laknunk. Nem
volt más megoldás. Anyám pedig képtelen volt elvágni a lelki köldökzsinórt,
szinte pórázon tartott vele, mint kisgyermek koromban. Azt pedig egyik veje
sem tudta elviselni, hogy elsõsorban
anyám „kislánya” legyek a házasságban
és ne feleség. Merem állítani: mindketten
anyám elõl menekültek el. Már évek óta
egyedül élünk, anyám és én. Egy fedél
alatt, de némán és acsarkodva, keserûen,
robbanékony légkörben. Hónapokkal
ezelõtt rémülten döbbentem rá rettenetes
kimondani is , hogy gyûlölöm az anyámat
kétszer tönkretett életem miatt. De ez a
gyûlölet valóban engem öl. Míg házasságban éltem, jóformán sose voltam beteg. Most kétségbeejtõen rossz alvó vagyok, s szüntelenül fáj valamim.
Szédülök, a vérnyomásom ugrál, szorongásaim vannak. Megromlott az egészségem, és egyre fogyok. Már orvoshoz sem
megyek, mert minden leletem negatív,
csak éppen én vagyok pozitív, beteg.
Érzem, hogy ha nem történik valami: a
magam gyûlölete öl meg. Mondja: mit
tegyek?
- Mit tett eddig?
- Imádkoztam azért, hogy ne gyûlöljem az
anyámat.
- Mióta imádkozik ezért?
- Amióta tudom, hogy gyûlölöm.
-Csak azért imádkozott, hogy ne gyûlölje?
- Nem, olykor, ha tudtam, azért is, hogy
szeretni tudjam.

- Engedjen meg egy kérdést. Hogyan várta ennek a kérésnek a teljesítését?
Tulajdonképpen mit várt?
- Hát, hogy szeretni tudjam.
- Tehát valami érzésre várt. Ne haragudjék, ha így mondom: valami jólesõ, meleg
bizsergésre várt a szíve körül ugye? És az
elmaradt. Így van?
- Valahogy így. De már nem is imádkozom. Csalódtam az imában.
- Szeretnék valami mást is ajánlani.
- Azért jöttem.
- Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra
várt, hogy Isten tegyen az életével valamit. Így van?
- Igen, körülbelül így.
- Pedig Isten mindent megtett értünk a
Krisztusban...
- A kereszten?
- Ott, és ezért nekünk is mindent meg kell
tennünk, ami tõlünk telik, hálából.
Édesanyjáért kellene valamit megtennie
még. Mert legtöbbször az érzésekbõl
lesznek a cselekedetek, de olykor az
elkezdett cselekedetekhez csatlakoznak
az érzések. Vagy váltanak ki érzéseket.
- De mit tegyek?
- Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegyen jót édesanyjával és eközben
imádkozzék érte, ha még tud.
- De mondtam, hogy gyûlölöm.
- Meg akar gyógyulni?
- Igen.
- Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyébként Jézus is mondott egyet s
mást, még az ellenség szeretetérõl is.
- Mit tegyek hát?
- Ha most orvos lennék és receptet írnék,
biztos gyógyszert a gyûlölet és egyéb
betegségei ellen, kiváltaná?
- Kiváltanám.
- Bevenné?
- Bevenném.
- Akkor ott van papír, meg toll, diktálnék
egy receptet. Írja?
- Írom.
- Tessék: hétfõn reggel mosolyogva
köszöntõm õt és megkérdezem, hogy
aludt. Kedden: kitakarítom az õ szobáját

2016 MÁRCIUS

ISKOLAI HÍREK

is. Szerdán: két szelet süteményt hozok
neki. Írja csak, írja. Csütörtökön: elhívom
sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek és
hagyom õt csak õt beszélni. Pénteken:
megkérem, hogy zongorázza el azt a dalt,
amit gyermekkoromban szokott.
- Már évek óta nem zongorázik.
- De kérnie szabad. Szombaton: megkérem, hogy segítsen jó túrós gombócot
fõzni, mert azt õ jobban tudja. Vasárnap:
bemegyek a szobájába, amikor lefeküdt,
betakargatom és megcsókolom. Pont. Ismeri ezt a zenei kifejezést? Da capo al fine?
Elejétõl végig. Nos, a következõ héten ugyanígy vagy hasonlóan: da capo al fine s egy
hét múlva felkeres és megbeszéljük a többit.
- A csókot is kell?
- Igen.
- Jaj!
- Miért, jaj?
- Mert évek óta nem csókoltam meg.
- Vállalja ezt a hetet így?
- Megkísérlem.
- Isten segítse. Várom.
Nem jött. Hetekig nem jött.
De egy hétfõn, kora reggel telefonált. Sírva
- Mikor tegnap ismét betakartam, az én
hideg és kemény anyám felült az ágyban,
és magához ölelte a fejem, és éreztem,
hogy könnyes a szeme és azt mondta: De
jó vagy mostanában hozzám. Akkor, évek
óta elõször, éreztem, hogy szeretem az
anyámat.
Aztán hozzátette:
- Adja másnak is oda ezt a receptet!
Tessék.

A tánc kategória gyõztesei

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
- Vidám farsangi jelmezekkel, mókával, kacagással
búcsúztattuk el a telet a gyerekházban. A manócskák
örömmel mutatták meg szebbnél szebb jelmezeiket. A
finom, lekváros farsangi fánk az idén sem maradhatott
el.
- Élet az ADHD-val, címmel szervezett konferenciát az
ADHD-Magyarországi Alapítvány melyre a gyerekház
dolgozói meghívást kaptak. Az ADHD egy olyan
betegség, ami több invesztálást igényel, a tanároknak,
pszichológusoknak, kriminalistáknak együtt kell a
társadalom szemét felnyitni és több figyelmet az
ADHD-ra irányítani, annak támogatására felhívni a
figyelmet. Az Alternatív Terápiás Központ (ATK) célja,
hogy a gyermekeknek megtaláljuk a megfelelõ segítséget.
- A húsvéti készülõdés már elkezdõdött a gyerekházban. A gyerekek számára a lakásban húsvéti díszekkel
szemléltetjük az ünnep közeledtét, ill. segítjük az
idõérzék kialakulását. Ajtódísz, ablakdísz, húsvéti
szélforgók és természetesen hímes tojások folyamatosan készülnek filcbõl, dekorgumiból az ügyes anyukák
közremûködésével.
EGÉSZSÉGÜNKRÕL
MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Az egyéb kategória gyõztesei

A láb- és derékfájások oka lehet a lábon a haránt és
hosszanti boltozatok süllyedése. Lehet veleszületett,
gyerekkorban vagy felnõttkorban kialakuló lábdeformitás (pl.bokasüllyedés, bütyök, kalapácsujj stb.).
A lúdtalp fokozatai nem különíthetõk el egyértelmûen,
mint a szivárványt sem lehet élesen elválasztani, de
lehet tenni az egészségünk megõrzésért. A betét, és
bokát megtartó cipõ, csak segít de nem szünteti meg az
okot. Amikor a gyermek ösztönösen mezítláb jár a
kertben, folyamatosan tornáztatja a lábat, ezzel
rendszeresen stimulálja, dolgoztatja izmait. Segítség a
megelõzésre, a hetente több alkalommal végzett
gyógytorna, mely megtanulására a gyerekházban van
lehetõség.
Szitáné Mócsány Zsuzsa

Vetélkedõ

Adomány Jázminkának
Mindig fontos szerepet játszott a Nógrád Megyei Hírlap életében a
jótékonyság. Az elmúlt idõszakban örömmel olvashattuk, hogy
Szita Jázmin és családja számára Sándorné Csuka Enikõ és férje
Sándor József a hírlap nevében 1.000.000,- forintot adtak át Jázmin
gyógykezelésére. Gyurkó Péter fotóján az adomány átadásának
pillanata látható. A képen az adományozók Jázminkával és édesanyjával Szitáné Laczkó Henriettával.
A személyi jövedelemadó 1 %-át lehetõség van Jázmin kezelésére
is felajánlani a Rimóc Községért Alapítványon keresztül.
Rimóc Községért Alapítvány / Jázmin
Adószám: 19162829-2-12
Számlaszám: 75700702-10003750-00000000
Vincze Nikolett
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Balázs-áldás

NYULACSKA HÍREK
„Farsang farka eljött már, kezdõdjön a jelmezbál…” jelmezét, vidáman búcsúztatta a telet és fürgén járta a táncot.
Már hagyomány, hogy minden évben a nagy bál és az idõsek
farsangja után kerül megrendezésre az óvodások farsangi bálja.
Idén február 8-a volt a mi napunk. Már hetekkel korábban
elkezdtük a szervezést, a felkészülést a gyerekekkel. Sajnos, a
betegséghullám az óvodánkat is elérte, emiatt kicsit kevesebben
tudtak a mulatságon részt venni. Aki ott volt, büszkén viselte a

Bálunk bevételébõl - a befolyt 83.000 Ft-os összegbõl - az
udvari játékaink bõvítését, korszerûsítését tervezzük. Köszönjük mindenkinek a segítségét, támogatását, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy az óvodások farsangja megvalósulhatott.
Bízunk benne, hogy ez a nagyszabású esemény még sokáig
megmaradhat az óvodánk életében.
Virágné Csábi Adrienn

2016. februárban Szent Balázs napján és azt követõ elsõ
vasárnapon mi is részesülhettünk a balázsáldásban.
„Szent Balázs püspök közbenjárására szabadítson meg
Isten a torokbetegségtõl és minden bajtól. Amen.”
Zarándoklat az Isteni Irgalmasság
és Szent Márton Szentévében

Együtt a jelmezes kiscsoportosok

Kezdetét vette a ,,mesebeli karnevál’’

A középsõ csoportos gyerekek is jelmezbe bújtak

A gyerekek már nagyon várták, hogy a mûsorukat a bemutathassák

A nagycsoportosok az utolsó óvodás farsangi báljukon vettek részt

Bátor apukák is szerepet vállaltak Orsi mûsorában

E kettõs szentévünket szeretnénk egy lélekemelõ zarándoklattal megünnepelni: április 3-án, húsvét utáni elsõ vasárnapon, az Isteni Irgalmasság ünnepén.
Elõször Máriabesnyõre zarándokolunk. Ott részt veszünk
Miklós püspök által vezetett ünnepi szentmisén és s
szentmisét követõ jubileumi búcsú elnyerésének liturgiáján.
Rövid ebédszünet után Galgagutára utazunk a Váci
egyházmegye egyetlen Isteni Irgalmasság templomába. Ott
délután 3 órakor az Irgalmasság órájában szentségimádást
végzünk.
Majd Szécsénykére tovább utazunk a Szent Márton
templomba, ahol Szent Márton tiszteletére áhítatot végzünk.
Ez után Bercelre utazunk a határban lévõ Magyarok
Nagyasszonya kápolnához. Itt Szûz Anya oltalmát kérjük
hazánkra, családjainkra.
A zarándoklat idõpontja: április 3 (vasárnap). Reggel 7
órakor indulunk a templom elõl, ahol a búcsújárásunkhoz
kérjük az Úr Jézus áldását. Este 9 óra körül érkezünk haza.
Jelentkezési határidõ: március 20. De minél elõbb, amíg
helyet tudunk biztosítani. Útiköltség 1500 Ft/fõ.
Nagyon szép és lélekemelõ zarándoklatot szervezünk.
Szóljunk egymásnak, menjünk sokan.
Táborozás a Duna-kanyarban
2016. július 29 - augusztus 7-ig
Szeretnénk egy 10 napos táborozási lehetõséget meghirdetni ebben az évben is. Kb. 40 éve járjuk az országot.
Mindig más-más vidéken, helyiségben táborozunk.
Gyönyörû természeti környezetben, jó társaságban, Jézus
vezetésével, kölcsönös-egymásra figyelõ szeretetben
törekszünk megélni a közösséget, családiasságot. A
táborozás olyan élményt ad, hogy alig várjuk a következõt.
A kedves szülõk örömére írjuk, hogy a táborozásunk nagyon
tartalmas, léleképítõ és nagyon vidám, élményekben gazdag.
A nyári táborozás célkitûzése lelki oldalát nézve:
Mint ahogyan a nap Istentõl kapta a létét, melegét, színes
sugarait és mindezt a nap nem tartja meg magának, hanem
tovább ajándékozza. Így lesznek a színes virágok zamatos
gyümölcsök. Ugyanígy mi is Istentõl kaptuk ajándékba
életünket, képességeinket. Nekünk is Isten segítségével ki
kell bontakoztatni magunkban a „színeket”, „gyümölcsöket”,
majd továbbadni, hogy ez az ajándékozó láncolat
továbbfolytatódjék embertársaink életében.
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Ezért a táborozásunk célkitûzése: léleképítõ, befogadó és
továbbadó, közösségfejlesztõ, családi életre nevelõ tábor
gyönyörû természeti környezetben. Közben ismerkedünk
történelmünk múltjával, jelenével, a természetvédelemmel
és sok szép közösségi programot valósítunk meg.
A táborozók 2/3-a diák, 1/3-a fiatal házas és néhány fõzést
segítõ, szervezõ szülõ. A résztvevõk mindegyike valamilyen
közösség tagja, segítõje. Mindegyikük valamilyen módon
segíti az egyházközségeink lelki életét és a faluközösség
rendezvényeit. Ez a táborozás tovább mélyíti ezt a folyamatot. Vannak napi elmélkedések, csoportbeszélgetések,
közös reggeli és esti áhítatok. Naponta a reggeli áhítat
keretében ismertetjük a nap jelmondatát, az esti áhítat során
pedig kiértékeljük a napot.
Minden nap van egy-egy lelki program: pl.: szentmise,
keresztút, szentségimádás, Mária-áhítat, bûnbánati liturgia,
szentgyónás, stb. Általában egyik nap a táborban vagyunk,
másnap kirándulunk. így vannak túrázások, csapatversenyek, stb. A közösségek kis csoportokra vannak osztva
(vegyesen: kicsik és nagyok, fiúk és lányok): takarító,
elõkészítõ, tálaló, mosogató, liturgikus, programfelelõs. A
munkákat naponta más-más csoport végzi.
A táborozás programját a táborozás felelõsei, segítõi még
itthon kidolgozzák, napra, órára lebontva. A táborozás
felelõsei, segítõi Krisztusunk és Egyházunk mellett elkötelezett fiatalok, akik példaadással, szervezõ és gondoskodó
munkájukkal segítik a táborozás célkitûzéseit.
A táborozás olya élményt ad a fiataloknak, hogy alig várják a
következõ évet. A tavalyi év volt az elsõ, hogy a rimóci fiatalok
is bekapcsolódtak, de már ekkor barátságok szövõdtek. Az
egyházközségek kapcsolatai erõsödtek. A tábor lezárását
követõen a sok-sok fénykép megnézéséhez egy külön
délutáni programot szervezünk, ahol felelevenítjük az együtt
töltött emlékeket, perceket, pillanatokat.
A fiatalok ezen a tábor alatt nemcsak alkalmazkodást, hanem
az életre nevelést tanulják meg. Sokan csak ekkor vannak
szüleiktõl távol folyamatosan 10 napot, mely szintén nagyon
fontos az önállóságra nevelés miatt. A táborban résztvevõk
életkora vegyes, így a kisebbek a nagyobbaktól tanulhatnak,
egymásra figyelve alkotnak egy közösséget.
Csak néhány mondat a programról.
Az elsõ napot a püspökségen és a strandon töltjük.
Második nap: a Pilis hegységben túrázunk. Harmadik nap:
gondolkodunk és beszélgetünk az életrõl. (Mi kell ahhoz,
hogy megtaláljuk helyünket az életben?) Délután szabadidõ
sok játékkal. Negyedik nap: lelkinap a ciszterci nõvéreknél,
ahol sok szeretetben és vidámságban lesz részünk. Ötödik
nap: túrázás a Börzsönyben (kisvasút, játékpark, kilátó).
Hatodik nap: újra otthon: tanulságos, vidám, megható
leveleket írunk az elmúlt napok élményeirõl, tapasztalatairól.
Délután folytatódik a játékverseny, este tábortûz. Hetedik
nap: túrázás a Visegrádi hegységben (Visegrádi vár, bob
pálya, kilátó, szentendrei skanzen). Nyolcadik nap: Megint
otthon, gondolkodunk, beszélgetünk az életrõl. (Hogyan
elõzhetjük meg a fájdalmat, bosszússágot és az összeütközéseket?) Délután döntõ mérkõzések és szurkolás.
Kilencedik nap: zarándoklat a Zebegényi nemzeti
kegyhelyre, Márianosztrára, délután szabadidõ a Duna
parton, este zenés mulatság. Tízedik nap: búcsúzás a
szállástól, Esztergomban találkozás a bíboros atyával,
hálaadó szentmise, strandolás, hazautazás.
A táborozás részletes tájékoztatóját meg lehet kapni a
plébánián és a sekrestyében.
A helybeli táborozásról késõbb írunk.
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Nagyböjtben, szent negyven napban vagyunk.
Közeledik egyházi évünk legnagyobb ünnepe:
Jézus feltámadása.
Amikor a hótakaró a földeken elolvad, amikor megszûnnek a
fagyok, s eljön a tavasz, a természet újra életre kel. A
földeken, kertekben dolgozók megkezdik a tavaszi
munkálatokat, hogy a föld minél bõségesebb termést
hozzon. Ilyen megújulást sürget a nagyböjt a keresztény
ember számára. Alkalmat ad, hogy felülvizsgáljuk életünket,
rendbe tegyük lelkünket, érzelmeinket, viselkedési és
beszédszokásainkat. A nagyböjt a Krisztushoz közelebb
jutás ideje. Kívánom, hogy minden családtagnak sikerüljön.
Február utolsó hetében lelkigyakorlat volt. Sok szép
felemelõ, életalakító gondolatokban részesültünk. Sokan
szentgyónásban Isten bocsánatát kérték Istentõl és
embertársaiktól. Lelki erõben részesültek a további
életvitelükhöz. Milyen jó figyelmesebbnek lenni Isten
akaratára, embertársaink, környezetünk javára. Milyen jó
újra és újra „feltankolni” napi imáinkban, szentmisében,
hitünk gyakorlataiban. Ilyen megújult életvitelünkkel felemelõ
életérzésben részesülünk és az utánunk következõknek jó
példánkkal segítségükre vagyunk. Legyünk is segítségükre
fiataljainknak. Az új nemzedéknek jóval nehezebb
kereszténnyé válni, mint a régieknek. Fiataljainkat ma
számtalan álarcban kísérti a féktelen önzés, a másokkal nem
számoló kényelmesség, a tekintélyt nem tûrõ szabadosság
és még sok minden más. Amikor gyermekeinket, fiataljainkat
állandó megújulásban megélt életünkkel segítjük, akkor saját
jövõnket is alakítjuk. Olyan világban fogunk élni 20-30 év
múlva, amilyen példát adunk, amilyennek õket neveljük. Ha
sokszor kilátástalannak látjuk törekvésünket, de kitartunk,
Isten nem hagy magunkra.
Karl Rahner: Elõkészületi imádság az elmélkedéshez
Jézus szenvedésérõl és haláláról
Urunk, Jézus Krisztus, Megváltónk és Üdvözítõnk, áldott
szent kereszted elõtt térdelek. Megnyitom szívemet és
lelkemet drága szenvedésed
szemlélésére. Keresztedet
állítom szegény lelkem elé,
hogy jobban megértsem és
szívembe véssem, mit tettél
és szenvedtél értem.
Kegyelmed segítsen, hogy
elûzzem szívem tompaságát
és közömbösségét. és elfelejtsem mindennapjaimat
ebben a félórában, amikor
szeretetem, bánatom és hálám nálad idõzik. Szívek királya,
megfeszített szereteted karolja át gyönge, szegény, fáradt és
meggyötört szívemet. Adj nekem bensõséges érzelmet
irántad. Ébreszd föl bennem, aminek híjával vagyok: a
részvétet és szeretetet irántad, a figyelmet és hûséget, hogy
támogassanak, amikor szent szenvedésedrõl és halálodról
elmélkedem.

Kegyelmekben gazdag
nagyböjti felkészülést
és áldott, békés húsvéti
ünnepeket kívánok
egyházközségünk nevében.
Szeretettel: József atya

Márciusban a szentmisék rendje:
- Csütörtök, péntek, szombat este 18 órától.
- Vasárnap délelõtt 11 órától, elõtte 10.30 órától áhítat
Március 19. Szent József ünnepe
Du. 15 órakor az új Szent József szobor megáldása a Hõsök
kertjében, majd Szent József áhítat, kilenced befejezése a
templomban.
Március 20. Virágvasárnap:
Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe. Barkaszentelés, körmenet, passió (felnõttek éneklésével), szentmise.
Március 23. Nagyszerda:
18-19 óráig gyóntatás, utána csendes szentmise
Március 24. Nagycsütörtök:
18 órakor az utolsó vacsora ünnepe. Szentmise, átvonulás,
oltárfosztás, szentségimádás.
Március 25. Nagypéntek:
18 órától Jézus szenvedésére, halálára emlékezünk, szigorú
böjti nap. Passió (a diákok elõadásában), kereszthódolat,
szentáldozás, nagypénteki áhítat Jézus sírjánál.
Március 26. Nagyszombat:
19 órakor tûzszentelés, húsvéti gyertya meggyújtása,
keresztségi fogadalom, allelujás szentmise, feltámadási
körmenet
Március 27. Húsvétvasárnap:
Délelõtt 11 órakor allelujás szentmise, elõtte 10.30 órától
áhítat: Jézus föltámadásának örömútja.
Március 28. Húsvéthétfõ: 8 órakor ünnepi szentmise
Hitoktatási tájékoztató:
Nálunk Rimócon iskolánk igazgatója március 2-án, szerdán
tájékoztatót tartott a 2016/17-es tanév hit- és erkölcstan
oktatás megszervezésével kapcsolatosan. Az egyház részérõl jelen volt Erzsike hitoktató és én is, mint az egyházközség
felelõs plébánosa. Erre a tájékoztatóra vártuk a következõ
tanév elsõs és ötödikes diákok szüleit, hogy mi is tájékoztatást adjunk a hitoktatás értelmérõl és fontosságáról.
Néhány szempontot szeretnék leírni, hogy miért jó, ha
gyermeke a katolikus hit- és erkölcstant választja:
- támpontot kap az élet fontos kérdéseiben,
- tájékozott, önálló gondolkodású legyen,
- ne féljen a jövõtõl,
- tisztában legyen Isten adta értékeivel és ezeket ki is tudja
bontakoztatni önmaga és a társadalom javára,
- eligazodjon a valódi és kétes értékek kavalkádjában,
- észrevegye az Isten gondviselését életében,
- megtanulja értékelni az életet, annak minden örömével és
problémájával, stb.
Mindezeket a Biblia történetein, az egyházi év ünnepein,
szentjeink életén keresztül. Fõbb témakörök: Jézus élete,
tanítása, önismeret, emberi kapcsolatok, a közösség és a
környezet.
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Kvízvetélkedõ
az IKSZT-ben
Megkerestek minket salgótarjánból a

Sakkozzuk ki! Akciócsoport tagjai, hogy szívesen
tartanának kvíz vetélkedõd a településen. Elmondták,
hogy már több alkalommal került sor ilyen jellegû
vetélkedõ megtartására fõleg Salgótarjánban, (ott Kocsma
Kvíznek nevezik, és különbözõ szórakozóhelyeken
tartják), valamint a megye több településén is. A
vetélkedõ lebonyolítását és az útiköltséget is pályázat
támogatja, így nekünk nem kerül semmilyen költségbe ez
az este.
Úgy gondoltuk, remek lehetõség ez egy ilyen jellegû
játékos-este eltöltésére, ezért igent mondtunk a megkeresésre és megállapodtunk az idõpontról. Február 12én, pénteken 17:00-ra hirdettük meg a résztvevõknek az
IKSZT-Kvíz vetélkedõt, ahová elõzetesen lehetett
jelentkezni egyénileg és csapatoknak egyaránt. A
biztonság kedvéért meghívót küldtünk a helyi intézmények dolgozóinak, hogy egy csapatot verbuválva képviseljék intézményüket, és mérkõzzenek meg a többi
települési „munkahely” csapataival. A felhívásra 5 csapat
nevezett: Az Ifjúsági Egyesület tagjaiból, Szociális Bolt, a
Rimóci Szent István Általános Iskola, a Közmunkások és
Hivatal dolgozóiból álló csapatok mérték össze tudásukat
a közel 2 órás vetélkedõn. A kérdések szinte minden
területet érintettek: fel kellett ismerni magyarországi
helyszíneket, kérdések megválaszolásával kellett rájönni
különbözõ cigaretta márkák neveire, zene- és film
részletekbõl kellett kitalálni az elõadójukat, címüket, ki
kellett választani a felsorolásokból a helyes válaszokat, s
mindezt úgy megbeszélni a csapattársakkal, hogy a
szomszédos csapat (vagy akár az egész terem) ne hallja
meg a helyes választ. Amikor egy-egy témakör véget ért
és leírtuk az általunk helyesnek ítélt válaszokat, a
szomszédos asztal csapata javította ki azt nekünk.

Mindamellett, hogy egy-egy esetben új ismeretekkel lettünk
gazdagabbak, nagyon jól szórakoztunk a megoldások kitalálása
közben.
Végül a játék lebonyolítói leellenõrizték a csapatok
feladatlapjait, pontozták, s felállították a rangsort, hogy melyik
csapat lett az est legjobbja. Szoros versenyben végül a Szociális
Bolt dolgozói bizonyultak a legügyesebbeknek, így õk vihették
haza a gyõzteseknek járó oklevelet, édesség és könyv
ajándékokat. Ettõl függetlenül gratulálunk a Közmunkásoknak, a Hivatal és az Iskola dolgozóinak, valamint az Ifjúsági
Egyesületnek, hogy részt vettek a vetélkedõn és kiálltak versenyezni ezen az estén, egyszóval képviselték intézményüket,
szervezetüket.
Reméljük, akik eljöttek, jól érezték magukat, s élményekkel
teli tértek haza otthonaikba. A kvíz vetélkedõ után még sokan
kedvet kaptak a további játékhoz, így csapat-átrendezés után
Activity-vel zártuk az estét, ahol szintén nagyokat nevettünk az
ötletes rajzokon, megfogalmazásokon és bemutatókon. A
tervek szerint a Kvíz vetélkedõ következõ alkalommal is
kitelepül majd Rimócra, a tervek szerint májusban. Gratulálok a
gyõztes csapatnak és köszönöm még egyszer a részvételt!
BVÁ

A gyõztes csapat kapitánya átveszi a nyereményt

Egyházi hozzájárulás: Ezúton köszönjük mindenkinek, aki
már év elején teljesítette egyházközségünk felé az anyagi
hozzájárulást. A hozzájárulás megfizethetõ a sekrestyében
vagy a Takarékszövetkezetben. Minden befizetõ számára a
tavalyi évrõl szóló, színes, képes egyházközségi beszámolót
adunk, hogy ezzel is megköszönjük hozzájárulásukat.
Köszönjük a felolvasók és a ministránsok szolgálatát is.
Szeretném kérni, hogy aki teheti, segítsen a szolgálatokban,
buzdítson másokat is erre, hiszen közösségünket és a jó
Istent szolgáljuk mindezekkel.
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PEDAGÓGUSAINK XII. - Balázsné Runyai Mária munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt korábban
községünkben tanítani. A következõ részben Balázsné Runyai Mária emlékezik a pedagógus pályája elejére, a rimóci évekre. Marika
nénit Virág Vincéné, Marika néni ajánlotta és igazított útba, hogy Somoskõújfaluban keressem õt. Elõször telefonon vettem fel vele a
kapcsolatot, majd megtudtam, hogy az egyik legnagyobb internetes közösségi oldalon, a facebookon is elérhetõ, így „virtuálisan
ismerkedtünk” és néztük meg egymás képeit. A többi kiderül, ha elolvassák Marika néni írását. Fogadják szeretettel.
Vincze Nikolett
Balázsné Runyai Mária
vagyok. 38 és fél évet dolgoztam matematika-fizika szakos
általános iskolai tanárként.
2011 júliusától nyugdíjas vagyok. Somoskõújfaluban lakom 36 éve.
Megtisztelõ számomra, hogy
Virágné Marika ajánlásával
Vincze Nikolett felkért, hogy
írjak visszaemlékezést arról a
rég volt, rövid idõszakról, ami
Rimóchoz kötött.
1973 januárjában egy fél éves
szerzõdéssel Rimócon kezdtem tanítani.
A tantestület nagy szeretettel
fogadott, mivel évekkel elõtte a
nõvérem - Runyai Valéria - is ott kezdett tanítónõként. Õ volt az
egyike azoknak a fiatal tanítónõknek, akik akkor kerültek
Rimócra, amikor Virág Vincéné Marika. Én már így
elõmelegített helyre kerültem. Pócsik Sándor volt az igazgató,
Kovács György a helyettese. Virágné Marika, Mócsányné
Rozika, Pócsikné Klárika, Híves Erzsike, Kovács Györgyné
Erzsike, Kovács Jutka, Golyánné Kati, Kovács Antal mellett
kezdtem pedagógusi pályafutásomat. Mint képesítés nélküli
pedagógus magyart és fizikát tanítottam, arra volt szükség. Soksok segítséget és útbaigazítást kaptam a kollégáimtól.
Mondhatnám szeretetet is, hiszen Mócsány Istvánné Rozika
évekkel késõbb is egy tavaszi szüneti továbbképzésen azt
mondta, hogy õ azért jött oda szívesen, mert tudta, hogy
találkozni fogunk.
A 6. osztály osztályfõnöke lettem. Nagyon szerettem õket, õk is
ragaszkodtak hozzám. A lányok közül többen is kikísértek a
buszhoz, onnan mentek haza. Ez a fiatalságomnak is szólt. A
tavaszi szünetben Hollókõre mentünk kirándulni, gyalogtúrán,
ott számháborúztunk. Szót fogadtak, nem kellett félnem velük.
Mai napig csodálkozom, hogy akkor még olyan szófogadó
gyerekek voltak, akikkel egyedül is el mertem indulni.
A kulturális seregszemlére
egy zenés torna-mutatványnyal készültek a lányok. A
felkészülésre szívesen maradtak, lehet, hogy Kovács
Antal tanár bácsi lemezét
tönkre is tettük, annyit
használtuk a próbák során. A
fizikaszertár jól felszerelt
volt, még szinte most is
magam elõtt látom, jól
lehetett kísérleteket bemutatni. Akkor írtam elõször
anyakönyvet és bizonyítványt. Ekkor volt az elsõ
tanévzárás is az életemben.
Tudtam, hogy a következõ
tanévet már nem ott kezdem.

Búcsúzóul rengeteg virágot kaptam és egy népviseletbe öltöztetett
babát, amit a mai napig õrzök, és
olyankor mindig szívesen gondolok az elsõ tanítványaimra. Igaz
kicsit megfakult a ruhája, pedig
mindig nejlonban tartom, de sok
idõ telt el azóta. Ezt mutatják a
képeim is, az egyik 20 éves koromban, a másik most.
Hogy milyennek láttam a rimóci
embereket? Szorgalmasnak, dolgosnak. Például amikor söpröm az
udvart, közben szinte magam elõtt
látom, ahogy szombatonként
söpörték a porták udvarát. Akkor
még 6 napot tanítottunk. Sõt úgy
emlékszem délelõtt, délutános
váltásban is, bár lehet, hogy az csak
egy ideig volt. A buszközlekedés
akkor sem volt sûrû, de a kollégáim
mindig meghívtak magukhoz,
hogy ne kelljen a buszmegállóban
várakozni.
Nem szûnt meg a kapcsolat számomra Rimóccal. Egy nagyon jó
kõmûves csapat építette a házunkat 1982-ben. Sõt lagziban is
voltunk ott egy alkalommal.
Pár éve, az akkor hetedikes Percze Zsuzsi költözött az utcánkba,
vele többször beszélgetünk.
Nagyon szép szokás, hogy 5 évenként megszervezik az
osztálytalálkozót, amire engem is többször meghívtak. 6 éve
Beszkid Jancsi büszkén mutatta meg a faluban azokat a
helyeket, létesítményeket, amiket az önkormányzatuk hozott
létre. Jó képviselõ-testület eredményesen dolgozik a falujukért.
Sajnos a tavalyi osztálytalálkozóra betegség miatt nem tudtam
elmenni.
Befejezésül még egy történet, amit én már el is felejtettem. A 6
évvel ezelõtti osztálytalálkozón még Pócsikné Klárika is ott volt
és õ elevenítette fel, aztán most megint eszembe jutott. Volt egy
8. osztályos fiú, aki a fizika órákon mindig tesztelt engem.
Elõhozott fizikai témákat, mert szerintem kíváncsi volt én
tudom-e. Sajnos ezzel zavarta az órát is, mert eltértünk a
tananyagtól. Többször panaszkodtam emiatt a tanáriban a
kollégáknak. De végül is a fiú versenyen is volt ebbõl a
tantárgyból, de arra már nem emlékszem milyen eredménnyel
végzett. De a nevére igen.
Szeretném megköszönni ezt a lehetõséget, hogy ilyen távlatból,
ilyen rövid idõrõl is írhattam. Remek kezdeményezés, hogy egy
falunak múltat, jelent megörökítõ újságja legyen. Ez is közelebb
hozza az embereket és ez nagyon fontos a mai rohanó világban.
A technika jóvoltából örömmel olvastam az e-mailben kapott
elõzõ pedagógus visszaemlékezéseket is.
Mindenkinek, aki olvassa ezeket a sorokat nagyon jó egészséget
és minden jót kívánok! Külön nagy szeretettel üdvözlöm a volt
kollégákat és a volt tanítványokat, kiemelten azokat, akik akkor
6. osztályosak voltak!
Balázsné Runyai Mária
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IDÕSEK NAPJA KÉPES ÖSSZEÁLLÍTÁS

Iskolások mesejátéka

Néptánc is színesítette a délutáni programot

A Haraszti ikrek a Paluch lányokkal

A Paluch házaspár

József atya az idõs emberek között

Csemer Károly és tanítványai

A Rimóci Rezesbanda

A Gondozási Központ dolgozói ,,jelmezben’’

Az ,,alvégi’’ asszonyok egy csoportja
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IDÕSEK NAPJA 2016.
Idén február 7-én került megrendezésre az idõsek farsangja Rimóc község képviselõ-testülete és a
Rimóci Gondozási Központ szervezésében. A szép téli vasárnapon a meghívott 70 éven felüli
lakosokból 132 fõ fogadta el meghívásunkat és ünnepelt velünk.
A rendezvényt a Rezesbanda nyitotta meg nótacsokrával, majd Vizoviczki Lolita konferanszié
segítségével kezdetét vette az ünnepi mûsor. A mûsor elején községünk legidõsebb lakosait
köszöntöttük, aki idén Dániel Istvánné születetett Beszkid Erzsébet, (Kiskert út) aki idén
szeptemberben lesz 95 éves, a legidõsebb férfi lakos pedig Laczkó Balázs (Nagykert út 5.), aki
szintén szeptemberben lesz 93 éves. A Rimóci Újság hasábjain keresztül is kívánunk nekik jó
egészséget és sok boldogságot. Ünnepi köszöntõjében Beszkid Andor polgármester elmondta,
tervei között szerepel, hogy fogadó napot tart az idõsek részére a Gondozási Központban. A
fellépõk között köszönthettük a Rimóci Szent István Általános Iskola harmadik osztályos tanulóit,
akik Mátyás és a tanító címû zenés táncos darabjukkal szórakoztatták az idõseket, felkészítõjük
Nagyné Mákos Izolda tanítónõ volt. Rendezvényünkre elfogadták meghívásunkat a 2015 évi
Felszállott a páva címû vetélkedõ gyõztes ikerpárja Haraszti Julcsi és Haraszti Marcsi, akik mókás
népdalokkal kedveskedtek a jelenlevõknek.
A Hagyományõrzõ Együttes a Rezesbanda kíséretével rimóci táncokkal készült az idõsek napjára,
vezetõjük Kobela Andrásné, felkészítõjük pedig Paluchné Percze Piroska volt. Az ünnepi mûsor
elsõ része Czombos József atya köszöntõjével és közös asztali áldással zárult.
A frissítõk felszolgálása után a Gondozási Központ dolgozói idén töltött káposztával és diós
csigával kedveskedtek a résztvevõknek. Az ünnepi mûsor második felét Jusztin Roland nyitotta
meg szavalatával, majd Paluchné Percze Piroska és Paluch Norbert kalotaszegi táncát láthattuk.
Csemer Károlyné és Csemer Károly felkészítésével rimóci gyermekek a Szent Fülöp életét
feldolgozó alkotás a Legyetek jók, ha tudtok címû film nagysikerû betétdalát adták elõ.
Végezetül mi Gondozási Központosok is készültünk egy vidám táncos mûsorszámmal az idõsek
részére. Idén apácává majd balerinává változtunk. Ezúton is köszönjük minden fellépõnek és
felkészítõjüknek, hogy szabadidejük terhére vállalták a fellépést az idõsek farsangján. Valamint
szervezõként megköszönném minden kedves segítõnek, akik ezen a vasárnapon segítségünkre
voltak abban, hogy a rendezvénnyel örömet tudjunk szerezni
községünk idõs lakosainak.
A rendezvény végén átadásra kerültek az ajándékcsomagok,
valamint az Egyházközség pályázata jóvoltából egy idõsek
részére készített imafüzet is, amit köszönünk nekik.
Remélhetõleg mindenki kellemes élményekkel távozott a
rendezvényrõl, kívánok minden kedves idõs lakosnak a
következõ esztendõre sok boldogságot és jó egészséget, hogy
jövõre hasonlóan sokan el tudjanak jönni az idõsek farsangjára.
Bablena Péterné
intézményvezetõ

2016 MÁRCIUS
A program
a „Családbarát Ország 2015”
- Családbarát Ország az
Idõsekért, a Nemzedékek
Együttmûködéséért pályázati
kiírásra a Római Katolikus
Egyházközség
„A figyelem alapkövei a
szeretet útján - nemzedékek
egymásért való tenni
akarása Rimócon” címû
pályázatának része.
A program az Emberi
Erõforrások
Minisztériumának
támogatásával és a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai
Intézet közremûködésével
valósult meg. A pályázatának
köszönhetõen
egyházközségünk minden
70 éven felüli idõsnek egy
imafüzetet adhatott
ajándékba idõsek napja
alkalmából.

Köszönetnyilvánítás
Farsang vasárnapján a rimóci Gondozási Központ és a képviselõtestület az idõseknek egy kellemes, szép délutánt rendezett, amirõl ezek
elõtti években is megemlékezett. Ez a mi számunkra egy felejthetetlen
élmény. Most sem maradt el a polgármester úr meleg szavú köszöntõje.
A sorok közötti kézfogással való üdvözlés, majd egy kupica erejéig
koccintás az egészségre.
Ezt követõen József atya is mosolygós arccal, meleg kézfogással köszöntötte a vendégeket. A mûsorok is nagyon-nagyon tetszettek a
Rezesbanda közremûködésével.
Gratulálunk minden fellépõnek, mind a szólóénekeseknek, mind a
csoportoknak, kicsiknek és felnõtteknek egyaránt. Az utolsó mûsorszám az apácák szereplése is nagyon megmosolyogtatta a közönséget.
Nagyon jó volt! Tehát minden fellépõnek jó egészséget és további sok
sikert kívánunk! Gratulálunk! Csak így tovább!
Ez után következett a vacsora. Elõtte József atya egy megható versikét olvasott fel. Utána imádkozás következett Isten áldásával. Ez
mindenek fölött nagyon szép volt. Ilyen még nem volt!!! A vacsoráról annyit, hogy nagyon-nagyon finom volt, kedves
kiszolgálással. Ezt követõen az egyházközség ajándéka volt egy szép imafüzet, amit nagyon szépen köszönünk.
Végezetül szeretnénk megköszönni a Gondozási Központ minden dolgozójának, a képviselõ-testületnek, a rendezõknek,
szervezõknek fáradtságos munkájukat. De még ez nem minden. Egy nagy csomag ajándékkal leterheltek minket, nehogy a szél
fellökjön bennünket a hazavezetõ úton. Még egyszer köszönet mindenkinek mindenért. De nem utolsó sorban a jó Istennek, hogy
ismét mindketten ott lehettünk.
Tisztelettel: Mócsány Béla és Mócsány Béláné (Varsányi út 58.)
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Középpontban a család,
az életre szóló ajándék
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az
ember számára…” írja bevezetõ gondolataiban a Házasság
Hete hazai szervezõbizottsága, akik ide s tova 10 esztendeje
koordinálják Magyarországon a keresztény egyházak és civil
szervezetek február közepére esõ rendezvényeit. A közel két
évtized alatt Angliából 4 kontinens 21 országába eljutó
kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a házasság és család
fontosságára.
Az idén február 7-14 között megtartott Házasság hete
rendezvénysorozat központi programjai között egyebek
mellett istentiszteletek és szentmisék, elõadások, koncertek,
beszélgetések és konferenciák szerepeltek. „A szeretet:
szenvedély és döntés” mottót viselõ 2016-os események
fõszereplõi olyan házaspárok, akik mûvészként, lapszerkesztõként, házassággondozóként, jegyesoktatást vezetõként
elkötelezett hívei és példamutatói a házasság intézményének.
Valamennyien egyöntetûen vallják, hogy a házasság felelõsségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent a 21.
században is.
Az országos programsorozathoz számos kisebb, vidéki
esemény kapcsolódott idén is. Ilyen volt a Dr. Limbacher
Gábor által kezdeményezett és szervezett: Házasságkötés,
Családalapítás, Szent Bálint/Valentin címet viselõ szécsényi
rendezvény is Február 12-én pénteken. A Kubinyi Ferenc
Múzeum nagytermében helyet kapott elõadás három része
három különbözõ nézõpontból világította meg a kijelölt
témákat. Limbacher Gábor múzeumigazgató vetített képes
történeti-néprajzi megnyitóját követõen Dr. Bagó József és
felesége beszélt a párkapcsolat és a házasság szakaszairól,
problémamegoldásról, kompromisszumkészségrõl, szeretetrõl, a közös hétköznapok akadályairól, az összetartó közös
élményekrõl. A program zárásaként a viseletbe öltözött fiatal
rimóci Paluch család nevében Paluch Norbert gondolatait
hallgathatták meg az érdeklõdõk a család-vallás-viselet
hármasáról.
Bypn

Házassági évfordulók
elnevezései
Ezüst-, arany- és gyémántlakodalom? Gondolják, hogy csak ennyi?
Ismerkedjen meg mind a 17
házassági évforduló elnevezéssel, és
ünnepeljék meg mindegyiket méltó
módon!
Nulladik, avagy az Esküvõ = Zöld- vagy pamutlakodalom.
Harmadik= Bõrlakodalom: a bõr, mint a házasság, csak
kidolgozás után válik finommá.
Ötödik= Falakodalom: a fafaragás munka, kitartás
jelképe. Fa ajándékokkal köszöntik a házaspárt.
Hetedik= Rézlakodalom: Vénusz szerelem-istennõ és a
boldog együttlét õrzõjének fémje.
Tizedik= Rózsalakodalom: Szerelemvirág, ekkor a
házasság teljes pompájában virágzik.
Tizenkettedik= Petrezselyemlakodalom: egészség, élénkítés. Fûszereket ajándékozunk az ünnepelteknek.
Tizenötödik= Üveg- vagy ibolyalakodalom: szépség,
tisztaság, szerénység, megértés.
Huszadik= Porcelánlakodalom: békességet, megújult
boldogságot hoz.
Huszonötödik= Ezüstlakodalom: tisztaság, házasság
sugárzó fiatalsága. Templomban is szokás megünnepelni, amikor ezüst koszorú kerül mindkét fél
fejére.
Harmincadik= Gyöngylakodalom: nõi szépség és jóság
jelképe: 30 szembõl álló gyöngysor jár a feleségnek!
Harmincötödik= Vászonlakodalom: a hozományos láda
(Stafírung) újratöltése.
Negyvenedik= Rubinlakodalom: a férj változatlan
szerelme jeléül rubint ajándékoz.
Ötvenedik= Aranylakodalom: a feleség aranykoronát, a
férj aranykoszorút kap, új gyûrûket vásárolnak,
templomi megerõsítéssel ünnepel a család.
Hatvanadik= Gyémántlakodalom: gyémánttal díszített
korona és koszorú. A soha nem múló szeretet jelképe.
Hatvanötödik= Vaslakodalom: a vasakarat szimbóluma: "együtt jóban, rosszban, egészségben, betegségben.
Hetvenedik= Kegyelmi lakodalom: a köszönet, hála és
kegyelem napja.
Hetvenötödik= Koronaékszer lakodalom: felbecsülhetetlen, ha együtt megérhetik.

10

RIMÓCI ÚJSÁG

2016 MÁRCIUS

A 20. Jótékonysági Bálról

11

RIMÓCI ÚJSÁG

A 20. Jótékonysági Bál képekben

Mindenekelõtt hálás köszönet azoknak, akik a helyi
Polgárõrség fennállásának 25. évfordulóján rendezett,
immár 20. Jótékonysági Bált támogatták, azon részt
vettek, vagy bármi módon segítettek annak lebonyolításában. Mindezzel a helyi Polgárõrség mûködését
segítették. Külön köszönet Rimóc Község Önkormányzatának.
Következzenek a számok. Eladtak összesen 245 db jegyet
és kiosztottak 30 db tiszteletjegyet (elsõsorban a régi, alapító
polgárõrök részére). Biztosan mondhatom, hogy akik még
nem szerveztek ilyen jellegû eseményt, nem tudják, hogy
mivel is jár ez. Örömmel vettük az utolsó héten tapasztalt
aktív érdeklõdést és köszönjük a szép számú tombola
felajánlást is. Itt újra köszönjük az önkormányzatnak a
több mint százezer forintos fõdíjat, a szárítógépet.
A részemre bocsátott adatok szerint az összes bevétel
1.158.000,-Ft volt, a kiadás 600.000,-Ft, a tiszta bevétel

vagy „maradék” 558.000,-Ft. Ezen összeg a Rimóci
Polgárõr Egyesület jövõbeni tevékenységeit hivatott
elõsegíteni. Az est fõvédnöke Dr. Ludvai Dezsõ József
rendõr alezredes, a Szécsényi Rendõrkapitányság vezetõje volt.
A vacsoráról és a zenérõl vegyes véleményeket hallottam. A mûsor változatos és rövidsége miatt rendkívül
hasznos volt. A meglepetés mûsor valóban meglepetés
volt és meglátszott az önkormányzat partnersége. A
tombolán a szárítógép mellett sok értékes tárgy is gazdára
talált. A totó nem igazán mozgatta meg a résztvevõket,
bár voltak érdeklõdõk.
Köszönet a Gondozási Központ dolgozóinak a vacsora
elkészítéséért, az óvodának, az iskolának és a teljesség
igénye nélkül mindenkinek a segítségét. Úgy gondolom,
hogy újra eltöltöttünk együtt egy szép estét.

A 20. Jótékonysági Bál - Támogatói névsora

Marcsi Presszó
Max Motor (Kalmár Tibor)
Mlinárcsek Ferenc – vállalkozó
Mócsány Béla (Balassi u.)
Mócsány Béla (Varsányi u.)
Molnár Gábor
Molnár Zoltán
Nagylóc Polgárõrség
Palóc Tabak
Percze Tamásné – Andi Virágbolt
Petrovics Ferencné
Puruczki Flórián
Pusztavár Kft.
Rácz Viktor
Randevú Kávézó
Rimóc Község Önkormányzata
Rimóc Község Önkormányzatának közmunkásai
Rimóc Községért Alapítvány Szociális Boltja
Rimóc Polgárõr Egyesület
Rimóci Ifjúsági Egyesület
Rimóci Kobak Egyesület
Rimóci Nyulacska Óvoda
Rimóci Rezesbanda
Rimóci Sport Egyesület
Rimóci Szent István Általános Iskola
Spindel CNC Kft.
Szabó Vilmos
Szécsényi Polgárõr Egyesület
Szent József Katolikus Férfiszövetség
Szirakúza Kft.
Szuhányi Jánosné
Talpai Zsanett
Vanyáné Erdélyi Márta
Varga Anikó
Vincze Nikolett
Vinex Kft.
Virág Bertalan
Vizó Büfé
Anonim felajánlók, akik név nélkül támogatták az idei
Rimóc Polgárõr Egyesület fennállásának
25. évfordulóján rendezett 20. Jótékonysági Bált.

Assist Trend Kft.
Bablena Piroska
Balázs Bertalanné (Kiskert út)
Balogh Gábor
Benkó Jánosné
Beszkid Andor
Beszkid József
Bocsó Józsefné
Burik-Vincze Ágota
Czombos József plébános
Cserhátnet Informatikai Kft.
Déska Szabolcs
Dodo Büfé
Dr. Manga János Közösségi Ház
Dr. Verbói Klára
Dr. Verbói Mária
Egészésges Rimócért Alapítvány
Endrefalva Község Önkormányzata
Energomix Bt.
Faerk Bt.
Felker József
Filkor Nándorné
Filkor-Percze Zsuzsanna
Gesztenyéskert Vendéglõ
Golyán László
Gondozási Központ
Goods Market dolgozói
Hajni Vegyeskereskedés
Hollókõ Vadásztársaság
Ipoly Patyolat
Jaszikné Balás Szilvia
Jusztin Béla
Jusztin Bertalan
Kabda István
Kanyó Balázsné
Kanyó Boldizsár
Káposzta Csaba
Ke-Jó Kft.
Legadó Kft.
Mancsó Tojás

2016 MÁRCIUS

Beszkid Andor polgármester úr megnyitja a bált

Dr. Ludvai Dezsõ rendõrkapitány úr
a bál fõvédnöke

Golyán Gréta népdalokat énekelt

Beszkid János

Paluchné Percze Piroska és Paluch Norbert táncát láthatták
a jelenlévõk

A képviselõ-testület meglepetés mûsora

Sokan ,,ropták’’ a táncot

Varga Bálint és Vincze Brigitta mûsor közben

Hajnalig mulatott a vendégsereg

Báli sokadalom

