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„Csak akkor beszélj, ha a mondanivalód értelmesebb a csendnél.”
Mahatma Gandhi

Rimóci Újság - Független falusi havilap.

                       Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Közhasznú 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.
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A Rimóci Újság szerkesztõi
sok szeretettel köszöntik, 
kedves nõi olvasóikat és 

munkatársaikat
nõnap alkalmából!

Pete László Miklós

Márciusi tél

Szakad a hó. Ellep megint 
Háztetõt és utat,
A tél az ifjú márciusnak
Még fityiszt mutat. 

A jövõt visszafogja még
A túlkoros jelen,
Valóság bilincsét a vágy
Viselni kénytelen.

Már minden álom hóvirágról, 
Tavaszról regél,
Havat táncoltat makacsul
A márciusi tél. 

Hogyha a tél és március
Ezt el nem rendezik,
A tél után talán tüstént
A nyár következik. 

A meleg takaró alatt
Az ember vígan él,
Hadd szomorkodjon odakint
A márciusi tél.

nénk. Nem kell annyit nyafogni, na. Márciusi szél A márciusi ifjakat se tartotta vissza 

az esõ meg a szél! És édesanyádnak 
Fúj a szél. Igen, fiam elég hideg vittél-e virágot? Tudod, nõnapra. 

van. Hogy mi értelme van ennek? Illik fiam. Hogy mit küldtél? 
Hát nézzük csak. Mondjuk, fel- Interneten képeslapot, amit meg 
szárítja ezt a latyakos, sáros ud- tud nézni a telefonján? Hát az is jó 
varunkat. Látod, máris van értelme fiam, de a virág még is csak szebb. 
annak, hogy fúj a szél. Igen, vörösre Hát apádnak segítettél-e? Jól van, 
fújja a fülünket, jól mondod, meg az akkor látom szorgalmas gyerek 
ajkainkat is. Bizony, lehet, hogy a vagy. Biztos meséltek neked hittan 
Jóisten így int minket: vigyázzunk, órán Szent Józsefrõl, tudod Jézus 
mit beszélünk, és hogy nem kell nevelõapjáról, õ is nagyon szeretett 
mindent meghallani. Elvégre is dolgozni, jó lesz, ha õt sohasem 
nagyböjt van, csak kell, hogy oda- téveszted majd a szemed elõl. Hát, 
figyeljünk magunkra. Ha meg nem na. Más szelek fújnak. Csípõsebbek 
megy, a természet majd segít benne. a márciusi szelek. Vagy csak mi 
Azt elhiszem, hogy fázol, de hogy lettünk gyengébbek? Fene se tudja! 
fogod értékelni majd a jó meleg De tudod mit, én még is csak örülök, 
napsütést! Mert az ember már csak hogy ilyen erõsen fúj ez a márciusi 
ilyen, akkor értékel valamit, ha szél. Látod, milyen jól elbeszélget-
megérzi annak hiányát. Hogy tünk. Itt benn, a papa jó meleg szo-
mondod, fiam? Hogy a házból bájában. Én most nagyon örülök 
kimenni sincs kedved? Hát ha neki, mondhatni, minket is össze-
Petõfiék is így lettek volna vele sodort. És mennyi mindent ide 
annak idején, lehet, hogy még sodort még ez a szél hozzánk! Az 
mindig a monarchia terheit nyög- egész márciust…        Kaluzsa Mónika

Felkészülési idõszak az
Ifi csapatnál

A tavaszra való felkészülés mindig is nagy probléma volt 
minden évben, és ez most sincs másképp. Legnagyobb 
probléma továbbra is a létszám. Annak ellenére, hogy a 
csapatban ismét nagy célok vannak az idényre, sajnos a tenni 
akarás nem ezt tükrözi. A cél továbbra is az elsõ hely 
megszerzése és harmadszor is begyûjteni az aranyérmet, de 
ehhez tenni kell mindenkinek. Az, hogy 4-5 fõ az 
edzéslátogatottság, hûen tükrözi azt, hogy már a fiatalok 
elkényelmesedtek és nem igazán akarják megmozgatni 
magukat. Ki kell, hogy emeljek néhány embert, aki heti 
rendszerességgel eljár és velem együtt minden alkalommal 
bízik abban, hogy végre most! Remélem, a továbbiakban már 
gyarapodunk, és kellõképpen  fel tudunk készülni a szezonra.

Laczkó Péter

Felnõtt csapat
felkészülési mérkõzése

Varsány-Rimóc 2-1 (1-1)
Helyszín: balassagyarmati mûfüves pálya.
Varsány: Baráth – Király, Virág, Csizmadia, Tiszttartó Á. – 
Bárány B., Rigó, Kiss Á., Báránkó – Havasi, Bárány M.
Csereként léptek pályára: Strehó, Géczi, Fábián R., Lehoczki, 
Takács R., Takács G., Tiszttartó R.

Játékos-edzõ: Fábián Róbert.
Rimóc: Janusek – Dinka, Mócsány, Benécs, Bada – Kuris, 
Rácz I. – Pásztor, Bangó R., Rácz A. – Kiss P. 

Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Gól: Havasi (2), ill. Rácz A

Pálmai József emléktorna
Az SKSE öregfiúk egyesülete a salgótarjáni sportcsarnokban 

ötödik 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 remek mérkõzéseken 
kialakult sorrend alapján, az SKSE öregfiúk csapata õrzi.
Eredmények:
SKSE öregfiúk – Rimóc 2-1
PITE-Fülekpüspöki – Old BoysPelikan Losonc 2-2
FTC Fülek – SKSE öregfiúk 0-4
Old BoysPelikan Losonc – Rimóc 1-4
FTC Fülek – PITE-Fülekpüspöki 0-3
SKSE öregfiúk – Old BoysPelikan Losonc 3-0
Rimóc – PITE-Fülekpüspöki 0-0
Old BoysPelikan Losonc – FTC Fülek 2-4
PITE-Fülekpüspöki – SKSE öregfiúk 2-1
Rimóc – FTC Fülek 3-5.
Végeredmény:
1. SKSE öregfiúk 9 pont (Babják, Bozó, Chován, Jambrik, Juhász, 
Kiska, Kiss, Palkovics, Pintér, Tábori, Tóth Sz.
Csapatvezetõ: Németh Csaba).
2. PITE-Fülekpüspöki 8 pont (György, Adamec, Ali, Bednár, Csúz 
Gy., Csúz R., Gáspár, Kalocsai, Molnár, Nagy, Pataki Cs., Pataki 
T., Sándor, Szepesi, Tóth L. Csapatvezetõ: Spodniak Ferenc)
3. FTC Fülek 6 pont (Kandera, Bencsik, Czene, Haviar, Jacmenik, 
Kovács, Mizsér, Sáfrány, Slovák, Titon, Tóth, Vrsanszki. 
Csapatvezetõ: Bencsik Gábor)
4. Rimóc 4 pont (Baráth, Árva, Fábián, Hodur, Kuris, Kurucz, 
Puruczki, Vankó, Vaskor, Várszegi, Vincze, Virág.
Csapatvezetõ: Holecz Ferenc)
5. Old BoysPelikan Losonc 1 pont (Adamik, Balázs, Berky, 
Chamula, Czakó, Hrivnák, Juhaniak, Kovanics, Kukla, Magera, 
Pravda, Tóth. Csapatvezetõ: Jaroslav Gvusc Milan)
Különdíjak: Legjobb kapus: Babják Csaba (SKSE öregfiúk)
Legjobb védõ: Titton Erik (FTC Fülek)
Legjobb támadó: Szepesi László (PITE-Fülekpüspöki)
Legszebb gólt lövõ játékos: Vaskor János (Rimóc)
Gólkirály: Berky Ondrej (Old BoysPelikanLosonc)
Barátságos mérkõzés: Városháza (Babják, Csépe, Csulák, Dániel, 
Holczer, Huszár, Sharner) – SKSE öregfiúk válogatott (Peleskei, 
Chován, Fekete, Gaál, Jánosi, Papanitz, Pintér, Rigó, Tóth) 3–0.

Forrás: Nógrád megyei Hírlap 2018. február 20.
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gólyahír: Nagy Luca - 2018. február 1.

Szülõ: Oláh Orsolya és Nagy Máté

Bada Liza Lukrécia - 2018. február 7.
Szülõk: Bada Liza és Bangó Róbert

Csík Maja Dorina - 2018. február 10.
Szülõk: Rácz Diána és Csík Krisztián

,,Pihenj, te drága szív, már megszûntél dobogni,
Szeretõ jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfeledni téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulnunk élni nélküled.”

Köszönetnyilvánítás
 Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

VINCZE ISTVÁNNÉ
(élt 88 évet)

Temetésén  részt  vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.

                                                                                          Gyászoló családok

Akiér t a harang szólt...

VV
Erdélyi Bertalan

1937-2018
Kossut út 19.

Vincze Istvánné
1929-2018

Petõfi út 17.

Egyébként… szólj!

Ez túlzás. Ezt nem kellene. Ez erõs. Nem gondoltad át. 
Gondolom nem ezt akartad mondani. Biztos vagy benne? 
Ezen ne idegesítsd fel magad. Nyugi. Pszt. Halkabban. 
Hagyd. Ne húzd fel magad. Ne idegesíts másokat ezzel. 
Állj le. Csendbe legyél. Fogd be a szád. Hallgass. Ssss. Húzz 
bõrt a fogadra. Pofa be. Kussolj. Fejezd be. Bele se kezdj. 
Engedd el. Nem biztos, hogy igazad van. Hagyd abba.

Vagy.

Ez egyáltalán nem túlzás. Pont ezt kell. Megfelelõ a stílus. 
Jól átgondoltad. Ezt megmondtad. Nyugodt maradtál. 
Hangosabban. Ne hagyd magad. Vehemensebben. Nem 
fontosabb az õ nyugalma, mint a tiéd. Folytasd. Ne 
hallgass el. Nyisd ki a szád. Csinálj valamit. Gyerünk. 
Mondd meg nekik. Hajrá. Kezdj bele. Ragadd meg. 
Csináld. Igazad van. Jól csinálod. Tovább. Csináld végig.

Az egyikkel sosem lehet elérni semmit.

Március 15-én kitûzzük a kokárdát. Petõfiék vajon milyen 
szavakat használtak 1848-ban?

„- Ne olyan hangosan Sándor! Mit gondolnak majd?”

Az állami ünnepek alkalmával azon is el kellene gondol-
kodni, hogy mennyire vagyunk méltóak a hõsök által ránk 
hagyott országra. Nem csak a fehér ing és a kokárda, nem 
csak a külsõség számít. Sokkal fontosabb, hogy ugyan-
olyan õszintén, nyíltan, bátran viselkedjünk, cselekedjünk, 
szóljunk!                                                             Bablena Feri

Ülésterembõl Pályázatokról
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ- -Önkormányzatunk tavaly tavasszal -Varsány településsel 

testülete 2018. évi elsõ ülését február 7-én tartotta meg. konzorciumi formában - adott be pályázatot külterületi 
Mind a 7 fõ megválasztott testületi tag jelen volt az ülésen.

utak építése, fejlesztése céljából. A célunk az volt, hogy a 
A napirendi pontok megtárgyalása elõtt Percze 

két falut összekötõ 1,5 km-es utat megépítsük, hogy az év 
Nándor Rimóc, Mikszáth út 1. szám alatti lakos terjesz-

minden szakában egy a jelenleginél hatszor rövidebb úton 
tette a képviselõk elé kérelmét. Döntés az ügyben késõbb 

lehessen közlekedni a két község között. A pályázat két várható.
részbõl áll, az egyik már említett útépítés a másik pedig az Elsõ napirend kertében elfogadásra került az 
útkarbantartáshoz használható erõgép, vontatott gréder és önkormányzat 2018. évi költségvetése 359.015.079.- Ft 
az út menti árok tisztántartásához függesztett gémes kasza fõösszeggel.
beszerzése.Ezt követõen a szociális és gyermekjóléti ellátások 

helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormány- A pályázat eredményességérõl annyit lehet tudni, hogy 
zati rendelet módosítása keretében az idõsek támogatá- jelenleg elbírálás alatt van.
sáról döntött a testület. -Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegû 

Annak érdekében, hogy a képviselõ-testület üléseit elõre fejlesztése címû pályázatunkon 1,6 millió forintot nyer-
ütemezni lehessen munkatervet fogadtak el a képviselõ. tünk a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal belsõ 

Következõ napirend keretében tájékoztatót hallgatott 
felújítására és az ügyféltérben egy válaszfal kialakítására. 

meg a testület a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 
A belsõ festés decemberben elkészült, a válaszfal kiépíté-

2017. évi munkájáról. Majd a köztisztviselõk 2018. évi 
se folyamatban van.

teljesítmény-követelmények alapját képezõ kiemelt célok 
-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása címû Belügy-meghatározására került sor.
minisztériumi pályázaton önkormányzatunk 10 millió A Rimóci Nyulacska Óvodában nyári zárva tartás 
960 ezer forintot nyert a településünk központi részén idõszaka várhatóan 2018. július 2-tõl 2018. augusztus 10-
lévõ járdák és terek felújítására. Megújul a járda a ig tart.Tervezett nyitás: 2018. augusztus 13-án lesz.
Szécsényi úttól az Ady Endre útig, a Sportcsarnok és a Minden évben, így most is felülvizsgálatra kerültek a 

Rimóci Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Polgárõrség épületének környékén. Megoldódik a 
együttmûködési megállapodások, melyek a jogszabályi Sportcsarnok keleti oldalának esõvíz elvezetése, 
változások figyelembe vételével került elfogadásra. rendezõdik az ÁFÉSZ bolt környéke. Reményeink szerint 

Megválasztásra kerültek a szavazatszámláló bizottsá- mihelyst a körülmények lehetõvé teszik kezdõdik a 
gok tagjai és póttagjai, akik az elkövetkezendõ 4 évben felújítás.
segítik a választások lebonyolítását.

-Az Ady Endre úton 10. szám alatt található palóc kontyos 
Jogszabályi kötelezettség minden évben, hogy a 

ház is megújulhat. Hagyományok házát szeretnénk 
polgármester szabadságolási tervét a képviselõ-testület-

kialakítani benne. Elõzetes információink szerint -
nek jóvá kell hagynia.

fellebbezés után- az elsõ körben megítélt összeget, több Az egyebek napirendi pont keretében polgármester úr 
mint 17 millió forintot fordíthatunk az épületre, az 4 pályázati lehetõséget ismertetett a képviselõkkel. Az 
udvarára és a környékére. A teljes felújítás után az épület a egyik a Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, 
rimóci és palóc hagyományok megõrzését, tovább melynek keretében a Varsányi utcai Vendégháznál az elõ-
éltetését fogja szolgálni.tetõt, valamint kerékpártárolót szeretnénk kialakítani, 

illetve kerékpárokat beszerezni. A másik lehetõség a -Önkormányzatunk a LEADER program keretében 
Településkép megõrzése, melyben a Községi köztemetõ- pályázatot nyújtott be a Varsányi u. 91. szám alatti 
ben szeretnénk az illemhelyiséget felújítani. A harmadik a Tízpengõs vendégház turisztikai fejlesztésére. Kedvezõ 
Településszintû térfigyelõ rendszer fejlesztése, melynek elbírálás esetén elkészülne egy kerékpártároló, beszerzés-
keretében a meglévõ térfigyelõ kamerákat kívánjuk re kerülne két család részére elegendõ bicikli és elõtetõ 
bõvíteni és a meglévõket korszerûbb kamerákkal kicse- készülne az udvaron található terasz fölé.
rélni. A Népi hagyományokra, kulturális- és természeti 

-Szintén pályázni szeretnénk a településszintû térfigyelõ 
értékekre épülõ rendezvények támogatása keretében 

kamera rendszer bõvítésére. Az elhelyezésre kerülõ négy 
pedig a Falunapi rendezvény anyagi terheit szeretnénk 

új, rendszámfelismerésre is alkalmas kamera tovább csökkenteni. Bízunk a benyújtott pályázatok sikerében.
szolgálhatná a település és az itt élõk biztonságérzetét.Ingatlan felajánlásról is döntött a testület. Ezt követõ-
-Egy másik pályázati forrásról a temetõben lévõ illem-en zárt ülés keretében egy támogatási kérelmet bíráltak el 
helyet szeretnénk felújítani, korszerûsíteni.a képviselõk.                                 

dr. László Tünde Természetesen pályázataink eredményeirõl folyamatosan 
jegyzõ tájékoztatjuk olvasóinkat.

Országgyûlési Képviselõ Választás
2018. április 8.

1. Az a választópolgár, aki legkésõbb 2018. március 23-án 
16.00 óráig kéri, hogy az országgyûlési választásokon 
nemzetiségi választópolgárként vehessen részt pártlisták 
helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által 
állított listára szavazhat. Emellett szavazhat egy egyéni 
jelöltre is. Amennyiben az adott nemzetiségi önkormányzat 
nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált 
választópolgár is a pártlistákra szavazhat.

2. Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre 
irányuló kérelmet terjeszthet elõ legkésõbb 2018. március 31-
én 16.00 óráig a helyi választási irodába. Ebben az esetben a 
választópolgár által megadott külföldi települése, a nagy-
követségen vagy a fõkonzulátuson szavazhat.

3. Az a választópolgár, aki egészségi állapota vagy 
fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be 
2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi választási irodához. 
2018. április 8-án 15.00 óráig a szavazatszámláló 
bizottsághoz. Mozgóurna iránti kérelmet a hivatalban lehet 
kérni, illetve letölthetõ a www.valasztas.hu honlapról is 
(Választópolgároknak , Ügyintézés , Kérelem Mo-i 
lakcímmel rendelkezõknek).

4. Az a választópolgár, aki a szavazás napján az értesítõjében 
megjelölt szavazóhelyiségtõl eltérõ helyen, de Magyar-
országon belül kíván szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet 
terjeszthet elõ a helyi választási irodához, legkésõbb 2018. 
április 6-án 16.00 óráig. Az átjelentkezés iránti kérelmet a 
hivatalban lehet kérni, illetve letölthetõ a www.valasztas.hu 
honlapról is (Választópolgároknak , Ügyintézés , Kérelem 
Mo-i lakcímmel rendelkezõknek).
A országgyûlési választással kapcsolatos tájékoztatásokat, 
információkat a www.valasztas.hu honlapon érhetik el.

Dr. László Tünde HVI vezetõ

Újra itt a MAGIS kórus!
Az idei tavaszi turnéjuk során – több nagyváros után - 

hozzánk is ellátogat a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimná-
zium kórusa, hogy egy a mai élet társadalmi problémáira is 
rávilágító, ám mégis könnyed zenés komédiával örvendeztes-
sen meg minket. A mû assisi Szt. Ferenc életén keresztül 
rávilágít a mai társadalmi problémákra: miért elégedetlenek, 
boldogtalanok vagy csak érdektelenek a fiatalok (az emberek), 
akiknek mindenük megvan, akiket kiszolgálnak, bármi el-
érhetõ számukra? Mi az, ami kisegíti õket - minket - ebbõl a 
csapdából? A kórus 100 tagja elõadásával képes elgondolkod-
tatni a kortárs fiatalokat.

Az elõadásra, amely március 24-én (szombat) este 19 óra-
kor lesz a szécsényi Mûvelõdési Házban, a belépés díjtalan. 
Szeretnénk, ha minél többen ellátogatnának tõlünk is (egy kis 
szombat esti kikapcsolódás), mivel rimóci vonatkozása is van: 
a fõszerepet Beszkid Mátyás játssza. Másnap a virágvasárnapi 
szentmisébe is bekapcsolódnak.

A szállásuk, a szombat esti vacsora, valamint a vasárnapi 
reggeli a településen lesz megoldva. Ha bárki kedvet érez, 
hogy egy kis sós vagy édes süteménnyel kedveskedjen Nekik, 

azt örömmel fogadják. (A részletekrõl Beszkidné Valinál lehet 
érdeklõdni.)                                                               Beszkid Jánosné



RIMÓCI ÚJSÁG14 RIMÓCI ÚJSÁG 32018 MÁRCIUS 2018 MÁRCIUS

19162829-2-12

ADÓSZÁM SZERVEZET NEVE CÍME

18642902-1-12

18636615-1-12

18644928-1-12

18642139-1-12

19928502-1-12

RIMÓC KÖZSÉGÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

RIMÓC ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ ÉS

POLGÁRÕR EGYESÜLET

RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET

RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET

RIMÓCI SPORT EGYESÜLET

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1.

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1.

3177 RIMÓC, NAGYKERT ÚT 1.

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1.

3177 RIMÓC, SZÉCSÉNYI ÚT 6.

3177 RIMÓC, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 1.

                                                                          Forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil

Ajánlja fel adója 1%-át
a rimóci civil szervezeteknek!

Adója 1%-át pedig ajánlja fel a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZNAK, melynek technikai száma: 0011

N Y U L A C S K A  H Í R E K

Köszönjük a szülõknek és a támogatóknak, hogy 
hozzájárultak bálunk sikerességéhez és egyúttal köszön-            Farsang jük mindenki segítségét, akik a lebonyolításban közre-
mûködtek.

Az idei évben 17. alkalommal került megrendezésre Kiss Renáta
óvodapedagógusóvodánk farsangi bálja. Ezt az idõszakot igen mozgalmas 

hetek elõzik meg. Ilyenkor beszélgetünk a régi farsangi 
szokásokról, megnézzük az elõzõ évi farsangi fotókat, 
videót, gyerekmunkákkal díszítjük a csoportszobákat és 
öltözõket, mókázunk, vetélkedünk, énekelünk, tánco-
lunk, verselünk. Az elõkészületek zárásaként barkács 
délutánt szerveztünk a szülõknek, hogy a gyerekekkel 
közösen hangolódhassanak e jeles ünnepünkre, ahol 
csoportonként különbözõ fejdíszeket, álarcokat készíthet-
tek a szülõk gyermekeiknek. A bál napját mindenki nagy 
izgalommal várja, hogy a számára igen fontos jelmezbe 
bújhasson és részt vegyen a közös táncunkban. A bál elsõ 
részében saját mûsorral készültünk a szülõknek, a máso-
dik részben vendégünk a RépaRetekMogyoró duó volt, 
akik zenés interaktív mûsorral szórakoztatták a gyereke-
ket és a felnõtteket. A jótékonysági bál bevétele 70.000 ft, 
amelybõl a már meglévõ szánkóállományunkat szeret-
nénk bõvíteni. Nagy az érdeklõdés a RépaRetekMogyoró elõadásán

Cseresznye középsõ csoportosokKörte kis csoportosok

Alma nagy csoportosok A szülõk is szivesen bekapcsolódtak a táncba

helyezettek, így az én díjnyertes novellámat is fel-
olvasták, illetve ami számomra a legnagyobb értékkel Hajrá, 
bírt, hogy bekerültem vele az Irodalmi Rádió ezen 
pályázatának antológiájába, az Ez mindenbe.Ez volt az Flóra!
elsõ nagyobb kaliberû pályázat, ahol megmérettettem 
magam, ezelõtt kedvtelésbõl írtam különbözõ mûfajok-

Doman Flórát ban mozogva, valamint iskolai versenyeken szerepeltem 
sokan ismerik  rendszeresen.”
Rimócon, de ha Na és persze büszkén hozzáteszi, hogy a szülei a 
valaki bizonyta- legnagyobb támaszai ezen a téren, meg persze a magyar 
lan lenne ki is õ, tanára is, akik folyton biztatják. Rá is kapott az írásra, és 
akkor csak annyit böngészi az új lehetõségeket. Miért is? ,,Szeretem kipró-
kell mondanom, bálni magam új területeken, és ezáltal fejlõdni. Nem 
hogy Matyó Ildi 

csinálok belõle titkot, hogy a jövõben szeretném az írás 
és Doman Gabi 

valamely ágával keresni a kenyerem - legyen ez színházi 
lánya. Az a 15 

dramaturg vagy újságíró.”
éves kamaszlány, 

Hát akkor Flóra, hajrá! Szurkolunk neked! És az 
akit már kislány-

elkövetkezendõ Rimóci Újságok oldalain szívesen 
ként többször is 

közöljük a sikeres írásaidat. Így következõ hónapban a 
hallhattunk mesét 

Miért pont én? címû díjnyertes pályamûvedet is! A 
mondani a falu-

Rimóci Újság szerkesztõi és olvasói nevében is kívánunk 
napi és egyéb rendezvényeink színpadán. Õ az a lány, 

neked sok sikert és elismerést!
aki most már nem mondja a történeteket, hanem írja. És Kaluzsa Mónika
sikerrel! Az Irodalmi Rádió által meghirdetett az Év 

diákírója 2017 elnevezésû verseny 3. helyezettje.  Hogy 

miért pont õ? És miért pont most, arról õ maga a 

következõket mondta: ,,Az írásaimat, többek közt a 
harmadik helyet megszerzõ Miért pont én? címût is a 
több éve aktív Irodalmi Rádió pályázatára küldtem be, 
csupán szerencsét próbálva, hogy mit is vagyok képes 
elérni az eddig csupán magamnak írogatott munkáim-
mal. Rengeteg pályázatot adnak ki, folyamatosan frissül 
ezek listája, én a kifejezetten diákoknak szóló "Az év diák 
költõje és írója 2017." pályázatra neveztem több száz 
társammal együtt. A próza mûfajában a 14-18 évesek 
korcsoportjában (egyébként számomra teljesen váratla-
nul) a dobogó harmadik helyére állhattam fel. Itt a  
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Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

Ebben a hónapban beköszöntött az igazi tél, a gyermekek 
rácsodálkozhattak a téli világ minden szépségére és csodájára, 
együtt fedezhettük fel a téli évszak minden apró báját. Voltak, 
akik szánkóval jöttek a gyerekházba, ezzel még több élményt 
adva a gyermekeiknek. Nagyon fontos a gyermekekkel 
eltöltött minõségi idõ és ez az évszak is rengeteg lehetõséget 
kínál erre a szülõk és gyermekeik számára. Csak, hogy 
említsünk néhány példát: szánkózás, hóemberépítés, madár-
etetõ készítés – ezzel példát mutatva a gyermekeinknek, 
hogyan gondoskodjanak és figyeljenek más élõlényekre. 
Viszont én úgy érzem, hogy a kicsik és a felnõttek is egyre 
jobban várják a tavasz beköszöntét. Ezért február hetedikén 
tartottunk egy farsangi bulit! Ez az ünnep a tél búcsúztatásáról 
és a tavasz várásáról szól. Mi Gyerekház dolgozók már hetek-
kel az esemény elõtt elkezdtük a gyerekházat farsangi díszbe 
öltöztetni, hogy a gyermekek és szülõk minél vidámabb kör-
nyezetben ünnepelhessenek. Meghirdettük a farsangi bulit, 
kimentünk családlátogatásra, hogy minden kedves érdeklõ-
dõt értesíteni és informálni tudjunk a programjainkról. Igyek-
szünk ezeket úgy összeállítani, hogy minél színesebbek és 
érdekesebbek legyenek, hogy sok szülõ érdeklõdését fel-
keltsük. Eljött a nagy nap, sütöttünk pampuskát ami a farsang 
egyik elengedhetetlen étele, a szülõk készíthettek álarcot 
maguknak és gyermekeiknek egyaránt. Miután elfogyasztot-
tuk a finom pampuskát kezdetét vehette az álarcos bál! A 
gyerkõcök hatalmas örömmel öltötték magukra jelmezeiket. 
Mivel nekem itt a Gyerekházban, ez volt az elsõ részvételem 
egy nagyobb rendezvényen, örömmel láttam a lelkesedést a 
gyermekek és a szülõk arcán. A szülõk a gyermekükkel együtt 
bújtak álarc mögé és vettek részt a mulatságban. Nagyon nagy 
jelentõséggel bír a 0-3 éves idõszak a gyermekek életében, 
amikor kialakul az anya és gyermek kapcsolata. Fontos lenne, 
hogy a lehetõ legtöbb idõt tudjanak eltölteni élménydús 
környezetben ahol a kicsik tanulhatnak és tapasztalatot is 
szerezhetnek. A Gyerekház egy kitûnõ választás erre. Én most, 
hogy belecsöppentem a Gyerekház mindennapjaiba, ekkor 
jövök rá, hogy milyen hasznos intézmény a Gyerekház és 
minden kisgyermekes szülõnek csak ajánlani tudom. Sok 
programmal várjuk az érdeklõdõket márciusban is! 
Elkezdõdik a tavaszváró idõszak, készítünk sokféle tavaszi 
díszt és figurát. Nõnap alkalmából is tervezünk egy kis össze-
jövetelt.

Sok szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket!         
Erdélyi Anita

Februárban további progra-
mokkal is vártuk a Közösségi 
Házba az érdeklõdõket. 19-én, 
hétfõn délután 5 órától a Magyar 
Széppróza Napja (február 18. Ady 
Endre születésnapja) alkalmából, s 
a Gutternber Pál Népfõiskola 
jóvoltából író-olvasó találkozót 

tartottunk, ahol a vendégünk Vincze Ferenc író volt. A 
több, mint egy órás beszélgetés alkalmával az író 
mûveibõl olvasott fel, valamint betekintést nyerhettünk 
életútjába, megtudhattuk hogy a prózaírás mellett 
tanítással, valamint képregény-forgatókönyv írással is 
foglalkozik. A fesztelen, családias hangulatú este után új 
ismeretekkel gazdagodva tértünk haza.

23-án, pénteken papírfonás oktatás zajlott a 
Közösségi Ház nagytermében. A papírfonás hasonló a 
vesszõfonáshoz, a "kiolvasott" újságpapírokból, mintegy 
azokat újrahasznosítva, "fonással" készíthetünk 
különbözõ kosarakat, tárolókat, díszeket. Az endrefalvi 
Közösségi Ház (korábban IKSZT) vezetõjét Józsáné 
Varga Zsuzsannát kértük meg, hogy tanítsa meg az 
érdeklõdõknek ezt a technikát. Szép számban voltak 
érdeklõdõk, s a közel 2 és fél órás foglalkozás alakalmá-
val el is készültek az elsõ "alkotások". A jelenlévõk meg-
állapodtak abban, hogy egy következõ alkalommal újra 
összejönnek, amikor is tárolót fognak készíteni. A következõ 
összejövetel idõpontja: 2018. 03. 09. péntek 16:00

Vincze Ferenc elõadás közben

Papírfonás

kanálon a leggyorsabban célba juttatni, ami Bada Melissza Farsang az alsótagozaton
Nellinek sikerült a legrövidebb idõ alatt. Mind a vetélkedõ és 

mind az ügyességi versenyek díjazottjai jutalomban része-
A Rimóci Szent István Általános Iskola alsó tagozatos sültek, a jól megérdemelt nyereményük csokoládé volt nagy 

diákjai február 7-én búcsúztatták a telet. A délutáni vigalom örömükre. A várva várt utolsó program a tombolahúzás 
elsõként a jelmezes diákok felvonulásával kezdõdött. volt, amin sok szép tárgy talált gazdára. A tanulók a farsangi 
Mindenki megcsodálhatta másik diáktársa jelmezét. Ezt ünnepségen nagyon jól érezték magukat, s ezután boldogan 
követõen vidám páros és egyéni vetélkedõkkel folytatódott a térhettek haza.                                                           Ádám Zsolt
program. A tombolahúzást és táncos mulatozást követõen 

mindenki újabb élményekkel gazdagodva térhetett haza. A 

jól sikerült farsangi bulink után, reméljük, hogy már nem kell Pályaválasztás a Rimóci
sokat várnunk a jó idõre….. :)             Fedelinné Kanyó Adrienn

Szent István Általános Iskolában
Farsang a felsõ tagozaton

„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, 

megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, Iskolánkban az idei farsang is jókedvûen és mozgalma-

san telt. A diákok osztályszinten és iskolaszinten is ünnepel- teremtsen.”                                             (Széchenyi István)
tek. A tanulók számára farsangi ki mit tud? vetélkedõ volt 

Az idei tanévben a továbbtanulni szándékozó nyolcadik meghirdetve, és ügyességi versenyeken is megmérethették 
évfolyamos tanulóinknak 2018. február 19-ig kellett postára magukat. A tehetségkutatóra az ötödikesek több tánc-
adni a jelentkezési lapokat a kiválasztott középfokú intézmé-bemutatóval kápráztattak el bennünket, név szerint Rácz 
nyekbe. Iskolánkban ez jelenleg 10 tanulót érint. A fontos Dzsenifer, Bada Mirella, és Csemer Szilvia. A hetedikes 
döntés meghozatalát alapos felkészülés elõzte meg. Részt lányok is a tánc tehetségüket mutatták be, ellenben a 
vettünk õsszel a Szécsényben megrendezett pályaválasztási 

nyolcadikosok humoros elõadással készültek. A 7. osztályt 
kiállításon, ahol a környezõ települések középiskolái mutat-

Bangó Mónika Klára és Bada Melissza Nelli képviselte, a 8. 
koztak be az érdeklõdõ diákoknak. Osztályfõnöki órákon 

osztályt pedig Rácz Zsanett, Bada Rebeka és Bangó Anett. A 
rengeteget beszélgettünk az iskolaválasztás jelentõségérõl, 

képzeletbeli dobogó legfelsõ fokán az ötödikes lányok 
az elérésre kitûzött életcél fontosságáról. Négy féle iskola-

végeztek, a 2. helyet a hetedikesek szerezték meg, a 3-at 
típus várja a pályaválasztó fiatalokat: gimnázium, szak-

pedig a 8. osztály tanulói. Különdíjban részesült Bada gimnázium, szakközépiskola, szakiskola. Mindenkinek 
Natália Rozalinda és Balázs Brendon. sikerült kiválasztania a személyiségének, képességeinek 

A délután folyamán a diákok több ügyességi versenyben leginkább megfelelõ képzési formát, szakterületet, szakmát: 
is megmérethették magukat. A lufifújó versenyen Bangó cukrász, családi gazdálkodó, eladó, falusi vendéglátó, 
Dorina tudta leghamarabb kidurrantania lufiját. Csemer gazda, gépész, kertész, kozmetikus, közszolgálati ügyinté-
Szilvia két versenyt is meg tudott nyerni, az egyik a pufievõ zõ, pék. Most izgalommal várjuk az eredményeket, melyek 
verseny volt, a másik a vízivó verseny. A célbadobó játék 2018. május 27-ig érkeznek meg. Addig is kívánok mindenki-
legpontosabb dobása Bada Natália Rozalinda nevéhez nek kitartást a tanuláshoz és sok szerencsét a pálya-
fûzõdik. A nap utolsó számában pingpong labdát kellett választáshoz.                                                         Bárány Árpád

ISKOLAI HÍREK
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Országszerte több száz helyszí- azaz, hogy a nagyteremben, hálózati kábelekkel összekötött 
nen kínált programokat február 2 és 4 gépeken, közösen videojátékoznánk a jelenlévõkkel. Az 
között a Kultúrházak éjjel-nappal esemény február 3-án, szombaton 15:00-kor kezdõdött. 
programsorozata. Ebben az évben a Ekkor csupán pár ember jött, ám 2-3 óra elteltével már 10 fõre 
Helyben van a sokszínûség szlogen- bõvült a társaság. Jó pár videojáték terítékre került, többek 
nel a szervezõk arra akarták ösztö- között egy kis autóversenyzés, stratégiai játék, és persze a 
nözni a résztvevõ intézményeket, klasszikus lövölde is. Az emberek nagy része éjfél körül már 
hogy minél szélesebb program- hazament, ám páran még maradtunk, amibõl végül két fõ 
kínálattal készüljenek az eseményre, lett. A hangulat mindvégig jó volt, emiatt végül reggel 6-ig 
ezzel ráirányítva a figyelmet a kitartottunk.
helyben lévõ kulturális értékekre és a Összességében egészen jól sikerült ez a programsorozat, 
mûvelõdési intézmények helyi mindenki pozitív élményekkel tért haza.

Németh Fanni, Herceg Zsanett, Laczkó Kristóf, BVÁtársadalomban betöltött közösség-
építõ munkájára.

Nálunk 2-án, illetve 3-án került sor a program 
lebonyolítására egy Társasjáték délután és egy LAN-Party 
keretein belül. Nagy lelkesedéssel vettek rész a helyi fiatalok, 
akik eljöttek a programokra. Pénteken délután 2 órára 
készültünk a Rimóci Szent István Általános Iskola elsõ 
osztályos diákjainak különféle vetélkedõkkel, mint például 
rimóci képes memória játékkal és kirakóval, valamint célba 
dobással. Ezt követte a Társasjáték délután, amire sok 
szeretettel, nasival és üdítõvel vártuk a résztvevõket. A 
hangulat a megszokott volt: nevetéssel és jókedvvel 
játszottuk végig a délutánt.

Nem csak a programszervezésben vettük ki a részünk, 
IKSZT-s csapatunk szerepelt a szécsényi Mûvelõdési Köz-
pont által szervezett Kincskeresõ csapatjátékon is, ahol 
nagyon jól éreztük magunkat.

A Kultúrházak éjjel-nappal program keretében arra 
gondoltunk, hogy ismét szervezhetnénk egy LAN-Party-t, IKSZT munkatársak

Társasjáték délután

Vetélkedõ - Memória játékVetélkedõ - Célbadobás

Lan-Party

A macska szeme címû kötetet Vincze Ferenc író

az író-olvasó találkozó után

a rimóci könyvtárnak ajándékozta.
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3. Közös áldozás 4. Az Eukarisztia liturgiája
- Az év egyetlen napja ez, amikor nincs szentmise. Ez arra - Az olvasmányok és az evangélium után felajánlástól 
figyelmeztet, hogy minden mise Jézus egyetlen kereszt- folytatódik a mise.
áldozatának megjelenése; és ma Jézus egyetlen áldozatát 

5. A feltámadási körmenet
ünnepeljük.  Ilyenkor csupán közös áldozás van: - Ma 

- Néhány országban szokás, hogy a húsvéti örömöt a mise 
különösen meg kell ígérnünk Jézusnak, hogy egyesülni 

végén a feltámadási körmenettel is kifejezik. Örömünk 
akarunk vele halálig tartó szeretetben. 

nem fér el a templom falai között. Kivonulunk a szabadba, 
hogy énekeljünk és hirdessük az egész világnak: 

4. Szentsír 
GYÕZÖTT KRISZTUS, GYÕZÖTT A Jézust leveszik a keresztrõl, fehér gyolcskendõbe takarják, és 

SZERETET ÉS AZ ÉLET.sírba teszik. Sírja elé a farizeusok õröket állítanak. 
Áldozás után a pap (magyar szokás szerint) az elõkészített 
„szentsírhoz” viszi az oltáriszentséget. Az oltár alatt a 
halott Krisztus szobra látható, - felül a gyolcsfátyollal le-
borított Oltáriszentség. Jelzi ez a húsvéti titkot: hogy a 
halott Jézus él. 
Nagypéntek este a hívek szentségimádást végeznek. 

Szentmisék rendje:
Csütörtök, péntek, szombat este 6 órakor.
Csütörtökön a szentmise után szentségimádás.
Pénteken a szentmise elõtt du 5 órától keresztút. Nagyszombat, illetve húsvét vigíliája 
Vasárnap délelõtt 11 órakor szentmise. (a föltámadás ünnepe) 
Vasárnapi szentmise elõtt imádkozás. Nagyszombatról húsvét vasárnapra virradó éjjel Jézus 

feltámadt. Halálakor úgy tûnt, hogy a világon gyõzött a bûn, a 
Lelki gyakorlat:halál, a sötétség. S most diadalmaskodik a szeretet, az élet, a 
Március 15 (csütörtök), 16 (péntek), 17 (szombat) világosság. 
lelkigyakorlat este 6 órakor. Elõtte 5 órától gyóntatás. 
Délután 5 órától áhítat: Csütörtökön imaóra, pénteken A liturgia öt részbõl áll: 

keresztút, szombaton Mária áhítat.
1. A fény liturgiája

A szentgyónás Jézus gyógyító szentsége,- Az est sötétje az elsõ nagyszombat éjjelének sötétjét idézi 
hogy felkelhessünk a bûnbõl: fel. De a templom elõterében tûz gyullad: a pap tüzet 

- Szoktam e rendszeresen gyónni?szentel. A tûzrõl a meggyújtják a nagy húsvéti gyertyát (ez 
- Fel szoktam-e készülni a gyónásra? (Szentlélek segítsé-a feltámadott Jézus jelképe), majd errõl a papság és a hívek 
gül hívásával, embertársaimmal való kiengesztelõdéssel, gyertyáit. Az egész templomot beragyogja a gyertyák 
lelki tükör segítségével, komoly lelkiismeret- vizsgálattal, fénye. S míg a hívek a kezükben égõ gyertyákkal állnak, a 
bûnbánattal) Mindehhez az imakönyv segítséget ad!pap õsi öröméneket énekel: Magasztalja a csodálatos éj-
- Szoktam-e hálát adni gyónás után? szakát, amelyen Krisztus legyõzte a bûnt, a halált, a sö-
- Gyónásban kitûzök-e egy jó elhatározást és igyekszem-e tétséget. 
figyelni arra a következõ gyónásig? 
- Van-e lelki vezetõm?2. Az ige liturgiája

- A szentírási olvasmányok a keresztség titkáról és a Már a nagyböjt elején végezzük el a szentgyónásunkat, 
megváltásról szólnak, Dicsõségre újra megszólalnak a így méltó módon készülünk a feltámadás ünnepére. 
harangok, az orgona.

Szent három nap Isten tiszteleti rendje: 
3. Keresztvízszentelés Nagycsütörtökön, nagypénteken, nagyszombaton este 7 
- Az egyház ajánlja, hogy  amint az õsegyházban ez volt a órakor kezdünk. Az ünnepekben nincs gyóntatás. Húsvét 
keresztelés éjjele  e liturgiában lehetõleg ma is legyen vasárnap de 11 órakor, húsvét hétfõn de 8 órától szentmise. 
keresztelés. A pap mindenképpen ilyenkor szenteli meg a Kívánunk lelkiekben tartalmas felkészülést és áldott 
keresztvizet és mindnyájan megújítjuk keresztségi foga- ünnepeket. 
dalmunkat. Szeretettel: József atya és a képviselõ-testület. 

lányok meglepetése rendkívül hitelessé tett bennünket és amit Dicsértessék a Jézus Krisztus! képviselünk.  Szeretném még megköszönni azok segítségét is, akik 
munkájukat tették hozzá a bál sikeréhez, remélem senkit nem Kedves újság Olvasó! kifelejtve: az önkormányzat, rajtuk keresztül a termet berendezõ és 
takarító embereknek, a termet díszítõ pedagógusoknak, a büfében Elõzõ írásomban, még a bálra készülve kértelek Titeket 
szolgálatot teljesítõ személyzetnek, az alapanyagok nagy részét (Önöket), hogy „újra fogjunk össze, mutassuk meg, hogy az 
biztosító szocinak, a finom vacsorát elénk rakóknak, az önzetlenül emberekbõl nem veszett ki a nagylelkûség, a segíteni akarás, 
mûsort biztosító fellépõknek, zenekarunknak és hát nem utolsó csináljunk megint rekordot, hogy minél több rászorulóhoz 
sorban társaimnak és mindenkinek, aki bármivel hozzájárult, hogy juthasson el ismét a segítség. Fogadjátok szeretettel a Titeket 
a báli vendégsereg jól érezze magát.felkeresõ társaimat és támogassatok bennünket, ki-ki tehetsége 

Szeretnék elnézést is kérni, mindenkitõl, aki szeretett volna szerint”. Hát, kérésem úgy tûnik megértõ fülekre talált, úgy tûnik, 
még bejutni, de már nem tudtuk Õt jeggyel kiszolgálni, kérem hogy jó célért az emberek még mindig össze tudnak fogni. Nagyon 
elnézésüket. Nagy-nagy örömünkre gyorsan elkapkodták a jegye-jó érzés ez. A rekord sikerült. Egymillió-hétszázezer forint tiszta 
ket, azonban a lehetõségeink végesek voltak. Magam és társaim bevételre tettünk szert. Elképesztõ összeg ez rimóci léptékekben. 
nevében szeretném megígérni, hogy a támogatóink által, ránk bí-Köszönjük Nektek!
zott javakkal felelõsséggel bánunk, és igyekszünk minél több rá-Jómagam olyan szervezésen, olyan gyûjtésen vagyok túl, ami-
szoruló arcára mosolyt csalni. A támogatóink névsorát most hez foghatót még nem igen tapasztaltam. Soha nem látott össze-
reményeim szerint hiánytalanul közzé tesszük, ha mégis valaki ki-fogásról és segíteni akarásról tettek tanúbizonyságot az általam 
maradt volna, attól elnézést kérek, a Jó Isten elõtt Õ is jegyezve van.felkeresettek. Nagyon köszönöm Nekik, olyan lelki élménnyel 

Jusztin Berci (Kotyoka bácsi) szavaival élve egy nagy tapsot a gazdagodtam, amit valószínûleg  életem végéig nem feledek. 
szervezõknek, a munkájukat önzetlenül végzõ segítõknek. A leg-Társaim hasonló pozitív élményekrõl számoltak be.
fontosabb továbbra is, hogy imáitokban õrizzetek meg bennünket Azt az érzést pedig mindenkinek kívánom megélni, amikor 
és kérjétek a jó Istent, hogy  ez a társaság még nagyon sok jót feleségeink a nagyközönség elõtt megköszöntöttek bennünket, 
cselekedhessen, ami kedves Õ elõtte is.                      Szabó Vilmosahogy körül néztem, mindnyájan a könnyeinkkel küszködtünk. A 

Szatmári Kft. Balassagyarmat Dr. Manga János Közösségi HázJÓTÉKONYSÁGI BÁLI TÁMOGATÓK
Jusztin Bertalanné Rimóc, Hársfa út Varga Bálint Szécsény

Déska Bertalanné Rimóc, István király útja Jusztin Jánosné Rimóc, Nagykert út Rimóc Községért Alapítvány Szociális Boltja
Vincze János Rimóc, Lóci út Déska Szabolcs Rimóc, Balassi út Pifka József Nógrádsipek
Molnár Ferencné Rimóc, Dózsa György út Laczkó Tibor Rimóc, Balassi út Juhász Vincéné Rimóc, Hunyadi út
Szabó Ferencné Rimóc, Lóci út Jusztin Istvánné Rimóc, Deák Ferenc út Golopi Károly Rimóc, Hunyadi út
Barna Lászlóné Rimóc, Hunyadi út Mócsány Péter Rimóc, Hársfa út Varga Béla Szécsény
Balázs Bertalanné Rimóc, Kiskert út Szabó Vilmos Rimóc, Balassi út Filkor Sándorné Szécsény
Öcsi Boltja Szécsény Palóc Tabak Bt. Rimóc, Szécsényi út JUSZT-BAU Kft. Szécsény
Rádi Gazdabolt Szécsény Szécsény-Mill Kft. Szécsény Jusztin Bertalan Rimóc, Kölcsey út
Pribelszki Károlyné Rimóc, Petõfi út Doman Ferenc Nógrádsipek Szitás Máté Szécsény
Jusztin Istvánné Rimóc, Kossuth út Kiss Arnold Szécsény Szécsény Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
Kiss Bertalanné Rimóc, Nagykert út Kabda István Rimóc, Szécsényi út Szõke Tibor Szécsény
Beszkid József Rimóc, Kossuth út Czombos József Rimóc, Hunyadi út Arzenál-Outlet Szécsény
Rezesbanda Rimóc Vizó Büfé Rimóc, Petõfi út Rimóci Szent István Általános Iskola
Kalmár Tibor Szécsény Osztroluczki Zsolt Varsány Beszkid Elektro Kft. Szécsény
Andi Virágbolt Szécsény Banett Bt. Szécsény Miklós Zalán Nógrádmegyer
100 Ft-os Bolt Szécsény Bablena Ferenc Rimóc, Ady Endre út Pásztor Lajos és neje Rimóc, Csillaghegyi út
Zsuzsi Virágbolt Varsány Aszalós Tímea Szécsény Szuhányi János és neje Rimóc, Ady Endre út
Bojtár Gyula Rimóc, Varsányi út Bagóné Kiss Andrea Rimóc, Kossuth út Virág Antal és neje Rimóc, Csillaghegyi út
Mócsány Ferenc Rimóc, Varsányi út Sándor család Szécsény Kanyó Bertalan Rimóc, Varsányi út
Percze Béláné Rimóc, Varsányi út Kiss János Rimóc, Bem apó út Id. Rigó Ferenc és neje Rimóc, Csillaghegyi út
Percze Roberta Rimóc, Varsányi út Marcsi Büfé Rimóc, István király útja Hajni Boltja Rimóc, István király út
Pné Mócsány Gyöngyi Rimóc, Varsányi út Rimóc Község Önkormányzata Virágné Czupkó Erzsébet Rimóc, Bem apó út
Percze Béla Rimóc, Varsányi út Rimóci Kobak Egyesület Burik-Vincze Ágota Rimóc, Rákóczi út
Nagy László Balassagyarmat Szabó János Szécsény Czank Zoltán Szécsény
Mócsány Bertalanné Rimóc, Nagykert út Talpai Zsanett Rimóc, Temetõ út Rimóci Ifjúsági Egyesület
Kurucz Bertalanné Szécsény Várszögi Balázs Szécsény Rimóci Nyulacska Óvoda
Kiss Tamás Rimóc, Virág út BLAC NO Trapéz Kft. Szlovákia Németh Fanni Rimóc, Varsányi út
Kiss Bertalanné Rimóc, Virág út Dr. Verbói Klára Ondrék és Tóth Kft. Salgótarján
Borbás Barnabás Rimóc, Virág út Fogarasi Épületgépész Kft. Szécsény Rimóci Sport Egyesület
Kurucz Zsolt Szécsény Csizmadia János Nógrádsipek Csizmadia Bertalanné Rimóc, István király út
Kanyó Balázsné Rimóc, Hársfa út Mócsány Béla Rimóc, Balassi út Mancsó Tojás Mátranovák
Virág Vincéné Rimóc, István király útja Kuris Péter Szécsény Vincze István és fiai Szécsény
Filkor Percze Zsuzsanna Rimóc, Hársfa út Percze István Rimóc, Mikszáth út Balogh Gábor Heves
Jusztin Béla Rimóc, Balassi út Percze Bertalan Rimóc, Petõfi út Varsány Község Önkormányzata
Virág Lászlóné Rimóc, Balassi út Fáy Társaság Terény Szécsényfelfalu Község Önkormányzata
Pothoroczki Szabolcs Szécsény Rigó Ágnes Rimóc, Csillaghegyi út Endrefalva Község Önkormányzata
Bagoly Szabolcs Szécsény Breuer András és Jusztin Valéria Budapest Dudás Ferenc Gyöngyös
Virág Tibor Rimóc, Varsányi út Kovács Komplex Kft. Szécsény Audio Partnert Kft. Budapest
Kovács Antal Szécsény Bárány János Varsány Rácz Viktor Rimóc, Csillaghegyi út
Tóth Sándor Szécsény Erdélyi Ildikó Rimóc, Kölcsey út Gesztenyéskert Vendéglõ Szécsény
TI-BER TRANS Kft. Szécsény Herczeg József Rimóc, Balassi út Lagedo Kft. Szécsény
Hegedûs Zoltán Szécsény Pálmány András Rimóc, Bem apó út Szécsényi Rendõrkapitányság
Portéka Ajándékbolt Szécsény Jusztin Bertalan Rimóc, Bem apó út Palóc Coop Zrt. Szécsény
Mócsány Istvánné Rimóc, Hársfa út Virágné Csábi Adrienn Szécsény Deszkovics Róbert és neje Rimóc, Varsányi út
Puruczki Flórián Szécsény Balázs Tiborné Rimóc, István király útja Erdélyi István Rimóc, Nagykert út
ÁSZ-WASH Kft. Szécsény Kiss Renáta Szécsény Varsányi Borbarát Egyesület
TOM-IR Kft. Szécsény Rimóc Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület Percze Balázsné Rimóc, Kiskert út
Szeles Zsolt Szécsény Nagyné Mákos Izolda Szécsény Balázs József Varsány
Nagy Antal Rimóc, István király útja Péterné Kiss Zsuzsanna Rimóc, Hársfa út Szõlõszem Társulat Varsány
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Nagyböjt Nagycsütörtök (az utolsó vacsora ünnepe)

Jézus elfogyasztotta az utolsó vacsorát tanítványival. Néhány héttel ezelõtt, hamvazószerda volt. Elkezdtük, a 
szent 40 napot. Emlékezünk, és megköszönjük Jézus Akkor volt az elsõ szentmise, az elsõ szentáldozás, az elsõ 
megváltó szenvedését, halálát és felkészülünk Jézus papszentelés. 
feltámadásának ünnepére. Egy imával szeretnénk e Az ünnepi szentmise örömben kezdõdik. Szólnak a 
megkezdett idõszakra emlékezni: harangok, az orgona, a pap fehér ruhában van, Hálát adunk a 
Urunk Jézus Krisztus, föltámadásod ünnepéig a nagyböjti papságért, a szentmiséért, az áldozásért. (És mindnyájan 
idõszakban élünk. Arra szólít minket ez az idõ, hogy meg- közösen áldozunk)
térjünk és megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet De az utolsó vacsora fényét beárnyékolja a fájdalom: Júdás 
imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet vacsora közben elmegy, hogy elárulja mesterét. A katonák 
nagyszerû tetteit. Ezért kérünk Téged: Segíts minket, hogy készen állnak, hogy elfogják Jézust. 
minden amit teszünk, Veled kezdõdjék el, és Veled végzõdjék. A dicsõségre még szólnak a harangok és az orgona  de aztán 
Erõsíts minket jó szándékunkban, hogy a nagyböjti gyakor- elnémulnak. A mise csendben folytatódik. Jelzi ez, hogy 
latok által mindennap egyre jobbak legyünk. Ámen! drámai események elõtt állunk. 
Nagyböjtben a buzgó hívek már az elején (ha szükséges) A vacsora után Jézus kimegy apostolaival az Olajfák hegyére. 
elvégzik a szentgyónást. Így a kegyelem erejével meg- Ott félrevonul, és bûneink terhe alatt vérrel verejtékezik. Majd 
vizsgálják keresztény életüket és amiben kell megújulnak. 

megérkezik az áruló tanítvány a poroszlókkal. Jézust elfogják. 
Gyakori szentáldozással és tudatos jóra törekvéssel 

A mise után a pap megfosztja díszeitõl a misézõ oltárt, majd 
készülnek húsvét ünnepére. Ha ilyen komoly készülettel 

az Oltáriszentséget a mellékoltárra viszi. Ott fogják õrizni 
töltjük a szent negyven napos valóban át fogjuk élni az 

egészen a feltámadásáig. A fõoltár oltárszekrényének nyitott 
egyházi év legszebb napjait: a nagyhetet és Jézus feltámadását. 

ajtaja Jézus elhurcolására emlékeztet. 

Amíg Jézus az Olajfák hegyén szenvedett, az apostolok A nagyhét liturgiája
elaludtak. Jézus fájóan veti szemükre: „Egy órát sem tudtok 

Az egyház liturgiái közül legszebb a nagyhét. Jelképesen 
virrasztani velem?” megjelennek ilyenkor az elsõ nagyhét eseményei: Jézus 

A nagycsütörtöki mise után templomainkban szentség-utolsó napjai, majd halála és föltámadása. És amint minden 
imádás van a mellékoltárnál. A hívek érzik, nekik is szól liturgia, ez is meghív, hogy legyünk részesei e titoknak. 
Jézus szava:  „Egy órát sem tudtok virrasztani velem?”

Virágvasárnap
Jézus bevonul Jeruzsálembe. A tömeg pálmaágakat lenget és 
így kiáltozik: „Hozsanna Dávid fiának”.

Az ünnepi mise elõtt a pap (pálmaág helyett) barkát szentel 
majd ki a hívekkel körmenetet tart. (A szentelt barkát haza 
vihetjük. Figyelmeztessen arra, hogy mi nem akarjuk soha 
megtagadni Jézust, amint a hozsannázó nép tette.)

De a farizeusok és Júdás már Jézus elfogatására készülnek.

Nagypéntek (Jézus szenvedésének napja) 
Nagypénteken Jézust megostorozzák, majd halálra ítélik. 
Halálosan kimerülve felvonszolja a keresztet a Golgotára, ahol 
keresztre feszítik. Délután 3 órakor kileheli lelkét. 

A liturgia a fájdalom és a megrendültség csendjében 
kezdõdik. A megfosztott oltár a Golgotára emlékeztet ma, 
amelyen Jézus keresztje állot. A pap piros ruhában vonul az 
oltár elé, ahol csendben leborul.  A most következõ liturgia 
négy részbõl áll: 

1. Az ige liturgiája
- Jézus szenvedésének történetét olvassuk. Majd  lélekben a 
Megváltó keresztje elõtt állva  könyörgéseket mondunk az 
egyház nagy kéréseiért (a papságért, a hívekért, az egységért, 

A pap piros miseruhája és Jézus szenvedéstörténete  melyet 
a nem hívõk megmentéséért.)

a misében olvasunk - Jézus közelgõ szenvedésére figyelmez-
tetnek. 2. Hódolat a kereszt elõtt
A szent három napon hitünk legnagyobb titkát - a húsvéti titkot - - A pap leleplezi a nagy kendõvel elfedett feszületet, majd 
ünnepeljük. Komoly keresztény ilyenkor, hacsak teheti részt magasra emelve háromszor énekli: „Íme a szent keresztfa…” 
vesz a közös liturgiákon. E napokon csak este van Istentisztelet S mi válaszoljuk: „Jöjjetek hát keresztények, hódolattal 
(és minden templomban egyszer,) hogy mindenki eljöhessen, hajtsunk térdet, üdvözlégy szent keresztfa!” Ezután a 
illetve, hogy a közösség együtt ünnepeljen. feszület elé járulunk , s kifejezzük hódolatunkat. 

Palóc Néptáncegyüttes mûsora A Varsányi Borbarátok elõadás közben

A tombola fõdíját id. Beszkid József vihette haza A feleségek meglepetése

Sokan táncoltakVonatozás

2018-ban 5 éves a Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség



RIMÓCI ÚJSÁG8 RIMÓCI ÚJSÁG 92018 MÁRCIUS2018 MÁRCIUS

Orava Györgyné 58 éves
Nógrádmegyer

„Nagyon jól érzem magam, elõször 
vagyok a szereplõkkel. Néhány 
hónapja léptem be, most szerepeltem 
elõször, de remélem jöhetünk máskor 
is, mert nagyon finom volt az étel, talán 
egy kicsit sok is. Örülök neki, hogy 
bemutatkozhattunk itt Rimócon.”

Handó Istvánné 62 éves
Nógrádmegyer

„Szintén tagja vagyok a csoportnak, 
jól érzem magam itt. Nagyon szépen 
énekeltek a rimóci nyugdíjasok. Az 
elsõként énekelõ kislánynak is igen 
szép hangja van. Köszönjük a ven-
déglátást.”

Virág Antal 75 éves
Rimóc, Csillaghegy u.

„Nagyon szeretem a bort különösen a 
fehéret meg a pirosat. Szuper volt a 
mai délután. Reméljük, hogy jövõre is 
eljöhetünk, mert ha nem akkor…”

Tieger Lajos 81 éves
Rimóc, Varsányi u.

„Minden jó volt, a kaja és a mûsor is. 
De a dolgozók mûsora nekünk hiány-
zott.”

Golyán Miklósné 70 éves
Rimóc, Temetõ u.

„Nagyon tetszett az egész, öregeknek 
való. Minden idõsnek felüdülést ad 
egy ilyen rendezvény. Köszönjük 
szépen.”

Mócsány Péter 70 éves
Rimóc, Hársfa u.

„Elõször vagyok itt és nagyon jól 
érzem magam. Kíváló volt a rende-
zés, jó volt a csirkepörkölt és a mûsor 
is változatos volt. Jövök jövõre is.”

Hogy érezte magát az
Idõsek farsangján

Idõsek farsangja
Rendhagyó módon, Rimócon az év elsõ felében történik 

a megemlékezés az idõs emberekrõl. Ilyenkor kicsit „megáll 
az idõ”, kifejezõdik a hála, tisztelet, megbecsülés és szeretet 
azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után 
köztünk élik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az öreg-
kornak számtalan erénye van. Idõs koruk tapasztalatával 
helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább 
adhatnak, és tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a 
következõ generációnak. A mi feladatunk az, hogy lehetõvé 
tegyük az öregkorhoz méltó életet. Vigyázzuk és segítsük 
õket, kell, hogy érezzék, fontos részei az életünknek.  Idén 
263 személyt köszöntöttünk, õk azok, akik 2018-ban lesznek 
70 évesek, vagy már elhaladták ezt a kort. Rimóc legidõsebb 
lakói: Dániel Istvánné Bözsi néni, aki szeptemberben 
töltötte 96. életévét, valamint Laczkó Balázs, õ szintén 
szeptember hónapban lépett a 94. életévébe. Február 11-én 
tartottuk meg az idõsek farsangját, idén is a sportcsarnok-
ban, mely ünnepség tulajdonképpen az idõsek napja.  Az 
ünnepi mûsort a Rimóci Rezesbanda nyitotta meg, majd a 
Gondozási Központ nevében Danics Dominika, az Önkor-
mányzat képviseletében pedig Beszkid János polgármester 
úr köszöntötte a szépkorúakat.  Balázs Dorka „ A nyugdíjas 
imája” címû verssel készült, míg Golyán Gréta egy nép-
dalcsokrot adott elõ. A következõ fellépõk a vendégek 
soraiból léptek színpadra: Vincze Bertalanné Bözsi néni 
megfogadta, ha betölti a 80. életévét, szeretne majd énekelni 
egy dalt idõsek napján. Medve Ferencné Ilonka néni szintén 
énekkel készült. A mûsor elsõ része után Czombos József 
atya - idén már ünnepelt vendégként - tett eleget annak a 
felkérésnek, hogy étkezés elõtt mondjon asztali áldást. A 
második rész dallal és tánccal folytatódott, a Rimóci 
cigánylányok örvendeztették meg vendégeinket a Legyetek 
jók, ha tudtok címû dallal, élõzene kíséretében. Bada 
Melissza  szóló énekével népdalcsokrot énekelt. A további 
jókedvrõl a Nógrádmegyeri Idõsek Klubjának tagjai gon-
doskodtak, akik farsangi kavalkádot varázsoltak a szín-
padra. Utolsó fellépõként a Rimóci Hagyományõrzõ Együt-
tes táncolt, akiknek a Rimóci Rezesbanda húzta a talp alá 
valót. Végezetül többen is táncra perdültek, fellépõk, ven-
dégek és szervezõk egyaránt. Szeretnénk köszönetünket 
nyilvánítani minden kedves fellépõnek, hogy örömtelivé 
tették ezt a délután! Köszönjük minden segítõnek a lelkes 
munkáját! Szépkorú lakosainknak szeretettel kívánunk ez-
úton is sok boldogságot, örömet, jó egészséget!

Gondozási Központ

Idõs lakosság kor és nem szerinti megoszlása

2018

Életkor Férfi Nõ

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

Öszesen:

20

31

16

8

2

1

78

50

58

43

25

7

2

185

Danics Dominika Golyán Gréta Medve Ferencné Balázs Dorka Vincze Bertalanné

Rimóci Rezesbanda Rimóciak tánc közben

KínálgatásEbéd elõtt

Mûsorra várva Beszélgetés
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