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,,A költõnek van a legszebb hivatása e földön: õ az, aki halhatatlanná varázsolja a mulandóságot.’’
Juhász Gyula

Április   3. (vasárnap) Érsekvadkert-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Április 10. (vasárnap) Rimóc-Mátranovák bajnoki labdarúgó mérkõzés
Április 11. (hétfõ) KÖLTÉSZET NAPJA
Április 14. (csütörtök)

Április 16. (szombat) Vincze Barna emléktorna
Április 17. (vasárnap) NYILVÁNOSSÁG NAPJA
Április 17. (vasárnap) Karancslapujtõ-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

00
Április 24. (vasárnap) Búzaszentelõ 11  órakor szentmise a határban
Április 24. (vasárnap) Rimóc-Nõtincs bajnoki labdarúgó mérkõzés
Április 30. (szombat) Nemzetközi Katolikus Férfitalálkozó Rimócon
Május    1. (vasárnap) ANYÁK NAPJA
Május    1. (vasárnap) MAJÁLIS
Május    1. (vasárnap) MUNKA ÜNNEPE

Május    1. (vasárnap) Héhalom-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
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EBOLTÁS  Fõoltás: 8 -9   Pótoltás: 16 -17
(Az oltás ára: 3.500,-Ft. Háznál oltás: 4.000,-Ft.
Az oltási könyvet mindenki hozza magával.)
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Rimóci Újság - Független falusi havilap.

                       Kiadja:  ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
                  Állandó munkatársak: Bablena Ferenc,  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.

RIMÓCI SP   RTHÍREK

Ára: 200,-Ft

Az ifjúsági csapat állása

Az felnõtt bajnokság állása

Magyar Kupa mérkõzés
I. forduló: 2016. 03. 06. vasárnap 14:30:

Patak SE (II.o.) - Rimóc SE (I.o.)1-0 (0-0)
Vezette: Béres K. (Lukács L.) Patak: Pincze G. – Simó Zs., 
Keresztes Z., Pincze D., Fábián L. – Oravecz R. (Szandai Á. 62.), 
Faludi T. (Mészáros B. 62.), Várhegyi T. (Csóka M. 82.), Németh 
L. – Muszta P., Huttyán A. Edzõ: Bella Sándor.
Rimóc: Gönczi K. - Kuris P., Bangó N., Juhász I., Csizmadia B. - 
Pásztor B. (Imre Z. 77.), Rácz I., Árva R., Oláh Á. (Laczkó Zs. 46.) - 
Csík R. (Deák G. 60.), Kis P. (Bangó R. 57.). Vezetõedzõ: Carvalho 
Adilson.  Sárga lap: Rácz I.   Gól: Huttyán A. (86.)
Bella Sándor: Az elmúlt két hétben nem léptünk pályára, mivel 
létszámhiány miatt le kellett mondanunk a mérkõzéseinket. A mai 
kupameccs ezért mindenképpen fontos volt számunkra, hogy újra 
játékban lehessünk. Nehezen vettük föl a ritmust, bár egy kicsivel többet 
birtokoltuk a labdát ellenfelünknél, két kapura lövésnél többet nem 
tudtunk felmutatni az elsõ játékrészben. A második félidõben a Rimóc 
magasabb fokozatra kapcsolt ugyan, de ez csupán labdabirtoklásban 
mutatkozott meg. Aztán a hajrában mi is több ígéretes támadást 
vezettünk, egy kapufát is rúgtunk, majd egy remek kiugratást követõen 
a gyõzelmet is megszereztük. Egy szimpatikus, sportszerû csapatot 
láthattunk vendégül, akiknek további sok sikert kívánok!
Carvalho Adilson: Egy olyan mérkõzésen vagyunk túl, ahol 
helyzeteinkbõl nem tudtunk gólt rúgni. A második félidõben többet 
támadtunk, jobban játszottunk, mint korábban, de nem tudtunk a 
kapuba találni. Egy ellentámadásból a hazaiak csatára megugrott és 
megnyerte csapatának a meccset. A továbbjutásnál fontosabb volt látni, 
hogy milyen formában vannak játékosaim, szerencsére senki sem sérült 
meg. Készülünk a bajnokságra!

Ifistáink szabadnaposak az elsõ két fordulóban, 
edzõmérkõzésekkel készülnek az áprilisi rajtra

Rimóc – Varsány 16-0
Jó hangulatban indult a mérkõzés. A csapatnak nem kellett 
nagyon megerõltetnie magát, de lehetõségem volt arra, hogy 
meg tudjam keverni a csapatot, s kipróbálni embereket új 
posztokon. Szép támadásokat vezettünk, melyet a szokottnál 
könnyelmûben,  s  így nem is mindig góllal sikerült befejeznünk.
Gólok: Janusek Dániel, Puszta Erik 2, Szoldatics Dávid, Csík 
Csaba, Oláh Bence, Balázs Gergõ 5, Kormány Richárd, Csík 
Rómeó 3, Rácz Adrián 1.

Lukanénye – Rimóc 1-4 (1-1)
Nagyon várta már ezt a mérkõzést a csapat, hiszen nagyon 
szimpatikus a csapat és nagyon jó iramú mérkõzést tudtunk 
eddig egymás ellen játszani. Sajnálatos módon a kapusom 
nem tudott velünk utazni, de szerencsére Imre Zoli sérülése 
ellenére elvállalta a posztot és kimagaslóan teljesített. Az elsõ 
félidõben csak feszegették egymást a felek, mindenki meg-
próbált biztonságra játszani, így az elsõ félidõ eredménye 
majd nemhogy jogosnak mondható. A második félidõben új 
erõre kapott a csapat és sikerült a saját játékunkat játszani. 
Ehhez kellett az is, hogy a védelem magabiztos legyen és 
persze a kapus, aki hárította a 11-est. 

Az U-16-os (serdülõ) csapat tavaszi sorsolása

Összességében jól játszott a csapat és elégedettek lehettünk az 
eredménnyel.                 Gólok: Balázs Gergõ 2, Rácz Adrián  2

Rimóc – Lukanénye 3-3 (1-3)
A hazai mérkõzés is jól indult, bár most igencsak fordult a 
kocka. Hagytuk a szlovák csapatot játszani, rengeteg hibát 
vétve elég sokszor kellett a védelemnek és a kapusnak 
hárítani. Ennek ellenére az elsõ gólt így is mi rúgtuk. Ez után 
annyira kiengedtünk, hogy 3 gólt is kaptunk még az elsõ 
félidõben. A második félidõre kicsit összeszedte magát a 
csapat és sikerült kiegyenlíteni. Nem játszottunk olyan 
szépen mit szoktunk, kicsit átvettük a „favágó” stílust és 
erõvel próbáltunk az ellenfélen nyomást találni. Szerencsére 
azért komolyabb sérülés nem történt. Gólok: Kormány 
Richárd, Balázs Gergõ, Rácz Adrián                       Laczkó Péter

Tarbay Ede: 

Vers ifjú barátaimnak, 
áprilisról

Figyeld a tavaszt, szép április

víg ébredését, a meggyvirágot,

erdõk és mezõk illata friss,

sarlót kapálnak a kovácsok.

Nézd, készül a nyár, gyümölcsök

bölcsõjét ringatja már a szél,

lassan fölszakadozik a pörzsölt

kukoricások helyén a tél.

Minden mozdul, zajong, a határ

teli füttyel, tompa püffögéssel,

nyugodt szigetre senki nem talál,

fának dûl a kapás, úgy ebédel.

Azt, ami új, lásd, április hozza,

a szántóföldeket átöleli,

vigyáz- nyárra beérjen a búza,

a barmot zöld mezõre hajtja ki.

Április, tavaszi ég szülõje,

a szíveinkbe hozd meg a dalt,

legyen a földnek búzája, szõlõje,

legyen hite, hogy minden ág kihajt.

Útjelzõt kaptunk
Gondolom, nem vagyok egyedül, aki így 

fohászkodik, ha gyarló földi halandóként 
eltéved az élet útvesztõiben:

„Uram, mutasd az utat!”
Az Irgalmasság évében útjelzõt kaptunk az 

Isten háza felé vezetõ úton, ahol meg lehet állni 
egy pillanatra, egy szusszanásra az emelkedõn.

Március 19-én délelõtt, József napján Szent 
József szobrot szentelt meg Ocsovai Grácián 
szécsényi származású ferences atya, akinek 
közremûködésével kapta ezt a szobrot települé-
sünk. Szent József az Anyaszentegyház védõ-
szentje, ezért is szerettünk volna hozzá méltó 
helyet találni a róla készült alkotásnak. 
Többszöri terepszemle után került kiválasztásra 

a helyszín, ahová végül is elhelyezésre került a szobor. A hely kialakításában 
nagy szerepet vállalt a helyi önkormányzat, Szabó Vilmos és munkatársai.

Örömmel és hálatelt szívvel mondok most köszönetet mindazoknak, akik a 
szobor létrejöttében, helyének elkészítésében a legkisebbet is tették, hiszen írva 

vagyon: „amit a legkisebbnek tesztek, nekem teszitek”. Kívánom, hogy amint 

Szent József óvta és védelmezte a Szent Családot, úgy oltalmazza és védje a róla 
készült szobor a teremtett világot, édes magyar hazánkat, szeretett szülõ-
földünket, Rimócot. Óvja és védelmezze az itt élõ és ide látogató embereket, adjon 
nekünk bátorítást földi zarándokutunkon.

Örömmel és büszkeséggel töltsön el minden rimócit, hogy ismét gyarapodott 
a településünk. Kérünk mindenkit, hogy vigyázzunk együtt igaz pártfogónk, 
Szent József szobrára, annak környezetére.                                             Beszkid János
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Változatosan indult

a felnõtt tavaszi szezon
15. forduló: Rimóc-SBTC 0-0

Vezette: Gordos Sz. (Nagy I., Szederkényi Cs.)
Rimóc: Gönczi K. – Oláh Á. (Imre Z. 90.), Kuris P., Juhász I., 
Pásztor B. – Bada N. (Bada V. 83.), Kis I., Árva R. (Bangó R. 
88.), Rácz I. – Laczkó Zs., Kis P. (Rácz J. 77.)
Vezetõedzõ: Carvalho Adison.
SBTC: Babják Cs. – Somoskõi Sz., Csatlós T., Czutor V., Földi 
B. – Szabó G., Somoskõi O. - Oláh F., Miklós M. (Váradi D. 
66.), Budveszel B. - Zámbó J.
Játékos-edzõ: Csatlós Tamás.
Sárga lap: Pásztor B., Rácz I. ill. Csatlós T., Czutor V., Szabó G.

Carvalho Adilson: Nagyon nehéz felkészülésen vagyunk túl, 
nem tudtunk megye egyes színvonalú játékost igazolni, a 
támadórészlegünk pedig gyengült. Ennek ellenére alakul a 
csapat, szépen lassan mentalitásban is javulunk. Ezen a 
mérkõzésen bizonyítottuk akaratunkat, futball iránti 
hozzáállásunkat. Ez ma döntetlenre volt elég, de akár 
nyerhettünk is volna. Nem tudnék senkit sem kiemelni, 
mindenki küzdött, aki felvette a rimóci mezt, ha pedig minden 
téren még szervezettebbek leszünk, még jobban tudunk majd 
szerepelni. Gratulálok játékosaimnak, és pozitív szurkolóink-
nak. Készülünk Mohácsi László BSE-je ellen, remélem, ott is el 
tudunk érni egy jó eredményt.
Csatlós Tamás: Nagyon gyengén játszottunk a bajnoki rajton. 
Egyik csapat sem érdemelt gyõzelmet, mivel a mérkõzésen nem 
volt igazi helyzete egyik oldalnak sem. Sokat kell változnunk, ha 
a hétvégén a bajnokesélyest meg akarjuk szorítani.

16. forduló: Balassagyarmat-Rimóc 3-0 (1-0)
Vezette: Strehó E. (Gordos Á., Gordos Á. M.)
Balassagyarmat: Földi L. – Benécs B., Szandai D. (Mezei G. 
78.), Dudás G., Jónás D. - Strehó I. (Bódis M. 57.), Varga T. 
(Hammer R. 66.), Nagy G. - Mátyás P., Gábor B. (Sági B. 66.), 
Szita B. (Guruz D. 78.). 
Vezetõedzõ: Mohácsi László.
Rimóc: Gönczi K. – Kuris P., Csizmadia B., Juhász I., Bangó 
N. (Bangó R. 80.) – Pásztor B., Bada N. (Kis P. 46.), Kis I. 
(Bada V. 80.), Árva R. – Rácz I., Laczkó Zs.
Vezetõedzõ: Carvalho Adilson.
Sárga lap: Dudás G., Strehó I., Sági B. ill. Pásztor B., Rácz I.
Gól: Gábor B. (29.), Szita B. (67.), Bódis M. (85.)

Mohácsi László: Nem erre számítottam a csapatomtól! Nem 
tudtuk rendesen felvenni a ritmust, látható volt, hogy nem 
voltunk kellõen határozottak és megközelíteni sem tudtuk 
lelkesedésben a vendégcsapatot, akik a saját tizenhatosuk elé 
behúzódva szívósan és szervezetten védekeztek. Remélem, a 
játékosok sikeréhségét, lelkesedését sikerül felpiszkálnunk a 
továbbiakban. További sok sikert a Rimóc csapatának és boldog 
húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek.
Carvalho Adilson: Jól játszottunk, megfelelõen védekeztünk, 
kontrákból szép támadásokat vezettünk, de sehogy sem tudtunk 
gólt rúgni, csak kapufáig és kihagyott tizenegyesig jutottunk. 
Sajnálom, hogy nem tudtunk betalálni, de most már látszódott, 
hogy nagyon együtt van a csapat. Gratulálok az összes 
játékosomnak, a hazaiaknak pedig sok sikert a továbbiakban.

Akiér t a harang szólt...
Kiss Bertalanné

1945-2016
(Arany János út 2.)

Gólyahír: Lakatos Roxána Melinda
2016. február 27.

Szülõk: Bada Angelina és Lakatos Zoltán

Rigó Istvánné
1947-2016

(Varsányi út 28.)

Ülésterembõl
A képviselõ-testület soron következõ ülésére

2016. március 17-én került sor.

Elsõ két napirendként az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát 

fogadta el a testület, majd a 2016. évi közbeszerzési tervet tárgyalta.

Ezt követõen a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Intézmény-

fenntartó Társulás Társulási Megállapodása-, valamint a Szervezeti és 

Mûködési Szabályzata módosításának jóváhagyására került sor. A két 

dokumentum módosítása a szakmai alaptevékenységek kormányzati 

funkciók szerinti megjelölésének változása miatt volt szükséges.

Tájékoztatót tárgyaltak meg a képviselõk a Virágsziget Szociális Társulás 

2015. évi tevékenységérõl. A Társulás 2015-ben 7 alkalommal ülésezett. A 

Társulás által mûködtetett intézmény a Nógrádmegyeri Virágsziget 

Szociális Központ – a székhely és telephely együtt - éves költségvetése 91,2 

millió forint volt. A Virágsziget Szociális Társulás Társulási Tanácsa 

összhangban, a két település két szociális intézményének érdekeit egyfor-

mán szem elõtt tartva tevékenykedik. Elmondható, hogy a polgármesterek 

együttmûködése példaértékû.

A polgármester úr ezt követõen tájékoztatást tartott a 2016. évi 

közmunkaprogramok megvalósításával kapcsolatban. Az önkormányzat a 

idei évben is részt vesz a Start mintaprogramban, valamint a hosszú távú 

közfoglalkoztatási programban, melyek keretében a helyi sajátosságokra 

épülõ-, a bio és megújuló energia-, a mezõgazdasági termelés-, a belvíz-

elvezetés-, valamint a belterületi utak karbantartása, illetve az intézmények 

zökkenõmentes mûködése tud megvalósulni.

Április 17-én 15.00 órától kerül sor a Nyilvánosság Napja megnevezésû 

rendezvényre, melyet az IKSZT-ben tart a képviselõ-testület. A 

rendezvényre ezúton is hívjuk és várjuk a település iránt érdeklõdõ 

lakosokat.

A Rimóci Nyulacska Óvodába történõ beiratkozás idõpontjáról is 

döntött a testület. A beiratkozásra 2016. április 20-án és 21-én 8.00 és 16.00 

között lesz lehetõség. Az önkormányzat az idei évben is igyekszik 

megragadni minden olyan lehetõséget, mellyel a mûködési nehézségeket 

enyhíteni tudja, így az idei évben is benyújtja a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázatot.

Rimóc Község Önkormányzata tagja a Szécsényi Járási Önkormányzatok 

Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásának, mely többek között ellátja 

a belsõ ellenõrzési feladatokat, valamint az orvosi ügyeletet. Az 

önkormányzatok lakosságarányosan járulnak hozzá a társulás mûködési 

feladatainak ellátáshoz. A támogatás átadásáról is döntött a testület.

Miért nem Nógrádikum még a rimóci népviselet és a rimóci tánc? kérdést 

megvitatva a testület akként döntött, hogy ennek a két rimóci értéknek a 

Nógrád Megyei Értéktárba történõ felterjesztését kezdeményezi a Nógrád 

Megyei Értéktár Bizottságnál.

A képviselõk csatlakozási szándékukat fejezték ki a Mária Út – Közép-

Európa Zarándokút hálózathoz, illetve a Mária Út Közhasznú Egyesülethez. 

A zarándokúthálózattal, valamint az egyesület tevékenységével 

kapcsolatban tájékozódhatnak a www.mariaut.hu honlapon.

A Rimóci Roma Nemzetiségi Önkormányzat szemétgyûjtési akciót 

tartott, melyhez a helyi önkormányzat gumikesztyûk és szemeteszsákok 

biztosításával járult hozzá.

A képviselõ-testület zárt ülés keretében hatósági kérelmekrõl, fellebbe-

zésrõl és ingatlan felajánlásáról döntött.                          Dr. László Tünde aljegyzõ

ELADÓ
Sárga nagy krumpli 130,-Ft/kg.

Ültetnivaló krumpli 150,-Ft/kg.
Érdeklõdni: Mócsány Béláné, Hársfa út 13.

Telefon: 06/70 779 8090

Polgárõr hírek
2016. március 12-én tartotta éves közgyûlését a Rimóc 

Polgárõr Egyesület a Dr. Manga János Közösségi Házban.
A közgyûlésen az elnök beszámolt a 2015. évi költségekrõl 

és az elvégzett szolgálat ellátások alakulásáról, valamint vázol-
ta a 2016-os pénzügyi- és cselekvési terveket, melyeket a 
közgyûlés elfogadott és jóváhagyott.

A közgyûlésen jelen voltak a Nógrád Megyei Polgárõr 
Szövetség és a Szécsényi Rendõrkapitányság képviselõi is.

Péter Zsolt, az egyesület elnöke megköszönte a tagoknak 
az egyesületben végzet munkájukat, s külön köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik segítettek az idei Jótékonysági Bál 
megszervezésében és lebonyolításában.

A közgyûlés végén elismerésben részesültek az egyesü-
letbõl azok a polgárõrök, akik kiemelkedõ szolgálatellátást 
nyújtottak az elmúlt idõszakban: Déska Beáta, Déska 
Szabolcs, Beszkid János, Vanyáné Erdélyi Márta, 
Vinczéné Balázs Erzsébet és Kiss Attila vehette át az 
elismerésként járó dísztárgyat és oklevelet.

Gratulálunk nekik a kitüntetéshez!                            BVÁ

A hónap képe: Március 31-én megérkeztek a gólyák

Balázs Béláné
1932-2016

(Hársfa út 16.)

Húsvét alkalmából szorgos 

kezek "újjáélesztették" a Rimóci 

Nyulat a falu bejáratánál! 

Köszönjük nekik!!!

Reméljük, nem tetszik meg 

senkinek annyira, hogy ismét 

elvigye, hiszen ez nem egy 

emberé, hanem mindenkié!!!

Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból nyújtandó, a 
vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgálta-
tások fejlesztésére 2015-tõl igénybe 
vehetõ támogatások részletes 
feltételeirõl szóló 21/2015. (IV.17.) 
MvM rendelet alapján benyújtott 
pályázati támogatásnak köszönhe-
tõen Rimóc Község Önkormányza-
ta egy 5 millió Ft + ÁFA értékû 
Suzuki Vitara gépjármûvel gazda-
godott.

Új gépjármûvel gyarapodott
önkormányzatunk



RIMÓCI ÚJSÁG14 RIMÓCI ÚJSÁG 32016 ÁPRILIS 2016 ÁPRILIS

Ebben az évben is megemlékezés tartottunk az 1848-as Sportegyesület Baranta tagozatának bemutatóját láthatta a 
forradalom és szabadságharc eseményeirõl nemzeti jelenlévõ közönség, akik a hagyományos magyar harc-
ünnepünkön, március 15-én. Az ünnepségsorozat a mûvészeten (botos, fegyveres harc) túl ostoros- és táncos 
templomban kezdõdött, ahol Hazánkért keresztutat bemutatót is tartottak.
végeztünk. Az esõs idõjárás miatt úgy döntöttünk, a A Szózat hangjai után egy maroknyi megemlékezõ 
Közösségi Ház nagytermében tartjuk meg az ünnepi csoport levonult a Petõfi szoborhoz és az intézmények, 
mûsorunkat, s utána vonulunk le a Petõfi szoborhoz, hogy egyesületek jelen lévõ képviselõi elhelyezték koszorúikat a 
elhelyezzük az emlékezés és tiszteletadás koszorúit. Délután forradalom és szabadságharc résztvevõinek tiszteletére.
4 órára gyülekeztek a megemlékezésre érkezõk a Közösségi Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek az ünnepsé-
Házban, s miután megérkeztek a templomból is, a Himnusz gen, akik közremûködtek a templomban és az ünnepi 
hangjaival kezdetét vette a megemlékezés. A fiatalok; Szabó mûsorban, akik megtisztították és feldíszítették a Petõfi 
Boglárka, Nagy Dolóresz, Percze Roberta, Petrovics Anna, szobor környékét és mindenkinek, aki valamivel is 
Szoldatics Milán, Szoldatics Dávid, és Holecz Zoltán a hozzájárult a megemlékezés sikerességéhez.                    BvÁ

márciusi ifjak bõrébe bújva felidézték március 15. esemé-
nyeit, hogyan növekedett a forradalmi tömeg Pest utcáin, 
hogyan érvényesítették követeléseiket, hogyan hatottak 
Petõfi, Irinyi és Jókai szavai a forradalom alakulására azon az 
esõs, sáros napon. Szereplõknek ezúton is köszönöm a 
közremûködést, sokan felkérést kaptak a szereplésre, de 
egyéb elfoglaltságok miatt nem tudták elvállalni, így nagyon 
örültünk azoknak, akik egyéb programjaik vagy akár a 
pihenés helyett mûsorral készültek a március 15-i ünnep-
ségre.

Megemlékezésünkön a történelmi visszatekintést 
Beszkid Andor, községünk polgármesterének ünnepi 
gondolatai követték, majd a Palóc Virtus Kulturális és 

Az ünnepi mûsorban közremûködõ fiatalok és a közönség

Barantások bemutató közben Koszorúzásra vonulás a Petõfi szoborhoz

Mit kíván a Magyar Nemzet?
Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Nõnap a Gondozási Központban

2016 március 8-án a délelõtti órákban tartottuk a 
Gondozási Központban tagjaink Nõnapi ünnepségét.  A 
rendezvényre 18 fõ hölgy tagunk jött el. Az ünnepi 
mûsort a Szent István Általános Iskola alsó tagozatos 
diákjai adták. A mûsor után a fiúk átadták a  nõnapi 
virágokat, majd közösen süteményeztünk, üdítõztünk. 
A kedves mûsorért köszönetünket fejezzük ki Rácz 
Albin tanár úrnak, aki a diákokat felkészítette.

A délelõtt hátralevõ részében a résztvevõk fénykép 
albumokat nézegettek, beszélgettek, közösen imádkoz-
tak. Kellemes nõnapi délelõttöt töltöttünk együtt.

Bablena Péterné
intézményvezetõ

Április bolondja
 

Április elsõ napja a világ számos részén a tavasz kezdetének 
tréfás ünnepe. Ezen a napon régi szokás, az emberekkel bolondos 
tréfákat ûzni, vagyis ,,április bolondját" járatni velük. Ez az 
idõpont feltehetõen a tavaszi napéjegyenlõséggel van össze-
függésben, amikor a szeszélyes idõjárás-változásoktól, szinte 
megbolondulnak az emberek. A szokás valódi eredete azonban 
homályos. Egyes elméletek szerint az 1564-es francia 
naptárreformhoz kapcsolható, mely - a korábban kijelölt április 
elsejérõl - január elsõ napjára helyezte át az év kezdetét. Ettõl 
ugyanis az április elsõ napja komolytalanná vált. Bár ezt a 
véleményt nem mindenki osztja, az április elsejei bolondozások 
szokása Európában ezt követõen terjedt el. Ennek ellenére 
valószínûbb, hogy a gyökerek régebbre nyúlnak vissza, és a 
viccelõdés az õsi tavaszköszöntõ ünnepségekhez kapcsolódik.
Ilyen ünnepségek már az régi Rómában is voltak, a vidámság 
napjának tekintett Hilaria örömünnepet március 25-én tartották 
meg. Ugyancsak a tavasz elején került sor a kelták humor-
istenének, Lud-nak a tiszteletére megrendezett ünnepségekre. Az 
effajta viccelõdés Indiában sem ismeretlen, a hinduk 
tavaszünnepe, a Holi sokban hasonlít a bolondok napjára.  Az 
ünneplõk Holi alkalmával festett vízzel locsolkodnak, festéket 
spriccelnek, vagy színes porokat szórnak egymásra. Ilyenkor 
elfelejtkeznek az egyébként érvényben lévõ kasztra, pozícióra, 
nemre, életkorra vonatkozó elõírásokról. Az április elsejei 
tréfáknak, beugratásoknak se szeri, se száma, a megtréfált 
áldozatokat a franciák és az olaszok áprilisi halnak csúfolják. 
Náluk ezen a napon mindenki érti a bolondos tréfákat. A 
skótoknál a beugratott áldozatokat áprilisi kakukkoknak  hívják, 
mivel náluk a kakukk a tökfilkókat jelképezi. Régen a 
suhancokkal egy lepecsételt borítékot vitettek valamelyik 
ismerõsükhöz. Miután a címzett felbontotta a levelet, és rájött a 
turpisságra, õ is írt egyet, és a „postással” továbbküldte egy másik 
címre. A játék addig folytatódott, míg a fiatalember rá nem 
eszmélt, hogy a bolondját járatják vele. Angliában galambtejért, 
balkezes késért vagy a bibliai Éva édesanyjának történetéért 
küldték el a szomszédhoz vagy a boltba gyereket. Az egyik 
legismertebb korabeli tréfát XIV. Lajos francia király fia, 
Toulouse grófja eszelte ki. Áldozatul Gramont márkit választotta. 
Március 31-ének éjszakáján, mialatt a márki aludt, a gróf 
cinkosaival kilopatta a ruháit. Minden egyes darabot felfejtettek, 
majd újra összevarrtak, de szûkebbre. Reggel a márki fel akarta 
húzni a nadrágját, de nem fért bele. Ijedten nyúlt a mellénye után, 
ám az szûknek bizonyult. A kabátját sem tudta begombolni. 
Ekkor nyitotta rá az ajtót az egyik cinkostárs: "Az istenért, márki, 
mi történt önnel? Egészen fel van puffadva!" A márkiról hullt a 
veríték, hogy miféle furcsa és borzasztó betegség üthetett ki rajta. 
Orvosért futtattak, az orvos pedig - aki szintén beavatott volt - 
megvizsgálta, receptet írt és csak csóválta a fejét. Elszaladtak a 
recepttel a gyógyszerészhez, aki visszaküldte, hogy nem érti. 
Nem is érthette, mert ez volt ráírva latinul: "Accipe cisalia et 
dissue purpunctum". Vagyis "Végy ollót, és vágd fel a mellénye-
det!”

A babonások szerint jó tudni, hogy az ilyen tevékenységek 
engedélye déli 12 órakor lejár, és aki ezután próbálja meg 
rászedni az embertársát, balszerencsére számíthat. Úgy tartják, az 
sem lesz szerencsés, aki nem tolerálja kellõ humorral az átverést. 
Az a férfi viszont, akit egy csinos hölgy tréfált meg, jól jár, mert 
feleségre, vagy - ha a viccelõdõ már házas - jó barátra lel az 
illetõben. A bolondok napján kötött házasság - ha csak nem 
szolgalelkû a férjjelölt - nem elõnyös, mert a háznál nõ hordja 
majd a nadrágot. Április elsején megszületni általában szerencsét 
hoz, tehát akik ezen a napon születtek, nem az április bolondja, 
hanem a szerencsés jelzõt tudhatják magukénak.

Kaluzsa Mónika

Egyébként
… semmi sem kötelezõ. Sokan szeretik ezt a kifejezést. De 

egyáltalán nincs így, nagyon is sok kötelessége van az 

embernek. Sok kötelességünk van az állam felé, sok a 

családunk felé, sokat pedig magunkkal szemben kell 

felállítanunk. Van hozzá jogod, hogy ne törõdj a kötelességed-

del? A mai társadalom egyik hibája, hogy engedi, sõt élvezi a 

liberalizmus, a szabadság eszméje álcájával hirdetett 

kötelesség-kerülést: ,,Nem lehetsz szabad, ha bármire is 
köteleznek!” Az anarchia nem egyenlõ a szabadsággal, sokkal 

inkább a félelemmel. Ha bárkinek bármit szabad, bárki bármit 

felelõsségre vonás nélkül megengedhet magának, akkor abból 

ritkán születik meg a nagy szabadság, sokkal inkább a korlát 

nélküli terror. Mert ha az embernek engedik, hogy szabadon 

cselekedjen, akkor nagyon könnyen feledkezik meg azokról a 

normákról is, amiket saját magával szemben kellene állítania, 

hogy nem tesz olyat, amivel másnak árt, mivel nem szeretné, 

ha mások tennének olyasmit, amivel neki ártanak. Így a 

kötelezettségek felállításának sorát mindenkinek magával kell 

kezdenie.

Mindenkinek éreznie kell magában a késztetést arra is, 

hogy igazodjon normákhoz, a másik emberhez, az emberek-

hez. Ha valahol lakik, akkor igazodnia kell ahhoz a környezet-

hez, az ott élõ emberekhez. És így sorban, lehet haladni a 

közösség minden tagjával szemben támasztott felelõsségekig. 

A szerdai tûzgyújtás nem azért van, hogy te ne gyújthass tüzet 

kedden, hanem azért, hogy te kedden nyugodtan száríthasd a 

ruhádat anélkül, hogy a szomszédod azt felelõsségre vonás 

nélkül összefüstölné. Egyszerû ok-okozati összefüggés van a 

legtöbb kötelesség, és a kötelességgel párhuzamosan létrejövõ 

korlátozások között. Persze van, akinek nem lehet megmagya-

rázni, mert nehogy már te, vagy én mondjam meg neki, hiszen 

neki mindent szabad. Ha valaki templomi esküvõt, 

bérmálkozást akar, az értse meg, hogy az csak azoknak van 

kitalálva, akik hívõk. Ez nem a helyszín miatt van, hanem az 

oda járó közösség hit szerinti meggyõzõdése miatt. És ha a pap 

(aki azzal van megbízva, hogy közvetítse a közösség által 

elfogadott normákat) azt mondja, hogy ha templomi esküvõ, 

akkor gyónás és hitélet, akkor azt nem azért mondja, mert egy 

szemétláda és veled akar kiszúrni, hanem azért, mert neki meg 

az a kötelessége, hogy az egyház-közösség által rábízott 

feladatot (miszerint esketés, bérmálás elõtt ezeket elmondja és 

betartatja) ellássa. Ha nem érzed magadra kötelezõnek ezeket 

a normákat, tehát nem hiszel, nem tartozol a hívõk sorába, 

nem vonatkoznak rád ezek a kötelezettségek, akkor miért 

akarnál egyébként templomi esküvõt?

Aki nem akarja a közösség által meghatározott kötele-

zettségeket vállalni, az nincs készen arra, hogy a közösség 

részévé váljon. De ezt nagyon nehéz betartatni, hiszen ki zárná 

ki õket a közösségbõl? Pedig az összetartozás egyik alapja az, 

hogy meghatározzuk mi az, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy 

valaki a közösség részesévé váljon, és ezt betartassuk. A 

közösség kötelessége az egyének kötelességeinek betartatása, 

de ehhez szükségesek olyanok, akik vállalják a vezetõ vagy 

legalább hangadó szerepet. És sajnos itt van az egyik leg-

nagyobb probléma, egyre kevesebben vállalják ezt a felelõs-

séget. Ne is csodálkozzon tehát senki, hogy egyre több a 

rendetlen, szabályozhatatlan, veszélyes és közösségbe nem 

való (antiszociális) ember. Akit meg ez zavar, az tegye meg a 

kötelességét, és vállalja a felelõsséget, tegyen eleget a belülrõl 

jövõ késztetésnek, vegye ki a szerepét. Csak az tétlen és 

nyugodt, aki mindent rendben talál.
Bablena Feri
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

A tavasz beköszöntét már mindenki nagyon várta. 
Beültettük kiskertünket virágokkal és konyhakerti 
növényekkel,  majd  nemzeti ünnepünk alkalmából 
Kossuth-kiflit sütöttünk. A húsvéti készülõdés a 
gyerekházban is sok érdekes élményt nyújtott a 
családok számára. A gyerekeknek az idõ múlását 
tavaszi lakás dekorációk készítésével érzékeltettük. A 
gyerekszobák díszeiben az anyukák szebbnél-szebb 
ötleteik valósultak meg. A gyerekek csillogó tekintete 
jelezte számunkra, hogy örömmel fogadták anya,  
kézzel készült alkotásait. Természetesen a húsvéti 
tojásfestés sem maradhatott el.

Áprilisban a nagymamák és az édesanyák számára 
készítünk meglepetéseket, mert közeledik az év leg-
meghatóbb ünnepe, az anyák napja.Várunk minden 
kedves érdeklõdõt, aki gyermekérõl személyes ajándé-
kot, emléket szeretne készíteni a maga és a nagymamák 
számára.

Egészségünkrõl minden korosztály számára

Szándékosan vagy véletlenül, sokszor elõfordul, 
amikor gyermekünket kézenfogva vezetjük, hogy a 
felnõtt hirtelen felemeli, átemeli gyermekét úgy, hogy 
egy kezét szorítja. Nem törvényszerû, de  fiatal korra 
kialakulhat a vállficamra való hajlam, ami ennek a 
mozdulatnak a következménye. 
                                                              Szitáné Mócsány Zsuzsa

Szent József szoboravatás képekben

A Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség, Manhertz István alkotóval,
Grácián és József atyával az új szobor elõtt

közösségi munkást igényeltek a Nemzeti Mûvelõdési Intézet A IV. körben is részt vesz Rimóc Nógrád Megyei Irodájától, s legnagyobb örömünkre mindegyik 
szervezet megkapta az általa igényelt létszámot.a kulturális közfoglalkoztatásban

Jelenleg a Mûvelõdési Intézetnél folyamatosan zajlik a közösségi 
munkások felvétele, de a nagy létszám miatt az adminisztráció több Február 29-én vált véglegessé, hogy a Nemzeti Mûvelõdési 
idõt vesz igénybe, így (a lapzártáig) a rimóci partnerszervezetekhez Intézet negyedik alkalommal is elindíthatja a Kulturális Közfoglal-
még nem sikerült mind a 6 fõt felvenni. A munkáltató a Nemzeti koztatási Programot, melyhez a Belügyminisztérium Közfoglal-
Mûvelõdési Intézet, azonban a feladatokat közösen a partner-koztatási Támogatási Programja biztosítja a feltételeket. A 
szervezet és a Mûvelõdési Intézet adja ki a közösségi munkások támogatásnak köszönhetõen országosan 2016. március 1. és 2017. 
számára.február 28-a között 6100 fõ foglalkoztatott részvételével valósulhat 

A kulturális közfoglalkozatás célja, hogy a közfoglalkoztatottak meg az értékteremtõ Kulturális Közfoglalkoztatási Program ne-
tevékenységükkel hozzájáruljanak a települési értékek feltárásá-gyedik szakasza.
hoz, a helyi kulturális események megvalósításához, a közösségi A programhoz, mint az I-III. körben is, a települések szervezetei 
élet újraszervezéséhez, valamint a kulturális alapellátás új módsze-partnerszervezetként kapcsolódhatnak, s rajtuk keresztül kerülnek 
rekkel, tevékenységekkel való bõvítéséhez.fogalakoztatásra a minimum érettségivel rendelkezõ, elõzõleg a 

Bízunk benne, hogy mindegyik szervezetnél hasznos és tartalmas munkaügyi központban regisztrált álláskeresõk. Rimócról ismét 
munkát végeznek majd közösségi munkásaink, hozzájárulva négy szervezet jelezte igényét a program folytatására, hiszen mind 
településünk fejlõdéshez és az itt élõk életminõségének javulásá-a négy szervezet a III. programban is alkalmazott kulturális 
hoz.                                                                                           BVÁközfoglalkoztatottat. Idén a szervezetek Rimócra összesen 6 fõ 

I. Program
(2013.11.-2014.04.)

II. Program
(2014.09.-2015.02.)

III. Program
(2015.03.-2016.02.)

IV. Program
(2016.03.-2017.02.)

Rimóc Község
Önkormányzata

Rimóci Kobak
Egyesület

Rimóci Ifjúsági
Egyesület

Római Katolikus
Egyházközség (Rimóc)

1 fõ

1 fõ

2 fõ

2 fõ

-

1 fõ

1 fõ

1 fõ

-

-

-

-

1 fõ

2 fõ

1 fõ

1 fõ

Kulturális Közfoglalkoztatási Programok alakulása a településen

Hiányos ABC

Aradi vértanúk emlék helye. Egyszer biztosan a tizenhárom 
aradi vértanú - a szabadságharc hõsei - emlékmûnél róhatjuk 
le kegyeletünket minden év október 6-án.

Bélyegzõ. A rimóci hivatalos iratokra új, helyi bélyegzõ is 
megjelenhet.

Csipkebogyó. Kiss János „gyógynövényszakértõ” szerint 
mindenre jó.

De mégis! „Ha romba dõlnek legszebb álmaid, reményeid el 
ne hagyjanak, mert a romba dõlt kövek között a legszebb 
virágok nyílanak.”

Éjjel. Polgárõrök járják a település utcáit. Segítsd te is az 
önkéntesek munkáját!

Férfitalálkozó. Katolikus férfiak találkozója lesz Rimócon 
április 30-án.

Gondolatok. Akik részt vettek a „három estés” nagyböjti lel-
kigyakorlaton, sok értékes gondolattal gazdagodva mehettek 
haza.

Gyógyszer reklám. Nem tudom észrevetted e, hogy már a 
vízcsapból is „gyógyszer” folyik.

Három film. Az Országos Filmhéten is ott voltak a rimóciak. 
Három filmet is vetítettek Rimócról.

Irgalmasság éve. „Boldogok az irgalmasok, mert irgalmas-
ságot nyernek” (Máté 5;7) Legyünk mi is azok!

Jó szándék. Új köztéri szoborral gazdagodott településünk. 
Március 19-én szenteltük  a Szent József szobrot.

Közmeghallgatás. Többen részt vettek és jelezték a vendég-
látóhelyek környékének idõnkénti hangosságát. A kisebbség 
által lakott területen is rendszeresen „bömböl” a hangfal. A 
rendõrség sokat nem tesz.

Locsolkodás. Elmúlt Húsvét. Ki-ki a maga módján készült fel 
a kereszténység legnagyobb ünnepére, a Húsvétra, illetve a 
locsolkodásra.

Mária rádió. Gyakran tapasztalni sugárzási hiányosságokat. 
Igyekszünk kiküszöbölni. Sokaknak szükségük van rá.

Nõnap. Az idén megerõsítettük, hogy mennyire fontosak szá-
munkra a nõk.

Nyúl. Hetekkel ezelõtt ellopták a „rimóci nyulat”. Keresték a 
Facebookon is, de ott sem volt. Aki tud róla, értesítse az illeté-
keseket, de már az újság hasábjain is látható újra a rimóci nyúl.

Önkormányzat. Elfogadták a képviselõk a 2016 évi települési 
költségvetést. Nem „rózsás” a helyzet.

Parkoló. Az Erzsébet téri parkoló végleges kialakítására jelenleg 
még nincs lehetõség, de valamiféle alapkövezés elképzelhetõ.

Rendezési terv. Elkészült végre Rimóc község rendezési terve 
és ez jó.

Sánc. Más néven árok. Látszik, hogy hol nem takarítják ki a 
lakók már évek óta a vízelvezetõket. Pedig a „víz az úr”.

Szemét. „Örökzöld téma” soha nem kerül le a napirendrõl.

Tér és emberfigyelõ kamerák. Nálunk összesen kilenc darab 
van. Sose lehetsz biztos abban, hogy nem látnak-e téged.

Víz. A gyakori esõzések miatt hol magasabb, hol alacsonyabb 
a patak vízszintje. Egyenlõre aggodalomra nincsen ok.

Zarándoklat. Április 3-án Máriabesnyõ-Galgaguta- Szécsén-
ke- Bercel lesz az útvonal.

Beszkid János

Beszkid Andor polgármester és Manhertz István alkotó
együtt leplezik le az új szobrot

Egyházközségünk hívõ népe is szép számmal vett részt az ünnepségen Az idei Szent József nap bizonyára mindenkinak emlékezetes lesz
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Nyuszi simogatás a kiscsoportban

Nyuszi pajtás és az ovisok

„Véget ért a hosszú tél,
simogat az enyhe szél,

melegebben süt a nap
újra szalad a patak…”

Nemzeti ünnepünk
Ebben az évben szép, napsütéses idõben tudtunk elsétálni a 
gyerekekkel a Petõfi-szoborhoz. Büszkén vonultunk végig az utcán 
az ünnepre készített nemzeti jelképekkel: a kiscsoportosok 
kokárdát ragasztottak, a középsõs gyerekek zászlót festettek, a 
nagycsoportosok pedig nemzeti színû rózsát hajtogattak. 
Alkalomhoz illõ dalokat, verseket tanultunk, a nagyok már a 
Nemzeti dalt, Petõfi Sándor egyik legismertebb versét is 
elszavalták. A jellel ellátott gyermekmunkák szépen díszítették az 
ünnepi teret.

„ Patak, hova fut a vized…”
Március 22-én ünnepeljük a víz világnapját. Szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, mivel óvodánk közvetlen szomszédsá-
gában folydogál a Körtvélyesi-patak, ahová minden évben ilyenkor 
ellátogatunk a gyerekekkel. Mindig nagy élmény óvodásainknak, 
mikor az elõre elkészített halacskákat és kis-hajókat vízre 
bocsájtjuk. Ez a nap, jó lehetõség arra, hogy beszélges-sünk a 
környezetünk óvásáról, védésérõl és a víz fontosságáról.

 
„Ide figyelj, nyuszi pajtás, jöjj be hozzánk egy kicsit,

nyújtsd ide a tapsifüled, súgok bele valamit.
Közeledik húsvét napja, el ne felejtsd, kedvesem,

hogy a piros cukortojást, nagyon, nagyon szeretem.”
A tavaszi ünnepkör kiemelkedõ eseménye a Húsvét. A 
hagyományt ápolva minden évben festünk a gyerekekkel  kifújt 
tojásokat, melyeket még a kiscsoportosok is nagy óvatossággal és 
odafigyeléssel varázsolnak hímessé, majd örömmel visznek haza. 
Koruknak megfelelõ locsolóverset tanulunk a gyerekekkel, amely 
ismétlése közben gyakorolni tudjuk az ünnephez kapcsolódó ud-
variassági szokásokat, hagyományokat. Idén, az ünnep hangulatát 
úgy próbáltuk fokozni, hogy élõ nyuszik simogatására is lehetõsé-
get teremtettünk óvodásainknak. Az elõkészületeket egy közös 

zenés nyuszi bulival zártuk, ahová óvodánk „nagy fehér nyuszi 
pajtása” jött be hozzánk egy kicsit, együtt táncolt a gyerekekkel, a 

mulatság végén pedig cukortojást is osztott.                   Jusztin Tímea

A körte csoportos gyerekek a Körtvélyesi-pataknál

Közös megemlékezés

Tisztelt Szülõk!

Értesítem az érintett Szülõket, hogy a 2016/2017-es tanévre történõ 
óvodai beíratásra a Rimóci Nyulacska Óvodában az alábbi idõ-
pontokban kerül sor:

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

· születési anyakönyvi kivonat

· lakcímet igazoló igazolvány

· a gyermek TAJ kártyája
Virágné Csábi Adrienn óvodavezetõ

2016. április 20. szerdán 8-16 óráig
2016. április 21. csütörtökön 8-16 óráig

Mielõtt a rimóci iskolába kerültem nem ismertem Barna Valaki hiányzik… bacsit, semmit nem tudtam róla. Aztán a mindennapokban, 
Valaki hiányzik… Ezzel a címmel írt egy éve Vincze Niki ahogyan egyre többet dolgoztunk együtt, valami megválto-

Barna bacsi halálának egy éves évfordulójára cikket a Rimóci zott. Egyre inkább azt éreztem jó vele beszélgetni, öröm 
Újság hasábjaira. Azóta ismét elszaladt egy esztendõ. Rengeteg hallgatni a történeteit. Szépen lassan megnyíltunk egymás 
dolog történt ez idõ alatt Rimócon. Múltak az évszakok, nõttek a felé és egyre fontosabb dolgokat mondtunk el egymásnak 
fák, megtörtént minden, aminek meg kellett történnie. De valaki életünk eseményeirõl, érzéseinkrõl. Barátság alakult ki 
bizony nagyon hiányzik. köztünk, úgy hogy közben a munkánkban is sikerült egyre 

Mindenszentek napján kimentem a rimóci temetõbe Barna összehangoltabban, a másik gondolatait félszavakból is 
bacsihoz. Beszélgettem volna vele, úgy, mint régen. A faluról, a értve tenni a dolgunkat. Nagyon sok sportesemény, verseny, 
fociról, a gyerekekrõl, a családról, az országról, a világról, a a falu életében fontos esemény, ünnep, ünnepélyszervezése, 
múltról, a jövõrõl. Mert vele mindenrõl lehetett beszélgetni. ezeken való részvétel, ami összekötött minket az elmúlt 
Mindenrõl, mert mindenben benne volt, mert benne volt min- majdnem 2 évtizedben.
den. De nem a nagy szavak szintjén, hanem a tegyünk érte Barna a barátom volt, olyan ember, aki nem kérdezte a 
valamit egyszerûségében. Mert Barna bacsi mindig azt találta „miért”-et, ha segítségre volt szükségem, csak azt kérdezte 
meg a dolgainkkal kapcsolatban, amit meg kellett-meg lehetett „mikor?”és„hol?”. Barnára mindig számíthattam még akkor 

is, ha nem érezte jól magát, ha fizikailag gyenge, vagy ha tenni. Nála nem volt lehetetlen. Mindenre képes volt. Persze 
nem mindent egyedül. De neki segítséget sem kellett kérnie. beteg volt jött és önzetlenül, szeretetbõl, barátságból csinálta, 

tette, amire megkértem, vagy nem is kértem, de tudta, hogy Olyan egyenesen, egyszerûen mondta el, mit szeretne csinálni, 
szükség van rá. Amikor én éltem át nehéz napokat, õ eljött hogy aki hallgatta, az úgy érezte, a saját ötletét valósítja meg 
hozzám, biztatott, erõt adott, segített…, még akkor is, ha neki Barna bacsival.
nem volt könnyû ezt megtenni, hiszen õ nálam sokkal több és Ez nagyon hiányzik. Barna bacsi hiányzik Rimócról. De 
nehezebb napot élt meg. tudom, fent, ott, ahol hitem szerint most pödri a bajuszát, 

Folytathatnám a sort emlékek felidézésével, amelyek találkozunk majd egyszer, s nem csak beszélgetni fogunk, ha-
Barna bacsiról szólnak, de nem teszem, mert azt gondolom nem tenni. Mert Õ mindig tesz valamit…                             BÁ
mindenkinek más és más emléke van vele kapcsolatban. Azt 
azonban tudom, hatalmas ûrt hagyott maga után Rimóc Valaki hiányzik…
életében, az én életemben! És nekem nagyon hiányzik…Április 12. az év 102. (szökõévben 103.) napja a Gergely-

VBnaptár szerint. Ez a nap az ûrhajózás világnapja, ám ez az írás 
nem ebbõl az alkalomból készült, még akkor sem, ha 1961. 
április 12-én Szovjetunióban bocsátották Földkörüli pályára 
a világ elsõ embert szállító ûrhajóját, fedélzetén Jurij Gagarin 
repülõ õrnaggyal, ami világtörténeti esemény. Nekem egé-
szen más jelentõsége van ennek a napnak. Mégpedig azért, 
mert egy számomra nagyon fontos ember, egy bará-
tom,Vincze Barna halálának évfordulója.

Ebbõl az alkalomból kértek fel a Rimóci Újság szerkesz-
tõi, hogy írjak megemlékezést Barna bacsiról. Az elmúlt 
napokban, ahogyan készültem e sorok írására számtalan 
emlékkép, gondolat, esemény idézõdött fel bennem, ame-
lyek mindegyike Barnához kapcsolódott. 

Ezután Beszkid Andor polgármester úr köszöntötte a jelenlé-Nõnap 2016 võket, majd ízletes vacsora zárta a felejthetetlen estét.
Magyarországon a nõk köszöntése március 8-án régi hagyomány. Köszönjük az emlékezetes együtt töltött vidám estét, a ven-

Ilyenkor virággal köszönti a nõismerõseit sok figyelmes férfi. déglátást, a virágot.
Rimócon ezt a hagyományt továbbfejlesztették nagy örömünkre. Reméljük, ez a hagyomány még sok-sok évig tovább él a 

2016 március 7-én kezdtünk dolgozni a rimóci Általános Isko- községben, a szervezõknek ehhez sok sikert, jó egészséget 
lában és azonnal megleptek minket egy nõnapi köszöntésre szóló kívánunk!                                  Kanyó Márta, Ocsovainé D. Ágnes
meghívóval, amely március 8-án délután 17 órakor kezdõdõ 
ünnepségre szólt, a dr. Manga János Közösségi Házba. 
Meglepõdtünk, de örömmel vártuk a programot.

Szívélyes fogadtatásban részesültünk, öltönyös férfiak invi-
táltak az estre, szépen megterített asztalok vártak minket. 
Kíváncsian vártuk, vajon az idén mivel lepik meg az 
intézményekben dolgozó hölgyeket a férfiak.

Bárány Árpád verset mondott és Virág László köszöntõjével 
indult a vidám este. Kovács Norbert gitározott és énekelt, régi 
mûsorok fényképes felelevenítésével folytatódott a mûsor. Rácz 
Albin pohárköszöntõt mondott tiszteletünkre. Ezt követõen a 
Patika címû jelenetet adták elõ, ami fergetegesre sikerült. A 
mûsoros részt, egy népdal átköltéssel zárták, ami már-már nõnapi 
himnusznak tekinthetõ  „Olyan nõnap mint Rimócon….”

Az idén elõször mi, megvendégelt hölgyek, egy vidám videó 
üzenetben köszöntük meg a figyelmességet.
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ISKOLAI HÍREK Ünnepély az iskolában
2016 március 11-én pénteken emlékeztünk meg az 1848-

1849-es forradalom és szabadságharc eseményeirõl.10 óra körül 
kezdõdött az iskola szécsényi úti épületében a felsõ tagozatos 
diákok mûsora. Miután az alsósok megérkeztek meghallgattuk a 
Himnuszt, majd következtek a versek, megelevenedtek 1848. 
március 15-e eseményei, Zúg március és a Nemzeti dal (a 
Kormorán együttestõl) színesítették a mûsort. Befejezésként 
közösen elénekeltük a Szózatot, majd a postánál lévõ Petõfi 
szoborhoz vonultunk. Ott az iskola nevében Bárány Árpád 
igazgató helyettes úr és Rácz Bianka a diákönkormányzat elnöke 
helyezték el az emlékezés koszorúját.

Köszönöm a 20 felsõ tagozatos gyerekek munkáját, akik 
felkészültek erre a napra, Mariann tanár néninek és a gyerekek-
nek a folyosó hangulatossá tételét, Árpi tanár bácsinak a 
hangosítást, Anett tanár néninek a fényképezést, Norbi tanár 
bácsinak a videózást. Sokan fáradoztak azért, hogy egy 
alkalomhoz méltó megemlékezésen tudjunk részt venni. Azt 
viszont sajnálom, hogy volt egy-két gyerek, aki nem érezte át a 
mûsor mondanivalóját. Minden esemény elõtt - a korosztályt 
figyelembe véve - ráhangolódás történik az iskolában, hiszen 
azon a héten kiemelten foglalkozunk a témával a tanórákon: 
verseket olvasunk és tanulunk, dalokat hallgatunk és énekelünk, 
zászlót és kokárdát készítünk. Mégis van, akinek ez nem volt 
elegendõ, mert úgy viselkedett, mintha nem egy ünnepélyen 
lenne. Szerencsére õk voltak kevesebben. Azok pedig, akik 
szépen ünneplõbe öltözve elõadták illetve meghallgatták a 
mûsort,õk voltak többen.                            Golyánné Juhász Edina

Rejtvényfejtõ verseny felsõ tagozaton
Az idei tanévben is megrendezésre került a Szent István 

Általános Iskola felsõ tagozatos tanulói számára a rejtvényfejtõ 
verseny, amely nagyon jó hangulatban telt el. A versenyre idén 
nyolc csapat és egy egyéni versenyzõ jelentkezett, így összesen 
17 fõ vehetett részt ezen a délutáni rendezvényen. A verseny 
idõpontja: 2016. március 21. hétfõ 14:15 -16:00.

A verseny szabályai alapján egy csapat két fõbõl állt, ahol a 
csapattagoknak saját csapatnevet kellett választaniuk. Az idei 
évben egy féle feladatlap készült minden osztály számára, 
viszont a feladattípusok ismertek voltak a tanulók számára. A 
feladatlapon összesen 5 feladatot kellett megoldaniuk a gyere-
keknek. A feladattípusok között szerepeltek az alábbiak:
Ø Szókeresõ (angolul) Ø Különbségkeresõ
Ø Plusz egy vicc                        Ø Útkeresõ
Ø Sudoku (6 x 6-es négyzet)

Az eredményhirdetésre 2016. március 22-én, kedden ebéd 
elõtt került sor. A gyerekek nagyon izgatottak voltak, minden 
csapat bízott abban, hogy majd õk lesznek az elsõk. A feladatok-
kal összesen 130 pontot lehetett szerezni, és egy csapatnak 
sikerült is elérnie ezt a maximális pontszámot.

A versenyen az alábbi tanulók értek el helyezéseket:
1. helyezett: BadaRebeka és Bangó Anett (6. osztályos tanulók)
2. helyezett: Bada Krisztián és Bada Norbert (8. osztályos tanulók)
3. helyezett: Bangó Renátó és Bangó Mónika (5. osztályos tanulók)
Különdíjas: Bangó Viktória (7. osztályos tanuló)
Gratulálunk a nyerteseknek! Reméljük, hogy a jövõ tanévben is szép 
számmal fognak jelentkezni versenyünkre!                        Szeles Anett

Rejtvényfejtõ verseny az alsó tagozatos diákok részére

Negyedik alkalommal, március 22-én, rendeztük meg az alsó 
tagozatosoknak a rejtvényfejtõ versenyt.

Az elmúlt években az eddigi tapasztalatok alapján a diákok 
nagyon élvezték ezt a játékos versenyt, így ebben az évben sem 
hagyhattuk ki. 4 csapatot alakítottunk 4-4 fõvel és 6 féle rejtvény-
nyel dolgozhattak a gyerekek.

Mint mindig, most is nagy izgalommal várták, hogy kiosztásra 
kerüljenek a feladatok és megkezdõdjön a verseny. A csapatok 
elõször is nevet választottak majd hozzáláttak a munkához.

Egészséges hangzavar uralta az osztálytermet, jó volt látni a 
tanulók igyekezetét, leleményességét és azt, ahogy a csapatok 
tagja harmonikusan, együtt dolgoztak a megoldáson, a gyõzelem 
érdekében. Körülbelül egy órát vett igénybe a verseny. Az értékelés 
szünetében nagyon izgatottak voltak a gyerekek. Kis idõ múlva 
megszületett az eredmény.

Az elsõ helyezett a Szupercsajok csapata lett 78 ponttal.
Tagjai:

Bada Jázmin 4.o Balázs Virgínia 2.o
Bangó Karolina 1.o Bangó Tiffani 3.o

Gratulálunk nekik!
Kuris Rudolfné

Ø Ø 
Ø Ø 

Szemétszedés
Húsvét elõtt Rimóc Község Önkormányzatának közmun-

kásai összeszedték a szemetet a településen, hogy szép, tiszta 
legyen a falu, mind az itt élõk, mind pedig a hazalátogató 
vagy vendégségbe érkezõ emberek számára. A közmunká-
soknak sikerült egészen a Darázsdóig összeszedni a szemetet, 
azonban onnan a Szécsényi tábláig még nagyon szemetes volt 
az út széle. Ezért a Kobak Egyesület tagjai, önkéntes segítõk-
kel kiegészülve március 23-án délután elindult a Szécsény 
táblától Rimóc felé, hogy megtisztítsák az árkot a szeméttõl. 
Sajnos a szürkület miatt nem sikerült egészen a Darázsdóig 
eljutni a szemétszedõ csapatnak, kb. a szakasz 2/3-át sikerült 
megtisztítani, amirõl 16 zsák (!) Szemetet szedtek össze. A 
legtöbb a mûanyag flakon, az italos doboz, a csokipapír volt, 
de ruhák, zacskók, nylonok, sõt még több félig lévõ festékes 
tégelyek is elõbukkantak az egyik árokból! Érthetetlen.

A Szécsényi utat legtöbbször a rimóciak használják, így 
vélhetõen az eldobott szemétért is a rimóciak a felelõsek a 
legnagyobb mértékben! Próbáljunk meg odafigyelni, hogy ne 
dobáljuk szét a szemetet. Ha kocsival utazunk, az ásványvizes 
flakon vagy csokis papír biztos elfér addig az autóban, míg haza 
nem érünk, s otthon kidobhatjuk a szemetesbe, nem kell az 
ablakon kihajítani menet közben. Ráadásul sok esetben 
balesetveszélyes is egy-egy kidobott üveg, alumínium doboz. 
Senki nem szeretné, ha az elõtte haladó autóból kirepülõ 
szemét megrepesztené a szélvédõjét!

Ha valaki nem szeretné otthon kidobni a szemetét, 
megteheti a falu különbözõ pontjain (hirtelen 13-at számol-
tam össze) elhelyezett szemetesekben.

Már többször hallottam: „Majd a közmunkások/Kobak 
összeszedi”! Sem a közmunkások, sem a Kobak nem azért 

vannak, hogy mások eldobott szemeteit szedjék össze! Ma 
már mindenhol azt hallani, hogy a Föld hogyan pusztul 
folyamatosan az emberek hibájából, és ehhez a szemetelés 
hogyan járul hozzá! Ezért aki még nem tudná, annak 
elmondom: már nem divat és nem menõ szemetelni! Aki 
ennek ellenére mégis úgy dönt, hogy õt ez nem érdekli és 
eldobálja a szemetet… hát arra már nem lehet mit mondani!

Akinek van sütnivalója, az belegondol ezen dolgok fon-
tosságába a környezetünk és saját magunk érdekében!

Íme pár dolog lebomlási ideje:

Újságpapír: 1,5 hónap !

Furnér lemez: 1-3 év !

Tejes doboz: 5 év !

Cigaretta csikk: 10-12 év !

Bõr cipõ: 25-40 év !

Ónozott acél konzervdoboz: 50 év !

Habosított mûanyag pohár: 50 év !

Gumi csizma: 50-80 év !

Alumínium konzervdoboz: 200-500 év ! (újrahasznosítással kb. 

6 héten belül új doboz készülhet belõle!)

Mûanyag palack: 450-500 év !

Eldobható pelenka: 550 év ! (jelenleg az újrahasznosítása nem 

megoldott)

Horgászzsinór, damil: 600 év !

Mûanyag szatyrok: 200-1000 év !

Mûanyag doboz: 1 millió év !

Üveg: 1 -2 millió év ! (szintén pár hét alatt újrahasznosítható)

Hungarocell: minimum 1 millió év !
BVÁ

IKSZT hírek
Március közepén sokan kérdezgették a 

faluban, hogy mi az a sok autó a Közösségi Ház 
elõtt, hogy még a Szocinál sem lehetett meg-

állni. Pedig ez alkalommal az iskola mögötti aszfaltpálya is 
tele volt parkoló autókkal. A „felfordulás” oka, hogy a 
Farmmix Kft. Szécsénybõl nálunk tartotta összejövetelét 
partnerei számára. A Kft. már bérbe vette a Közösségi Házat 
múlt év decemberében is, amikor kb. 150 fõs évzáró rendezvé-
nyét tartotta. Akkor meg voltak elégedve a Közösségi Ház 
adottságaival és felszereltségével, ezért úgy döntöttek, hogy 
ismét nálunk tartják céges rendezvényüket. Most is hasonló 
létszámban került megrendezésre az a konferencia, melyet a 
mezõgazdasági területen dolgozó partnereik számára tartottak 
meg a Közösségi Házban. A rendezvény alkalmával az egész 
nagyterem berendezésre került asztalokkal és székekkel, a 
rendelkezésre álló tér maximálisan kihasználásra került. A 
bérlõk ez alkalommal is elégedetten távoztak, s bízunk benne, 
hogy legközelebb is helyet biztosíthatunk az ilyen jellegû 
rendezvényeknek is.

A teljesen berendezett nagyterem

Az õszi és a téli tanítási szünethez hasonlóan a tavaszi 
szünet elsõ napján is társasjáték délutánt szerveztünk a 
Közösségi Házban. A létszám most elmaradt az elõzõektõl, 
de a jelenlévõk így is jól érezték magukat azon a pár órán. 
Mindenképpen pozitívan nyilatkozhatunk a délutánról: 
megtanultunk egy új társasjátékot, gyakoroltuk a ping-
pong-ot, sokat nevettünk, együtt voltunk, beszélgettünk, 
egymásra figyeltünk, nem a számítógépre vagy a mobilra, 
elfelejtettük az iskolát, a munkát, kikapcsolódtunk és jól 
éreztük magunkat. Mint mindig az ilyen alkalommal. 

Reméljük, legközelebb többen jönnek el, a gyerekek elhozzák 
szüleiket, a szülõk lehozzák gyerekeiket.                                BVÁ

A Catan telepesei nevû társasjáték már egyre jobban megy 
mindenkinek



RIMÓCI ÚJSÁG10 RIMÓCI ÚJSÁG 72016 ÁPRILIS 2016 ÁPRILIS

Postafiókunkból…
„Kedves Barátom, Beszkid János meghívására megnézhettem a budai MOM 
Parkban a három ismeretterjesztõ kisfilmet Rimócról. Én megalapítanám a Rimóci 
Oszkárt, és ezt feltétlen a filmek rendezõjének, munkatársaknak, szereplõknek ad-
nám. A vetítés után a táncos lábú párokat néztem a mozi elõcsarnokában, és meg-
hallgathattam a Rimóci Rezesbanda muzsikáját, aztán Bablena Ferenc énekét, 
akinek ehhez nem kellett mikrofon.
Számomra az elõkészületek végignézése is gyönyörûség volt. A lányok-asszonyok 
viselete lenyûgözött. Bablena Feri bácsi (Én is így hívom, noha gyanúm szerint nem 
nagy korkülönbség van köztünk.) kedvesen bele-beleszólt az öltöztetésbe... A 
legnagyobb sztár Paluch Csenge lett, aki a zenére már csípõre tett kézzel ütemesen 
topogott a lábacskájával. Minden vendég õt akarta lencsevégre vagy inkább mobil 
telefonvégre kapni. Finomak voltak a fedeles kosarakból elõkerült vendégvárók, 
édességek. A ránk pislogó vidám rimóci nyúl a falu címere mellett megfelelõ logója a 
településnek. Köszönöm az élményt!
Kellemes húsvétot minden rimócinak és a jó szomszédoknak,
akár a tót atyafiaknak is. :)

Üdvözlettel Budapestrõl, Lombosné André Adrienne”

Rimócról szóló filmek
a 2. Magyar Filmhéten

A 2. Magyar Filmhetet március 1-je és 6-a között 
rendezték meg Budapesten a MOM  Parkban.

Ennek keretében március 5-én három rimóci 
vonatkozású, ismeretterjesztõ filmet is vetítettek, 
melyeket Székely Orsolya rendezett. Azt hiszem, Orsolyát 
nem kell bemutatni a rimóciaknak. Õ az, aki itt-ott 
felbukkanva a fekete lepel alól állandóan filmez a három-

lábújával. A három film: Az ég felé nyitott tanterem, A 
gyöngyös fékötõ és A Máriás-lányok címet viselte.

A szombat esti filmvetítésre a fõvárosba utazott 
településünkrõl a Rezesbanda, több képviselõ és még 
néhány népviseletbe öltözött ember. A filmeket este 
háromnegyed nyolctól vetítették. A filmek végén a 
színpadra a Rezesbanda kíséretében vonuló rimóci 
küldöttséget nagy taps fogadta.

Az est folyamán aztán az érdeklõdõk újra hallhatták a 
Rimóci Rezesbandát, és láthattak egy rövid bemutatót a 
rimóci táncokból Bablena Feri, Bablena Piroska, Paluch 
Norbi és Paluchné Percze Piroska elõadásában. Közben a 
többiek malomkaláccsal, túróslepénnyel kínálták a 
vendégeket és természetesen a jófajta házipálinkát is 
megkóstolhatták.

Az ég felé nyitott tanterem címû 25 perces film az 
iskolakertrõl szól, a szereplõi természetesen rimóciak, 
iskolás gyerekek és a vel k foglalkozó felnõttek.

A gyöngyös fékötõ címû 12 perces film a rimóci palóc 
népviselet egy jellegzetes darabjának készítésérõl szól. Egy 
idõs néni tanítja a féketõ készítésére az érdeklõdõ fiatal 
jányt.

A Máriás-lányok címû 7 perces ismeretterjesztõ 
kisfilm a palóc viselet egyik különlegességét, a Máriás-
lányok öltözetét mutatja be.

Úgy gondolom, rövid mûsorunkkal sikerült emlékezetes 
perceket szerezni a filmkedvelõ nézõknek, és mi is szép 
emlékekkel gazdagon térhettünk haza.                     Beszkid János

(A filmek megtekinthet ek az interneten is, rdemes 
megn zni, keress nk r .)

ü
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A moziteremben a rezesbanda és a népviseletesek

A rezesbanda húzza a talpalávalót

Táncbemutató a Mom Parkban

díszített. Amikor a plébános 11-kor felment a Él-e az Egyház?
szószékre, feszült csendben figyelték az atya néhány 

Valahol Európában történt. Egy kisváros katolikus 
perces csendes imádságát.

hívein lassan hûvös közöny és egykedvû Ezután a népre nézett és így szólt: az egyházközség 
érdektelenség lett úrrá. Látta ezt az egyházmegye hívei, vagy legalábbis azok, akik most egybegyûltek, 
püspöke is, és odahelyezte az egyik legbuzgóbb valamennyien közölték velem, és a magatartásukkal 
papját, hogy felrázza a népet lelki tespedésébõl. De igazolták is, hogy egyházközségük halott és már 
sem az új pap személye, sem a buzgósága nem reményt sem látnak az újjáéledésére. Szeretném 
érdekelt senkit. Mindjárt az elsõ vasárnap üres azonban, ha véleményüket megerõsítve megadnák a 
templomban prédikált, és nem volt ez másképp a következõn halottnak az utolsó végtisztességet és elbúcsúznának tõle! 
sem. Az új plébános elhatározta, hogy sorra végig látogatja Kérem, hogy valamennyien sorban menjenek el a koporsó 
egyházközség lakóit. Házról-házra, ajtóról-ajtóra kopogtatott, mellett, és vessenek egy búcsúpillantást a benne nyugvó 
de mindenütt legfeljebb kimért udvariasságot kapott, kivéve, halottra. Ezt követõen hagyják el a templomot a keleti kapun, én 
ahol még méltatlankodtak is a zaklatásért. Az egyik helyen majd egymagam fogom elvégezni a gyászszertartást. Ha 
aztán a volt egyházközségi elnök szemébe is mondta kereken a azonban akadna valaki önök közül, aki kifelé menet 
nép véleményét, „az egyház itt már úgyis halott, senkinek nincs elgondolkodik a látottak tragédiáján, és megváltoztatja 
már szüksége se templomra, sem papra”. A szerencsétlen véleményét az egyházközség feltámadásának lehetõségérõl, 
plébánost nagyon megérintette a kegyetlen megismerés, és a akkor kérem õket, hogy jöjjenek vissza az északi kapun. Ez 
fejében egyre csak ezek a szavak visszhangzottak. Éjszakákon esetben a jelenlevõkkel nem gyászmisét, hanem hálaadó 
át imádkozott, mígnem kapott egy sugallatot és épp e gyarló istentiszteletet fogok tartani.  ennyi volt a plébános beszéde.
vélemény nyomán találta meg a megoldást! Ezután a pap a koporsóhoz lépett és gyászos komolysággal 
A következõ héten a városka helyi lapjában fekete keretes levette a fedelét s félreállt, a menet pedig lassan megindult. A 
gyászjelentés jelent meg. Szövege így hangzott: „A plébános  sorban az utolsó én voltam  írta a tudósító.  Így, maradt elég 
egyetértésben a hajdani egyházközség tagjaival  szomorú idõm, hogy magam is elgondolkodjak a látvány lehetõségein. 

Vajon ki és mi az Egyház és kik és mik vagyunk mi, akiket szívvel közli, hogy a helybéli Szent Ferenc Egyházközség 
hosszas szenvedés után elhunyt. A gyászistentiszteletet hívõknek neveztek valamikor? És vajon ki van a koporsóban? 

Bizonyára a megfeszített Krisztus képe vagy szobra, esetleg egy vasárnap délelõtt 11 órakor tartjuk. Szeretettel hívom az 
feszületet helyezett el a plébános, hogy szembesítsen vele egyházközség területén lakókat, hogy vegyenek részt a 
minket. Közben láttam, hogy mindenki hasonlóképp zavartan végtisztesség megadásán.”
lépked elõre. Mintha mindenki félne beletekinteni a nyitott Az újságot mindenki megdöbbenéssel olvasta. Vasárnap már fél 
koporsóba. Bármi is legyen a látvány, úgy látszik hatott, mert 11-kor zsúfolásig megtelt a templom. Kérdõn tekintettek 
megnyílt az északi kapu, és egyre többen tértek vissza a egymásra az emberek, „Mi lesz most? Mi történik itt?”

Ami aztán valóban történt, arról a helyi lap egyik fiatal templomba. Végre én is ott állhattam a koporsó elõtt, de alig 
tudósítója számolt be. mertem kinyitni a szemem, hogy belenézzek. Amikor azután 

félve kinyitottam, nem az egész egyházat, nem Krisztust, nem a „Amint beléptem a zsúfolásig megtelt templomba, mindjárt 
halott egyházközséget, hanem csak egyet láttam a halottak feltûnt a virágokkal díszített oltár elõtti ravatal. Egyszerû 
közül: tükörben magamat!”            (Forrás: az internet)tölgyfából készült koporsó volt rajta, amelyet aranyozott kereszt 

hangján, mi kiáltottunk Barrabást Jézus helyett, és mi Passió Rimócon követeltük a keresztre feszítését. Hiszen minden 
bûnünkkel ugyanezt tesszük. Sõt: mi tagadjuk meg 

Rövid farsangunk volt az idén 
Urunkat Péterként, mi ítéljük el, mint Pilátus, mi adjuk el 

- hamar jött a húsvét. Februárban 
harminc ezüstért Júdás módjára. Talán a passió nem más, 

már azt számolgattuk: hány 
mint ennek felismerése: hogy személyesen a mi bûneink 

próbát tudunk tartani a passió-
tették ezt Jézussal. Hogy elfordultunk Istentõl, s emiatt 

hoz, a gyermekszkólával pedig 
kiált fel Jézus fájdalmában:

már a böjtrõl beszélgettünk. 
,,Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”.  Tavaly már egyszer megcsináltuk - gondoltam, és 
A gyermekek felkapják fejüket, és újból rácsodálkoz-eszembe jutottak a próbák, a küzdelem azért, hogy 

nak az aznap énekelt zsoltár szavaira. Nem kérdeznek: sikerüljön tisztán, több szólamban megszólaltani a 
értik és érzik, hogy mi történik. Ahogy ott ülnek a felnõtt Szentírás szavait. Ahogy összefogtak, akik addig talán nem 
énekesek között, már szívják magukba azt a levegõt, ami tették volna, hogy békében és a Krisztus szenvedése iránti 
ennek a közösségnek a részeivé teszi õket. Azzá a tiszteletben tudjanak együtt szolgálni énekhangjukkal. 
közösségé, amely miután felismerte, hogy õ árulta el, Vajon idén is sikerül? - kérdeztem magamtól. Tavaly 
tagadta meg és ítélte el Krisztust, végül azt is ki tudja emlékszem, mikor az egyik asszony próba után lepattant 
mondani együtt - a gyógyulás útjára lépve - hogya biciklijérõl, hogy végigjárja a falut, és személyesen hívja 

,,ez valóban Isten Fia volt”. az embereket. Nem tudom, értette-e, értették-e, hogy 
miért fontos, amit tesznek: de mint egykor a gyermek az 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki idén 
öt kenyeret és a két halat, õk is bizalommal adták 

részt vett a virágvasárnapi passióra való felkészülésben és képességeiket, idejüket, energiájukat. 
annak éneklésében. Remélem, a hagyomány nem szakad Idén újból. És a végére összegyûlt a tömeg:  ugyanaz, 
meg többé, és jövõre is hasonlóan méltó módon tudjuk mint az akkori tömeg. Mi éljeneztük a Jeruzsálembe 
megszólaltatni a rimóci passiót!                                  bevunuló Jézust, méltatlankodtunk a tanítványok 

JHD
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Jézus föltámadt! Alleluja! Velünk maradt! Mindenütt vele 2. A feltámadás jelentõsége
találkozhatunk! Ezt gyönyörûen példázza Teréz anya A feltámadás hitünk központi igazsága. Jézus legfontosabb 
élete. Rövidesen szentté avatja a pápa. tanácsainak igazolása és beteljesedése:

a) Velünk az Isten  Az egész Ószövetség várta azt az idõt, 
1979-ben a béke Nobel-díjat amikor megvalósult, hogy „velünk az Isten”. A feltámadással 
az indiai Teréz anyának 

és megjelenésekkel Jézus azt igazolta, hogy Õ velünk van a 
ítélték. Teréz anya történetet 

világ végéig. Bármikor mellénk léphet. Ez a keresztények 
1948-ban kezdõdött. Akkor 

nagy erõforrása. hagyta ott az elõkelõ iskolát, 
b) Van értelme a szeretetnek  Jézus meghívta az embert a ahol addig tanított, s egy fillér 
szentháromságos, ajándékozó szeretetre. Életét adta az nélkül elment Kalkutta nyo-
emberekért és azt mondta: „ahogy én szerettelek titeket, ti is mornegyedébe a legszegé-
úgy szeressétek egymást”. (Jn 15, 12) De érdemes-e így élni, nyebbek közé. Tanította a 
ha ennek az a vége, hogy keresztre feszítik az embert?gyermekeket, ápolta a bete-
Lelke mélyén minden ember vágyik arra, hogy önzetlenül geket, mindenkinek mindene 
szeressen. De ez azzal a kockázattal jár, hogy nem volt. Rövidesen többen követ-
viszonozzák… Ezért sokan abbahagyják a szeretetben való ték õt, volt tanítványai, isme-
életet.  A feltámadás azt igazolja, hogy van értelme, s rõsei… Követõi ma már né-

hány ezren vannak és évente eredménye az ilyen életnek, mert Isten gyõz. Ha Krisztussal 
egyre többen lépnek soraik- együtt készen vagyunk „életünket adni” embertársainkért, 
ba. Munkájuk hatalmas és akkor biztosak lehetünk abban, hogy vele együtt feltámadunk.
szerteágazó. Mintegy 30 év 
alatt több millió beteget részesítettek gondozásban, sok ZARÁNDOKLAT
tízezer magára hagyott vagy az utcán vergõdõ haldokló Április 3-án Irgalmasság vasárnapján szentévi zarándok-
utolsó óráit tették emberivé; több mint tízezer csecsemõt 

körútra megyünk: Máriabesnyõre, Galgagutára (Irgalmasság 
szedtek fel India utcáiról és nevelték fel õket; leprások 

templomába), Szécsénkére (Szent Márton templomba), 
tízezreit ápolták telepeiken; gyerekek, fiatalok tömegeit 

Bercelre (Magyarok Nagyasszonya kápolnához). Ez oktatták ingyenes iskoláikban stb.
alkalommal szeretnék idézni a Szentatyától. Hogyan éljük 

Az újságírók és filmriporterek megdöbbenve látják a haldok-
meg az Irgalmasság szentévét?

lók és a leprások elborzasztó állapotát, a nyomorúságos 
„Végezzünk zarándoklatot, mert ez „tényleges jele lesz 

viszonyokat, amelyek között a nõvérek élnek és dolgoznak. annak, hogy az Irgalmasság egy olyan elérendõ cél, amely 
Ismételten felteszik a kérdést Teréz anyának, mi ad erõt a elkötelezettséget, és áldozathozatalt kíván”.
nõvéreknek, hogy ilyen körülmények között derût és mosolyt Ne bíráskodjunk, és ne ítélkezzünk, hanem bocsássunk meg 
árasszanak. Teréz anya válasza: Egyetlen erõforrásunk és adakozzunk, maradjunk távol a pletykáktól, a 
Krisztus. Az Õ jelenléte ad nekünk erõt az egész nap folya- féltékenység és az irigység sugallt szavaktól. Vegyünk észre 
mán. Vele találkozunk reggel a szentmisén, Vele találkozunk a jót, ami minden emberben jelen van, és váljunk a 
minden emberben, Vele minden örömben és szenvedésben. „megbocsátás eszközeivé”.

Nyissuk meg a szívünket a lét perifériái felé, vigyünk vigaszt, 
Krisztus jelen van életünk minden pillanatában: Ez a meg- irgalmasságot, szolidaritást és figyelmet mindazoknak, akik 
gyõzõdés sugárzott 2000 év elkötelezett keresztényeibõl  „a mai világban nélkülöznek és szenvednek”, „számos 
vértanúkból és a hétköznapi élet keresztényeibõl. Honnan testvérünknek, akiket megfosztottak méltóságuktól”.
merítik a keresztények ezt a biztos meggyõzõdést? „Kiáltásukat tegyük magunkévá, így együttesen le tudjuk 

küzdeni a közöny korlátját, amely gyakran hatalmas úrként 
1. Jézus feltámadt van jelen, hogy elrejtse az álszentséget és az önzést.”

Az evangélium legmegdöbbentõbb részei Jézus haláláról és 
Egyházközségünk néhány közelgõ ünnepe:feltámadásáról szólnak: Jézus nagypénteken délután 3 

órakor meghalt a kereszten. Úgy tûnt, hogy ezzel mindennek Április 3-án Irgalmasság ünnepén szentmise
vége. A tanítványok szétfutottak. Az apostolok félve bújtak 15:30 órától.
össze. Ebben a reménytelen hangulatban mentek húsvét 

Április 4-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 
vasárnap reggel a Jézust követõ asszonyok a sírhoz. Egy- szentmise 19 órától.
szer csak ujjongva tértek vissza az apostolokhoz a hírrel, 

Április 17-én Jó Pásztor vasárnap szentmise 11 órától.hogy Krisztus feltámadt.
Április 24-én Búzaszentelõ alkalmávalAz apostolok józan férfiak voltak. Nem akartak vakon hinni… 

11 órától szentmise a határban.Ezután maga Jézus is megjelent köztük  de hitük mégis 
Május 1-jén Anyák napja 11 órától szentmise.bizonytalan maradt. Azt gondolták, kísértetet látnak. Jézus 

Munkás Szent József  Apák napjaettõl kezdve 40 napon át újra és újra melléjük lépett a leg-
különbözõbb helyzetekben. Odalépett a szomorúan bandu- Elsõáldozás: május 8-án 11 órától
koló tanítványokhoz; megjelent, amikor zárt ajtók mögött 

Bérmálkozás: június 12-én 17 órától
beszélgettek, amikor ettek, amikor halásztak… Beszélt, evett 

Egyházmegyei találkozó Vecsésen: július 25-énvelük, megmutatta nekik sebeinek helyét, megérintették Õt…

A tanítványok e 40 nap alatt lassan megértették: Jézus Szentmisék kezdési idõpontja:
- csütörtök, péntek, szombat 19 órátólvalóban él, valóban velük marad halála után is. Jelen van, és 

bármelyik pillanatban mellénk léphet. - vasárnap 11 órától

NAGYPÉNTEKI PASSIÓ KÉPEKBEN
Köszönjük a fiataloknak, a szülõknek és minden segítõnek, 
hogy felelevenítették nekünk Jézus szenvedéstörténetét.

Az utolsó vacsora

Jézus Máriával találkozik

Jézus kereszthalála
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Ajándékok, melyek nem kerülnek semmibe!

  1. Egy jó szót szólni.
  2. Egy beteget felvidítani.
  3. Óvatosan becsukni az ajtót
  4. Apróságnak örülni.
  5. Mindenért hálásnak lenni.
  6. Jó tanácsot adni.
  7. Egy levél megírásával örömet szerezni.
  8. Jogos panaszt nem újra felmelegíteni.
  9. Nem szóvá tenni a másik hibáját.
10. Nem komolyan venni a rossz hangulatot.
11. Nem megsértõdni egy félresikerült szó miatt.
12. Megtalálni a dicsérõ, elismerõ szót a jóra.
13. Megtalálni az együttérõ szót a megalázottnak.
14. Találni egy tréfás szót a gyerekeknek.
15. Elismerni az elkövetett helytelenséget.
16. Örülni a holnapi napnak.
17. Bizonyos dolgokra aludni egyet.
18. Mindenre rászánni a kellõ idõt és gondot, és 

MINDENBEN ÉS MINDENBEN szeretetben lenni!

Rimóci harangszó lesz hallható
a Kossuth Rádióban

2016. március 22-én délután fél 2 körül sokan felfigyelhettek 
arra, hogy kétszer is hallhatták a déli harangszót községünkben. 
Ennek oka, hogy tavaly nyáron jeleztünk a Kossuth Rádió 
számára, hogy szeretnénk, ha a Déli Harangszó címû mûsorban 
településünk harangja lenne hallható. A nagy számú jelentke-
zést sorba veszik, megszervezik a felvételeket és ezt követõen 
kerül adásba egy-egy hétig a település harangja.
Március 22-én eljöttek hát felvenni a mátraverebély-szentkúti, 
a bátonyterenyei és a herencsényi harangok mellett a rimóci 
templom harangját is.
A rimóci templom tornyának magassága kb. 17-20 m. A leg-
régebbi rimóci harangot, amelyrõl tudomásunk van, 1584-ben 
öntötték. Ez a harang a XVIII. század folyamán tönkrement, 
1807-ben öntötték újra.
Jelenlegi harangok:
1. A nagyharang átmérõje 83 cm, elején a következõ felirat 
olvasható: „Isten dicsõségére, Szent Miklós püspök tiszteletére 
Öntették a rimóci rk hívek Közadakozásból az Úrnak 1928. 
évében.” Másik felén: „1928 Harangmûvek Öntött engem 
Peternell és Kulmanek által Pesterzsébet 6049” Szent Miklós 
dombormûve látható a szöveg fölött.
2. Középsõharang átmérõje 65 cm, 
felirata elõl: „Szentolvasó Király-
néja könyörögj érettünk Öntette a 
rimóci oltáregyesület és a Szent 
olvasó társulat 1928.” Másik felén: 
„1928 Harangmûvek Öntött engem 
Peternell és Kulmanek által Pest-
erzsébet 6028” Szûz Mária dombor-
mûve látható a szöveg fölött.
3. Kisharang átmérõje 44 cm, egyik 
oldalán a következõ szöveg olvas-
ható: Isten dicsõségére öntették a 
rimóczi róm. kath. egyház hívei 
közadakozásból 1921. Szlezák Lász-
ló harangöntõ által Budapesten” A 
másik oldalon a „Haldoklók párt-
fogója könyörögj érettünk.” szöveg, 
valamint egy egész alakos Jézus-
dombormû látható.
Arról, hogy melyik héten lesz hallható Rimóc harangja egy 
ország számára, késõbb értesítenek minket.   Vincze Nikolett
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