Ára: 200,-Ft
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Pálmai József Emléktorna
Az idén negyven éves mûködését ünneplõ SKSE öregfiúk
egyesülete 2017. 02. 25-én 09.00-tól a salgótarjáni sportcsarnokban negyedik alkalommal rendezett nemzetközi teremlabdarúgó tornát szenior csapatok számára, az elhunyt alapító
tag, Pálmai József emlékére. A díjátadáson Pálmai Józsefné és
Pünkösdi József mûködött közre. A mérkõzéseket Marcsok János
és Pindroch Ferenc vezette. A vándorserleget egy évig a PITEFülekpüspöki öregfiúk csapata õrzi. A barátságos mérkõzésen a
kezdõrúgást Pálmai Józsefné végezte el.

2017 ÁPRILIS

A Rimóc Öregfiúk csapata mindenkit szeretettel vár
2017. április 8-án 10:00-ra a rimóci sportpályán
Rimóc, SKSE, Fülekpüspöki, Lukanénye csapatainak
részvételével megrendezésre kerülõ
Vincze Barna Emléktornára!
Következõ mérkõzés:
Április 22. 15:00 SKSE - Rimóc Öregfiúk mérkõzés

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Szent György hava

2017 ÁPRILIS

,,Az ember véges számú esélyt kap arra, hogy újrakezdhessen valamit ebben az életben,
véges számú esélyt, hogy ha a múltján nem is, de a jövõjén változtasson.” Sarah Dessen

Áprilisi híreink röviden

Csoportmérkõzések:
A-csoport: Karancsalja – SKSE öregfiúk 1–3,
SKSE öregfiúk – FTC Fülek 1–2, FTC Fülek – Karancsalja 4–2
B-csoport: Old Boys Pelikan Losonc – PITE-Fülekpüspöki 1–1,
Pite-Fülekpüspöki – Rimóc 2–1, Rimóc – Old Boys Pelikan
Losonc 3–0.
Helyosztók:
5. helyért: Karancsalja – Old Boys Pelikan Losonc 0–1.
3. helyért: SKSE öregfiúk – Rimóc 4–0.
Döntõ: FTC Fülek – PITE Fülekpüspöki 0–0 (hetesekkel: 1-2).
Végeredmény:
1. PITE-Fülekpüspöki (Csongor, Adamec, Ali, Csúz, Gáspár,
Haviar, Kalocsai, Molnár, Nagy, Rapi, Sándor, Tóth F., Tóth L.
Csapatvezetõ: Tóth László)
2. FTC Fülek (Balázs, Bari, Bencsik, Czene, Farkas, Kovács,
Mihály, Mizsér, Sáfrány, Titon, Végh.
Csapatvezetõ: Bencsik Gábor)
3. SKSE öregfiúk (Babják, Ács, Bozó, Chován, Horváth,
Jambrik, Juhász, Kiska, Kiss, Pintér.
Csapatvezetõ: Németh Csaba)
4. Rimóc (Baráth, Horváth, Fábián, Hamar, Kuris, Laczkó, Olaj,
Percze, Puruczki, Várszegi, Vincze, Virág.
Csapatvezetõ: Holecz Ferenc)
5. Old Boys Pelikan Losonc (Adamik, Bednár, Chamula, Dzúr,
Filipiak, Hrivnák, Jacmenik, Juhaniak, Kehér, Kukla, Magera,
Pravda. Csapatvezetõ: Jaroslav Gvusc Milan)
6. Karancsalja (Szabó, Babják, Báder, Cséki, Csicsman, Fodor,
Kozma, Laurencsik, Muzsik, Telek, Tóth I., Tóth L.
Csapatvezetõ: Borenszki Dezsõ).
Különdíjak:
Legjobb kapus: Csongor György (PITE-Fülekpüspöki)
Legjobb védõ: Pintér Zsolt (SKSE öregfiúk)
Legjobb támadó: Muzsik Sándor (Karancsalja)
Legtechnikásabb játékos: Fábián Róbert (Rimóc)
Közönség kedvenc: Peter Pravda (Old Boys Pelikan Losonc)
Gólkirály: Sáfrány Péter (FTC Fülek).
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Rimóc Öregfiúk csapata a Pálmai József Emléktornán
A felnõtt bajnokság állása:

Az ifjúsági bajnokság állása:

(Forrás: Nógrád Megyei Hírlap 2017. március 02.)

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.

Meglepõ, új információk kerültek
tudomásunkra, ezért a RSNA úgy döntött,
hogy azokat mindenkivel megosztja.
A Nemzetközi Szabvány-Bizottság határozatának értelmében tegnaptól 100 kg
vas nehezebb, mint 100 kg toll. Még nem
tudni, hogy a tollfelvásárlásra milyen
hatással lesz a döntés, a tõzsdén mindenesetre felkészültek a legrosszabbakra. A
fémgyûjtõk szakszervezetének tagjai
örömüknek adtak hangot.
Megfigyelõk a Magashegyi úton az elmúlt
héten többször látták a zordót. A fekete
kutya képében megjelenõ baljós ómen
mindenkire a frászt hozta. Annak érdekében, hogy elkerülje a szerencsétlen találkozást, naponta 3x1 alkalommal legalább két
ember jelenlétében ugráljon körbe egy
széket, valamint ha szemtõl szembe találja
magát vele, nedvesítse meg ujja hegyét, és
igazítsa meg szemöldökét, majd emelje fel
mindkét karját, és tátsa el a száját, ezzel
jelezve a zordó felé, hogy nem fél tõle.
Kivéve, ha fél. Akkor fusson!
A rimóci féketõ mintájára brit tudósok
kifejlesztették a fésapkát. Ennek funkciója abban merül ki, hogy viselõjérõl a
kötekedõ alakok ne tudják megállapítani,
hogy van e rajta sapka, vagy nincs rajta
sapka. Javasoljuk bizonyos esetekben (a
funkció bõvítése érdekében) a férfiaknak
a fészakáll borotválását, hölgyeknek a
nadrágszoknya viselését.
Az értéktár bizottság erõsen gondolkodik,
hogy az értéktárba felveszi a Helyi

Alkoholisták Dalkörét (HAD). Aki
szeretne HADba állni, jelentkezzen a
kocsmákban, felvétel véralkoholszint
alapján meghatározott sorrendben. A
bizottság elkezdte az értékgyûjtést, ezért
most közöljük az egyik lejegyzett nóta
szövegét, ami esélyes lehet az HUnicum
cím elnyerésére: „Hajeejeje bajajajajej,
dadadadejjejbedej! Hej! Mindmegittamamam, hejdejejj, ajajjjajj … Hej! Na. Na?
Nana!Nanananananananananananaaaaaaaa.”
A fiatalok körében sajnos új kábítószer
kezd elterjedni. A heroin és krokodil után
a KÕ nevezetû, egyáltalán nem szintetikus kábító szer szedi áldozatait. A minimum fél kilós kiszerelésben beszerezhetõ
anyag (aminek alapanyaga leggyakrabban bauxit vagy homokkõ) a többi droghoz hasonlóan súlyos agykárosodást
okoz. Alkalmazásáról elég annyit leírni,
hogy a félkilós KÕ-vet a fiatalok egymás
halántékához csapkodják, ezzel általában
egy órás eszméletvesztést, majd 8 napon
túl gyógyuló sérüléseket okozva. Kérjük,
ha a gyermekénél követ talál, azonnal
értesítse a rendõrséget. Meglepõ módon a
KÕ-rõl már korai magyar irodalmi
forrásokat is találni, megemlíti Arany a
Toldiban („repül a nehéz KÕ… kit
hogyan talál el”), Ady A föl-földobott kõ
címû versét is errõl írta, és az Üvegtigris
2-ben az egyik karakter halála is ehhez
köthetõ, és memoárjában is megemlítik:
„Isten veled Kavics, te KÕ!”.

Kunszery Gyula:

Húsvéti fák
Azon a vasárnap ujjongtak a pálmák,
mert a megváltásnak messiási álmát
valósulva látta Jeruzsálem népe;
jött Jézus... lepleket dobtak le elébe,
s lengettek fölöttebüszke pálmaágat,
azon a vasárnap.
Akkor, csütörtökön a szelíd olajfák
karcsú ágaikat lankadtan lehajtják,
mert a Gecsemane - kertben gyötrelemmel
vért verejtékezett egy magános ember,
vére szétfolyott a fekete rögökön,
akkor csütörtökön.
Azon a pénteken szomorú szél susog,
búsan hajladoztak bánatos cédrusok,
mert fönn a Golgotán cédrusfából ácsolt
kereszten függött egy véresre korbácsolt,
meggyötört, megkínzott kihûlt, sápadt tetem,
azon a pénteken.

S a másik vasárnap úgy pirkadat tájba\'
kivirult a világ valamennyi fája,
északi fenyõktõl délszaki pálmákig
mind üdén kizöldell, lombot hajt, virágzik,
mert halottaiból Jézus ím feltámadt
Rimóc Sham News Agency / Rimóci ezen a Vasárnap!

Álhírügynökség – a megbízhatatlan forrás
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Április 2. (vasárnap) 16 Rimóc-Berkenye bajnoki labdarúgó mérkõzés
00
Április 8. (szombat) 10 Vincze Barna Emléktorna a sportpályán
00
Április 8. (szombat) 17 A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
elõadása Szécsényben
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Április 9. (vasárnap) 15 NYILVÁNOSSÁG NAPJA
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Április 9. (vasárnap) 16 Héhalom-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Április 11. (kedd)
KÖLTÉSZET NAPJA
Április 15. (szombat)
Ároktisztítási határidõ
Április 16-17.
HÚSVÉT
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Április 16. (vasárnap) 16 Rimóc-Karancsberény bajnoki labdarúgó mérkõzés
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Április 22. (szombat) 16 Balassagyarmat-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
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MUNKA ÜNNEPE
00
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ANYÁK NAPJA

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
a Rimóci Újság szerkesztõsége!
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
A képviselõ-testület március hónapban két ülést
tartott. Az elsõt az idõközi polgármester választást
követõen, március 9-én, melyen Beszkid János településünk polgármestere tette le esküjét a képviselõ-testület
elõtt, majd Golopi Károly képviselõ esküjét vette ki
polgármester úr. Titkos szavazással, polgármester úr
javaslatára Kiss János képviselõ urat választotta meg a
testület a település alpolgármesterévé. Ezt követõen a
testület 224. 400.-Ft/hó összegben állapította meg a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját,
valamint 33. 300.-Ft/hó összegben került megállapításra
a költségtérítése. Alpolgármester úr tiszteletdíjáról a
képviselõi tiszteletdíj mértékéig, költségtérítésérõl pedig
teljes egészében lemondott, melyet a testület elfogadott.

2017 ÁPRILIS

A támogatásra rendelkezésre álló összeg az EFOP1.6.2-16 pályázat esetében 22 milliárd forint, a támogatott
pályázatok száma várhatóan: 110-488 db; míg az EFOP2.4.1 pályázat esetében 22,85 milliárd forint, a támogatott
pályázatok száma várhatóan 120 db. A támogatás intenzitása 100 %-os. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
részt kíván venni a pályázati lehetõségeken és benyújtja
pályázatát mindkét EFOP-os pályázatra. Évek óta
fennálló probléma a konyha vezetése, ennek megoldására
a képviselõ-testület annak átszervezésérõl döntött.
A következõ képviselõ-testületi ülésre március 23-án
került sor, melynek keretében a képviselõk elfogadták a
polgármester szabadságolási tervét; a Közbeszerzési
Tervet, valamint Rimóc Község Önkormányzat 2016 évi
belsõ ellenõrzési jelentését. Döntött a testület arról, hogy
az önkormányzat részt kíván venni az önkormányzatok
rendkívüli támogatása címû pályázati kiíráson, valamint
jóváhagyták a Rimóci Nyulacska Óvodába történõ
beiratkozás idõpontját, mely 2017. április 20-21-én 8.00 –
16.00 óra között lesz.

Elfogadásra került azönkormányzati tulajdonú
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjáról szóló 5/1996. (IV. 1.) rendelet módosítása,
melynek értelmében 2017. április 1. napjától a következõ
m2 árak lettek megállapítva:
a./ Összkomfortos lakás esetén:

240.- Ft/m2

b./ Komfortos lakás esetén:

192.- Ft/m2

c./ Félkomfortos lakás esetén:

120.- Ft/m2

d./ Komfort nélküli lakás esetén:
e./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség:

96.- Ft/m2
2

48.- Ft/m

2017. január 1-jétõl minden olyan településen kötelezõ
a bölcsõdei ellátás (Bölcsõde, mini bölcsõde vagy családi
bölcsõde) megszervezése, ahol a településen élõ 3 év alatti
gyermekek száma meghaladja a 40 fõt vagy arra legalább
5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik.
Az önkormányzat ezt a kötelezõ feladatot feladat-ellátási
szerzõdés keretében a Váci Egyházmegye Szamaritánus
Szolgálat Intézményfenntartó Központon keresztül
kívánja elláttatni. A bölcsõde kialakításához az elõkészületeket megtettük. Az általános iskola és a konyhaátszervezéséhez kapcsolódó-, valamint a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában tartandó szavalóverseny támogatásáról
és ingatlan ajándékozásának (Rimóc, Szécsényi utca 1.)
elfogadásáról is születtek testületi döntések.
dr. László Tünde
jegyzõ
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Ifjúsági csapat eredményei
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Nyilvánosság Napja megtartásáról is határozott a
képviselõ-testület. Az idõpont 2017. április 9 (vasárnap) 15.00
óra, helyszíne: Dr. Manga János Közösségi Ház nagyterme.
Minden érdeklõdõt hívunk és várunk a rendezvényre.

Az Egyebek napirendi pont keretében egy örömteli
hírt közölt polgármester úr a képviselõkkel, melynek
értelmében az 56-os Emlékbizottság az önkormányzat
által benyújtott „A Forradalom lángja” címû pályázatot
elfogadta és a megvalósításhoz 4. 232. 800.-Ft összegû
támogatást ítélt meg. Az azóta eltelt idõszakban a bizottság pozitív döntése értelmében a pályázat megvalósításának idõpontját is meghosszabbították 2017. június 15-re,
így az elnyert támogatásból meg tud újulni az 1956-os
emlékmû és környezete.
Szegregált élethelyzetek felszámolására komplex
programot írt ki Magyarország Kormánya, melynek értelmében két pályázat keretében (EFOP-1.6.2-16; EFOP2.4.1) többek között lehetõség nyílik:
• A telepeken és telepszerû lakókörnyezetben élõk szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására;
• Növekedhet a bevont személyek képzettségi szintje;
• Javulhatnak a programba bevont iskoláskorú gyermekek iskolai elõrehaladási esélyei;
• Javulhat a célterületen élõ személyek egészségi állapota;
• Növekedhet azon személyek száma, akik a társadalmi
felzárkóztatást segítõ – különösen oktatási, képzési és
foglalkoztatási – programokba be tudnak kapcsolódni
• Csökkenhet a szenvedélybetegséggel rendelkezõk száma stb…

2017 ÁPRILIS

Folytatódik a bajnokság csapataink számára
14. forduló: Rimóc - SBTC 3-7 (1-4)
Vezette: Gordos Á. (Gordos Á. M., Lovasi)
Rimóc: Janusek - Kuris (Kormány), Molnár M., Benécs, Csizmadia
(Szita L.) - Laczkó Zs., Rácz I., Mohácsi (Matyóka), Laczkó L.,
Bangó R. (Rádi) - Szita B. Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt. Gól: Szita B.
(2), Laczkó L., ill. Bakos (2), Bata (2), Czigler (2), Oláh F.
Jók: Szita B., ill. Czigler, Bata, Bakos
Egyperces gyászszünet elõzte meg a mérkõzést, a helyiek, egykori
sportelnökük, a tavalyi év novemberében tragikus hirtelenséggel elhunyt
Beszkid Andor emléke elõtt tisztelegtek néma felállással a jelenlévõk. A
kezdõsípszót követõen semmit sem bíztak a véletlenre a 'tarjániak, akik
könyörtelenül használták ki riválisuk védelmének hatalmas hibáit, így
röpke huszonöt perc után négygólos fórra tettek szert. Az elsõ felvonás
hajrájában már ébredeztek a szépítõ házigazdák, ekkor bánhatták igazán
korábban elkövetett baklövéseiket. A második játékrészben hiába
iparkodtak a rimóciak, már nem tudták megragadni a veszett fejsze
nyelét, bár még három ízben eredményesek tudtak lenni, a Stécé sem
lankadt, a meccset kézben tartó fekete-fehérek pedig végül héthármas gyõzelemnek vigadhattak.
Mátyás Zsolt: Tudtuk a mérkõzés elõtt, hogy nem mi vagyunk a
találkozó esélyesei, de ilyen gyenge teljesítményre nem számítottam!
Az elsõ félidõ katasztrofálisra sikeredett, a második valamivel jobbra,
de akkor sem tudtunk önmagunkhoz képest olyan teljesítményt
nyújtani, ami elvárható a csapattal szemben. Küzdöttünk, de sajnos
rengeteg hibával és ötlettelenül játszottunk, így más eredmény nem
is születhetett, a játék minden területén lefocizott minket az SBTC, a
vendégek gyõzelme teljesen megérdemelt.
Csatlós Tamás: Gratulálok a csapatnak a jó bajnoki rajthoz! Hamar
eldõlt a mérkõzés. Hét szép akciógólt szereztünk! Arra azért figyelni
kell, hogy ha eldõlni látszik a meccs, akkor se engedjünk ki. Két
meghatározó játékosunk hiányzott, ha õk is csatlakozni tudnak, még
jobb lehet a játékunk. További sok sikert a Rimóc csapatának!

15. forduló: Cered-Rimóc 3-2 (3-2)
Vezette: Telek (Gordos Sz., Kazinczi B.)
Rimóc: Janusek - Kuris (Csizmadia, 81.), Rádi B., Benécs, Molnár
M. - Laczkó Zs., Szita L., Mohácsi L., Laczkó L. - Kiss P. (Kormány,
75.), Szita B. Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Gól: Ferhan (12.),
Liszka (14.), Lenkó (19.), ill. Kiss P. (4., 32.) Sárga lap: Lázár K.,
Mohácsi, Kiss P. Piros lap: Rádi B. (44., Rimóc)
Jók: Gál D., Lenkó, Znamecz, ill. Benécs, Szita B., Kiss P.
Alaposan bekezdtek a csapatok az elõzetesen valamelyest
lefutottnak kinézõ meccsen: a rimóciak elég hamar megrezgették a
hálót, a beszedett találat viszont kellõképpen feltüzelte a címvédõt,
melynek eredményeképpen, az elsõ etap felénél már három-egyre
vezettek a hazaiak. Az egy körrel ezelõtt csúnya pofonba beleszaladó
vendégek becsületére váljék, hogy a késõbbiekben sem adták fel,
mindent megtettek a meglepetés érdekében. A nyitó fél órát átlépvén,
a duplázó Kiss révén szépített a hátrányban lévõ gárda, majd akár
még az egyenlítés is megtörténhetett volna, mind a pihenõig, mind
pedig a fordulást követõen, sem az idõközben tíz fõre olvadó
látogatók, sem a meccset végérvényesen eldönteni képtelen
házigazdák nem sáfárkodtak már jól lehetõségeikkel, így maradt a
korábban kialakuló, három-kettes ceredi sikert jelentõ végeredmény.
Jeney Gyula: Próbáltunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy
ez meccs döntetlenre végzõdjön, szerencsére nem sikerült...
Mátyás Zsolt: Jól kezdtük a mérkõzést, hamar sikerült gólt
szereznünk. Aztán jött a szokásos, tizenöt perces rövidzárlat, ekkor
amatõr hibákat vétettünk, amiket a hazai csapat könyörtelenül
kihasznált. Még a szünet elõtt vissza tudtunk jönni a meccsbe, ismét
a kapuba találtunk, és egy óriási helyzetünk volt az egyenlítésre. A
második játékrészben kiegyenlített játék folyt a pályán, amit sajnos
végig emberhátrányban kellett eltöltenünk. A kapuk nem nagyok
forogtak veszélyben, a pontlabda viszont ott volt a kezünkben, a
kapussal szemben azonban nem tudtuk kihasználni a ziccert.
Összességében javult a játékunk a múlt hetihez képest, a mai
találkozón tíz emberrel is volt tartása a csapatnak, ami bizakodásra
ad okot a jövõt illetõen.
16. forduló: Rimóc szabadnapos
Forrás: nogradifoci.hu

Edzõmérkõzések:

Rimóc – Lukanénye 3 – 2 (szombat)
Jó hangulatban indult a mérkõzés, annak ellenére, hogy elégé
tartalékosan voltunk meg. Az elsõ félidõben tapogatóztak a csapatok,
de mindkét oldalon alakultak ki helyzetek. A második félidõben
könnyedebben játszottunk és átvettük a mérkõzés irányítását.
Gólok: Balázs Gergõ, Csík Rómeó, Csík Dávid

Rimóc – Ludányhalászi 9 – 1 (vasárnap)
Rimóc: Rácz Tamás, Kõmûves Tamás, Csuka Zsolt, Oláh Áron, Imre
Zoltán (Laczkó Péter), Hegedûs Balázs, Szoldatics Dávid, Szoldatics
Milán, Balázs Gergõ, Kormány Richárd (Janusek Dániel), Csík Rómeó
Még a bemelegítés elõtt történt egy sérülés, mely nem a legjobb a
bajnokság elõtt 2 héttel. Nem túl nagy iramú volt a mérkõzés, nagyon
látszott a két csapat közt a gyorsasági különbség, mely a helyzetekben
meg is látszódott, hiszen már az elsõ félidõben 4-gyel vezettünk. A
második félidõ is hasonlóképpen alakult. Köszönöm szépen a
Ludányiaknak a sportszerû mérkõzést és Bangó Rómeónak, aki
levezette. Gólok, Balázs Gergõ 3, Csík Rómeó 3, Szoldatics Dávid,
Kormány Richárd, Hegedûs Balázs

Somos U17 – Rimóc 6 – 3 (szombat)
Rimóc: Rácz Tamás, Kõmûves Tamás, Csuka Zsolt, Puszta Erik,
Oláh Áron, Hegedûs Balázs, Szoldatics Dávid, Szoldatics Milán,
Csík Dávid, Balázs Gergõ, Csík Rómeó
Sajnálatosan ide is csak tartalékosan tudtunk elmenni, de ennek
ellenére nem adta fel a csapat. Nagyon látszott az edzéskülönbség,
hiszen õk heti 3-at mi pedig egyet edzünk kis létszámmal. Az elsõ
félidõben 1-2-es vezetéssel tudtunk fordulni, de a második félidõre
elfáradtunk és nem tudtuk tartani az iramot. Ezek ellenére pozitív volt
számomra a mérkõzés, hiszen ha komplett csapattal mentünk volna
szorosabb lett volna az eredmény.
Gólok: Csík Rómeó2, Balázs Gergõ

Lukanénye – Rimóc 2 – 5 (vasárnap)
Rimóc: Rácz Tamás, Laczkó Péter, Csuka Zsolt, Oláh Áron, Hegedûs
Balázs, Oláh Ákos, Szoldatics Dávid, Szoldatics Milán, Csík Dávid,
Csík Rómeó
Ismét tartalékos csapat volt, ami nagy fejfájást okozott egy héttel a
bajnokság elõtt. Nagy öröm volt számomra, hogy Oláh Ákos nem ért
haza az indulásra, ennek ellenére kijött utánunk, kisegíteni a csapatot.
A rossz idõ miatt nem a saját pályájukon fogadtak minket, hanem a
szomszédos falu pályáján, mely nem volt a legjobb minõségû.
Folyamatosa mi irányítottuk a mérkõzés. Mindkét oldalon volt 2 – 2
tizenegyes, melybõl csupán egy gól esett. A második félidõben már
szinte csak mi támadtunk, de csak 2 helyzetbõl tudtunk gólt szerezni.
Gól: Csík Dávid2, Oláh Ákos, Csík Rómeó2, Piros lap: Puszta Erik

Bajnoki mérkõzés
14. forduló: Rimóc szabadnapos
15. forduló: Cered – Rimóc 2 – 2 (0-1)
Rimóc: Janusek Dániel, Csuka Zsolt(Sporner Adrián), Puszta Erik,
Kõmûves Tamás, Imre Zoltán(Oláh Ákos), Szoldatics Dávid(Rácz
Tamás), Csík Csaba, Szoldatics Milán(Bangó Ronald), Csík Rómeó,
Rácz Adrián, Balázs Gergõ, (Oláh Bence)
Nagyon fontos volt számunkra ez a mérkõzés, hiszen az elsõ hely volt
a tét. Visszafogottan kezdtünk és szépen lassan egyre több helyzetet
alakítottunk ki. A 13. percben Csík Rómeó távoli lövéssel szerezte
meg nekünk a vezetést. Innentõl kezdve már nyugodtabban
játszottunk. A második félidõben sem engedtünk ki és egy jól beadott
szögletet követõen a 64. percben Balázs Gergõ bólintott a kapuba. Itt
már lehet, hogy túlságosan megnyugodott a csapat, hiszen a 77.
percben egy bedobást elrontva nem tudtunk felszabadítani és kaptunk
egy gólt. Ismét visszaálltunk és óvatosabban kezdünk játszani. A 88.
percben egy sajnálatosan egy rosszul belepiszkált labda a saját
kapunkban landolt, mellyel kiegyenlítettünk az ellenfélnek.
Véleményem szerint, ha önzetlenebbül játszunk és nem csak a
góllövés járt volna a fejünkben, akkor fölényesebben tudtunk volna
nyerni.
Gól: Csík Rómeó, Balázs Gergõ Sárga lap: Oláh Ákos
Jók: Oláh Ákos, Puszta Erik, Csík Rómeó, Szoldatics Milán
16. forduló: Rimóc szabadnapos

Laczkó Péter
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JÓ MINÕSÉGÛ
DESIREE VETÕBURGONYA

FELHÍVÁS
BÖLCSÕDE

és takarmányburgonya ELADÓ!

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Váci Egyházmegye Szent Anna Katolikus Családi Bölcsõde Hálózatának egyházmegyei fenntartójával a kötelezõ
bölcsõdei feladatellátásának teljesítésére megállapodást
kötött.
A rimóci családi bölcsõdébe elsõsorban azon 0-3 éves korú
gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek szülei, gondviselõi munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy a közeljövõben
munkavállalást terveznek; továbbá mindazok jelentkezését, akiknek gyermeke hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos helyzetû, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A jelentkezési lapokat a Közös Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadási idõben
hétfõn: 8.00 - 16.00
szerda: 8.00 - 16.00
péntek: 8.00 - 12.00 Mócsányné Tóth Anita ügyintézõtõl
lehet igényelni, melyhez kérjük behozni a következõ
dokumentumokat:
- mindkét szülõ (ill. gondviselõ) munkahelyi igazolását a
munkaviszonyáról, illetve a munkába állásának várható
idõpontjáról (eredetiben marad a jelentkezési lap mellékleteként)
- a gyermek TAJ-kártyáját,
- a gyermek lakcímkártyáját,
- oltási kiskönyvét (utóbbi 3 dokumentumról fénymásolat
készül a jelentkezési lap mellékleteként)
- szülõk adatainak igazolásához: a szülõk személyi igazolványa és lakcímkártyája

Érdeklõdni: Holecz Ferencnél a
0630/938-6311-es telefonszámon lehet.

Jó állapotban lévõ

****-os

LEHEL HÛTÕLÁDA ELADÓ
Érdeklõdni: Beszkid Jánosné
Rimóc, Kossut út 7.

Gólyahír:

A bölcsõdei igényre történõ jelentkezés határideje:
április 15.

Vincze Benedek 2017. 03. 17.

Rimóc Község Önkormányzata

Szülõk: Vinczéné Bacskai Claudia és Vincze Attila

V

Kormány Vince

1931-2017
Kossuth u. 26.

1948-2017
Magashegyi u. 7.

V

Kobela András

Percze Jánosné

Mócsány István

1934-2017
Varsányi u. 97.

1937-2017
Kossuth u. 12.

1953-2017
Kiskert u. 18.

Mély fájdalommal emlékezünk
arra, a 10 évvel ezelõtti napra, amikor
VINCZE ISTVÁN szíve utolsót dobbant.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
egy néma percet emlékének.

Rimóc Község Önkormányzata

nagyböjt virághetében megvalósuló

„Hegyet hágék, lõtõt lépék…”

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Az NMI Mûvelõdéi Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Rimóc
Község Önkormányzata részére 1 fõ közösségi munkás közfoglalkoztatott fogadását és a szervezetnél történõ feladatvégzését tette lehetõvé. Várjuk mindazon rimóci lakos érdeklõdését, akik részt szeretnének venni a programban!
Jelentkezési határidõ: április 15.
Jelentkezni személyes Beszkid János polgármester úrnál lehet.

A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum
szeretettel meghívja Önt

Megemlékezés

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

RIMÓCI ÚJSÁG

Településünket képviseltük
Spanyolországban
Még tavaly decemberben kalondai barátaink meghívását
elfogadva kerültünk bele egy nemzetközi programsorozatba.
Rimócot és Magyarországot dr. László Tünde jegyzõ és
jómagam képviseltük a 14 európai ország küldöttei között.
Spanyolország, Románia, Portugália, Szlovákia, Litvánia,
Lettország, Olaszország, Magyarország, Szerbia, Franciaország, Görögország, Bulgária, Horvátország, Macedónia
képviselõi vettek részt a konferencia sorozatba.
Április 11-én szombat este indultunk a kalondaiakkal. Egy
Vecsésen töltött éjszaka után, másnap reggel 7 óra után indult a
repülõgép Budapestrõl a portugáliai Portóba. Ott néhány órás
tartózkodás, városnézés után csatlakoztak hozzánk a litván, a
lett és a szerb küldöttek. Több mint három órás buszozás után
este fél tízkor érkeztünk meg a konferencia színhelyére a
spanyolországi Santiago de Conpostélába. Gyors vacsora
után, az utazástól fáradtan hamar nyugovóra tértünk.
Hétfõn délelõtt a konferencia összes résztvevõje egy szép
épület elõadótermében mondta el, hogy mit érdemes tudni
településükrõl illetve bemutatták a lakóhelyükrõl készült
kisfilmet. A Rimócról készült kisfilmet Laczkó Kristóf segítségével készítettük el angol nyelven.
Ebéd után látogatást tettünk a Galícia tartomány
parlamentjében, majd néhány óra szabad program következett.
Mivel Santiagoban ér véget a híres el Camino (azaz a több száz
kilométeres gyalogos zarándokút) megnéztük a gyönyörû
katedrálist (éppen felújították!), ahol sikerült bekapcsolódni
egy szentségimádásba és a szentmisén is részt vehettünk. A
spanyolok hozzánk képest késõn este kilenc óra után
vacsoráznak. Ezen az estén hideg és rendkívül szeles volt az
idõjárás.

3

Kedden egy másik
közeli város Noia politikai iskolája adott helyet
a délelõtti konferenciának, amely az euroszkepticizmusról szólt.
(Mennyire elégedettek
vagy nem, az egyes
nemzetek az Európai
Unióval?!) Mi magyarországi magyarok és a
felvidékiek is elmondtuk a véleményünket a
többieknek. Rövid szabadidõ után egy spanyol
dudás-dobos hagyományõrzõ együttes szabadtéri mûsorát láthattuk. Elutazás elõtt
a résztvevõk megajándékozták egymást lakóhelyükrõl
származó apró tárgyakkal.
A késõi ebéd után öt óra körül indultunk vissza Portóba,
mivel az utolsó napi programokon mi már nem vettünk részt.
Utaztunk taxival, vonattal és késõ este kalandos utazás után
értünk a szállásunkra.
Március 15-én felkokárdázva korán indultunk a repülõtérre. Az idõeltolódás miatt délután fél háromkor landoltunk
Ferihegyen. Szerencsére csomagjaink is sértetlenül megúszták
az utazást. Vecsésen autóba ültünk és este öt óra körül értünk
Salgótarjánba. Úgy érzem méltóképpen képviseltük országunkat és falunkat a sokféle nemzet között, a Rimócról készült
kisfilm is sikert aratott.
A találkozónak folytatása lesz, júniusban szicíliai
Taormina várja a népek képviselõit.
Beszkid János

FELHÍVÁS

Akiér t a harang szólt...
Jusztin Ferenc

2017 ÁPRILIS

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

KOBELA ANDRÁS
(élt 83 évet)
Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló család

A szakrális néprajzban
Iskolateremtõ tudósok emlékére II. címû,
a kárpát-medencei magyar szellemi környezet
fejlõdéséért szervezett államközi konferenciára.

Idõpontja: 2017. április 5-8.
Helyszíne: Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum
A tudományos értekezések közt április 6-án csütörtökön
15.00 órai kezdettel tekinthetõ meg Paluch Norbert
vetített képes elõadása

„Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülõje”Egy észak-nógrádi palóc település
Máriás közösségének hat évtizede címmel.

FELHÍVÁS
Felhívom a község lakosságának figyelmét, hogy a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala a Szécsényi
Járás településeinek, így Rimóc község közigazgatási területén
is 2017. április 3-tól 2017. április 24-ig ebzárlatot és a gazdasági haszonállatok legeltetési tilalmát rendelte el.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályiról szóló 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet értelmébe a rókák veszettségének
megelõzése és a betegség leküzdése érdekében vakcinát
tartalmazó csalétkek repülõgépes kiszórására fog sor kerülni.
Az ebzárlat idõtartama alatt :
· a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetõleg a
kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy
emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását
vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
·kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

· a település területérõl kizárólag érvényes veszettség elleni
védõoltással rendelkezõ kutyát vagy macskát a hatósági
állatorvos kedvezõ eredményû vizsgálata után és engedélyével
szabad kivinni;
· az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ
vadászebek, fegyveres erõk és fegyveres testületek ebei, a
katasztrófa-mentõ ebek, a segítõ és terápiás ebek, valamint a
látássérült embereket vezetõ ebek rendeletetési céljuknak
megfelelõ használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt
korlátozás alól;
· az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevõket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat idõtartamára;
· az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
Mindannyiunk érdekében kérem a fentiek maradéktalan
betartását!
dr. László Tünde jegyzõ

Nyilvánosság Napja
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2017. április 9-én (vasárnap) 15.00 órától
a Dr. Manga János Közösségi Ház nagytermében tartja következõ Nyilvánosság Napját.
A rendezvényre minden lakót szeretettel hívunk és várunk.
Rimóc Község Önkormányzata
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„Zászlót készítettem rajzoltam, festettem,
ahogyan csak tudtam legjobban, legszebben.”
A szabadságharc emlékére március 14-én ellátogattunk a Petõfi
szoborhoz, ahová erre az alkalomra nemzeti színû lobogókat,
zászlókat, kokárdákat készítünk a gyerekekkel, amivel a szobor
környékét díszítjük. Alkalomhoz illõ dalokat, verseket tanulunk
ezekkel is a gyerekek magyarságát, hazaszeretetét erõsítjük. A
nagycsoportosok Petõfi Sándor: Nemzeti dal címû vers részletét
szavalták el, a középsõ csoportosok Menetel az ezred címû énekkel
készültek, a kiscsoportosok a „Hívjad a hívjad a falovacskát”
dalolták. A megelõzõ hét mindig érzelmi elõkészítéssel folyik, a
csoportszobák és öltözõk ünnephez illõ dekorációt kapnak, a lányok
pártát a fiúk csákót, díszítenek. Beszélgetünk a magyarságunkról,
nemzeti jelképeinkrõl, huszárokról, katonákról, csatákról.
Meghallgatjuk a gyerekekkel a Himnuszt és a Szózatot. Fontosnak
tartjuk, hogy az ünnepekkel, hagyományokkal már az óvodában
megalapozzuk a nemzethez fûzõdõ pozitív érzelmeket.

„Tíz, tíz, tiszta víz, olyan, mint a folyóvíz.”
Középsõ csoportosok az ünnepre hangolódva

Kiscsoportosok elsõ megemlékezése

A víz világnapja projekt hetében a folyók, tavak, patakok
élõvilágával ismerkedtek meg a gyerekek. Beszélgettünk a víz
felhasználásáról, óvásáról, védésérõl. Egy séta keretében
ellátogattunk a közeli Körtvélyes - patakhoz, ahol a gyerekek
megfigyelték természetes környezetében a patak élõvilágát. Mindig
nagy élmény a gyerekeknek mikor az elõre elkészített halacskákat,
kishajókat vízre bocsájtjuk. Heti játéktevékenységeink is a víz köré
csoportosultak, elõkerültek a horgászbotok, halak, hajók, építettünk
hidakat,benépesítettük a tavakat, folyókat, tengereket. Beszélgettünk Magyarország legnagyobb taváról, énekeltünk a Dunáról,
utánoztuk a víz mozgását, hullámzását. Ezzel a projekttel a
környezettudatos nevelésre szerettünk volna egy kicsit nagyobb
hangsúlyt fektetni, illetve a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy
jobban vigyázzanak környezetükre, ne pazaroljanak.

„Zöld az erdõ, zöld a hegy is a szerencse jön is, megy is
Gondok kése húsunkba vág, képmutató lett a világ”

Így emlékeztek a nagycsoportosok

,,Patak, hova fut a vized...’’

Március 28-án ünnepeltük a Roma Kultúra Világnapját óvodánkban.
Ez alkalomból a „Verhetetlen Roma Táncos Csajok” jártak nálunk,
akik a cigány tánc lépéseit mutatták meg nekünk. A cigány himnusz
éneklésébe mindenki bekapcsolódott a végére pedig vidám,
ritmusos roma táncház alakult ki. A hét folyamán hallhatnak még
cigány meséket, beszélgettünk a nemzetiség életmódjáról,
hagyományairól, szokásairól, mesterségekrõl. Megismertük a roma
zászlót, annak jelentését:zöld (mezõ) és kék (égbolt) színû, közepén
egy 16 küllõs csakra (vándor) kerék látható.Annak érdekében
szerveztük ezt a programot, hogy óvodásaink a minket körülvevõ
kultúrába bepillantást nyerhessenek. Kiemelt nevelési feladatunk a
másság elfogadására való törekvés, az egymás iránti tolerancia,
empátia, az egymáshoz való alkalmazkodás szabályainak
kialakítása.
Kiss Renáta

Tisztelt Szülõk!
Értesítem az érintett Szülõket, hogy a 2017/2018-as nevelési
évre történõ óvodai beíratásra a Rimóci Nyulacska Óvodában az alábbi idõpontokban kerül sor:
2017. április 20. csütörtökön 8-16 óráig
2017. április 21. pénteken 8-16 óráig.
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Adóslista 2017. március 30-ai állapot szerint

NYULACSKA HÍREK

A ,,Verhetetlen Roma Táncos Csajok’’ táncoltak nekünk
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A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
Ø a gyermek születési anyakönyvi kivonata
Ø lakcímet igazoló igazolvány
Ø a gyermek TAJ kártyája
Virágné Csábi Adrienn
óvodavezetõ

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi adó
és gépjármûadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot elérõ, 90 napon keresztül
folyamatosan fennálló adótartozással rendelkezõ adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét,
adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. Rimóc Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének döntése értelmében a jogszabályban foglaltaknak megfelelõen a helyben szokásos módon újságban,
honlapon, televízióban közzé tesszük az adósok hetente frissülõ listáját. Az újságban megjelenõ lajstrom a 2017. március 30ai állapotnak megfelelõ adósokat tartalmazza.
dr. László Tünde

Adózó neve

Megnevezése

Adótartozás

Székhelye

Lakhelye

3177 Rimóc, Balassi u. 4.

4 583 230

BACKDOOR Trans Kft. Vállalkozó

1184 Budapest, Aranyesõ u. 8.

2 063 997

Vincze Édesség Bt.

3177 Rimóc, Balassi u. 4.

2 038 129

VINEX Kft.

Vállalkozó

Vállalkozó

ST. IMÁNUEL KER. ÉS Vállalkozó
3177 Rimóc, Rákóczi u. 16.
SZOLGÁLTATÓ KFT.
Laczkó Béla
Egyéni vállalkozó 3177 Rimóc, Petõfi u. 20.

328 442

Fanvitex Bt.

Vállalkozó

204 714

Mócsány István

Magánszemély

217 400

3177 Rimóc, Temetõ u. 10.
3177 Rimóc, Nagykert út 26.

178 970

WHITE FLAT CAR Kft. Vállalkozó

1097 Budapest, Gyál u. 15.

172 839

DEPO General Kft.

Vállalkozó

3177 Rimóc, Akácos u. 21.

148 808

Szavanna gh Kft.

Vállalkozó

4400 Nyíregyháza

141 750

Zöld Élet Szoc. Szöv.

Vállalkozó

3177 Rimóc, Nagykert u. 31.

111 442

Bada Tibor

Magánszemély

3177 Rimóc, Akácos u. 26.

Vágvölgyi Ágnes

Magánszemély

3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.

79 384

Bangó Gyula

Magánszemély

3177 Rimóc, Hunyadi u. 44.

71 200

Szekeres Szabolcs

Magánszemély

3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.

65 690

Percze Lajos

Magánszemély

3177 Rimóc, Virág u. 20.

50 970

110 330

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

Felajánlott összeg

Felajánlók száma
(fõ)

935 164 Ft

350

18642902-1-12 3177 Rimóc, Madách tér 1.

97 772 Ft

33

RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES 18636615-1-12 3177 Rimóc, Nagykert út 1.

5 757 Ft

1

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET

18644928-1-12 3177 Rimóc, Madách tér 1.

28 480 Ft

17

RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET

18642139-1-12 3177 Rimóc, Szécsényi út 6.

104 925 Ft

36

RIMÓCI SPORT EGYESÜLET

19928502-1-12 3177 Rimóc, István király u. 1.

89 240 Ft

19

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

Technikai szám: 0011

Köszönjük, hogy a rimóci civil szervezeteket támogatja!
Forrás: http://nav.gov.hu/nav/szja1 1
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Fõvárosi Népdaléneklõ Verseny
Idén is sor került a minden évben megrendezett fõvárosi
népdaléneklõ versenyre, ahol alsósosztályú gyermekektõl
kezdve egészen a középiskolásokig részt vehetnek a szereplõk
egyéni, kiscsoportos, illetve nagycsoportos kategóriákban. A
verseny pedagógiai célja a tehetséggondozás, illetve a magyar
néphagyományok megismertetése, és a népdaléneklés elterjesztése a fiatalabbik generációk körében.
A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumból indultunk
erre a versenyre az énektanárunk, Horváth Tamás felkészítésével
kiscsoportos kategóriában. A csapatunk 3 személybõl állt:
Bold Amina, Pálfi Enikõ és Antónyi Flóra, 11. osztályos tanulókból.
Közös megegyezés alapján úgy döntöttünk, hogy rimóci
népdalcsokrot szeretnénk elõadni, ugyanis egyre nagyobb
érdeklõdés környezi a Nógrád megyei tradíciókat, különösképpen Rimócét.
Az általunk énekelt rimóci népdalcsokorban 3 népdalt adtunk
elõ: - Kedves édesanyám, elhagyott a szeretõm...

-

De szeretnék hajnali csillag lenni...
A rimóci temetõ sarkában

A Tiszán innen, Dunán túl nevezetû népdaléneklõ verseny
elsõ, kerületi fordulója január 25-én volt, ahol kiemelt arany fokozatú
oklevelet kaptunk, így tovább is jutottunk a fõvárosi fordulóra. A
verseny elõtt nagyon kevés idõnk volt felkészülni, de miután az
elsõ fordulón továbbjutottunk, még lelkesebbek lettünk, és egyöntetûen beleegyeztünk az ötletbe, hogy a tanárunk családjához
lelátogassunk Rimócra még a budapesti döntõ elõtt.
Enikõ, az elsõ forduló megnyerése után: „Nagyon
reményteljesnek éreztem magam, mindemellettnagyon izgultam a
következõ döntõ miatt. Néptáncos múltam miatt már volt egy kis
háttértudásom, hogy milyen lehet a rimóci népviselet.”
Ellátogattunk Jusztin Péter családjához, ahol - köszönhetõen
Jusztin Péternének - még jobban elsajátíthattuk a népdalcsokrunkat, majd átlátogattunk Déska Margit házába, akitõl kölcsönkaptuk a verseny idejére a gyönyörû rimóci népviseleteket,
amelyek a böjti idõszak szerint voltak összeállítva. A fõvárosi
verseny után még oda is jött hozzám egy nézõ, aki megdícsérte a
ruházatunkat, miszerint az volt a verseny legszebb öltözéke. Az
egész Rimócon töltött idõt nagyon élveztük, és teljesen magával
ragadott minket a falu csöndes nyugodtsága, ahol még az utcák

Soha nem szállhatsz le a
keresztrõl
Egy bizonyos Sebestyén atya a templomdombon található
Krisztus-keresztnél idõzött, és már régóta azért
imádkozott, hogy legalább egyszer, egy napra átvállalhassa a kereszten az Úr helyét. Egyszer aztán a Mester azt
mondta neki: „Rendben, egy napra helyet cserélünk. Te

feljössz ide a keresztre, s én leszek egy napig helyetted a
plébánián a szolgálatos. Csak egyet ne felejts: soha, semmiért
nem szállhatsz le a keresztrõl. Ki kell rajta tartanod.’’
Az atya örömmel és buzgón mindent megígért, és
felment a keresztre. Ahogy ott függött, arra járt egy
gazdag ember, kezében pénzes táskát tartva. Letette a
kereszt alá a táskát, és így imádkozott: „Uram, köszönöm,

hogy gazdaggá tettél és sikereket adtál az üzletben. Segíts,
hogy a következõ üzletem is bõséggel fizessen!” Ezzel
felkerekedett, ám a táskáját ottfelejtette. Kisvártatva egy
szegényesen öltözött fiatalember közeledett, kopott
táskájával. Letette a kereszt alá a földre a táskát, és
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köveiben is érezni lehetett az évszázadok értékeit! No persze a
több, mint 2 órás autóút kicsit fárasztó volt.
Másik versenytársam, Amina ezt mondta az elsõ döntõ után:
„Elõször nem éreztem túl esélyesnek a továbbjutásunkat, nem nagyon
akartam beleélni magamat. De miután lementünk Rimócra, onnantól
kezdve már nem csak egy népdalcsokorból állt a tudásunk, hanem sok
érdekességet is megtudtunk a településrõl, és izgalmas volt látni, hogy
mennyivel másabb és nyugodtabb ott az élet Budapesthez képest.
Õszintén szólva szívesen élnék ott idõsebb koromban!”
Személy szerint engem hihetetlenül lenyûgözött az ottani
atmoszféra, hogy mennyire elismerésre méltó, hogy a
hagyományokat még mindig milyen szinten õrzik, és
legfõképpen a ruhák voltak azok, amik tetszettek nekem.
Egyszerûen csodálatosak voltak, és úgy gondoltam hogy már el
is kezdek rá zsebpénzt gyûjteni, hogy vehessek magamnak egy
ilyen ruha-összeállítást!
A fõvárosi versenyen már nagyon szoros volt a mezõny, így
kiscsoportunk bronz minõsítést szerzett a fellépõk közül. Így
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Jusztin Péternek,
feleségének Jusztin Péternének, Déska Margit néninek és Horváth
Tamás tanárúrnak az önkéntes segítségükért, és legfõképp azért,
hogy hála nekik, 3 fiatal lány megismerkedhetett ennek a
falunak a gyönyörûségével, történelmével, szokásaival, és
csodálatos népviseleteivel. És ígérjük, nem fogjuk elfeledni,
hogy hogyan nevezik a különbözõ ruharészeket!
Antónyi Flóra

buzgón könyörgött: „Ó, Uram, nem találtam itthon
munkát, éhezik a családom. Ki kell utaznom Amerikába, egy
óra múlva indul a hajóm. Kérlek, vigyázz a családomra!”
Ezzel tovább is indult, ám véletlenül az ottfelejtett táskát
vette magához. Nemsokára szegényes öltözéke miatt
rendõrök állították meg, hogy igazolja magát. Amikor
kinyitották a táskát, nem hittek a szemüknek a rengeteg
pénz láttán. Mindjárt meg is bilincselték az ifjút, hogy
bizonyára lopta valahonnan, és már vitték is, hiába
tiltakozott kétségbeesetten. Az atya ezt már nem bírta
nézni. Leugrott a keresztrõl, és utánuk futott, mindent
elmagyarázott a rendõröknek, akik így elengedték a fiút,
a táskát pedig elvitték és visszaadták a gazdag
embernek. Az atya örömmel várta vissza Jézust, aki
azonban azt mondta: ,,Mondtam, hogy ne szállj le a
keresztrõl! De Uram, hiszen mindent jóvá tettem, ami itt el
lett rontva! Azt gondolod? A gazdag ember fegyverüzletbe
fekteti a pénzét, és emiatt háború fog kitörni, a fiú hajója
pedig elsüllyed, õ meghal. Ha hagytad volna a dolgokat úgy
történni, ahogyan vannak, akkor élne a fiú, és nem törne ki
háború.”
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
A tavaszi napsugarak márciusban a legfiatalabb
babákat is a gyerekházba csalogatták. A hónap folyamán
több programba is bekapcsolódhattak a gyerekek és a
szülõk. Nemzeti ünnepünk alkalmából Kossuth-kiflit
sütöttünk. A családok számára egész hónapban volt
lehetõség virágos babaszoba díszek készítésére. Készülünk
már a húsvétra, búzát ültetünk cserépbe a gyerekekkel,
mondókázunk és természetesen tojást festünk.
Áprilisban a nagymamák és az édesanyák számára
készítünk meglepetéseket, mert közeledik az év egyik
legszebb ünnepe, az anyák napja. Várunk minden kedves
érdeklõdõt, aki ebbõl az alkalomból gyermekérõl személyes ajándékot, emléket szeretne készíteni a maga és a
nagymamák számára.
Szitáné Mócsány Zsuzsa

KARINTHY FRIGYES:

Barabbás
A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján,
és csendesen megindult az úton. Két oldalt füstölögtek a romok.
Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsõt azok közül, akik
Pilátus háza elõtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel
vonított a vörös felhõk felé.
Megállt elõtte, és így szólt:
– Itt vagyok!
Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett.
– Rabbi, rabbi! – zokogott.
És a mester szelíden folytatta.
– Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert visszamegyek
Jeruzsálembe, Pilátus háza elé és új törvényt kérek magamra és
reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte
Barabbás.
A nyomorult pedig feltápászkodott és az õ öltönyét megragadta.
– Mester! – kiáltott elfulladva és könnyek között – ó mester,
jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg,
mit tegyek! Mondd meg, mit mondjak!
– Semmit, mondta õ szelíden – csak azt, amit három nap elõtt
kellett volna mondanod, mikor Pilátus megállt a tornácon és
megkérdezett titeket: „Kit engedjek el hát közülük, Barabbást, a
gyilkost, vagy a názáretit?”
– Ó, én bolond! – kiáltott a nyomorult fejét öklével verve, – ó, én
bolond, aki Barabbást kiáltottam! Barabbást, aki ide juttatott!
– Jól van – folytatta szelíden a mester – most jöjj hát velem
Pilátus háza elé, ne törõdj semmivel, ne figyelj semmire, csak
rám, és amikor én intek neked, kiáltsd egész szívedbõl és egész
tüdõdbõl: „A názáretit!”; mintha azt kiáltanád: „Az életemet!”
Az pedig követte õt.
És találnak útközben egy másik nyavalyást, akinek Barabbás
elvette házát, feleségét, gyermekét és szemeit kiszúratta.
És õ homlokon érinté csendesen kezével és így szólt:
– Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én
kezemmel érintelek, kiáltsad: „A názáretit!”; mintha azt
kiáltanád: „A házamat! A gyermekemet! A szemem világát!”
Az pedig felzokogott és követte õt.
És találtak még másikat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak
összekötve és nyakára hurkolva, õt magát pedig arccal lefelé
bûzhödt mocsárba nyomta le Barabbás, tetvek és csúszómászók
közé.
Odament hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt:
– Ismerlek téged. Te költõ voltál, aki a lélek rajongó repülését

hirdetted: Jöjj velem, és amikor intek, kiáltsad: „A názáretit!”;
mintha ezt kiáltanád: „A szabadságot! A léleknek és a
gondolatnak a szabadságát!” Az pedig megcsókolta az õ saruját
és csak a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral.
És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult
bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett. És
mindegyik külön-külön zokogva verte mellét és könyörgött
neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell: „A názáretit!”; mintha
azt kiáltanák: „Békesség, békesség! Békesség e földön!”
Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé.
Pilátus a tornácon ült és estebédjét költötte Barabbással, a
gyilkossal. Kövéren és fénylõ arccal ültek ott, nehéz borokat
ittak, és drága ételeket ettek arany edények fenekérõl: skarlátpiros palástjuk messze világított.
A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte õt, a tornác
elé járult és felemelvén átszegezett kezeit, szelíden szólni
kezdett:
– A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus! Törvény és
szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsátod, úgy,
ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, engem
megfeszítettek – de vissza kellett térnem halottaimból, mert
láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság
mögöttem megismerte Barabbást és most új törvényt akar.
Kérdezd meg õket újból, amint a törvényeinkben meg vagyon
írva.
Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és kiállván a
tornác szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon és szólt:
– Hát kit bocsássak el már most, Barabbást, vagy a názáretit?
És akkor õ intett nekik.
És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a
sokaság.
És a sokaság ezt kiáltotta: „Barabbást!”
És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt
kiáltotta: „A názáretit!”
A Mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett
rajtuk. És külön-külön megismeré mindegyiknek az õ arcát, de e
sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely
ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az õ arcába,
véres szemei hunyorogtak és szájából büdös lé szivárgott és
torkából úgy bömbölt rekedten: „Barabbást!”; mintha azt
hörögné: „Halál! Halál! Halál!”
Pilátus pedig zavartan lesütötte az õ szemeit és mondá neki: „Te
látod…”
Õ pedig bólintott fejével és csendesen felmenvén a lépcsõn,
kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.
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Emlékezõ

Március 15-ei megemlékezés
iskolánkban
2017. március 14-én, délelõtt 10 órakor került sor,
amikor is a 162 éve kitört magyar forradalom hazánk
újkori történetének meghatározó eseményére emlékeztünk. Az ünnepi mûsorra nagy lelkesedéssel készültek a
résztvevõ tanulók. A mûsor során a jelenlévõk felidézhették az 1848. március 15-ei forradalom legfontosabb
helyszíneit és eseményeit, illetve a forradalomhoz
kapcsolódó dalokat, verseket hallhattak, valamint egy
táncot is láthattak az 5-6. osztályos lányok közremûködésével. A mûsorban részvevõ gyerekeken kívül
az iskola minden tanulója kivette részét az elõkészületekbõl azért, hogy az iskola ablakaiban, az osztálytermekben
és a folyosókon megfelelõ díszítés legyen, így az 1848/49es forradalom és szabadságharc évfordulójára méltó
módon tudjunk emlékezni. A mûsort zárásaként az iskola
teljes tanulóközössége tanáraik kíséretében átvonult a
Petõfi szoborhoz, ahol az emlékezés koszorúját helyezték
el.

Rejtvényfejtõ verseny

Ötödik alkalommal, március 7-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. 7 féle rejtvénnyel 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
Szeles Anett hozzáláttak a munkához.
Kisebb egészséges hangzavar uralta az osztálytermet, jó volt látni a tanulók igyekezetét, leleményességét
és azt, ahogy a csapatok tagjai 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 Párduc lányok csapata lett 79 pontból
75-öt értek el.
Tagjai:
·
·
·
·

Rácz Dzsenifer
Bangó Stella
Oláh Vincencia Mária
Oláh Emília

4.osztály
3.osztály
2.osztály
1.osztály

Gratulálunk nekik!
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Nem csak a sport révén, de magánemberként is jó viszony
volt köztünk. Bizalmat adott nekem. Azt gondolom, ilyen
embernek, mint õ, nem lehet nem jó barátja lenni.
Az egyik születésnapomon történt, hogy igyekeztem
valahová, de meglátott és behívott magához, hogy koccintsunk egyet az egészségemre. Azt mondta, hogy ,,igaz, hogy
nem iszok, de veled most koccintok.’’ Jó érzéssel tölt el, ha
visszagondolok erre.
A mai napig nagyon bánt a dolog, hogy nem tudtam ott
lenni a temetésén. (Sajnos fuvar volt és nem vállalta be senki
helyettem.) Megfogadtam, hogy többet ilyen nem lesz!
Barna bacsi halála után másnap, 2014. 04. 13-án a
szécsényi templomban a következõ cédula akadt a kezembe
az "igékkel" teli gömbbõl: ,,A testvéri szeretetben legyetek
gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban elõzzétek meg
egymást.’’ (Róm 12,10). Azóta is megvan a cetli, amin ez a
szöveg van. Ez a mondat egy az egyben Õ volt. Sokszor
eszembe jutnak ezek az emlékek és még mennyit lehetne
sorolni. Jó volt
vele barátságban
lenni, s azt hiszem ez kölcsönös volt a részünkrõl.
Köszönöm,
hogy a barátod
lehettem Barna
bacsi! Szabó Jancsi

Harmadik éve annak, hogy egy számomra kedves ember
- Vincze Barna, Barna bacsi - már nem része az életemnek.
Sokszor eszembe jutnak az együtt átélt események, a közös
élmények.
Tulajdonképen csak becsöppentem az õ "focivilágába",
de a közös foci meccseken lévõ jó hangulat máig megmaradt bennem. Emlékezetes volt számomra például,
amikor gyerekekkel Telkibe mentünk focizni, s hazafelé a
velünk utazó néhány szülõ kérte, hogy álljunk meg a
McDonalds-ba. Tudta, hogy nem jó ötlet, mivel nem
minden gyereknek volt pénze, hogy ott vásároljon, de végül
mégis megálltunk az étteremnél. Egyszer csak zsömlék
kerültek elõ, meg felvágottak, megkentük õket a parkolóban
és azok is jól laktak, akiknek nem volt pénzük McDonaldosos szendvicsre. Mindig gondoskodott róla, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat.
Aztán rendszeresen érdeklõdött, hogy mennyi a
mérkõzés állása, hogy ha nem tudott elutazni a nagy
csapattal. Mindig mondta nekem, ha volt valami: ,,Jani
bácsi! Oldjátok meg!’’
Meghatározó élmény volt a Magyarország - Írország
barátságos labdarúgó mérkõzés Budapesten a Puskás
Ferenc Stadionban, 2012. június 7-én, amikor szintén
gyerekekkel mentünk, igaz csak nézõként. Ekkor készült ez
a kép is. Sõt, még Balázs fiamat is megengedte, hogy elvigyem. Egy örök emlék marad!
Barna bacsival és Józsa Dezsõvel a Puskás Ferenc Stadionban

Elõször a rimóci nõnapon...
Nagyon jó érzés volt, hogy része lehetek ennek
a közösségnek, ahol a nõket, ilyen szeretettel, odaadással és figyelemmel, díjazzák!
Mi nõk görcsösen erõlködünk, hogy valóra
váltsuk az álmainkat, mindazt amirõl azt gondoljuk, hogy jobbá tesszük az életünket.
Hajszoljuk a pénzt, a népszerûséget, a hírnevet,
közben elveszítünk mindent, ami igazán fontos, az
egyszerû dolgokat, a társaságot, a családot, a szeretetet. De nem itt! Itt látni a csapatmunkát, azt
ahogyan a lelkes férfiak készültek a mi köszöntésünkre! Azt az energiát, idõt, munkát, mellyel a mûsort készítették!
Minden nõ nevében köszönet a szép virágért, a finom vacsoráért! Köszönjük szépen!
Rigóné Szabó Andrea

Kuris Rudolfné

A Férfiak idén is kedveskedtek a településen dolgozó hölgyeknek
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Polgárõr hírek

Kulturális közmunka
álláslehetõség Rimócon
A Rimóci Ifjúsági Egyesület várja helyi fiatalok
jelentkezését. A munkavállaló elsõdleges feladata a 147es kamra napi nyitva tartása, rendezetten és tisztán
tartása, a fiataloknak a kamrában és településszintû
programok szervezése, a települési rendezvények
ifjúsági programelemeinek megszervezése, részvétel az
Ifjúsági Egyesület tevékenységeinek megvalósításában,
valamint a munkáltató által megszabott egyéb feladatok elvégzése.
Ha tehát szeretsz a fiatalokkal közös programokon részt
venni, szeretnél a helyi élet egyik mozgatórugója lenni,
akkor jelentkezz!

Feltételek
- minimum végzettség: érettségi
- regisztrált munkanélküli
- nem rendelkezik egyéb más munkából származó
bevételi forrással

Amit kínálunk:
- 2018. 02. 28-ig határozott idejû munkaviszony, heti 40
órás munkaidõ
- közfoglalkoztatási bér (érettségi bizonyítvánnyal rendelkezõknek nettó 54 ezer, releváns szakképesítéssel vagy
felsõfokú végzettséggel rendelkezõknek nettó 70 ezer
forint)
A munkáltató a Nemzeti Mûvelõdéi Intézet Nonprofit
Kft. A Rimóci Ifjúsági Egyesület a közfoglalkoztatott
fogadó partnerszervezeteként vesz részt a programban.
Jelentkezni e-mailben az ifinyuszi@gmail.com címen
lehet az alábbi csatolmányokkal:
- önéletrajz
- egy pár soros bemutatkozás vagy motivációs levél
- programterv, ami éves, havi és heti lebontásban tartalmazza a jelentkezõ elképzeléseit.

Jelentkezési határidõ: április 10.
További információ kérhetõ: 30/360-9604

2017. március 19-én 11 órai kezdettel az
R.P.E. megtartotta a 2016-os év értekezõ
közgyûlését a Dr. Manga János Közösségi Házban.
Az elnök köszöntötte a jelen lévõ tagságot és meghívott
vendégeket.
A vendégek között volt a Szécsényi R.K-vezetõje, a
Rimóc Község KMB-je, a megyei polgárõrség elnöke és
a szövetség koordinátora és végül de nem utolsósorban
Rimóc polgármestere.
Az elnöki beszámoló 2016-os pénzügyi helyzetrõl a
2017-es évi tervezetrõl, szolgálat ellátásról, a rendõrséggel közös szolgálatok közvetítésérõl, pályázati
kiírásokról, azok kihasználásáról szólt. A jelen lévõk
teljessége a beszámolót elfogadta, jóváhagyta.
Ezt követte az ellenõrzõ bizottsági beszámoló, amelybõl
kiderült, hogy az elmúlt évben nem történt szabálytalanság az egyesületnél, a törvényben elõírtak szerint
mûködött. A hozzászólásokban a meghívott vezetõk
méltatták a polgárõrség munkáját, segítséget ígértek
jövõbeni akadályok leküzdéséhez.
A hozzászólásokat követõen az elnök megköszönte a
jelenlévõk megtisztelõ figyelmét, majd egy baráti beszélgetés közepette az ebédre került sor.
Köszönjük a finom ebédet az eddigi támogatásokat,
segítségeket az önzetlen szolgálat ellátást.
Jó egészséget és kitartást a további feladatok ellátásához.
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,,Legyen béke, szabadság cselekedtek. Petõfiék lelkesítették az
egész nemzetet.
és egyetértés.’’ ,,Talpra magyar, hí a haza!
Március 15-én emlékeztünk az 1848as márciusi ifjakra, akik kiálltak
hazánk függetlenségéért. Akkor
együtt küzdött Magyarország szabadságáért, gazdag és szegény. 1848ban Magyarországnak választania
kellett. Választani, hogy milyen jövõt
akarnak. A magyarok bölcsek voltak
és belátták, hogy csak összefogással
lehet bármit is elérni. Egyénileg is
csak akkor lehetnek sikeresek, ha egy
sikeres közösséghez tartoznak. Nem
kerestek kifogásokat, hogy miért ne
cselekedjenek. 48-49-es szabadságharc
összekovácsolta az itt élõ népeket,
társadalmi csoportokat, félre tudták
tenni az ellentéteket és a közös célért

Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! ”.
S, a nemzet talpra állt.
A magyar szabadság nem mindig volt
magától értetõdõ, úgy gondolom ma
sem az! Szabadok vagyunk-e ma,
amikor kénytelenek vagyunk silány
külföldi élelemmel beérni, külhonban
keresni a kényérre valót, megválni az
,,apai’’ földtõl, gyárakban tölteni az
Istennek szentelt vasárnapot! A múltunkra oda kell figyelni, ápolni kell a
hagyományokat, hiszen mai identitásunk a történelemben gyökerezik. Kiss János alpolgármester ünnepi beszédet mond
1848 üzenete, hogy a szabadságért mást segítve, mert különben a történaponta tenni kell, összefogva egynelem elsodor!
Kiss János

Rimóc Község Önkormányzata és az Óvoda képviselõi koszorúzás közben

Békés és szeretet teljes
húsvéti ünnepeket kívánok
minden családnak a
Rimóc Polgárõr Egyesület
nevében!
Péter Zsolt

KOBELA ANDRÁS
1934.03.16.-2017.03.17.
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Kobak és a Polgárõr Egyesület is elhelyezte a tiszteletadás koszorúit

Bandi bácsi Rimócon született, itt járt iskolába. 1950 augusztusától több helyen
dolgozott. 1957 májusától 1968 májusáig a Rimóci Tanácson, még 1968-tól 1976 májusáig a
Varsányi Új Kalász Termelõszövetkezetnél dolgozott. 1976-tól újra itthon dolgozott a helyi
tanácsnál 1988 július végéig. Az utolsó idõszakban, mint községünk tanácselnöke.
1988-ban ment nyugdíjba, elõtte egy évig betegállományban volt. Felesége elmondása
szerint, amíg dolgozott a hivatalos ügyek foglalták le. Nyugdíjas éveinek elején
önszorgalomból három évig németet tanult. Sokat olvasott és TV-t nézett, fõleg a híradókat.
Kerti munkát sosem végzett, viszont amikor a Varsányi utcai házat megvették a felújításon szívesen dolgozott.
Az utóbbi években sokat betegeskedett, minden évben volt kórházban. A múlt év szeptemberétõl még egy
kicsit megerõsödött, de már többnyire segítségre, ápolásra szorult. Az utolsó hónapokban sokat hallgatta a Mária
rádiót, jószándékú ember volt. Adjon neki a jó Isten örök nyugodalmat.
Beszkid János
Az összegyûlt megemlékezõk egy része

Szoldatics Milán és Szoldatics Dávid felolvasás közben
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Elgondolkodtató történet
Egy vagyonos ember és a fia ritka
festményeket gyûjtött. Gyûjteményükben
Picassótól Raffaellóig sok híres mûvész
alkotása megtalálható volt. Kitört a háború
és a fiút besorozták katonának. Bátran
harcolt, míg egy csatában életét vesztette,
amikor egy társa életét próbálta megmenteni. Értesítették édesapját, aki mély gyászba
esett egyetlen fia elvesztése miatt.
Körülbelül egy hónappal késõbb, éppen karácsony elõtt, zörgettek
az apa kapuján. Az ajtóban egy fiatalember állt, kezében nagy
csomaggal:
- „Uram, ön nem ismer engem” - kezdte a fiatalember.
- „Én vagyok az a katona, akiért az ön fia az életét adta. Sok életet
megmentett azon a napon. Éppen engem próbált fedezékbe vinni,
amikor a halálos találat érte. Gyakran mesélt Önrõl és a gyûjteményükrõl."
A fiatalember a kezében lévõ csomagot a férfi felé nyújtotta.
- „Tudom, hogy nem sokat ér. Nem vagyok valami nagy mûvész, de
azt hiszem a fia is azt akarná, hogy ez az öné legyen.”
A csomag a fiú portréját tartalmazta, amit bajtársa festett róla. Az
apa könnyekig hatódva meredt a képre, ami meglepõen jól
ábrázolta fia személyiségét. Miután összeszedte magát felajánlotta,
hogy fizet érte.
- „Szó sem lehet róla! Ezt ajándéknak szántam, bár tudom, hogy
soha semmivel nem leszek képes visszafizetni, amit a fia értem tett!”
Az apa felakasztotta a festményt a falra, gyûjteménye többi darabja
közé és, ha látogatója érkezett ezt a képet mutatta meg elsõként,
minden mestermû elõtt.
Amikor meghalt, a gyûjteményt aukcióra bocsátották. Sok gazdag,
befolyásos ember gyûlt össze az árverésen, abban reménykedve,
hogy megszerezhetnek egy-egy ritkaságot.
A kikiáltópulthoz közel egy állványon a fiú arcképe állt. A kikiáltó
kalapácsával jelt adva megszólalt:
- „Az árverést a fiú arcképével kezdjük. Ki ad érte 100 dollárt?”
A teremben csönd volt. A hátsó sorból valaki bekiabált:
- „A híres festményekre vagyunk kíváncsiak! Ez a kép senkit nem
érdekel!”
A kikiáltó azonban folytatta.
- „Ki ajánl 100 dollárt a képért?” - Egy türelmetlen hang bekiáltott.
- „Nem ezért jöttünk! A Rembrant-ot és a Van Gogh-ot akarjuk
látni! Kezdje már el az igazi árverést!”
A kikiáltó azonban rendíthetetlen volt.
- „A fiú. Kinek kell a fiú?”
Végül egy hang megszólalt a terem hátsó sarkából. A családnál
hosszú ideig szolgált kertész volt az.
- „Tíz dollárt adok a képért.” Szégyenkezett egy kicsit, de többet
nem kínálhatott szerény vagyonából.
- „Tíz dollárnál tartunk. Ki ad érte húszat?” - folytatta a kikiáltó.
- „Adja oda neki tízért és lássuk végre a mestereket!” - kiáltották
többen is.
- „Tíz dollárnál járunk. Ki ajánl húsz dollárt?”
A teremben ülõk egyre nyugtalanabbul és türelmetlenebbül
feszengtek székeiken. Nem ezért a képért érkeztek az árverésre.
- „Elõször, másodszor, senki többet harmadszor. A kép elkelt tíz
dollárért!”
A kikiáltó az asztalra csapott a kalapáccsal, majd bejelentette:
- „Az árverésnek vége.”
- „És mi van a festményekkel?” - kiabálták többen is.
- „Sajnálom.” válaszolta. „Az árverés befejezõdött.”
- „Amikor megbíztak az aukció levezetésével, tudomásomra hozták
az elhunyt végrendeletének titkos záradékát, amit csak most
árulhatok el. Megbízásom kizárólag a fiú képének árverésére
vonatkozott. Aki azt megvásárolja azé a többi festmény is. Aki
megvette a fiút mindent örököl!”

Isten Fia meghalt értünk 2000 évvel ezelõtt.
Csakúgy, mint a kikiáltó, Isten is ezt kérdezi tõlünk:
„Kinek kell a Fiú?”
Akié a Fiú, azé MINDEN!
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus, megvalljuk neked õszintén, hogy ha körülnézünk, olyan sok okot látunk arra, hogy elcsüggedjünk, és ha volt is
bennünk valami reménység, az szertefoszoljék. Megvalljuk azt is
õszintén, ha néha magunkba nézünk, és te segítesz a valóságot
meglátni, akkor is úgy tûnik: minden okunk megvan a kétségbeesésre. Olyan sok jót elhatároztunk már, és olyan kevés valósult meg
abból. Olyan sokszor elõjön újra és újra ránk jellemzõ nyomorúság,
gyengeség. Olyan sokszor van úgy: nem azt akartuk mondani és
tenni, amit mondtunk és tettünk. Olyan tehetetlenek vagyunk.
Dicsõítünk azért, mert kereszthaláloddal és feltámadásoddal
gyõzelmes életet készítettél nekünk. Talán el sem hisszük, Urunk,
hogy mennyire más lehetne minden, hogy ha veled szoros lelki
közösségben, a te igédet komolyan véve élnénk. Segíts ezt
elkezdeni, segíts ebben megújulni. Szentlelkeddel bátoríts minket,
hogy lépjünk ezen az úton és merjünk téged követni. Hadd legyen
ebbõl valóság.
Könyörgünk hozzád szeretteinkért közelben és távolban.
Könyörgünk hozzád a betegekért. Különösen azokért, akiket
imáinkba ajánlottak. Akik az élet és halál mezsgyéjén vannak, légy
közel hozzájuk. Könyörgünk azokért, akik érettük fáradoznak.
Könyörgünk népünkért. Készíts jövõt, adjál lelki felébredést
sokaknak. Köszönjük, hogy reád bízhatjuk legszemélyesebb
gondjainkat, terheinket is. Kérünk, adj a bûneinkre bocsánatot és
azoktól szabadulást. Félelmeink helyett békességet. Vedd ki a
szívünkbõl az aggodalmaskodást, a szorongást, és adj a helyébe
benned vetett bizalmat. Segíts komolyan vennünk, hogy te élsz,
számíthatunk rád, bízhatunk benned, és aki benned bízik, az nem
csalódik.
Ámen

RIMÓCI ÚJSÁG
A nagyhét, Jézus szenvedésének és feltámadásának ünneplése Húsvéti imádság

az Egyház legszebb liturgikus ünnepe. Jelképesen megjelennek
ilyenkor az elsõ nagyhét eseményei:
Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulását ünnepeljük.
Nagycsütörtökön az utolsó vacsorát és annak titkait, majd Jézus
elfogatását.
Nagypénteken keresztútját, halálát.
Nagyszombaton sírba fekvésének csendjét.
Nagyszombat este és Húsvét vasárnapján Jézus feltámadását
ünnepeljük.
Minden nap új és megragadó jelek jelenítik meg a történeteket; a
sötétség-világosság; a tûz gyújtása, az elcsendesülés és felujjongás
jelei. Végy részt a nagycsütörtöki; a nagypénteki; a nagyszombati
liturgiákon! A liturgikus jelek és események csodálatos harmóniáját
fedezheted fel bennük - amelyek imára, megújulásra hívnak.

Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe
elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerûségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik,
adj abban az idõben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendõ fényt, hogy téged el ne veszítsünk,
elegendõ fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény, napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek
a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
a mai idõkben is, vidáman járjuk utunkat,
eljövendõ dicsõséged felé. Amen.
(Josef Ratzinger) XVI.Benedek pápa

Megalakult a Karitász csoport

Magunkba nézés!
Isten megbocsátja bûneinket. Csak annyit kíván, hogy bánjuk
meg azokat, és törekedjünk jóvá tenni.
- Esténként végzel-e lelkiismeretvizsgálatot? Felindítod-e Jézus
keresztje elõtt a tökéletes bánatot?
- Próbálsz-e minden hibád után bocsánatot kérni, s azonnal újra
kezdeni?
- Szoktál-e a hibák után tenni valami jót (jóvátételként)?
A gyónásban Jézus külön szentséget adott, hogy felkelhessünk a
bûnbõl.
- Szoktál-e rendszeresen gyónni?
- Fel szoktál készülni a gyónásra (a Szentlélek segítségül hívásával,
embertársaiddal való kiengesztelõdéssel, komoly lelkiismeretvizsgálattal és bánattal)?
- Szoktál-e hálát adni gyónás után?
- Gyónásban kitûzöl-e egy jó elhatározást, s igyekszel-e figyelni
arra a következõ gyónásig?
- Van-e lelkivezetõd?
Az egyház meghív, hogy az egész év folyamán éld meg Jézus
titkait.
- Törekszel-e, hogy az egyházzal együtt élj az egész év folyamán?
- A bûnbánati napokon szoktál-e tenni valamit Jézus iránti
szeretetbõl? (Szeretet tetteit, önmegtagadást?) Ha elmaradt,
pótoltad-e más alkalommal?
- Az egyházi ünnepeket ünneplõ lélekkel és pihenéssel töltöd-e?
(Próbálsz-e ünnepet csinálni környezeted számára is?)
Isten jézusi küldetést szánt neked. Gyengének érzed magad?
Sokszor nem sikerült már elhatározásod? Ne félj! Kezdj folyton
újat. Csak így alakulnak ki benned az erények. Ne felejtsd: "Aki a
kicsiben hû, az a nagyban is az." - Indulj el így és Isten terve
megvalósul benned.
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Szentmisék rendje és ünnepeink:
- Csütörtök, péntek, szombat: este 6 órakor szentmise.
- Vasárnap: délelõtt 11 órakor szentmise, elõtte 1030 -kor áhítat.
- Április 8.-án (szombaton) este 6 órakor, és április 9.-én
(vasárnap) délelõtt 11 órakor a szentmise keretében a
felnõttek passió elõadása lesz.
Nagyheti miserend
Április 13. Nagycsütörtök / utolsó vacsora ünnepe / este 6 órakor.
Április 14. Nagypéntek / Jézus szenvedése, halála / este 6 órakor
diákok passió elõadása. Szigorú böjt! Szertartás után imaóra.
Április 15. Nagyszombat / Jézus feltámadásának elõestéje /
este 7 órakor. A szentmise után gyertyás körmenet.
Április 16. Húsvétvasárnap / Jézus Krisztus feltámadásának
ünnepe / délelõtt 11 órakor ünnepi szentmise.
Április 17. Húsvéthétfõn délelõtt 11 órakor szentmise.
Ünnepeink:
Április 23. Isteni irgalmasság ünnepe 11 órakor szentmise.
Április 30. Búzaszentelõ (ha alkalmas idõ lesz) a határban a
keresztnél délelõtt 11 órakor.

Örömmel közöljük, hogy községünkben is
megalakult a Karitász csoportja. Balázs
Jánosné, Erzsike és munkatársaival, önkéntesekkel szeretnének segítségére lenni a nehéz
helyzetben lévõknek, bajbajutottaknak, magányosaknak.
Mindezt Árpád-házi Szent Erzsébet védelmében szeretnénk tenni. Égi pártfogójuk 1207ben magyar földön, Sárospatakon született.
Utóbbi idõben sétányok, parkok, utcák vették
fel a szolgáló szeretet patrónusának nevét.
Újonnan készített köztéri szobrok hirdetik a
nyolc évszázaddal ezelõtt élt fiatal magyar
királylányról azt, hogy a XIII században is
lehetett az evangélium útját járva, a szegényeket segítve, pártfogolva élni. Szent Erzsébet
példája továbbra is figyelmeztet bennünket a
Jézusi felszólításra: „Szegények, nehéz
helyzetben élõk mindig lesznek köztetek.”
Az embertársainkon való segítés, a másik emberhez való
odafordulás mentette meg az emberiséget az embertelen idõkben. A
XX. század vészterhes korszakaiban, a háborúk, a diktatúrák
idejében az Isten nevében megnyilvánuló tettek mentették meg sok
ember életét, lelkierejét.
Boldog Kalkuttai Teréz anya szavait
idézve: „Ebben az életben nem tehetünk
nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk,
nagy szeretettel. A világban nagyobb az
éhség a szeretetre és elfogadásra, mint a
kenyérre. Úgy érezzük, hogy mindaz, amit
teszünk, csupán egy csepp a tengerben. De
a tenger is kisebb lenne egy csepp nélkül.”
Hála Istennek, hogy közösségünkben
vannak gyakori, névtelen jótevõk is, akik
segítenek a nehéz helyzetekben lévõkön. A Szent József Szövetség
is ebben a szellemiségben tevékenykedik. Szent Erzsébet Karitász
csoport is segítõ szándékkal alakult meg. Lehet hozzájuk
csatlakozni. Lehet érdeklõdni Erzsikénél, együttmûködõ társainál.
Havonta, - elsõ pénteken este szentmise után összejönnek a
plébánián imádkozni és megbeszélni a teendõket.
József atya

