Ára: 200,-Ft
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RIMÓCI SP

RTHÍREK

A 2016/2017-es labdarúgó szezon
tavaszi sorsolás tervezete

2017 MÁRCIUS

Serdülõ csapat (U16) sorsolás tervezete
14. forduló: 2017.03.17 péntek 15:00 Érsekvadkert SE - Rimóc SE
15. forduló: 2017.03.24 péntek 15:00 Rimóc SE - SBTC SPORT KFT
16. forduló: 2017.03.31 péntek 15:00 Cered VSE - Rimóc SE

XXIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Böjtmás hava

2017 MÁRCIUS

17. forduló: 2017.04.07 péntek 16:30 Rimóc SE SZABADNAPOS

Felnõtt csapat sorsolás tervezete

18. forduló: 2017.04.14 péntek 16:30 Rimóc SE - Berkenye SE

,,A jövõ ugyanolyan mértékben befolyásolja a jelent, mint a múlt.”

19. forduló: 2017.04.21 péntek 16:30 Héhalom SE - Rimóc SE

(Friedrich Nietzsche)

14. forduló: 2017.03.12 vasárnap14:30 Rimóc SE - SBTC SPORT KFT 20. forduló: 2017.04.28 péntek 16:30 Rimóc SE - Bujáki SC
15. forduló: 2017.03.18 szombat 15:00 Cered VSE - Rimóc SE

21. forduló: 2017.05.05 péntek 17:00 Jobbágyi HSE - Rimóc SE

16. forduló: 2017.03.26 vasárnap15:00 Rimóc SE SZABADNAPOS

22. forduló: 2017.05.12 péntek 17:00 Rimóc SE - Mátranováki VSC

17. forduló: 2017.04.02 vasárnap16:30 Rimóc SE - Berkenye SE

23. forduló: 2017.05.19 péntek 17:00 Szécsény VSE - Rimóc SE

18. forduló: 2017.04.09 vasárnap16:30 Héhalom SE - Rimóc SE

24. forduló: 2017.05.26 péntek 17:00 Rimóc SE - Szendehely FC

19. forduló: 2017.04.16 vasárnap16:30 Rimóc SE - SK Karancsberény
20. forduló: 2017.04.22 szombat 16:30 Balassagyarmati VSE - Rimóc SE

25. forduló: 2017.06.02 péntek 17:00 Palotás SE - Rimóc SE
26. forduló: 2017.06.09 péntek 17:00 Rimóc SE - Karancslapujtõ KSE

21. forduló: 2017.04.30 vasárnap16:30 Rimóc SE - Mátranováki VSC
22. forduló: 2017.05.06 szombat 17:00 Szécsény VSE - Rimóc SE
23. forduló: 2017.05.14 vasárnap17:00 Rimóc SE - Pásztó SK
24. forduló: 2017.05.20 szombat 17:00 Palotás SE - Rimóc SE
25. forduló: 2017.05.28 vasárnap17:00 Rimóc SE - Karancslapujtõ KSE
26. forduló: 2017.06.03 szombat 17:00 Érsekvadkert SE - Rimóc SE

Ifjúsági csapat sorsolás tervezete
14. forduló:2017.03.12 vasárnap12:30 Rimóc SE SZABADNAPOS
15. forduló:2017.03.18 szombat 13:00 Cered VSE - Rimóc SE
16. forduló:2017.03.26 vasárnap13:00 Rimóc SE SZABADNAPOS
17. forduló:2017.04.02 vasárnap14:30 Rimóc SE - Berkenye SE

Felnõtt csapat edzõmérkõzés
eredmények:
Rimóc-Leszenye 9-2 (2-1)
Rimóc: Janusek - Pásztor, Kuris, Molnár M.,
Csizmadia - Laczkó Zs., Mohácsi, Bangó R.,
Laczkó L. - Szita B., Kormány.
Csereként léptek pályára: Kis P., Rádi, Szép.
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Gól: Szita B. (4), Laczkó L. (2),
Kormány, Kis P., Szép

18. forduló:2016.04.09 vasárnap14:30 Héhalom SE- Rimóc SE
19. forduló:2017.04.16 vasárnap14:30 Rimóc SE - SK Karancsberény

Rimóc-Alsósztregova 5-0

20. forduló:2017.04.23 vasárnap14:30 Rimóc SE SZABADNAPOS

Helyszín: balassagyarmati mûfüves pálya
Rimóc: Janusek - Pásztor, Molnár M., Kuris,
szombat 15:00 Szécsény VSE - Rimóc SE
Csizmadia - Laczkó Zs., Bangó R., Szita L.,
vasárnap15:00 Rimóc SE SZABADNAPOS
Laczkó L. - Kis P., Szita B.
szombat 15:00 Palotás SE - Rimóc SE
Csereként lépett pályára: Kormány
vasárnap15:00 Rimóc SE - Karancslapujtõ KSE Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
szombat 15:00 Érsekvadkert SE - Rimóc SE Gól: Szita B. (2), Bangó R., Laczkó L., Laczkó Zs.

21. forduló:2017.04.30 vasárnap14:30 Rimóc SE - Mátranováki VSC
22. forduló:2017.05.06
23. forduló:2017.05.14
24. forduló:2017.05.20
25. forduló:2017.05.28
26. forduló:2017.06.03

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 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.

Mindenki

Juhász Gyula - Tavaszvárás

Kisfalunkba is beszökött a nagyvilág a hétvégén. Hiszen tévé, rádió,
újság internet tele volt a hírrel: Hoollywoodba Deák Kristóf 25 perces
kisfilmje a Mindenki nyerte meg a rövidfilm kategóriában az Oscar-díjat.
Persze a kisemberek nagy többsége most úgy van vele, hogy mit változtat
ez a dolgokon, hiszen a mi életünk ettõl nem igazán lesz jobb, szebb,
változatosabb. Remélem, csak a pesszimizmus mondatja velük ez, mert ha
igazuk lenne, Arany Jánosnak kár volt megírnia a Toldit, Gárdonyinak az
Egri csillagokat, Vivaldinak a Négy évszak zenemûvet megkomponálni
vagy Székely Bertalannak az Egri nõk címû festményét vászonra vetni.
Kellenek nekünk ezek a szellemi értékek, fõleg pedig azok amelyek a
mindennapjainkba is beépülnek. Ez a kisfilm nem szól másról, mint arról,
amirõl mi is itt, a Rimóci Újság hasábjain évek óta visszatérõen írunk:
hogyan képes megváltoztatni egy kis közösség összefogással a saját
sorsát, jövõjét. Hogyan lehet és kell kiállni magunkért és egymásért, ha
valami rosszul és igazságtalanul mûködik. Hogyan és miért! Az alkotás
nem más, mint példaadás számunkra is. Külön érdekessége a filmnek,
hogy a fõszereplõi gyerekek, akik összefogással társaikért és magukért is
szembe mernek szállni a felsõbb hatalommal, a tanárral és felnõttel, mert
igaztalannak tartják viselkedését! A tartalmát természetesen nem mondom itt el . Nézze meg mindenki maga. De ha nyitott lélekkel nézzük, mi
magunk is sok mindennek kell szembesülni: a jövõ a gyerekeinké, nekünk
pedig olyanná kell õket nevelni, hogy képesek legyenek szembeszállni az
igazságtalansággal, tenni ellene, félre téve mindent összefogni, bátornak
és önállónak lenni. Nélkülünk is. És elõbb nekünk magunknak kellene
ilyenné válnunk! Vállaljuk? Az országért? A faluért? Döntse el
MINDENKI maga. De elõtte nézzék meg a filmet!

A déli szélben lehunyom szemem
És gyöngyvirágok szagát érezem.
Az esti égen violás a szín
És kikeletben járnak álmaim.
A hó alól már dobban boldogan
A föld nagy szíve s csöndesen fogan
A csíra, melybõl új élet terem
S bimbók bomolnak majd szûz réteken.
Az örök nap még bágyadtan ragyog,
De tavaszosok már a csillagok
S az éjszakában zizzenõ neszek,
Egy új világ susogja már: leszek!
A földre fekszem, hallgatom szívét,
Az égre nézek, kémlelem színét,
Ég, föld között angyali üzenet
Hirdeti a jövendõ életet.
Mert boldog ige ez és szent igaz
És örök törvény és áldott vigasz,
Hogy gyõz az élet, duzzad és dagad
S elönti mind az ócska gátakat!

Kaluzsa Mónika

NEMZETKÖZI NÕNAP
Március 8. (szerda)
30
Március 12. (vasárnap)14 Rimóc-SBTC bajnoki labdarúgó mérkõzés
Március 15. (szerda) 1500 Magyar keresztút a templomban
Nemzeti ünnep az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc emlékére
I. féléves gépjármû és kommunális adó
Március 15-ig
pótlékmentes befizetési határideje
00
Március 18. (szombat) 15 Cered-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Szent József ünnepe
Március 19. (vasárnap)
30
Március 23. (csütörtök)16 KÖZMEGHALLGATÁS
LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA
Március 23. (csütörtök)
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25. (szombat)
Föld órája 2030-2130 között kapcsoljuk ki a világítást
Elkülönített hulladékok elszállítása
Március 27. (hétfõ)
0
Április 2. (vasárnap) 163 Rimóc-Berkenye bajnoki labdarúgó mérkõzés

A Rimóci Újság szerkesztõi
sok szeretettel köszöntik,
kedves nõi olvasóikat és
munkatársaikat
nõnap alkalmából!
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2017 MÁRCIUS

ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
elsõ rendkívüli ülésére 2017. február 2-án került sor. Erre az
ülésre azért kellet, hogy sor kerüljön, mert pályázati forrás
nyílt meg külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek beszerzésére. A Rimócot Varsánnyal összekötõ föld utat szeretné az
önkormányzat fejleszteni, gépek számára járhatóvá tenni.
Továbbá egy traktor, egy gréder, valamint egy gémes fûkasza beszerzését is megpályáztuk. Nyertes pályázat esetén
a pályázatban foglaltakat Varsány Község Önkormányzatával konzorciumban valósítaná meg önkormányzatunk.
Döntés született egy földterület rendezésével kapcsolatban, valamint az önkormányzat tulajdonában lévõ korongozó gépet adta bérbe a testület.
2017. február 9-én tartotta következõ, immár rendes
ülését a képviselõ-testület. Elsõ napirendként az önkormányzat 2017. évi költségvetését tárgyalta meg és fogadta el
a testület. Az önkormányzat költségvetési fõösszege:
353. 929. 472.- Ft.
Második napirendi pont keretében a testület 2017. évi
munkatervét fogadták el a képviselõk, melyben 8 rendes ülés
és egy közmeghallgatás került betervezésre. A közmeghallgatás idõpontja 2017. március 23. 16.30 órakor kezdõdik,
melyre ezúton is hívjuk a település lakosságát.
Következõ napirendi pontban tájékoztatót hallgathatott
meg a testület a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi munkájával kapcsolatban. Majd elfogadták a képviselõk
a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselõi 2017.
évi teljesítmény céljainak meghatározását is.
Ezt követõena Rimóci Nyulacska Óvoda nyitva tartásának meghatározására került sor, melynek keretében döntés
született arra vonatkozóan, hogy az óvoda nyári zárva
tartása 2017. július 03-tól 2017. augusztus 11-igtart. Tervezett
nyitás: 2017. augusztus 14.
Törvényi kötelezettség, hogy minden évben felül kell
vizsgálni a Roma nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttmûködési megállapodást. Ezen kötelezettségének is
eleget tett az önkormányzat.
Egyebek napirendi pont keretében a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács által
meghatározott 2017. évi tagdíj mértékét (18. 340,.-Ft/év/
önkormányzat) hagyta jóvá a testület. Majd a Rimóci Ifjúsági
Egyesület nyári táboroztatásával kapcsolatos kiadásokhoz
járult hozzá az önkormányzat (étkeztetéshez 90. 000.- Ft-tal,
eszköz beszerzéshez 100. 000.- Ft-tal). Ezt követõen szintén a
Rimóci Ifjúsági Egyesület által megrendezésre kerülõ
Jótékonysági Bál fõdíjához, a televízió megvásárlásához
járult hozzá a testület 100. 000.- Ft-tal. Végezetül két civil
szervezettel (KOBAK, Rimóci Ifjúsági Egyesület) és az
egyházközséggel kötött megállapodást az önkormányzat
kulturális feladatok ellátására.
A nyilvános testületi ülés végén képviselõi bejelentések,
észrevételek kerültek megtárgyalásra.
Zárt ülés keretében települési támogatás odaítélésérõl
döntött a testület.
dr. László Tünde jegyzõ

2017 MÁRCIUS

A Nõnap alkalmából a
Rimóc Polgárõr Egyesület sok
szeretettel köszönti a település
minden nõi lakosát!

HÍREK

IDÕKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS
a számok tükrében
2017. február 26-án (vasárnap) az idõközi polgármester
választáson a választásra jogosult 1373 választópolgárból
731 fõ jelent meg az urnáknál és adta le szavazatát. A két
szavazókörben, 53, 24 %-os részvételi arány mellett, a
következõ eredmények születtek:

001.sz. szavazókör
dr. Manga János Közösségi Ház – IKSZT
Névjegyzékben lévõ választópolgárok száma:
784
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 391
Érvénytelen szavazólapok száma:
2
Érvényes szavazólapok száma:
389
A jelöltekre leadott szavazatok megoszlása
1. Szoldatics Jácint Tamás – független
2. Pásztor János – független
3. Beszkid János – független
4. Percze István – Munkáspárt
5. Bablena Ferenc – független
6. Burik-Vincze Ágota – független

23
12
298
4
31
21

002. sz. szavazókör
Polgármesteri Hivatal
Névjegyzékben lévõ választópolgárok száma:
589
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 340
Érvénytelen szavazólapok száma:
2
Érvényes szavazólapok száma:
338
A jelöltekre leadott szavazatok megoszlása
1. Szoldatics Jácint Tamás – független
2. Pásztor János – független
3. Beszkid János – független
4. Percze István – Munkáspárt
5. Bablena Ferenc – független
6. Burik-Vincze Ágota – független

1
5
287
2
21
22

Péter Zsolt elnök

A MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTI NEMZETI
KEGYHELY BÚCSÚRENDJE - 2017

Egyébként…
...a házi ketchup receptje:
Hozzávalók: 1 kg paradicsom
40 dkg hagyma
25 dkg alma
1 csípõs paprika vagy 1 teáskanál chili
25 dkg cukor
1 evõkanál só
2 evõkanál pirospaprika
7 db szegfûszeg
7 szem szegfûbors
a fenti fûszerekkel azonos mennyiségû fahéj
kevés tartósítószer, pl. nátrium benzoát
Elkészítés: A paradicsomot és az almát megmossuk, csumáját
kivágjuk, majd nagyjából feldaraboljuk. A hagymát meghámozzuk, és a paradicsommal azonos nagyságú darabokra
vágjuk.
Az egészet egy fazékba tesszük, majd hozzáadjuk a csípõs
paprikát, a sót, a fûszereket és a cukrot. Lassú tûzön pépesre
fõzzük, vagy kuktában 20 perc alatt puhára pároljuk.
Mikor kihûlt, alaposan átpasszírozzuk, visszatesszük egy
tiszta fazékba, és felforraljuk. Hozzákeverjük a tartósítószert,
és tisztára mosott, lecsepegtetett üvegekbe töltjük. Fedéllel
vagy celofánnal még forrón lezárjuk az üvegeket. Amennyiben celofánt használunk, az idõ során a ketchup a bolti állagához hasonlóra be fog sûrûsödni.
Forrás: www.mindmegette.hu

Ajánlom mindenkinek, aki recept szerint éli életét, mások által
meghatározott módon. A sorok között pedig kérem, továbbra
is keresgéljenek!
Bablena Feri

1. Beszkid János – független
2. Bablena Ferenc – független
3. Burik-Vincze Ágota – független
4. Szoldatics Jácint Tamás – független
5. Pásztor János – független
6. Percze István – Munkáspárt

585
52
43
24
17
6

A HVB eredmény megállapító határozata ellen a jogorvoslatra nyitva álló határidõn belül fellebbezés nem
érkezett, így az jogerõre emelkedett.
dr. László Tünde
HVI vezetõ

Május 13. (szombat) Fatimai búcsú
Május 20. (szombat) Óvodások zarándoklata
Június 3-5 (szombat-hétfõ) Pünkösd
Június 23. (péntek) Jézus Szíve
Június 24. (szombat) Szeretetláng Mozgalom zarándoklata
Június 25. (vasárnap) Sportolók zarándoklata
Július 2. (vasárnap) Együtt járók, jegyesek, fiatal házasok,
gyermekre vágyók, gyermeket várók zarándoklata
Július 16. (vasárnap) Kármel-hegyi Boldogasszony
Július 22-23 (szombat-vasárnap) Szent Anna búcsú
Augusztus 2. (szerda) Betegek zarándoklata
Augusztus 12-13;15 (szombat-vasárnap; kedd)
Nagyboldogasszony Fõbúcsú
Augusztus 20. (vasárnap) Szent István király
Augusztus 27. (vasárnap) Motorosok zarándoklata
Szeptember 8-10. (péntek-vasárnap)
Kisboldogasszony fõbúcsú
Szeptember 16. (szombat) Görög katolikusok zarándoklata
Szeptember 17. (vasárnap) Fájdalmas-anya búcsú
Szeptember 30. (szombat) Régi rítusú hívek zarándoklata
Október 1. (vasárnap) Egyetemisták zarándoklata
Október 7-8 (szombat-vasárnap)
Rózsafüzér Királynéja és Magyarok Nagyasszonya búcsú
Forrás: www.szentkut.hu

Felhívás!
Tisztelt rimóci lakosok!

Gólyahír:

Virág Lotti 2017. február 28.

Szülõk: Kelecsényi Boglárka és Virág Bálint

Akiér t a harang szólt...
A Helyi Választási Bizottság (HVB)
eredménymegállapító határozatában foglaltak szerint,
az összesített eredmény a következõ:
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Pásztor István Golyán József Percze Balázsné
Rácz Sándor
1961-2017
1954-2017
1953-2017
1936-2017
Magashegyi. u. 58. Szécsényi u. 43. Hunyadi u. 28. Szécsényi u. 19.

„Szeretõ szíveddel, oly sok jót adtál,
Isten kegyelmébõl megváltást kaptál.
Tested pihen csak az anyaföld mélyében,
Emléked tovább él szeretteid szívében.”

Köszönetnyilvánítás

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

ERDÉLYI BERTALANNÉ
(élt 76 évet)
Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

„Hegyet hágék, lõtõt lépék…” címmel államközi konferenciát
rendez a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum a kárpátmedencei magyar szellemi környezet fejlõdéséért, 2017.
április 5-8 között.
Szeretném településünket egy kisebb tanulmánnyal és vetített
képes elõadással képviselni e fontos néprajzi konferencián.
Elõadásom címe: „Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülõje”
Egy észak-nógrádi palóc település
Máriás közösségének hat évtizede
A község jelenlegi és egykori lakosainak szíves segítségét
kérem abban, hogy fényképekkel, személyes történetekkel,
vagy bármilyen, a fenti témához kapcsolódó adalékkal szolgáljanak a Máriás csoport történetérõl.
Kérem, amennyiben segítségemre tudnak lenni értesítsenek
az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Telefonszám: 06-20/221-6081
e-mail cím:
paluchnorbert@gmail.com
Postacím:
3177 Rimóc, Kossuth út 23.
Vagy jelezzék feleségemnek, Paluchné Percze Piroskának a
Szociális Boltban.
Amennyiben fotókkal tudnak segíteni, úgy szívesen házhoz
megyek a digitalizálási munkával, így azok nem kerülnek el
otthonról. Köszönöm a segítségüket!
Paluch Norbert
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Rimóciak egy jótékonysági koncerten
A közelmúltban a kalondai katolikus templomban ünnepi
szentmisét és koncertet rendeztek, amelyen szicíliai, erdélyi,
magyarországi és felvidéki küldöttségek, csoportok is megjelentek. Az eseménynek most jótékonysági célja is volt, mivel az
eseményen befolyt összeget a siklódi származású hét éves Balázs
Dávidka gyógykezelésére ajánlották fel.
A felvidéki Kalonda település egyaránt testvértelepülése a
székelyföldi Siklódnak és a palócföldi Rimócnak is. Ezért amikor
megérkezett hozzánk a koncertre szóló meghívó, azonnal döntöttünk, ott a helyünk és támogatni fogjuk a kezdeményezést.
Rimócot Jusztin Péterné, Burik-Vincze Ágota, Vincze Attila képviselõk és Beszkid János alpolgármester képviselte.
A három testvér közül a legkisebb Dávidkánál decemberben
csontrákot állapítottak meg, jelenleg kemoterápiás kezelést kap,
de szüksége lesz egy végtagmegõrzõ mûtétre is, melynek költsége elõreláthatólag harmincháromezer euró.
Felemelõ érzés volt, hogy a kalondai templomban Szicíliából,
Magyarországról és Felvidékrõl érkezett közösségek együtt
tudtak imádkozni egy beteg kisfiú életéért. Az este végére mintegy ezerhétszáz eurónyi támogatás gyûlt össze, melyet azóta már
át is nyújtottak a Balázs család részére.
A rimóci küldöttség még néhány szép magyar meséskönyvet
is ajándékozott Dávidkának.
Minden jószándékú adakozónak hálás köszönetet mondok a
székelyföldi Balázs család nevében is.
NMH-információ és Beszkid János

A rimóci küldöttség a koncertet követõ vacsorán

Tájékoztatás a Kulturális
Közfoglalkoztatási Programról

2017 MÁRCIUS

NYULACSKA HÍREK

Mint ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Rimóc már több éve részt vesz a
Kulturális Közfoglalkoztatási Programban,
melyet a Nemzeti Mûvelõdéi Intézet koordinált.
A IV. Programban (2016. márc. - 2017. febr.)
Rimócon 4 szervezet fogadott közösségi munkásokat:

„Perdül a szoknya,
táncos lábak víg nótára
táncot járnak.”
„Mulatozás, táncolás, jelmezbebújás, vidámság, szórakozás, zene”.

Rimóc Község Önkormányzata – 2 fõ
Rimóci Kobak Egyesület – 1 fõ
Rimóci Ifjúsági Egyesület – 3 fõ
Római Katolikus Plébánia (Rimóc) – 1 fõ
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet, mint fogadóés koordináló szervezet, a törvényi elõírásoknak
megfelelõen január 1-jével átalakuláson ment át.
Az általa ellátott feladatokat 2017. január 1-jétõl
most már a Nemzeti Mûvelõdési Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A jelenlegi
program végéig, azaz február 28-ig a Rimócon
tevékenykedõ közösségi munkások „életében”
ez nem jelentett változást, a program végéig
minden a megszokott módon zajlott.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. tervezi az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programot, amelyrõl jelenleg
(lapzártáig) annyi információval rendelkezünk,
hogy jelentõsen lecsökkentett közösségi munkás- és partnerszervezeti létszámmal folytatódik
majd tovább a program vélhetõen márciusáprilis hónapban. Természetesen a fenti szervezetek már jelezték igényüket az V. körben való
részvételre, azonban még nem érkezett megerõsítõ válasz. Bízunk benne, hogy továbbra is
fogadhat majd a település közösségi munkásokat
kulturális feladatok ellátására.
BVÁ
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Másnap találgatták a gyerekek,
hogy ki lehetett a nyuszi

Ezek a szavak jutnak az eszünkbe, ha
a farsangra gondolunk. Mikor megkérdeztük errõl a gyerekeket, akkor
õk még kiegészítették azzal, hogy
„zsákbamacska, chips, üdítõ”. Ezek
azok a hozzávalók, amelyek minden
óvodás farsangi bálunkon megtalálhatóak. Idén már 16. alkalommal
rendeztük meg, hogy a szülõkkel, a
testvérekkel és a vendégeinkkel
együtt ûzzük el a telet. A gyerekek
már számolták a napokat, hogy
mennyit kell még aludni a bálig,
lázasan tervezték a jelmezüket. Úgy
érezzük, hogy a szülõknek is fontos,
hogy a gyerekük részt vegyen ezen az

eseményen a társaival együtt.
Emellett az óvodánkat is támogatják
a belépõ árával, a büfébõl és a zsákbamacskából befolyó összeggel. Idén a
bevételünk 80.000,-Ft. lett, amibõl
videokamerát szeretnénk vásárolni,
hogy az óvodai programjainkat meg
tudjuk örökíteni. A csoportok táncai
és az egyéni, jelmezes bemutatkozás
után vendégünk volt Lala bohóc, aki
vidám mûsorával szórakoztatta a
közönséget, illetve velünk táncolt a
„fehér nyuszi” is, aki szintén nagy
meglepetést és örömet okozott a
gyerekeknek.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, a támogatását, amellyel valamilyen formában hozzájárult a
farsangi bálunk lebonyolításában.
Bízunk benne, hogy mindenki jól
érezte magát és jövõre is velünk
együtt mulat.
Virágné Csábi Adrienn

A kiscsoportos gyerekek is ügyesen járták a táncot

A nagycsoportosok jövõre már az iskolában farsangolnak

,,Kergessük el a telet, farsangoljuk gyerekek!’’

Lala bohóc a szabadidejében Bohócdoktorként járja a kórházakat

Ajánlja fel adója 1%-át a rimóci civil szervezetek javára!
Tájékoztató a 2016. 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

Felajánlott összeg

935 164 Ft
97 772 Ft
5 757 Ft
28 480 Ft
104 925 Ft
89 240 Ft

Felajánlók száma
(fõ)

350
33
1
17
36
19

Köszönjük, hogy a rimóci civil szervezeteket támogatja!
Forrás: http://nav.gov.hu/nav/szja1 1
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ISKOLAI HÍREK
„Elegünk van már a télbõl,
Hóból, fagyból, hideg szélbõl,
Jöttünk vígan maskarában,
Tél bosszantó maszkabálba.”

Sportcsarnok díszítés
A Rimóci Szent István Általános Iskola dolgozói
már hagyományosan kiveszik részüket a települési
farsangi jótékonysági bál elõkészületeibõl. A
Sportcsarnok feldíszítését 21 éve vállaltuk el
elõször, s azóta minden évben minket kérnek fel
erre a feladatra, ami így már az éves munkatervünkben is szerepel. Az idén sem történt ez
másképp, így a bált megelõzõ nap délutánján az
iskola dolgozói lepték el a csarnok küzdõterét.
Összeszokott csapatként ugrottunk neki a
munkának, s röpke három óra alatt felkerült a
szervezõ Rimóci Ifjúsági Egyesület tagjai által
elképzelt dekoráció a bálterem mennyezetére és
falaira. Az iskola minden résztvevõ dolgozójának
köszönjük a lelkes közremûködést!
Bárány Árpád
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Miért van szükség gyónásra?
A gyónás abban áll, hogy bocsánatot kérünk Istentõl, megbánjuk
bûneinket és az Egyház képviselõje (papja) elõtt megvalljuk
azokat. A pap pedig Krisztustól, illetve az Egyháztól kapott
megbízatás erejében feloldoz bennünket bûneink alól. Ezáltal új,
élõbb kapcsolatba kerülünk Krisztussal és Egyházával: Ez azt
jelenti, hogy átjár minket az isteni élet és erõt kapunk, hogy
megújult életet élhessünk.
Miért kell bûneinket egy papnak elmondani? Miért nem elég
megbánnunk azokat?
A bánat és a bûnbocsánat rendjét Jézus alapította. Õ mondta
apostolainak (és azok utódainak): - „Akiknek megbocsátjátok bûneit,
az bocsánatot nyer…” De a bûnbocsátás ilyen módja a legnagyobb
mértékben megfelel az ember és a bûn természetének is.
1. Az ember igényli, hogy elmondhassa valakinek szorongását,
bûnét. A pszichológusok egyik legjelentõsebb tevékenysége, hogy
végighallgatják a szorongó embereket. S még inkább igényelnénk,
hogy valaki mutasson kiutat a bûnbõl; hogy valaki megmondja azt
nekünk: ne aggódj, nincs semmi végleg elrontva. Ember minderre
nem képes. A gyónásban viszont a pap Krisztus erejében mondja ki
a bûnbocsátó és újrakezdésre biztató szavakat.
2. Az ember hajlamos arra, hogy mások elõtt hibátlannak mutassa
magát. A gyónás az õszinte lelkületre nevel. Amikor Krisztus
képviseletében egy embernek megvalljuk bûnünket, kényszerítve
vagyunk arra, hogy õszintén szembenézzünk az igazsággal; saját
gyengeségünkkel.
3. A bûn nem magánügy. Megsértjük vele az Egyház kegyelmi
közösségét. Még kicsiny mulasztásainkkal is kárt okozunk
másoknak: Hiszen nem szerezzük meg számukra azt a kegyelmet,
amit Krisztussal egyesülõ életünk közvetített volna. Ezért érthetõ,
hogy bûneinkért az Egyház hivatalos képviselõje elõtt kérünk
bocsánatot. Õ pedig Krisztus és az egyházi közösség nevében
mondja ki a bûnbocsátó szavakat.

Alsó tagozatos gyerekek farsangja

A Szent István Általános Iskola alsó tagozatos
tanulói 2017. február 15-én tartották hagyományos
télbúcsúztató farsangi délutánjukat.
Az elõzõ hetekben már lelkesen készültek
tanulóink. Jelmezeket tervezgettek, álarcokat készítettek. Az osztályok dekorációjában is megjelentek a
maskarák, a bohócok. Tanórákon felelevenítették
ismereteiket a farsangi népszokásokról.
A várva várt délután farsangi verssel, közös
énekléssel indult. Majd vidám vetélkedõn mutatták
meg ügyességüket a gyerekek. Volt lufi fújó verseny,
toronyépítés, táncoltak újságpapíron, gyorsasági
„autóverseny”, seprûs tánc. Megtapasztalhatták az
egymásrautaltságot, s az együttmûködés erejét, a
csapatot madzagra fûzõ feladatban. Természetesen
nem maradhatott el a tánc, az eszem-iszom sem. A
finom falatokból még másnapra is jutott.
A nagyon várt pillanat a tombolahúzás volt. Két
nagylelkû adományozónk jóvoltából nagyon sok
plüssállatot és különbözõ táskákat sorsoltunk ki.
Köszönjük a felajánlásokat!
A délután vidáman telt, sokan már most a jövõ évi
jelmezüket tervezik.
Pócsik Csilla

2017 MÁRCIUS
Gyónás

4. Végül a gyónással az
Egyház tagjai tanúságot tesznek arról, hogy tudatában
vannak gyöngeségüknek. Nem tartják magukat tökéletesnek, de hisznek Krisztus
megbocsátó jóságában. Az Õ
erejében mernek minden hiba
után új életet kezdeni.

Rövid lelkitükör
1. Van-e szeretetbõl fakadó igényem arra, hogy naponta
beszélgessek Istennel? Mibõl áll az imaéletem?
2. Magamévá tettem-e Isten azon igényét, hogy nevének
kimondása, csak szeretetbõl fakadó megszólítás lehet?
3. Elfogadom-e Isten meghívását vasárnap és ünnepnap, hogy az Õ
népének közösségében is válaszoljak felém áradó szeretetére?
4. Él-e bennem a vágy, hogy családom szeretet közösség legyen?
Látom-e ennek megvalósítási módját?
5. Tudok-e azzal a meggyõzõdéssel élni a világban, hogy életem
Jézus fényének, szeretetének, jóságának és irgalmának
kisugárzása legyen?
6. Ösztöneimet mennyiben tudom Isten akaratával egyesült szabad
akaratom irányítása alá rendelni?
7. Úgy végzem-e mindennapi munkámat, hogy azáltal Isten
teremtõ mûvének folytatója vagyok?
8. Másokról folytatott beszélgetéseim mennyire tükrözik, hogy az
Atya gyermekének mindig a szeretet nyelvét kell beszélnie?
9. Hogyan készülök a házasságra? Mindennapi életemmel
elõsegítem-e házastársam megszentelõdését?
10. Pénteki bûnbánati cselekedetem kifejezi-e hálámat Jézus
keresztáldozatáért, melybõl istengyermeki életem fakad?
11. Hogyan törekszem arra, hogy a helyi egyházközségben Isten
népének aktív tagjaként tevékenykedjem?

Sikeres pályázat

Ki mit tud és játékos vetélkedõk
az iskolások farsangján
A felsõ tagozatos tanulók farsangi délutánján
2017. február 24-én elsõként Ki mit tudon mérhették
össze képességeiket, kreativitásukat. Voltak, akik
egyéni számban indultak, de a legtöbben csapatban
adtak elõ táncot vagy humoros jelenetet. Külön öröm
számunkra, hogy a gyerekek viszonylag kevés
pedagógiai ráhatással, szinte önállóan készültek az
elõadásukkal. A Ki mit tud egyik célja az volt, hogy a
tanulók önerejükbõl, saját ötletük érdekében
összefogva, egymást támogatva megvalósítsák
elképzeléseiket. Azt gondolom ez sikerült. A
„tehetségkutató” után egy játékos vetélkedõ vette
kezdetét, melyben a gyerekek különféle vicces
ügyességi játékokban próbálhatták ki képességeiket.
A játékok versenyszerûen voltak megrendezve, így hát
mindenki az elsõ helyért szállt harcba. Volt itt vízivás
szívószállal, pufi evõ verseny bekötött szemmel,
lufitánc, ügyességi labdás feladatok és egyéb izgalmas
verseny. Összességében jó hangulatú, kellemes péntek
délutánon vagyunk túl, ahol úgy gondolom minden
gyerek jól érezte magát és kiélhette versenyzés iránti
vágyát.
Kovács Norbert

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi közösségi célú programok és
beruházások támogatása” címû pályázati kiírásra Egyházközségünk „LÉLEK-KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS” címmel sikerrel pályázott, így 450.000 Ft vissza nem térítendõ pénzbeli támogatásban
részesült. A pályázatot még Beszkid Andor polgármester úr készítette. Sajnos már csak így tudjuk
megköszönni neki ezt az önzetlen segítségét!
Régi vágyunk teljesült. A plébánia romos melléképületét sikerült közösségi teremmé alakítani.
Fontos és hasznos összejövetelek helyszínévé vált az így kialakított terem. Az új közösségi tér
lehetõséget biztosít elsõsorban a roma közösség számára elõadások, beszélgetések
megszervezésére, amelyek alkalmával a közösségi együttélés szabályaihoz való alkalmazkodást sajátíthatják el. Az épületben
hittanórákat, istentiszteleteket is tartunk. Van benne pingpongozás, különféle csoportos játékok. Jó lenne benne hideg, téli
idõszakban állandó jellegû fûtést kialakítani, mert most jelenleg egy kályhával fûtûnk.
A padlásteret is beépítettük, így a templomi istentisztelet eszközeinek méltó tároló helye lett. Hálásan köszönjük a támogatást és
minden segítséget!
József atya
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Nagyböjti imádság

Hitoktatási tájékoztató

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

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 Isten gondviselését életében,
megtanulja értékelni az éltet, 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.

Nagyböjt (március 1 - április 14.)
Hamvazószerdától Nagypéntekig
A nagyböjt hamvazószerdán kezdõdik. Ezen a napon az egyház
hamut szentel és bûnbánat jeléül hamuval keresztet rajzol a pap a
homlokunkra. „Emlékezz ember, hogy porból lettél és
visszatérsz a porba.” (Vagy: - Tartsatok bûnbánatot és
higgyetek az Evangéliumban!)
A nagyböjt negyven napig tart, Jézus Krisztus negyvennapi
böjtölésének emlékére.
Õseink ebben az idõben egyáltalán nem ettek húst, minden zajos
mulatságtól távol tartották magukat. A böjti fegyelem nagyon sokat
enyhült az idõk során. A nagyböjt péntekjein azonban ma is
hústilalom van, és a keresztény ember lemond a nagyböjtben
tartott bálokról és házibulikról. Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjt van. 18 éven felülieknek és 60 éven aluliaknak
hústilalom és napi háromszori étkezés, kétszer kevesebbet,
egyszer lakhatnak jól. Dicséretes, ha a család többi tagja is
csatlakozik.
Nagyböjtben lelkigyakorlattal, szentgyónással, gyakori szentáldozással és tudatos jóra törekvéssel készülünk húsvét ünnepére.

Egyházi hozzájárulás
Ezúton köszönjük mindenkinek, aki már év elején teljesítette
egyházközségünk felé az anyagi hozzájárulást. A hozzájárulás
befizethetõ a sekrestyében vagy a Takarékszövetkezetben.
Csak az egyházhoz tartozó hívekre számíthatunk. Látják a
testvérek, hogy iparkodunk szépen végzett istentiszteletekkel,
színes egyházi programokkal széppé, bensõségessé tenni
egyházközségünk életét. Ezért köszönjük a segítõknek:
felolvasóknak, ministránsoknak, énekeseknek, szereplõknek,
virágdíszítõknek, oltárterítõk cserélõinek, szolgálatukat
végzõknek, sok minden másban segítõknek a szolgálatát.
Gyönyörû hagyományokkal a közösséget szolgálják. Megtartva
õseik népi hagyományait, örömmel tekintenek ránk a jó Isten
mennyországából. Ilyenek pl.: különféle kilencedek, ünnepi
körmenetek, népviseletbe öltözés, stb.

Nagyböjtben, szent negyven napban vagyunk.

Templomunk fûtése

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.

Külön szeretném megköszönni a fûtés támogatását. Hogy
mennyire rászorulunk a támogatásra, a legutóbbi gázszámlát
említem: 148.000 Ft volt. Két vasárnap volt gyûjtés. Mindenki
tudja magáról, ki mennyivel járult hozzá. Mindent tudó Isten
fizesse meg. Egyébként bármelyik perselyezés alkalmával
szívesen fogadunk el adományt.
Köszönettel: az egyházi képviselõ-testület

Egyházközösségünk ünnepei:
Márciusban a szentmisék rendje:
- csütörtökön, pénteken, szombaton 18 órától
vasárnap délelõtt 11 órától, elõtte 1030-tól áhítat
minden szentmise elõtt szentgyónási lehetõség van
Március 1. Hamvazószerda
- 18 órakor szentmise, hamvazkodás; következõ vasárnap a
hamvazást megismételjük
Március 15. (szerda) Nemzeti ünnep
- délután 15 órától Magyarok Keresztútja a templomban, majd
utána megemlékezés a Petõfi szobornál
Március 19. (vasárnap)
- délelõtt 1030-kor Szent József tiszteletére áhítatot végez a Szent
József Katolikus Férfiszövetség, majd 11 órakor szentmise.
Március 23- 24- 25 (csütörtök péntek szombat)
- 18 órakor lelkigyakorlat, melyet egy felvidéki atya tart
- a lelkigyakorlat elõtt 17 órától szentgyónási lehetõség
Március 25. (szombat)
- Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
18 órakor szentmise
Mindenkit szeretettel várunk! Nagyon értékes felkészülést kívánok
húsvétra!
József atya
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
A tél búcsúztatása, mindenkit megmozgatott a faluban,
a legkisebbektõl, a legidõsebb emberekig. A legfiatalabb
korosztállyal a gyerekházban már az elõzõ hetekben
elkezdtük a készülõdést. Tarkabarka bohócok készültek
többféle technikával és közben szorgos kicsi gyermek
kezek tanulták az ecset használatát. Díszítettek, ragasztottak és közben fejlõdött finommotoros képességük. A
farsang ünnepén bohócok, tündérek, jelentek meg.
Batman, Zorro, pillangó és királylány táncolt a farsangi
baba bálban. A desszert sem maradt el, finom gofrit
sütöttünk. Valentin nap alkalmából is készült finomság. A
fiatal szülõk édes sütemény szíveket és párjuk nevével
díszített ajándékokat csináltak egymás számára.
A 0-3 év közötti gyerekek legkedveltebb tevékenysége
a mondókázás. Az anyuka térdén lovagolva, a gyermekek
megtapasztalják a zene egyenletes lüktetését. Ha már
önállóan mondókáznak, a szöveghez kapcsolódó
mozdulatok utánzása közben, a mozgás örömét is
átélhetik. A népi rigmusok között minden élethelyzethez
találunk megfelelõ rímet, amit a gyerekek mindennapi
tevékenységük közben szívesen ismételgetnek. Eközben
fejlõdik a gyermek mozgása, szókincse, és az érzékelés
útján tapasztalatot gyûjtenek az õket körülvevõ világról.
Márciustól a tavaszi mondókák kerülnek elõtérbe és a
hónap folyamán már a húsvéti készülõdés is elkezdõdik.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt. Szitáné Mócsány Zsuzsa

Könyvajánló
„Dr. Beer Miklós váci megyés püspök
és Réti József új könyve a népszerû
Szeressek ott, ahol gyûlölnek címû
interjúkötet folytatása. Beer püspök a
tõle megszokott közvetlen hangon,
derûvel és bölcsességgel válaszol a
ma emberét foglalkoztató kérdésekre
a második részben is, amely számtalan új témát és a korábbinál is több
személyes történetet tartalmaz Váctól
Esztergomig, Budapesttõl Pilismarótig. Beszél a teremtésrõl, a
lélekrõl, a lelkiismeretrõl, a feltámadásba vetett hitrõl, kitér az emberi
aggodalmaskodásra, az isteni gondviselésre, a gyereknevelésre, az ifjúság körében megélt évtizedes
tapasztalataira, miközben nem kerüli meg a kényesnek, tabunak
számító kérdéseket sem. Izgalmas gondolatokat oszt meg egyebek
mellett arról is, hogyan kell érteni Jézus szavait: bármit kértek az
Atyától az én nevemben, megadja nektek.
„Olyan szépen és boldogan élhetnénk, ha tényleg keresztények
lennénk, és nem csupán vallásosak. Szünet nélkül lehetõségünk van
felfedezni, mennyi jót tehetnénk, családi kapcsolatainkban, a
munkahelyünkön, bárhol az életünkben” fogalmaz Beer Miklós.”
(Forrás: http://bolt.ujember.hu/oromet-hozzak-hol-gond-tanyazik)

FELHÍVÁS
1. Magyarország erdeiben számos helyen fokozott tûzveszély
alakult ki az erõsödõ nappali felmelegedés, valamint a szeles és
csapadékmentes idõjárásnak köszönhetõen, ezért a földmûvelésügyi miniszter az erdõkre és fásításokra, valamint az
erdõk és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli
területre, 2017. március 3-tól átmeneti idõszakra vonatkozóan
általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el. Aki a tûzvédelmi
rendelkezéseket megszegi, erdõvédelmi bírsággal sújtható.

Az elrendelt tûzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.
2. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Egri Régióközpontja értesíti Rimóc
lakosságát, hogy üzemzavar megelõzése miatt 2017. március
13-án hétfõn 9.00 - 15.00 óra között áramszünet lesz az alábbi
helyeken: Varsányi utca 53. - 77-ig és 40. - 76-ig
Csillaghegyi utca 1. - 9-ig és 2. - 12-ig
Ady E. utca 1. - 3-ig és 10. - 14-ig
Megértésüket és türelmüket köszönjük
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A hónap kérdése:

PEDAGÓGUSAINK XVIII. - Golyánné Juhász Edina munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt korábban községünkben
tanítani. Golyánné Juhász Edina16 évig tanított községünkben. Egy véletlen szécsényi találkozás során kértem meg õt, hogy írjon a Rimóci
Újság olvasóinak a rimóci pedagógusévekrõl. Fogadják szeretettel most az õ visszaemlékezését.
Vincze Nikolett
Amikor megszólított Niki nem is értettem elõször, hogy mit
is szeretne. Azaz értettem csak olyan nehéz volt elhinni, hogy
írjak a Rimóci Újságba, arról milyen volt itt tanítani. Nem
könnyû ez a feladat. Sokat töprengtem rajta, hogy is kezdjem.
Arra jutottam leülök a laptopom elé és hozzáfogok, mennyivel
könnyebb így, mint kézzel írni vagy, mint írógéppel, bár
mindig is imádtam az írógépek hangját.
Akkor, amikor végzõs voltam a fõiskolán foglalkoztatott a
gondolat, hogy vajon el tudok-e majd helyezkedni valahol,
amikor kezembe kapom a diplomám. A párom rimóci és
valahogy a fülünkbe jutott, hogy a suliban a németet tanító
Ildikó (Varsi Zsoltné) anyai örömök elé fog nézni, és lehetséges
lesz, hogy amíg õ GYES-en van, taníthatok. 2000 nyarán Golyán
Jánosné (Kati néni), az akkori igazgató nõ behívott elbeszélgetésre, és az év augusztus 15-tõl a Rimóci Általános Iskola tanára
lettem. Azt az örömöt, amit akkor éreztem ritkán érzi az ember,
szerintem csak olyankor, amikor valami igazán fontos dolog
történik az életében. Van állásom, nem leszek munkanélküli!
A következõ boldogság, amikor osztályt kaptam, az elsõ
osztályom! Mindig is szerettem volna osztályfõnök lenni. Úgy
éreztem, hogy az osztályfõnökével egy adott osztálynak sokkal
bensõségesebb a kapcsolata, mint a többi tanárával. Ahogy
bemutatott Kati néni, mint új kollégát a többieknek, Varga
Bálint személyében egy régi ismerõs nézett rám vissza, hiszen
mi együtt színjátszóztunk (amatõr színészkedtünk) gyerekkorunkban. Három általános iskolai évfolyamtársam három
anyukája is kollégám lett Jutka (Székely Imréné), Lesza (Kuris
Rudolfné) és Piroska (Kiss Józsefné). Õk voltak az én kedves
kollégáim: Mariann (Huszkó Mariann), Vinczéné Gizike,
Kissné Dudok Gabriella, Pócsik Csilla, Kuruczné Rados
Beatrix, Balázsné Szõke Anikó, Jusztin Klaudia, Józsa Dezsõ,
Oláh Katalin, Jusztin Józsefné Erzsike, Mócsányné Rozika néni,
Virágné Marika néni, Soktsevits László, Bárány Árpád, Árva
Róbert, Fábián Katalin, Bakos Laci, Szeles Anett, Kovács
Norbert, Kanyó Adrienn, Verseghiné Hédike, Mákos Izolda,
Józsa Alexandra, Rácz Albin, Palánki Boglárka, Juhász Enikõ,
Kovács Adrienn. Valaki rövidebb ideig volt kollégám, mert
vagy váltott, új munkahelyet keresett, vagy nyugdíjas korú lett.
Sokan voltunk sokfélék, többen nagyon segítõkészek voltak,
volt akivel õszintén meg lehetett a problémáinkat beszélni,
tudott nekem tanácsot adni. Nagyon sok kedves mosolygós,
vidám kollégám volt az évek alatt.

A 2016. évi ballagáson
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Hogyan érezte magát az Idõsek Napján? Mi tetszett a legjobban Önnek?

Mócsány Istvánné
Beszkid Bertalanné
Rimóc,
Nagykert utca 26.
Rimóc, Nagykert utca 12.
75 éves
79 éves
Nekem az operetténekesek tetszettek a
Nagyon jó volt minden, különölegjobban, úgyis mondhatnám fainak
sen a Gondozási Központ dolgo- voltak. Nagyon finom volt az étel, meg
zóinak elõadása tetszett. Ma a piros bor is. Mivel én vérszegény vadélután is jól éreztük magunkat. gyok még kértem belõle és kaptam is.

Vincze Béláné
Rimóc, Kossuth utca 10.
84 éves
Jó volt minden, tartsa meg ezt a
jó szokását a falu. Ma este remélem jobban alszom, mert
még táncoltam is.

Ocsovai Sándorné
Rimóc, Nagykert utca 34.
74 éves
Az ebéd nagyon jó volt már csak
azért is, mert szeretem a
pörköltet, meg a túróslepényt
is.

Szeles Sándorné Rimóc, Varsányi út 8. (73 éves)
Nagyon köszönöm a sok fáradtságos munkát és a sok-sok finomságot, amivel elláttak és a színvonalas kiszolgálást. Nagyon jól éreztem
magam. Minden nagyon tetszett. Kívánom, hogy jövõre is együtt tölthessük az Idõsek Napját. Köszönöm szépen!

Ballagáson

Vendégeink kíváncsian várták a mûsort

Farsangkor van ideje a vidámságnak

Hóvár

Az elsõ osztályom

A kollégákkal

A szépkorúak az idén is jólérezték magukat

A Gondozási Központ dolgozói ismét színvonalas mûsort adtak elõ ,,le a kalappal’’
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Idõsek Farsangja

Szépkorúak emlékezete

Idén 2017. február 19-én került megrendezésre az idõsek farsangja.
Rimóc Község képviselõ-testülete, és a Rimóci Gondozási Központ
meghívását 122 fõ fogadta el.
A rendezvényt hagyományainkhoz híven a Rimóci Rezesbanda
nyitotta meg nótacsokrával. Mûsorunk elején községünk legidõsebb
lakosait köszöntöttük, aki idén Dániel Istvánné született Beszkid
Erzsébet, (kiskert út) aki szeptemberben fogja betölteni 96. életévét, a
legidõsebb férfi lakos pedig Laczkó Balázs (Nagykert út 5.) aki szintén
szeptemberben lesz 94 éves. A Rimóci Újság hasábjain keresztül is
kívánunk nekik jó egészséget és sok boldogságot szeretõ és
gondoskodó családjuk körében. Ünnepi köszöntõjében Beszkid János
alpolgármester úr kiemelte, hogy mennyire fontos, hogy megemlékezzünk az idõsekrõl segítsük támogassuk õket, valamint megköszönte a Gondozási Központ dolgozóinak és a többi segítõnek is a
munkáját amellyel hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Az ünnepi mûsor elsõ felében Lengyel Judit mûvésznõ Tóth Tibor és
Tóth Dávid mûvész urak híres operett slágereket adtak elõ, amelyeket a
közönség együtt dúdolt énekelt a fellépõkkel ezúton is köszönjük a
mûvész triónak, hogy meghívásunkat elfogadva velünk ünnepeltek és
megörvendeztettek minket színvonalas mûsorukkal.
A vacsora megkezdése elõtt József Atyával közösen elmondtuk az
asztali áldást, a frissítõk felszolgálása után a gondozási Központ dolgozói
idén sertéspörkölt-tésztakörettel és trós lepénnyel kedveskedtek a résztvevõknek.
Az ünnepi mûsor második felét Csemer Károlyné és Csemer Károly
felkészítésével a rimóci gyermekek nyitották meg akik a Cigány
Himnuszt énekelték el, valamint cigány táncokat mutattak be, fellépõk
voltak Bangó Dorina, Bangó Lili, Bangó Mónika, Csemer Leonetta,
Csemer Éva, Rácz Dzsenifer. A Hagyományõrzõ együttes a Rezesbanda
kiséretével rimóci táncokat mutattak be mûsorukban felléptek Paluch
Norbert, Paluchné Percze Piroska, Petrovics Anna, Mócsány Martin,
Bablena Piroska és Balena Ferenc. Ezt követõen Vincze Sándorné
nótacsokrát hallgathattuk meg. Minden kedves fellépõnek és felkészítõnek köszönjük szépen, hogy elfogadták meghívásunkat és
mûsorukkal színvonalasabbá tették rendezvényünket.
Az ünnepi mûsort szokásunkhoz híven mi Gondozási Központosok
zártuk vidám táncos mûsorunkkal, idén Bajor sörtáncot adtunk elõ.
Végezetül szervezõként szeretném megköszöni minden kedves
segítõnknek a munkáját, akik ezen a vasárnapon velünk voltak a
rendezvény sikerese lebonyolításában.
A rendezvény végén átadásra kerültek az ajándékcsomagok és
remélhetõleg mindenki kellemes élményekkel feltöltõdve tért haza,
kívánok minden idõs lakosnak a következõ esztendõre sok
boldogságot és jó egészséget, hogy jövõre hasonlóan sokan el tudjanak
jönni az idõsek farsangjára.
Bablena Péterné

Akkor még éltük az életet, nem az élet élt le
minket.

Statisztikai adat a 70 éven felüli lakosság életkori megoszlásáról:
Életkor

Férfi

Nõ

70-74 év

24

62

75-79 év

28

53

80-84 év

20

49

85-89 év

6

18

90-94 év

2

5

95-99 év

-

2

80

189

Összesen

Akkor még együtt keltünk a nappal, de
nyugovóra nem tértünk azzal.
Akkor még az emberi teljesítményeket a két
kézzel végzett, kemény munkában mérték, nem a
használhatatlan tucatdiploma volt az alapérték.
Akkor még mi dolgoztunk a gépeken, manapság a gépek az emberen.
Akkor még a faluba elvétve volt egy-két kisebb
tv, nem a szobák fala vált képernyõvé. Mégsem
maradtunk le semmirõl, mert a szülõk és az élet
volt a tanító, nem a török sorozat meg a tóksó
népbutító.
Akkor még nem tudtuk, hogy mit jelent
mobiltelefonon csevegni, ma nem tudják mit
jelent anélkül beszélni. Megismerkedtünk
egymással a munkába meg a vasárnapi táncba,
nem kellett számítógépet kapcsolni mindehhez
a szobába.
Akkor még a zsebkendõnk volt egy tenyérnyi,
nem a ruhánk, s nem szégyenkezett hiányos
öltözékünk miatt anyánk.
Akkor még ruháink voltak, melyek évtizedeket
kiszolgáltak, nem felsõink meg cuccaink, amik
2 mosást bírnak.
Akkor még begyalogoltunk Szécsénybe a
vonathoz, ma már a rimóci busz visz-hoz.
Akkor még könyörögni kellett, hogy jöjjünk be
a határból, az oromlyukból vagy az erdõbõl a
házba, ma azért kell rimánkodni, hogy friss
levegõt engedjenek a bent lévõk a szobába.
Akkor még hûs kútvizet, frissen fejt habos tejet
ittunk, ma az energiaital és a kóla fogy nálunk.
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Amikor elkezdtem tanítani, akkor kezdõként úgy
gondoltam, hogy én majd mindenkit meg fogok tudni tanítani
mindenre. Persze ezt idõvel beláttam, hogy ez nem így van.
Igyekeztem mindig következetes lenni a munkámban, de
igazságosnak lenni volt az egyik legnehezebb.
Amikor megszületett Gréti és 3 év után visszamentem
tanítani, mintha nem ugyanabba az iskolába kerültem volna.
Nehéz volt visszarázódni, mert sok gyereknek volt felszerelés
problémája pl. füzet, ceruzahiány, megszüntették a kisegítõ
osztályokat, a gyerekeket pedig a normál osztályokba kellett
integrálni. Ez egy elég nehéz idõszak volt nekem. A gyerekek
egyre bátrabbak, illetve szemtelenebbek, szófogadatlanabbak
lettek. Nagyon nehéz volt velük megtalálni a hangot, azt
kialakítani bennük, hogyha az órán dolgoznak, a munkájukért
dicséret jár, míg ha nem dolgoznak büntetés lesz a vége. Volt
azért olyan gyerek, akinek nem számított, hogy pirospont vagy
pedig feketepont lesz a jutalom. De a legtöbb gyerek hajtott egyegy pecsétért, vagy mosolygós fejért vagy matricáért vagy a jobb
jegyért. Amit pedig megtanultam az évek alatt, ha egy gyerek túl
nehéz feladatot kap elõször, akkor elmegy a kedve mindentõl,
így tehát lassan építkeztünk.
Amit pedig nem felejtek el kollégák, az a kapott kedves
szavak, biztatások, bátorítások, jó tanácsok, a fõzõversenyek, a
Jótékonysági bálok, a közös kirándulások, a jó hangulatú
továbbképzések.
És amit nem felejtek el nektek gyerekek: készülõdést a
versenyekre-versmondó, mesemondó, ének, rejtvényfejtõ;
készülést a vetélkedõkre, mesenapokra; a színpadi szerepléseinket pl. Irodalmi õsz, Farsang; a kis tanítónénik-kis tanító

bácsik által tartott töri órákat; a sok csodás ország és város bemutatót földrajz óráról; a sok szép rajzot; amikor kedvesen
megemlékeztetek a szülinapomról; nem felejtem a pizzázásokat; a
kirándulásokat; Mikulás-bulikat; Ballagásokat; sportnapokat.
És ami zavart és nem szeretem, a hazugságot és a trágár
beszédet, az utóbbi idõben ebbõl bõven kijutott.
Nagyon köszönöm ezt a szép 16 évet, amit a Rimóci Szent
István Általános Iskola kötelékében tölthettem. Ezúton szeretném még megköszönni az iskolatitkárok, pedellusok, technikai
dolgozók, takarítónõk segítõ munkáját is. Minden volt kollégámat és volt diákomat üdvözlöm és puszilom. Mindenkinek jó
egészséget és sikeres, boldog életet kívánok!

Polgármesterek jelöltek
bemutatkozása és vitája

Rimóci TV-n, majd a rendezvény felétõl a facebook-on is
közvetíteni a vitát.
A polgármester jelöltek elõször 10-10 percben bemutatkoztak, majd szünet következett, amikor a jelenlévõk kérdéseket
írtak fel, amit a moderátor olvasott fel a következõkben, és a
jelölteknek 3-3 percben lehetett válaszolni. A program több,
mint két órán át tartott, és a résztvevõk remélhetõleg minden
kérdésükre választ kaphattak. A jelöltek összességében
pozitívan értékelték a rendezvényt. Köszönjük mindenkinek,
aki segített a megszervezésben és azoknak, akik eljöttek!

Február 12.-én délutánra jött össze a polgármester jelöltek
nagyja, hogy élõ szóban mutatkozzanak be nagyobb
nyilvánosság elõtt. Az ezt megelõzõ napokban közösen
megtervezték a rendezvény menetét, és felkérésre, mint
moderátor-kérdezõ csatlakozott Kaluzsa Mónika. A programra
a többi informáló rendezvényhez képest nagyon sokan, több,
mint hatvanan eljöttek. A technikát kihasználva sikerült a

Golyánné Juhász Edina

A második osztályom

Bablena Feri

Akkor még az édesanya adta tejen nevelkedett
a gyermek, ma tápszerek garmada segít a
csecsemõknek.
Akkor még a gyümölcsöt és a zöldségeket rágcsáltuk, nem színes kapszula formában bekaptuk.
Akkor még bengészni mentünk a határba, nem
kvaddal csapattunk a szurdok sarába.
Akkor még a 'sûrû' házi cipótól nem híztunk,
ma ezerféle különleges kenyér segíti testi
gyarapodásunk.
Akkor még a nagy család volt a 'divat', ma a 'kis
csoportos' egymás mellett élés hódítgat.
Akkor még messzirõl is lehetet látni, hogy ki
öreg s ki fiatal, ki a nõ és ki a férfi. Ma sokszor
szemtõl szemben állva sem sikerül eltalálni.
Akkor még a kislányom, kisfiam szóra
ugrottunk, ma jó esetben nagymama, nagypapa
a megszólításunk.
Akkor még fiatalok voltunk s nem gondoltunk
rá, hogy ilyen hamar beköszönt az AKKOR
MÁ'….
Paluch Norbert

Tisztelt Rimóci Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a VGÜ Kft 2017. februárjától a
teljes közszolgáltatási területén elérhetõvé teszi az elkülönítetten gyûjtött csomagolási hulladék házhoz menõ gyûjtését.
A hulladékok gyûjtéséhez a speciális, erre a célra gyártott
zsákokat díjmentesen biztosítják a lakosság számára. A zsákot
elsõ alkalommal a szórólappal együtt eljuttatjuk az ingatlantulajdonosokhoz, ezt követõen a VGÜ munkatársai a zsákokat
az ürítés során pótolják (a kihelyezett zsákok helyett újat
hagynak a postaládában).
Az elkülönítetten gyûjthetõ hulladékok körét és módját a

zsákokon feltüntették, kérjük, hogy az újrahasznosíthatóság
érdekében más hulladékot a zsákba ne helyezzenek, amennyiben ezt tapasztalják, a hulladék nem kerül elszállításra. A
kartondobozokat (lapra hajtogatva) és az újságpapírt összekötve a zsákok mellé lehet tenni.
A településünkön irányadó ürítési napokról a honlapon
(www.vgu.hu), vagy a gyûjtési naptárból tájékozódhatnak (lásd
a szórólap hátulján). Március hónapban 27-én lesz ürítési nap.
2017. április 1-jét követõen biztosítják a zöld hulladékok
házhoz menõ begyûjtését is, melynek idõpontjairól a honlapon
és a Rimóci TV-ben, illetve a Rimóci Újságban fogunk a közeljövõben tájékoztatást nyújtani.
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21. JÓTÉKONYSÁGI BÁL
– anyagilag és báli értelemben
is sikeres végeredménnyel
Az Önkormányzat képviselõ-testülete idén a Rimóci
Ifjúsági Egyesületnek adott lehetõséget a Jótékonysági
Bál megszervezésére. Mielõtt bármit írnék, szeretném
nekik ezt és minden támogatást megköszönni, amit a
bálhoz nyújtottak.
Az Egyesületnek másfél hónapja volt arra, hogy
megszervezze a bált, ezért már az elejétõl teljes bedobással
készültünk, és most szeretném megköszönni a fiataloknak
az ehhez szükséges hozzáállásukat: már a szervezés elejétõl
szép számmal összejöttek a megbeszélésekre, az ajándékok
és díszítés készítésére is többen el tudtak jönni. A bál
elõkészítésében nagy segítséget nyújtott a kulturális
közfoglalkoztatási program, a közösségi munkás lányok
heteken át dolgoztak, hogy a belépõk, az ajándék kulcstartó és a díszítés mind szépen elkészüljenek.
A bált megelõzõ héten már minden jegy elkelt, így
jóval több fõvel lett megrendezve a bál, mint elõzetesen
reméltük. Összesen 240 fõ vett részt a bálon. A sportcsarnok berendezését a közmunkásoknak, a díszítést
pedig az iskola dolgozóinak köszönjük! Mindent nagyon
szépen oldottak meg, ahogy már megszokhattuk.

2017 MÁRCIUS

Különös köszönet jár Jusztin Péterné Hédi néninek, mert
õ különösen sokat segített a szervezésben, valamint
Vinczéné Percze Gizellának a tombola árusításáért és
Csizmadia Bertalanné Évi néninek, aki a bál alatt a tisztaságra figyelt.
A korábban kialakult módon héttõl volt a vendégvárás, nyolctól mûsor. A mûsorban való közremûködést
köszönjük a Palóc Néptáncegyüttesnek, a Savaria tánccsoportnak, Varga Bálintnak, Bablena Piroskának, Oláh
Bettinának és Vincze Brigittának. A mûsor után felszolgáltuk a vacsorát, aminek elkészítését és tálalását
köszönjük a Gondozási Központnak.
A bálon a Fülöp Trió zenekar muzsikált, egészen
hajnali négyig. Éjfélkor rövid meglepetésmûsorral
indítottuk a tombolasorsolást, melynek fõdíját Bárány
Béla Varsányból nyerte meg.
Összesen 231 darab belépõt adtunk el. Anyagi
támogatásként összesen 145.000 forint érkezett. 2970
darab tombolát adtunk el, a büfé és koktélbár pedig
összesen 236.500 bevételt hozott. A költségek levonása
után a bált kifejezetten eredményesnek tekinthetjük,
összesen valamivel több, mint 600.000,-Ft bevételre
tettünk szert, amit a bálon elhangzottakhoz hasonlóan a
147-es kamra fûtésének korszerûsítésére, vagy ha úgy
alakul, az elképzeléseink megvalósítására fordítunk.
KÖSZÖNJÜK!
A fiatalok nevében, Bablena Feri

2017 MÁRCIUS
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL KÉPES ÖSSZEFOGLALÓ

Varga Bálint
musical-darabot énekelt

Bablena Piroska
rimóci népdalokat énekelt

Oláh Bettina
megmutatta hastánc tudását

Vincze Brigitta a Te majd
kézenfogsz címû dalt adta elõ

A támogatók listája:
A bál szervezõi a Rimóci Ifjúsági Egyesület és Rimóc Község Önkormányzata voltak.
Köszönjük a sok segítséget Rimóc Község Közfoglalkoztatottjainak, a Rimóci Szent István Általános Iskola,
a Gondozási Központ és a Szociális Bolt dolgozóinak.

És köszönjük a támogatást
mindenkinek:
100 Ft-os bolt, Szécsény
Ágnerné Pásztor Alexandra
Ani Viráglak (Varga Anikó)
Arzenál-Outlet
Bablena Piroska
Balásné Vincze Szandra
Balázsné Kovács Andrienn
Bársony Vendéglõ
Bástya Panzió
Bea Körömszalon és szolárium
Beszkid Elektro Kft.
Burik-Vincze Ágota
Club Alcatraz
Crysta Szalon (Rigó Krisztina)
Csizmadia Bertalanné
Dallmann család, Budapest
Déska Szabolcs
Deszkovicsné Jusztin Kornélia
Dodo Büfé
Dr. Lászó Tünde
Dr. Manga János Közösségi Ház
Dudás Ferenc családi borászat
Faerk Bt.
Frédi Cukrászda
Goods Market
Hajni vegyesbolt

Hanna Karina (Kuris Éva)
id. Bablena Ferenc (kántor Feri bácsi)
Intro Plusz Ker. Kft.
Ipoly Patyolat Kft.
Ipolypart Vendégház, Põsténypuszta
Izolda Népi Játéka
Joker Center, Balassagyarmat
Jusztin Béla
Jusztin Bertalan, Kölcsey út
Jusztin Bianka
Jusztin István
Jusztin Péterné
Kabda István
Kanyó Boldizsár, Varsány
Kiskerti italbolt
Lepénytanya, Szécsény
Lesz Dressz, Szécsény
Ligeti Presszó és Pizzéria
Mancso Tojás
Marcsi Sörözõ
Marika Kozmetika, Szécsény
Max Motor (Kalámár Tibor)
MC' CAYALS BÜFÉ
Oláh Bence
Oláh Bettina
Pájer Péter
Palóc Coop Zrt.
Palóc Néptáncegyüttes

Palóc Tabak Kft.
Papírmadár DD Papír Irószer
Percze István, Csilaghegyi út
Perczéné Mócsány Gyöngyi
Picasso Festékbolt (Szeles Zsolt)
Pothoroczki Szabolcs, Szécsény
Pribelszki Károlyné
Pusztavár Kft.
Randevú Kávézó
Rimóc Községért Alapítvány
Rimóc Polgárõr Egyesület
Rimóci Kobak Egyesület
Rimóci Nyulacska Óvoda
Rimóci Sport Egyesület
Szabó Vilmos
Szent József Katolikus Férfiszövetség
Szil Plusz 21 Kft.
Szoldaticsné Tállai Tímea
Szurdokpüspöki Ifjúsági Egyesület
Tommy-Invest Elektronikai Kft.
Vanyáné Erdélyi Márta
Varga Bálint
Vincze Attila és Vincze Ferenc
Vinczéné Percze Gizella
Virágné Csábi Adrienn
Vizó Büfé
Zsanília Art.
Zsuzsa Férfi Fodrászat, Szécsény

A Palóc Néptáncegyüttes rimóci és rábaközi táncokat hozott a bálba

Fellépett a Savaria Táncegyüttes

A szép számú vendégsereg

A Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezõcsapata

A bálozók sokat táncoltak

