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A szív hazudik, a fej megtréfál, de a szem az igazat látja. Nézz a szemeddel! „
Hallj a füleddel! Ízlelj a száddal! Szagolj az orroddal! Érezz a b röddel!

Akkor következik csak a gondolkodás, utána, s így megismered az igazságot!”
George R. R. Martin

õ

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.

Ára: 200,-Ft

RIMÓCI SP   RTHÍREK

3November   4. (vasárnap) 13 Rimóc-Mátraterenye bajnoki labdarúgó mérkõzés

November   5. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

November   6. (kedd)

November   9. (péntek) Hogy unokáink is láthassák - értéktár fórum

November 11. (vasárnap) 15 Filmvetítés Székely Orsolya filmjeibõl
3November 11. (vasárnap) 13 Palotás-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

November 18. (vasárnap) 13 Rimóc-Szécsény bajnoki labdarúgó mérkõzés

November 19. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

December    1. (szombat) Adventi koszorúkészítés

a Plébánia Közösségi Termében

0

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat benyújtási határideje

00

0

00

Az ifjúsági bajnokság állása

A felnõtt bajnokság állása

 Utolsó hónapba lépett az õszi bajnokság

AZ IFJÚSÁGI CSAPAT EREDMÉNYEI:
8 forduló: Cered – Rimóc 5-1 (3-1) Gól: Rácz Szabolcs (27’)
9. forduló: Rimóc – Érsekvadkert 1-4 (0-1)
Gól: Rácz Szabolcs (52’), Kiállítva: Laczkó Máté (68’)
10. forduló: Rimóc szabadnapos
11. forduló: Rimóc – Karancslapujtõ 3-4 (3-1) Gól: Puszta Erik 
(14’, 39’), Oláh Richárd (16’), Sárga lap: Bada Norbert (25’)

A FELNÕTT CSAPAT MÉRKÕZÉSEI:
8. forduló:Cered-Rimóc 3-2 (2-0)

Vezette: Strehó E. (Gordos Á. M., Varga G.)
Rimóc: Kis I. – Pásztor, Kõmûves, Benécs, Bablena – Rácz I., 
Hegedûs – Bangó R. – Balázs G., Rácz A., Bada.
Játékos-edzõ: Benécs Balázs.           Sárga lap: Benécs, Rácz I.
Gól: Nagy R. (4.), Oláh T. (28.), Znamecz (75.), ill. Rácz I. (82.), 
Benécs (85.)
Jók: Oláh F.,Znamecz, Kovács E., ill. Rácz I., Hegedûs, Benécs, 
Bada, Kõmûves
Benécs Balázs: – Munkahelyi és egyéb elfoglaltság miatt csak 
tizenegyen tudtunk elutazni a mérkõzésre. Ezt végre akarattal és 
alázattal kompenzálni tudtuk. Az elsõ félidõ a Ceredé volt, viszont 
a második játékrészben fokozatosan javult a játékunk. Sajnos 
kidolgozott helyzeteinkbõl csak kettõt tudtunk gólra váltani, így 
vesztesen hagytuk el a pályát. Így azonban lehet veszíteni, emelt 
fõvel. Véleményem szerint a második játékrész alapján 
megérdemeltük volna minimum az egy pontot. Jár a kalapemelés 
ennek a tizenegy embernek!

9. forduló:Rimóc-Érsekvadkert 0-5 (0-2)
Vezette: Gordos Á. (Gecse Z.)
Rimóc: Janusek – Pásztor, Mócsány (Puszta, 21.), Benécs, Dinka 
– Rácz I., Hegedûs (Kuris, 70.) – Bangó R. (Csík R., 63.), Laczkó 
(Szép, 63.), Csík D. – Balázs G. (Rácz A., 56.).
Játékos-edzõ: Benécs Balázs.                         Sárga lap: Rácz A.
Gól: Terenyei (11., 69.), Szenográdi (15.), Varga F. (78.), Balga L. (86.)
Jók: Fábián, Varga M., Balga L., Terenyei, Gyenes, ill. senki
Benécs Balázs: – Futás nélküli, akaratgyenge és dekoncentrált 
játékot mutattunk ma be. Sehol sem volt a legutóbbi tûz a 
csapatban. Gratulálok a vendégeknek.

10. forduló:Balassagyarmat-Rimóc 7-0 (1-0)
Vezette: Béres K. (Trubin B., Boda V.)
Rimóc: Janusek – Puszta, Kuris, Benécs, Laczkó – Rácz I., 
Hegedûs – Bangó R. (Szoldatics, 80.), Rácz A. (Dinka, 63.), Csík 
D., Bada (Kis I., 73.).                      Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Sárga lap: Vekker, ill. Puszta
Gól: Szita (17.), Kovács K. (60., 65.), Kócsa (61.), Ondrik (73.), 
Gyiró (75.), Molnár (79.)
Jók: Szita, Kócsa, Klinger, Gyiró, Vekker, Szatmári, ill. Janusek, 
Laczkó, Rácz I., Bangó R., Csík D.

Benécs Balázs: – Sajnos csak hatvan percig tudtuk tartani 
magunkat, ekkor akár még pontszerzésben is reménykedhettünk 
volna. Aztán a BSE fizikálisan felõrölt bennünket és gólfesztivál 
lett a vége. Újabb vereség, de nem adjuk fel, megyünk tovább! 
Nem utolsósorban pedig az egész csapat nevében mihamarabbi 
gyógyulást Szita Bencének!

11. forduló:Rimóc-Karancslapujtõ 1-2 (1-1)
Vezette: Varga G. (Baranyi G., Pál A.)
Rimóc: Janusek – Pásztor, Kõmûves, Benécs, Kuris (Csík D., 
62.) – Rácz I., Hegedûs – Bangó R. – Laczkó, Rácz A. (Kis I., 
76.) – Bada.                                   Játékos-edzõ: Benécs Balázs
Sárga lap: Bangó R., Pásztor, ill. Pingiczer, Gordos, Zsély, Bozó
Piros lap: Rácz I. (63., Rimóc)
Gól: Laczkó (39.), ill. Bozó (23.), Lavaj (74.)
Jók: Kõmûves, Hegedûs, Rácz A., Bangó R., ill. senki
Benécs Balázs: – Úgy kezdtük a mérkõzést, ahogyan kell, 
határozott, agresszív és megfelelõ hozzáállással. Egy kisebb 
megingásunk volt, amit az ellenfél kihasznált. De tudtunk újítani 
és egyenlítettünk, majd több helyzetet is kialakítottunk, a 
szünetre akár mehettünk volna elõnnyel is. A második félidõben 
is rendben volt minden, voltak helyzeteink, aztán a kiállítás 
majd késõbb a büntetõ eldöntötte a meccset… Véleményem 
szerint, a döntetlenre rászolgáltunk, de nem jött össze. A fiúknak 
csak gratulálni tudok a mutatott játékhoz! A múltheti hatvan 
percet megtoldottuk még tizenöt perccel, ismét jó irányba 
kezdünk együtt húzni!

Forrás: http://nogradifutball.hu/megye-i/

A Szociális Munka Napja 

alkalmából szeretettel 

köszöntjük a szociális 

ágazatban dolgozó
valamennyi 

közalkalmazottat, 

munkavállalót és önkéntest. 

Köszönjük áldozatos 

munkájukat!

A Rimóci Újság szerkesztõsége

Hamvas Béla: 

Isten tenyerén ébredtem

Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,

Hófehér csúcsokra, kopár legelõkre.

Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,

Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.

Láttam az óceánt gyermekként ragyogni

Sirályokat felette felhõkkel táncolni,

láttam a békét az emberek szívében,

Láttam az erdõket fürödni a fényben.

Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,

Láttam az embert, és láttam a zenét,

Láttam a földet szeretetben élni,

Láttam a csöndet a széllel zenélni.

Láttam Istent amerre csak néztem,

Miközben éppen az Õ tenyerében ültem,

S az Õ hangján szólt hozzám a szél,

Mint anya, ki gyermekének mesél.

Millió apró tükörben láthatod magadat,

Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

Ünnepek és hétköznapok

Ha valaki visszanézi az elmúlt évek (23!) alatt megjelent 
Rimóci Újságok novemberi számának címoldalait, láthatja, 
hogy az esetek legnagyobb részében valamilyen ünneprõl, 
örömteli eseményrõl ad hírt. Azok a pillanatok kerültek oda, 
amelyeket valamilyen oknál fogva fontosnak gondolunk, 
melyekre büszkék voltunk, s melyek miatt egy kis idõre meg-
álltunk a rohanó világban. Sok örömteli ünnepünk van, de van-
nak olyanok is, melyek inkább elgondolkodtatnak vagy emlé-
kezésre intenek, de mégis fontosak az életünkben.

De mi a helyzet a hétköznapokkal?

Manapság a rohanás teszik ki a legtöbb ember minden-
napjait. Hétfõn megkezdõdik a munka, iskola, s van, mikor csak 
szombaton ér véget. Marad egy nap, amikor próbálunk min-
dent bepótolni, hiszen másnap minden kezdõdik elölrõl. 
Hosszú távon fáradtsághoz, fásultsághoz, sõt, akár betegségek-
hez is vezethet. Felismerjük-e hogy mikor kell megállni vagy 
hagyjuk magunkat sodródni az árral? Tudunk-e „kis ünnepe-
ket” beiktatni a hétköznapokba? Nem kell nagy dolgokra gon-
dolni, csak olyanokra, amelyek boldoggá tesznek. Egy telefon-
hívás egy régi baráttal, egy jó film, kedvenc hobbinknak hó-
dolni, hacsak egy fél órára is, egy jót beszélgetni és nevetni 
valakivel… csak kis dolgok, de fel tudják tölteni az embert. 
Mindenkinek szüksége van az „ünnepekre”, hiszen azok szakí-
tanak ki a hétköznapokból. Nemsokára közelednek a téli ünne-
pek. Próbáljuk meg a lehetõ legjobban megélni, a személyes 
kapcsolatokra koncentrálni, hogy valóban a hétköznapokból 
kiemelkedõ feltöltõdés legyen mindenkinek, ne pedig rohanás, 
kapkodás, anyagias megfelelés az elvárásoknak.

BVÁ
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Akiér t a harang szólt...

Gólyahír: Elõzõ újságunk megjelenés óta
községünkben nem volt

gyermek születés.

Percze Vince
1943-2018

Rákóczi  u. 13.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi évekhez hasonlóan

ebben az évben is szeretnénk megjelentetni a Rimóci Újság 

hasábjain a 2018-ban házasságot kötött rimóci fiatalok

esküvõi fényképeit.

Kérjük a fiatalokat, hogy ha szeretnék, hogy esküvõi fotójuk megjelenjen

2018.  november 18-ig adják le azokat az

IKSZT-ben, vagy küldjék el e-mailben

a rimociujsag@gmail.com címre.   Köszönjük!

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat, és szépet,
de a kegyetlen betegség mindent összetépett.
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem legalább a csodában.

Csoda volt, hogy éltél, és mindenkit szerettél.
Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled!
Csak  fájó könnyek hullnak  Érted,
örökké szeretünk és nem feledünk Téged.’’

Köszönetnyilvánítás
 Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

PERCZE VINCE
(élt 75 évet)

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

                                                                                          Gyászoló családok

Sok szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából

Mócsány Istvánné,

Terus nénit,
aki október 28-án, vasárnap ünnepelte

90. születésnapját!
Beszkid János polgármestere egy csokor virággal, 

valamint Orbán Viktor Magyarország 

miniszterelnöke által aláírt Emléklappal 

köszöntötte Terus nénit.

Ezúton is kívánunk neki nagyon sok boldogságot, 

erõt, egészséget, és minden jót családja körében!

Hírek röviden
- Elkészült a temetõben a térburkolat és új corpus került a 

temetõi keresztre.
- Elkészült a „meg nem született gyermekek emlékhelye” 

temetõnkben gyermeksírhelyhez közeli részen. Így az 
érintetteknek lehetõségük lesz emlékezni, gyertyát, mécsest 
gyújtani mindazokért, akik nem láthatták meg Isten terem-
tett világát

- A Mária úttal kapcsolatban megkerestük az érintett 
önkormányzatokat a szükséges hozzájáruló nyilatkozatok 
miatt. A fizikai kijelölés 2019 tavaszán történik. A férfiak 
„havas” zarándoklatáról idõben értesítünk mindenkit.

-  Rendõrségi tájékoztatás szerint a balesetek számának növe-
kedése és a gépjármûvezetõk gyakori szabálytalanságai 
miatt a jövõben még inkább fokozódik a rendõrségi 
ellenõrzés és ezek után már úgynevezett „civil” autóból is 
mérni fogják a haladási sebességet. Kérünk mindenkit az 
óvatos körültekintõ és szabályos közlekedésre.

- December elsejétõl csak és kizárólag az új chipes kukák-
ban illetve sárga, feliratos zsákokban elhelyezett háztartá-
si hulladékot szállítja el a VGÜ Kft.

Beszkid János polgármester

Felhívás
November 1-jén Mindenszentek napján József atya 

megszentelte a „meg nem született gyermekek” emlék-
helyét a rimóci temetõben.

Lakossági kezdeményezésre döntött úgy önkor-
mányzatunk képviselõ-testülete, hogy a rimóci temetõ-
ben emlékhelyet létesít azoknak az emlékére, akik 
valamilyen ok miatt nem születhettek meg. Különféle 
információk alapján úgy tudjuk, hogy több érintett 
édesanya, édesapa, család is van településünkön, akik 
hasonló élethelyzetbe kerültek és élték át gyermekük 
elvesztését.

Az emlékhely kialakításának költségeit a Rimóc 
Községért Alapítványon keresztül anyagilag is lehet 
támogatni. Kérjük, hogy amennyiben szeretne hozzá-
járulni az emlékhely költségeihez érdeklõdjön a 
Polgármesteri Hivatalban.

Beszkid János
polgármester

idézve a rimóciaknaka ,,szerdán tüzelni lehet , azt jelenti, hogy Kedves Andor!
szerdán tüzelni KELL.” Van, amikor kedden is azt jelenti, meg 
pénteken is. A rimóci nyulunk a falu határában hol volt, hol Ne haragudj, hogy levelemmel 
nincs, mint a mesében. Még jó, hogy a Szoci falára felfestették, zavarlak… - gyerekkorunkban, 
mert onnan nehéz lesz ellopni. Vagy letörni a kezét. A amikor még tollal, papíron írtuk a 
kézletörésrõl jut ezembe, hogysok ,,kutyatulajdonosnak” leveleinket a barátainkkal, mindig 
kéne eltörni a kezét, mert a faluba kóborló kutyák most is, így kezdtük. Most, bár a levél 
mint a te idõdbe, róják az utcákat. Bár aki ismeri a jogszabályt, elektronikusan készül, mégis ez a 
tudja a gátakat, ismeri a törvénykezés nehézségeit. Mert pénz mondat jutott legelõször eszembe. 
beszél, kutya ugat… Te is tudtad ezt. Veled együtt a Ne haragudj, hogy zavarlak - 
munkatársaid, akik melletted ülve és tanulva látták, hogy mondtuk neked mindig, amikor 
belülrõl milyen nehezen is megoldhatók a dolgok. És nagy nehezen sikerült elérnünk 
tanulhatták azt is, hogy a valódi tenni akarásnak nehéz útját téged. Igen, akkor. Amikor még 
állni. Mint az emberi butaságnak, meg rosszindulatnak, mert velünk éltél. Megszokásból, most is ez a mondat hagyta el a 
annak is nehéz. Az embereket még nehezebb kicsalogatni a számat. Bár ironikus, de tudom, hogy most már sose 
házaikból, mint eddig, akik pedig itt vagyunk, ritkán tudunk zavarunk. Mert tiéd az idõ, és mindent látsz, hallasz, tudsz.
egymással találkozni, mert idõ és alkalom se sok van. A fiatal Kissé meg is rettentem, amikor feladatként kaptam, hogy 
kevés, a gyerek még kevesebb, a lendületrõl nem is beszélek. írjak rólad megemlékezést. Mert mi az, amit még nem 
A templom üresedik. És a kocsmák is.  Egyébként a bajokat mondtunk el veled kapcsolatban? Mirõl nem szóltunk még az 
leszámítva, jól vagyunk. Ha hallottad a szüreti verset, akkor elmúlt 2 évben, mi az, amit nem írtunk mag Rólad? Vagyis a 
mindent tudsz. És minden mást is. Te most már mindent hiányodról. Minden szó csak ismétlés lenne…
tudsz. És biztos sokat aggódhatsz értünk, mert amit te most Ha megkérdezném, hogy vagy, biztos válaszolnál, és az is 
már tisztán látsz, azt mi csak tükör által homályosan. biztos, hogy visszakérdeznél: és ti? Ti, hogy vagytok? Hát, 
Eszembe jutott még valami… egyik utolsó beszélgetésünkkor gondoltam, akkor nem rólad, inkább neked írok. Hogy mi is 
azt mondtad, hogy ahogy múlik az idõ, és öregszel, úgy jössz van velünk, hogyan döcög a szekerünk. Amint látod, 
rá, hogy sokkal több jót kell tenni, egyre többet. Ezt most megyeget. Van, aki húzza. Van, aki pakolja. Meg vannak, akik 
súgásnak fogom fel. Mint utolsó és felülírhatatlan jótanács. tanáccsal látják el õket, hogy hogyan is kéne. Az aratnivaló 
Tõled, Beszkid Andortól. Aki sokaknak és sokáig fog még sok, a munkás kevés - írja a Szentírás… De a panaszkodás 
hiányozni. Aki arra tanított, hogy nem elég a jóra vágyni, magyar szokás, tõled tanult optimizmussal kell tovább 
mert a jót akarni kell, és nem elég akarni,  tenni is kell…menni. Bár a helyzet az, nem mindig látjuk, hova is vezet az 

Remélem, a levelem megtalál, és az lenne az igazi, ha a út. Mi a cél, és mi a feladat, és mi a hozzá illõ eszköz. Mikor 
válaszlevél is célhoz érne. Ha nem is a postás hozza, de jó kell alázatosnak lenni, és mikor harciasnak.  Ha esetleg jut 
volna hírt kapni tõled. Ha idõd engedi, és miért ne engedné, idõd, akkor súghatnál nekünk valami okosat. Olyan 
talán ezt is el tudod intézni…andorosat. Egyébként meg vannak dolgok, amik nem 

Szeretettel:változtak. Ha szerdánként megpróbálnád megközelíteni a 
Kaluzsa Mónika - rimóci lakosfalut, hát valószínûleg neked is nehezen menne, mivel téged 

FELHÍVÁS
A Szent Miklós Gondozási Központ

az idén is szervez kiállítást, melynek témája: 

"Ami a múltból ránk maradt..."  
Az I. Világháború  befejezésének 100. évfordulója és a 

II. Világháború 73. évfordulója alkalmából emlékezni 

kívánunk azokra a HÕSÖKRE, akik vérüket és életüket 

ontották hazánkért, Magyarországért.

A Kiállításon az I. és a II. Világháborús emlékek, 

relikviák kerülnek bemutatásra. Kérjük Önöket, 

tisztelt rimóci lakosokat, hogy akinek van errõl az 

idõrõl származó fényképe, okirata, ruhadarabja, 

levele, képeslapja, hozza el, juttassa el a Szent Miklós 

Gondozási Központ (Rimóc, Hunyadi út 9.) épületébe.

Határidõ: 2018. november 23. péntek 16 óra

A kiállítás ünnepélyes megnyitója:

2018. december 1-jén, 10 óra
Helye: Szent Miklós Gondozási Központ

Rimóc, Hunyadi út 9.

Fábián Katalin intézményvezetõ

Szent Miklós Gondozási Központ

VV
Laczkó Anzelmné

1966-2018
Bem A. u. 35.
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Rimóc – Dlutow
2008.08.03 – 2018.10.13.

Az elmúlt 10 év folyamán községeink életébe nagyon 
sok emlék gyûlt fel a két település találkozásainak alkal-
mából. Mindezt több fotó és tárgyi emlék õrzi, valamint a 
delegációban érkezõ személyek emlékei.

Ebbe az évbe mi utaztunk meglátogatni testvértele-
pülésünket, barátainkat és ismerõseinket. Mint azt a 
Rimóci Újság elõzõ számában olvashattuk hitelesen és 
tényszerûen Bobály Anna gondolatainak és érzelmeinek 
tolmácsolásában.

A Rimóci Egyházközösség 4 évvel ezelõtt 2 csillárt 
kapott lengyel testvéreitõl ajándékba a templomunk részére.

Nagy meglepetést okoztak nekünk és meghatódtunk 
mennyire figyeltek arra, hogy értéket és szép emléket 
hagyjanak itt számunkra. Azóta többen is megcsodálták a 
templomunkba látogatók is, milyen díszes és exkluzív az 
ajándékuk.

Többször beszélgettünk arról egymás között mivel 
viszonozhatnánk nekik ezt a gesztust.

Végül közösen az Önkormányzat és az Egyházközség 
vezetése egy Szent Hedvig szobor elkészíttetése mellet 
döntött közös finanszírozással. A tavalyi év során Beszkid 
Jánossal közösen kértük fel községünk szülöttjét a fafaragó 
Bazsit (Kanyó Balázs), hogy készítse el számunkra ezt a 
faszobrot.

Ez év szeptemberére elkészült a mû! Ezt adtuk át 
Grazsina (Dlutów vezetõje) jelenlétében az ottani 
plébánosnak Dlutow templomában!

Akik jelenvoltunk láthattuk az ámulatot, amelyet ezzel 
a meglepetéssel sikerült okoznunk házigazdáinknak.

Azonnal megkeresték a helyét templomukban és kér-
ték, a szobor szentelésére, melyet egybekötnek elhunyt 
szeretett plébánosuk emléktáblájának a felszentelésével, 
térjünk vissza hozzájuk erre az eseményre.

Fenti eseményre október 13-án került sor 18 órakor a 
Dlutowi római katolikus templomban.

A püspök úr vezetésével, József atyával közösen 
szentmisét celebráltak. Majd szentmise után került sor 
elõször Wieslaw Koperkanonok emléktáblájának, majd a 
Szent Hedvig szobor meg szentelésére .

Szentelés után közösen elimádkoztuk a Fatimai Szûz 
Anya tiszteletére a rózsafûzért és részt vettünk az ezt 
követõ körmeneten. (Körmenet végén mindannyian 
visszatértünk a templomba!)

Mindezt a két településért és a lengyel-magyar népért 
ajánlottuk fel.

Mindnyájunknak megható és felemelõ érzés volt ezen 
együtt lenni a lengyel keresztény testvéreinkkel.

Nem volt hiábavaló Andor és Grazsina munkája a két 
település megismertetésében. Köszönet nekik érte!

Mi és vendéglátóink szomorú, de bizakodó lelkülettel 
köszöntünk el egymástól tele ennek az évfordulónak a 
méltó emlékeivel!

Mindkét delegáció nevében köszönöm a szíveslátásu-
kat, az irántunk nyújtott szeretetüket.

A Mindenható Isten áldása kísérje életüket!
Golopi Károly

Magvetés
2018. március 3-án Szendehely-Katalinpusztán tartott 

lelkigyakorlaton találkoztunk Urr Ipoly atyával, aki akko-
riban került Vácrátótra plébánosnak és még néhány kör-
nyékbeli település lelkipásztori ellátását is rábízták.

Ipoly atya tudomást szerezve a Rimóci Szent József 
Katolikus Férfiszövetség tevékenységérõl meghívott 
minket Vácrátótra, hogy mondjuk el mivel is foglalkozik 
nálunk ez a Férfiszövetség.

Április 20-án hárman - a Férfiszövetség képviseletében 
- látogatást tettünk Vácrátóton és elmondtuk mit is teszünk 
mi rimóci férfiak a Szövetség keretein belül, immár 5. éve.

Ennek folytatásaként október 21-én vasárnap 12 
férfiember érkezett Rimócra, Vácrátótról és a környezõ 
településekrõl. Az érkezést követõen egy rövid sétát tet-
tünk a faluban, megmutattuk vendégeinknek a község 
nevezetességeit. Természetesen megnéztük a templomot 
és a temetõt is meglátogattuk.

Ezt követõen a Közösségi Házban számoltunk be 
részletesen a Férfiszövetség munkájáról, amelyeket fény-
képekkel is illusztráltunk. Vendégeink elismerõen szóltak 
a Szövetség tevékenységérõl és megajándékoztak minket 
egy képkeretbe foglalt imádsággal, illetve 2019 tavaszán 
egy férfiak számára szervezett keresztútra invitáltak min-
ket Vácrátótra.

A vacsora után baráti együttlét és beszélgetés kezdõdött 
melynek csak az indulás kényszere szabott határt.

Úgy gondolom talán sikerült néhány apró magot elvet-
ni és lehet, hogy a Szövetségünk mintájára Vácrátóton és 
környékén is létrejöhet egy katolikus, példamutató, imád-
kozó, segítõ Férfiszövetség.

Adja Isten, hogy így legyen!
Rimóci Katolikus Férfiszövetség nevében:

Beszkid János

Október 6:
Aradi vértanúk ünnepe

Október 6-án, szombaton este a szentmise után az 
Aradi vértanúkra emlékeztünk a Hõsök Emlékoszlopa 
elõtti téren. 2013-óta már hagyománnyá vált, hogy 
felsoroljuk a 13, Aradon kivégzett tábornok nevét, 
valamit egy-egy mécsest gyújtunk a keresztjük elõtt. 
Idén sem volt ez másként. A megemlékezésen Percze 
Roberta Pósa Lajos – Október hatodikán címû versét 
szavalta el, majd Péter Gabriella segítségével a 
jelenlévõk egymás után helyezték el a fényképeket és a 
mécseseket az elõre kikészített keresztek elõtt. 
Mindezek után, József atya vezetésével közösen imád-
koztunk értük. A sötétben igazán szép látványt nyújtott 
a sok kis fényforrás, mely azon az estén a hõsökért 
lobbant lángra.

Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, vagy meg-
álltak a megemlékezés idejére, külön köszönet a tevõle-
gesen közremûködõknek és az elõkészítõknek.

BVÁ

Közremûködõk

Résztvevõk
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Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

Olyan színesen alakult az október a Gyerekházban 

mint a megannyi fáról lehullott falevél. Az õsznek 

köszönhetõen a természet megajándékozott minket a 

gyönyörû falevelekkel, termésekkel melyekbõl káprá-

zatos dolgokat alkothattak kicsik és nagyok. A jó idõnek 

köszönhetõen sok idõt tölthetünk még kint az udvaron, 

a friss levegõn és élvezhetjük a napsütést és az önfeledt 

játék örömét. Szeretnénk kihasználni a jó idõt míg 

lehetõségünk van rá, ezért tervezünk egy kis sétát ahol 

felfedezhetjük az õsz minden szépségét. A séta alkalmá-

val tudnánk terméseket is gyûjteni melyekbõl csoda 

szép ajándékok készülnek majd. Viszont csalóka az idõ, 

mivel hiába, hogy hétágra süt a nap azért esténkét jól 

lehûl a levegõ és bizony-bizony szükség van a melegebb 

ruhákra és cipõkre. Csemerné Mária hozott is a Gyerek-

háznak ruha adományt, amit szeretnénk ezúton is meg-

köszönni neki!

Nagyon kreatív anyukáink vannak, ezért rengeteg 

kézmûves foglalkozásaink vannak és mindig törjük a 

fejünket, hogy mi újat alkothatunk együtt. Sok õszi ajtó 

ás ablak dísz készült és falevelekbõl is összehoztunk 

egy-két dekorációs elemet. A mindenszentekre való te-

kintettel készültek mécsesek is, melyeket mindenki a 

maga ízlése szerint dekorálhatott. Nem csak a dekorá-

lásban hagyatkoztunk az õszre de ízekben is, mivel a 

sütõtöknek szezonja van és egy kis újdonságnak is 

számít. Úgy gondoltuk, hogy meglepjük a szülõket és a 

gyermekeket egy kis finomsággal. De még van egy kis 

idõ hátra az õszbõl és még rengeteg programot tartogat 

a Gyerekház. Sétával egybekötött termés gyûjtés, Baba-

masszázs, Baba-mama klub, és a hónap végén már el-

kezdjük varrni a mikulás zsákokat is, hogy mire ide ér a 

mikulás bele tudja rakni abba a zsákba az ajándékokat, 

melyeket az anyukák megvarrtak gyermeküknek. 

Mindenkit rengeteg mókával, kacagással és vidá-

mabbnál-vidámabb programokkal vár a Napraforgó 

Gyerekház!

Erdélyi Anita
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Társasjáték
A Közösségi Házban, mint általában 
minden tanítási szünetben, most is ját-
szani hívtuk a játékos kedvûeket, októ-
ber 30-án a fiatalabbakat, november 2-
án pedig a 16+-os korosztályt.
Mindkét alkalom a várt módon zajlott, 
nem volt hiány izgalomba, szórakozás-
ban és nevetésben.

Pályázat
Mint ahogyan az elõzõ lapszámban már említésre került, a 
NKA-nak köszönhetõen támogatás nyertünk értékmegõrzõ 
tevékenységre, Hogy unokáink is láthassák! címmel. Ehhez 
kapcsolódóan a következõ programokra várjuk a lakosságot a 
Közösségi Házba:

November 9. péntek, 10:00-12:00 Értéktár fórum
Hívjuk a település lakosságát, hogy egy kötetlen beszélgetés 
keretében meséljék el, milyen szokások, hagyományok voltak 
Rimócon a mindennapi életben a születéstõl a halálig az elmúlt 
évszázadban. Fõleg az idõsebb generációkat várjuk, de az egész 
település számára nyitott a fórum.

November 9. péntek, 15:00 Élõben az Értéktár
Fiatalok számára szervezünk interaktív bemutatót, kézmûves 
délutánt, ahol kipróbálhatóak a technikák, melyek a Rimóci 
Értéktárban elemként is megtalálhatóak. Célunk, hogy saját 
magunk is elkészítsünk egy-egy olyan darabot, amely 
kapcsolódik Rimóchoz, valamint értékként tovább is öröklõdik. 
A folyamatok dokumentálásra is kerülnek, így a késõbbiek 
folyamán akár videóról is megtanulhatóak.
Meghívott közremûködõk:
Talpai Zsanett – süthetõ gyurmaékszerek készítése a 
hagyományos rimóci mintákat felhasználva.
Déska Bertalanné – rimóci, palóc mintás hímzések készítése
A harmadik közremûködõ még pontosítás alatt van.

November 11. vasárnap, 15:00 Filmbemutató
Székely Orsolya filmjeibõl

Mindhárom programon bemutatásra kerül a
Rimóci színezõ füzet is, amely szintén a pályázat keretébõl 

kerül megvalósításra.

Mindenkit hívunk és várunk a programokra!

Október hónapban a UPC mun-
katársai végre beszerelték a hi-
ányzó eszközöket a Közösségi 

Házba, így most már ki tudjuk sugározni a TV adását egyenesen 
Salgótarjánba, ahonnan majd visszajön a rimóci háztartásokba. 
Már most fut a TV programja, megy benne a képújság, viszont 
sajnos Salgótarjánból még nem küldik vissza hozzánk az adást. 
Erre még várnunk kell, reméljük már nem sokáig. A Rimóc TV 
minõségérõl annyit kell tudni, hogy jelenleg a digitális átállás 
elõtti (áprilisi) minõséget tudjuk produkálni, de már erre is 
folynak tárgyalások, hogy javítani tudjuk ezen. A javítás 
érdekében (ne ugráljon, élesebb legyen a kép, stb.) ismét több 
százezer forintot kell kifizetnie az Önkormányzatnak, ami 
tovább növeli a már amúgy sem alacsony Rimóc Tv beüzemelé-
sének költségét. Bízunk benne, hogy hamarosan mindenkinél, 
jó minõségben lesz fogható a Rimóc TV. A TV beüzemelését és 
mûködését Ön is támogathatja a Rimóc Községért Alapítványon 
vagy az Önkormányzaton keresztü.                                         BVÁ

Kiemelt Nívódíj Golyán Grétinek
2018. október 27-28-án rendezték meg Bonyhádon a 

Halmos Béla Népzenei Találkozót XVIII. alkalommal, ahol 
népzenészek - hegedûs, citerás, brácsás, nagybõgõs, tekerõs 
egyéniben vagy zenekarban - és népdalénekesek mutatták 
beszólóban, párban vagy csoportban tudásukat, összesen 116 
mûsorszám. Mindenki célja az volt, hogy meggyõzze a zsûri 
tagjait tudásáról. Ilyenkor a pontszámok alapján Nívódíjat 
vagy Kiemelt Nívódíjat adnak az arra érdemeseknek, a többi-
ek pedig emléklapot kapnak.  Ezt a versenyt kétévente rende-
zik meg, mi is részt vettünk két éve is, akkor lemaradt Gréti a 
nívódíjról 1 ponttal. Az idén a megszerezhetõ 40 pontból 38 
pontot kapott a rimóci dalokból összeállított csokor elõadásá-
ra, ezzel Kiemelt Nívódíjban részesült. A versenyzõket gyer-
mek, ifjúsági és felnõtt kategóriában zsûrizték. Nagy örö-
münkre az összes énekes közül Gréti kapta a legmagasabb 
pontszámot! A sok gyakorlás meghozta az eredményt. Nagyon 
köszönjük Kubinyiné Szabó Katalin felkészítõ munkáját! 
Nagyon köszönjük a biztató és dicsérõ szavakat minden 
ismerõsünknek, barátunknak és a rokonainknak!

Gréti büszke szülei

Év
Októberi véradáson 

megjelentek száma (fõ)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

123
64
56
49
36
41
27
36
34
29

2018.10.07-én, vasárnap 
összesen 29 személy jelent 
meg az általános iskola 

hunyadi úti épületében a rimóci véradáson és még közülük is 
kiszûrtek 3 fõt, így csak 26 embertõl tudtak vért venni. A 
mellékelt táblázat jól mutatja, hogy az elmúlt években hogyan 
csökkent a véradók száma, de azért szerencsére ezúttal is 
köszönthetünk két új véradót a véradók táborában.     (H.V.N.)

Nekik és minden véradónak

ezúton is köszönjük a segítséget!

Ha õszi szünet akkor társasjáték

Scotland Yard - Végül meglett Mr X

A Rimóc Polgárõr és 

Önkéntes Tûzoltó 

Egyesület nevében 

köszönetünket fejezzük 

ki, hogy adójuk 1%-val 

támogatták egyesületünket!

Péter Zsolt
elnök
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Réti József elsõ interjú- tel 2016-ban jelent meg a  Nem is volt kérdés, hogy  Akik püspök atya eddigi 
kötete 2015-ben jelent meg a második kötet „Örömet hoz- 2017-ben jött a harmadik könyveit olvasták, azok bizo-
püspökatyával „Szeressetek zak, hol gond tanyázik” kötet. A „Mindig velem” címû nyára kíváncsiak voltak, vajon 
ott, ahol gyûlölnek” címmel. címmel. Ebben többek között a interjúkötet néhány fejezete lesz-e újabb kötet 2018-ban? 
Az elsõ kötetben a püspök atya számos személyes története ízelítõül: A válasz: igen, mivel novem-
a tõle megszokott nyíltsággal mellett új témákról, mint A gyerekkeresztelés, Ha- berben megjelenik a „Jó püs-
mondja el gondolatait a például a teremtésrõl, a rangszó és szenteltvíz, Az pök szerettem volna lenni” 
világunkról, az egyházról és a lélekrõl, a lelkiismeretrõl, a Angyalok, A Védõszentek, címû negyedik kötet. A leg-
hit titkairól, de beszél a feltámadásba vetett hitrõl, a Magányosan, özvegyen, Gyer- újabb könyvében a püspök 
paphiányról, a cölibátusról, a gyereknevelésrõl, az emberi meki bizalom, Lombikbébik, atya számos témát érint, így 
válásról, a szentgyónásról, aggodalmaskodásról és né- Boldogok,  akik sírnak? arról is szól, mit jelent a 
emberi kapcsolatainkban elkö- hány kényesnek vagy inkább Ellenségszeretet?, Böjt és Tízparancsolat a 21. századi 
vetett, visszatérõ hibáinkról, tabunak számító kérdésrõl is kísértés, Nagypéntek, A ember számára. A tõle meg-
de szól a betegséggel küzdõk elmondja gondolatait a püspök Fájdalom, Miért áldozunk, szokott nyíltsággal beszél az 
fájdalmáról, a halálról, az atya, de izgalmas gondolatokat Tudatosan élni, Minden baj egyház erényeirõl és hibáiról, 
eutanáziáról, az imádság fon- oszt meg egyebek mellett arról forrása,  Az utolsó ítélet. a kereszténység jelenérõl és jö-
tosságáról és felidézi élete is, hogyan kell érteni Jézus Az eddigi kötetek meg- võjérõl, a keresztények hite-
meghatározó, személyes élmé- szavait: bármit kértek az rendelhetõk a katolikus- lességérõl. A kérdezõ, beszél-
nyeit, találkozásait. Atyától az én nevemben, meg- konyv@gmail.com címen, de getõtárs ezúttal is Réti József.

(Humanyné Vincze Nikolett)  A nagy sikerre való tekintet- adja nektek. több internetes webáruházban is.

Az interjúkötet elsõ, Második Harmadik Negyedik kötete

Hamarosan megjelenik dr. Beer Miklós püspök új könyve
N Y U L A C S K A  H Í R E K

Színes õsz az óvodában
Az õsz megérkezésével folyamatosan figyeljük udvarunk fáinak 

változásait, és a séták során a környezõ fák színkavalkádját.  Nagy élvezettel 
sétálnak a gyerekek az avarszõnyegben, és hallhatják a levelek zörgését, 
susogását a talpuk alatt. A legszebb leveleket kiválogatjuk, lepréseljük és a 
gyermeki fantázia segítségével képeket készítünk belõle. Az óvoda udvarán 
lehullott leveleket lombseprûkkel kupacokba gyûjtjük és egy részét az óvoda 
komposztálójába rakjuk. A jól elvégzett munka után részesülünk az õsz 
gyümölcseinek örömeibõl. Idén õsszel az idõjárás is mellénk állt, hiszen a 
nagyrészt gyönyörû, napos, kellemesen meleg idõ kedvezett a környékbeli 
kisebb-nagyobb sétáinknak. A nagycsoportosok hosszabb kirándulást tettek 
a környezõ mezõkre, erdõszélre, egészen a sipeki úti Fogadalmi Kápolnáig. 
A középsõsök és a kisebbek a környékben figyelték meg a természetet, a 
környezet változásait. Az ’56-os emlékmû közelsége mindig nagy örömünk-
re szolgál, hiszen a körülötte levõ park környezete, jó lehetõséget biztosít 
számunkra, hogy a környezeti nevelés keretén belül számos érdekességet 
tapasztaljanak meg a gyermekek. Gesztenyét gyûjtögettünk kis kosarakba, 
szép õszi falaveleket keresgéltünk és még a domboldalról való gurulás 
élményét is kipróbálhatták a gyerekek. A gesztenye héten rengeteg 
gesztenyét gyûjtöttünk, megbeszéltük, hogy van szelíd és vadgesztenye, és 
még gesztenyepürét is ettünk. A gyermekek szívesen barkácsoltak, alkottak 
az óvónénik segítségével. „Gesztenyébõl fabrikáltunk buksi fejû barna 
bábot”. A változatos technikával készült alkotásokat mindhárom csoport az 
óvoda öltözõiben mutatta be egymásnak és a szülõknek. Az ’56-os emlékmû 
parkja most kiemelten nagy szerepet kapott, hiszen az ünnep kapcsán is 
ellátogattunk oda. Mécseseket gyújtottunk, a gyerekek szintjén próbáltunk 
olyan ismereteket közölni amelyek a nemzeti identitástudatukat, a hazasze-
retet, a szülõföldhöz való kötõdésüket erõsíti.

Az Állatok Világnapja
Október 4. az állatszeretetérõl ismert Assisi Szent Ferenc ünnepe.  

Ekkor emlékezhetünk meg az óvodában is az Állatok Világnapjáról. Az 
állatvédõk ez alkalomból felhívják az emberek figyelmét a házi és vadon élõ 
állatok helyzetére.  Az állatok szeretetét nem lehet könyvekbõl megtanulni. 
Az élménynyújtás, tapasztalatszerzés a tevékenykedtetés a legjobb módszer 
arra, hogy a gyermekek az állatokkal közeli kapcsolatba kerüljenek, ezáltal 
kialakuljon bennük a szeretet, a gondoskodás, a védelem érzése. Az ünnep 
célja, hogy az ember és az állat közötti barátságot erõsítse, valamint felhívja a 
figyelmet az együttélés fontosságára, és szabályaira. Ezen a héten játékos 
formában gazdagítottuk ismereteiket az állatok életérõl és védelmérõl. A 
nagyok ezen a héten is erdei sétát szerveztek, mely alkalommal megfigyelték 
az erdõ csendjét, megpróbálták felfedezni a hallott hangok tulajdonosait. 
Nagy élménnyel tértek haza és meséltek a kisebbeknek. Óvodánk udvarának 
szomszédságában különleges élményt nyújtanak a gyerekeknek az ott legelõ 
bárányok, mindennap megfigyelhetik õket természetes környezetükben.

Háziállataink jólétérõl mi magunk tudunk gondoskodni, azonban 
nagyon fontos, hogy az állattartás felelõsségen alapuljon. Sokan magukhoz-
vesznek házikedvenceket, majd azokat megúnják, és utcára teszik, nem 
gondoskodnak róla. Ez nagyon elszomorító tény, ezen a szokáson a mi 
falunkban is változtani kellene, megoldást keresve. Fontos feladatunk azon 
értékek, ismeretek, magatartásformák és életviteli szokások közvetítése, 
amelyek felkészítik gyermekeinket arra, hogyan óvhatják meg természetes, 
épített és társas-társadalmi környezetünket. Ezért  ezeket a kiemelt napokat 
beépítjük az éves tervünkbe és köréjük szervezve játékos tevékenyked-
tetésen keresztül oldhatnak meg a gyerekek környezetvédelmi, környezet-
megóvó gondolkodásmódot fejlesztõ feladatokat. Mindezek által megtanul-
hatják, hogy mi vendégek vagyunk a természetben és azt védeni, óvni kell!! 

Pásztorné P. Gyöngyi

Mennyi gesztenyét szedtek a kicsik!

A középsõs gyerekek mécsest gyújtanak az emlékmûnél

De jó, hogy ilyen közel jönnek a báránykák!

A nyagycsoportosok hallgatják mit üzen az erdõ

35. éves osztálytalálkozó
Szeptember 22-én a Manga János Közösségi Házban tartottuk a 35 éves osztálytalálkozónkkat. Mi, diákok 21-en 

voltunk és 5 kedves tanárunk. Szeretett osztályfõnökünk Bukta József tanár úr felesége is megtisztelt minket jelenlétével. 

Hat órakor találkoztunk a Közösségi Házban, az örömteli üdvözlések után kisétáltunk a temetõbe, ahol elhelyeztük a 

megemlékezés virágait elhunyt osztálytársaink és osztályfõnökünk sírjánál. Majd visszaérkezvén felidéztük az elmúlt pár 

év történéseit. Kurucz Karcsinak köszönhetõen egy 20 évvel ezelõtti osztálytalálkozó emlékeit is átélhettük. Elmeséltük, 

hogy azóta mi történt velünk, majd 

érdeklõdéssel hallgattuk a tanára-

ink beszámolóit is. Sok érdekes 

dolgot hallottunk tõlük. A finom 

vacsora elfogyasztása után, pedig 

hajnalig táncoltunk, beszélgettünk 

és egy estére újra átélhettük a gond-

talan, boldog diákévek emlékeit. 

Mindenkinek köszönöm a részvé-

telt, tanárainknak, hogy elfogadták a 

meghívást és megtiszteltek minket 

jelenlétükkel. 

Filkor-Percze Zsuzsanna Rita
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HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,  Halottak napja
mennynek és földnek Teremtõjében.

November 1-jén a mindenszenteket ünnepeltük, hálát És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában,
adtunk a mennyországért és bizakodva tekintettünk a jövõ felé, 

a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektõl,
az örök életre a boldog, örök életre, ahová úton vagyunk, 

született Szûz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus 
hazafelé, s közben ítéletet írunk a cselekedeteinkkel. És az ítélet 

alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.éppen ez lesz: beléphetsz az országba, vagy: még nem, de majd, 
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta tisztítótûz után igen. Vagy – és ettõl az Isten óvjon meg minket: 

a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható soha nem mehetsz be! Elvesztél. Elkárhoztál.
Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élõket és holtakat.November 1-jén ünnepeltünk, november 2-án pedig 

Hiszek Szentlélekben.imádkozunk az elhunytakért, akikrõl az Egyház vallja és tanítja, 
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;hogy mióta megtestesült az ige itt volt a Földön és elmondta 

a szentek közösségét, a bûnök bocsánatát;nekünk az Atya titkait, azóta nem mond igazat az, aki azt 
mondja, hogy semmit nem lehet tudni a halál utánról. Nagyon a test feltámadását és az örök életet.
sokat lehet tudni a halál utáni életrõl. Például azt, hogy a halállal Ámen.
lezárul az érdemszerzésnek az ideje. A halál lezárja azt az utat, 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,amelyen az ember a bíróság felé és a bírósághoz megy. A halállal 
az út lezárul, mert odaért az ember a bírája elé. De aki útközben szenteltessék meg a te neved;
ezt a Bírót, az értünk meghalt és föltámadott Krisztust nem jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod,
ostorozza, nem feszítette meg újra, nem gyalázta és tagadta, amint a mennyben, úgy a földön is.
hanem elfogadta és útközben kérte irgalmát, általában is, meg a Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
konkrét bûnre is mindig, az - ahogyan az Úr mondta - már át is és bocsásd meg vétkeinket,
ment az ítéleten. Annak a halál csak megpecsételi ezt a miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek;
szeretetben lévõ kapcsolatát a megváltó Krisztussal. És ha még és ne vígy minket kísértésbe,
vannak törlesztenivalói, azt letörleszti a tisztítótûzben. – Ma de szabadíts meg a gonosztól!
ezekért imádkozunk, akik már átlépték a halál küszöbét, ár nem Mert tiéd az ország, a hatalom
tudnak érdemeket szerezni, már csak szenvedni tudnak, de 

és a dicsõség,mindörökké.
szerették Krisztust, a Megváltót. Akkor is, is életükben nem 

Ámen.hajoltak meg az igaz Isten elõtt.
A katolikus Egyház nemcsak gyertyát gyújt, nemcsak Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, 

emlékezik, hanem, amint naponta is teszi minden szentségben, 
áldott vagy te az asszonyok között,

november 2-án még inkább és még több figyelemmel és 
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

szeretettel maga köré gyûjti a tisztítótûzben szenvedõ lelkeket 
Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek szent Anyja,is, általunk. Mert erre a szentségre egyikünk sem egyedül jött, 

imádkozzál érettünk, bûnösökért, most és halálunk óráján.hanem a szívünkben hoztuk mindazokat, akikkel így vagy úgy 
Ámen.szeretet összeköt bennünket, amíg éltek a Földön. Most ide 

tudjuk hozni õket az oltárhoz. A kereszthez. És meg tudjuk kérni 
a megváltó Krisztust, miközben fölajánljuk az Atyának 
szeretetben az Õ áldozatát. Krisztusunk! A véred rajtunk 
keresztül érjen el szeretteinkhez, akik még a tisztítótûzben 
vannak. Oda tudunk fordulni Krisztus földi helytartójához, a 
pápához a teljes búcsúért. És egy valakit ezen a napon - és ebben 
a nyolcadban egy-egy lelket - teljes búcsúval ki tudunk menteni 
a tisztítótûzbõl.

Mindezt lehet tudni a halál utáni világról. Hozzátéve még 
azt, hogy a tettei elkísérik az embert. Akiben csöppnyi szeretet 
sem volt, amíg itt a Földön élt, s ezért elkárhozott, azzal nem tud 
kezdeni senki semmit. Az elveszett. Akiben azonban csak egy 
ici - pici kis hit volt meg szeretet, azt az Úr nem azért teremtette 

Szentmisék rendje:meg, hogy elvesszen, hanem arra teremtette és hívta, hogy örök 
- Csütörtök, péntek, szombat este 6 órakor;élete legen.
- Vasárnap délelõtt 11 órakor kezdõdnek a szentmisék.Ezért reménnyel telve könyörgünk november 2-án a 

tisztítótûzben szenvedõkért. Jó, ha ilyenkor megérinti az ember Ünnepeink:
szívét az is, amit megint csak tudni lehet és tudni kell, hogy a - November 1. (csütörtök) – Mindenszentek ünnepe.
tetteimmel magam írom a tulajdon ítéletemet. Nem mondok   Délelõtt 8 órakor szentmise.
igazat, ha azt mondom, hogy: „Kérem úgysem lehet tudni - November 2. (péntek) – Halottak napja.
semmit az egészrõl, éljen mindenki úgy ahogy tud, aki nem tud   Szentmise az összes megholtakért este 6 órakor.
az pusztuljon el, aki meg tud az boldoguljon!” –  Ez nem igaz! A - November 5. (hétfõ) – Szent Imre ünnep.
cselekedeteink, melyekben a jóság vagy a rosszság testesül   Szentmise este 6-kor.

- November 19. (hétfõ) – Szent Erzsébet ünnep.meg, írják az ítéletünket. Azaz felelõsek vagyunk életünkért. 
Önmagunkért.   Szentmise este 6-kor

- November 25. (vasárnap) – Krisztus Király ünnepe.Majd a szentáldozás után imádkozzunk a szentatya szándé-
   A 11 órási szentmise keretében jubilánsok hálaadása,kára a teljes búcsúért. Es kértjük az Urat, engedje meg, hogy az 
   akik 1, 10, 25, 50, 60 stb. éve kötöttek házasságot.Õ áldozatát most a tisztítótûzben szenvedõkért ajánljuk föl.

ISKOLAI HÍREK
Mesérõl mesére

A Szent István Általános Iskolában évek óta megr-

endezzük a Mesenapot. Így emlékezünk Benedek Elekre, 

akinek a születésnapja (szeptember 30.) 2005 óta a magyar 

népmese napja.

Ebben az évben a rettenetes mesebeli sárkány 

legyõzéséhez 7 próbát kellett az alsó tagozat tanulóinak 

teljesíteni. A feladatok között volt keresztrejtvényfejtés, 

képkirakás, mese-totó, kugli, mesefelidézés, csillag-

keresés, zsámolycipelés. Ehhez szükségük volt erõre, 

ügyességre. okosságra, együttmûködésre. Az akadályok 

leküzdésére vegyes korosztályú csapatok alakultak. Az 

egyes állomásokon a tanító nénik várták a gyerekeket az 

általuk összeállított feladatokkal. A mese-totó próbát a ri-

móci Jelenlét Háza vezetõje, Nyikon József közremûködé-

sével teljesítették a gyerekek. A csapatoknak sikerült a 

próbatétel, így egy esztendeig Rimócon senkinek sem kell 

tartania a sárkányoktól.

Mese a falánk tyúkocskáról
A Rimóci Szent István Általános Iskola és a Rimóci 

Nyulacska Óvoda több évtizedes eredményes szakmai 

kapcsolatot ápol. Közös célunk, hogy az óvodából az 

iskolába lépõ gyermekek számára megkönnyítsük az 

átmenetet. Az elsõs tanulók elõzõleg 3-4 évet töltöttek az 

óvodában. Ez idõ alatt erõs érzelmi kötõdés alakult ki 

bennük az óvoda, az óvónénik iránt.  Ezt a kötõdést foko-

zatosan fel kell váltania az iskolához, a tanító nénikhez 

való kapcsolódásnak. Ezt a folyamatot segíti az óvónéni 

látogatása az iskolában. A Mesenap alkalmából meg-

hívtuk Pásztorné Percze Gyöngyi óvónénit a gyerekekkel, 

hogy mesélje el nekik régi kedvenc meséiket. Így meg-

hallgattuk a Vajaspánkót, amelyet bábokkal jelenített meg 

az óvónéni, s a gyerekek közremûködésével szólaltak meg 

a kis betétdalok. A falánk tyúkocska esete pedig megmu-

tatta számukra, hogy a legszorultabb helyzetekbõl is van 

kiút. Csodálatos volt látni a mese születését. Az érzelme-

ket megjelenítõ elõadás, a puszta emberi hang, s a gyerme-

ki képteremtõ figyelem hozta létre a mesét. A délután 

további részében õszi mondókákat, dalokat idézett fel az 

óvónéni a gyerekekkel. Egy kis játékra is sor került. A gye-

rekek nagyon örültek, élvezték a közös emlékek felidézé-

sét, újraélését.

Szeretnénk, ha mindaz a tudás, elsajátított ismeret, 

amire az óvodában tettek szert a gyerekek, megmaradna. 

Ezzel is támogatni akarjuk elsõseinket, hogy „igazi” 

iskolássá váljanak, ami nem megy máról holnapra, csak 

szép lassan, fokozatosan. Ebben a munkában elhivatott, 

kitartó partnerekre találtunk az óvónénikben, akik mun-

káját a gyermekszeretet és a magas fokú szakmaiság jelle-

mez. Hálásak vagyunk érte.
Pócsik Csilla Laura
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
amit szeretnénk és akarunk, hogy velünk is megtörténjék. Mert Mindenszentek (November 1.)
õk átlépték a földi lét határát, meghaltak, megtisztultak és 

Testvéreim! Az Egyház, amikor önmagára tekint, látja, hogy beléptek a mennyországba, ahol nincs többé fájdalom, nincs 
az Úr akaratából három nagy egymásra épülõ, eleven gyötrõdés, nincs halál, hanem Isten látása van, és a szentek és az 
kapcsolatban lévõ rétege van. angyalok sokaságával való közösség boldoggá teszi az embert.

Legalsó rétege a Földön élõ, küzdõ, szenvedõ, bûnbánó A mennyország csodálatos világ. Hálát adunk az Úrnak 
Egyház. A második réteg azokból áll, akik már kiléptek ebbõl a azért, hogy a mennyország van, mert ott a teremtõ, megváltó és 
földi életbõl, és a tisztítóhelyen szenvedve tisztulnak, de tudják, megszentelõ Isten megvalósította azt, amit a Paradicsomban 
hogy onnan a mennyországba jutnak belátható idõn belül. elkezdett itt a Földön, amit a bûn elrontott, Krisztus megváltó 
Éppen ezért örömmel tisztulnak és szenvednek, s készülnek a halála pedig mindent jóvá téve megnyitotta a mennyek országát, 
boldogságra. A harmadik réteg a boldog mennyország, a ahol a bûnnek, a rossznak már nincs hatalma. Be se léphet oda a 
szentek világa. November 1. és 2-án mi a Földön élõ Egyház rossz, oda csak a szentek, jóságban élõk léphetnek be. Hála 
föltekintünk, s látjuk ezt a fölöttünk lévõ két réteget; november legyen az Úrnak az összes szentekért!
1-én ünnepeljük a mennyországot, november 2-án halottak A második dolog, ami Isten üdvözítõ tervébõl következik, 
napján pedig könyörgünk a tisztítóhelyen szenvedõkért. egy kérdés, amely mindegyikünknek szól: Vajon én személy 

November 1-jén megünnepeljük azt, hogy konkréten is szerint tudom-e, hogy hol lesz az én helyem a mennyországban? 
látható, mi lesz az emberbõl, ha engedi az Isten akaratát Melyik csoportba tartozom majd? Ilyen csoportokra 
érvényesülni önmagában. Mi lesz az emberbõl és a világból, ha gondoljunk: szent nagypapák, nagymamák, édesanyák, 
megvalósul a teremtõ, üdvözítõ és megszentelõ Istennek a özvegyek, bûnbánók, vértanúk, tanítók, tanulók, dolgozók, 
terve. Ez a terv minden emberre vonatkozó, konkrét terv, és öregek…- Nincs az emberi életnek olyan kategóriája - kivéve a 
belõle két komoly dolog következik számunkra. bûn állapotát -, aminek ne volna megfelelõje a menny-

Az elsõ következmény, hogy mi itt a földön tudhatjuk, mi országban. A kérdés azonban arra sarkall, gondoljuk meg: mit 
az életünk értelme, hová tart az egész életünk, az egész világ. Ha teszünk azért, napról napra, folyamatosan, hogy abban a 
engedem megvalósulni az Isteni tervet, ezt teljes konkrétsággal, csoportban, ahová Isten üdvözítõ terve szán, elfoglalhassuk a 
anyagi dolgokra vetítve is tudhatjuk. S ez nagyon fontos, mert a helyünket. Értelmes felnõtt keresztények tudnia lehet, hogy 
mi nyugtalan szívünk békéje innen fakad. személy szerint, neki merre tart az élete, s a tetteinek 

Mi katolikusok, akik hozzá vagyunk szokva a rendszeres olyanoknak kell lenniük, hogy arra vigyék elõre. Nagy ünnep a 
tanításhoz, rendszeresen járunk szentmisére, halljuk Isten igéit, Mindenszentek ünnepe. A mennyországról nem mi 
hozzá vagyunk szokva a szentségekhez, amelyekben álmodozunk, a mennyország van, konkrét valóság. Hallottuk 
konkrétan, anyagi jelekhez kötötten kapjuk az örök életet. Talán már néhányszor, hogy a szentek értik a szót, amit mi elsírunk 
el sem tudjuk képzelni, micsoda kínokat jelent mindennek vagy elsóhajtunk, amit imáságban odateszünk eléjük, azt õk 
hiánya, az a kérdés, hogy „Minek is élek én? Ha egyáltalán van értik és segítenek. Ettõl az ember kedvet kap élni, minden külsõ 
valami értelme ennek a földi életnek, hogyan érem el én?” – Ezt hatás, minden sátáni kísértés ellenére.
a kínt, hála Istennek, mi nem ismerjük, Pedig van.

Mi hisszük, valljuk és örömmel éljük, hogy ennek az életnek 
Amint egy újszülöttnek a születése után azonnal csuklójára 

igenis van értelme – ezt maga a teremtõ, megváltó és meg-
kötik a szülészeten a nevét, amit többé nem veszíthet el, úgy, 

szentelõ Isten garantálja – amit teremtmény el nem ronthat, 
amikor egy lelket a mi Istenünk megteremt, beleoltja a 

kivéve önmagamat. Én elronthatom a magam életét, de másokét 
meghívást; Megteremtelek téged, mert szeretlek, és azt akarom, 

nem, és mások sem az enyémet, senki!
hogy növekedjél, és a mennyek országában légy örökre boldog. 

Fogadja el az Úr hálánkat, az ünnepünket. A szentek pedig Ezt Õ minden emberi lélekbe és szívbe beleírja. De hányan 
segítenek minket, hogy az idõ múlásával õrizzük szívünkben a kóvályognak a világban úgy, hogy halványan éreznek valamit 
honvágyat a mennyei haza után, nap mint nap erõsödjön ebbõl a hívásból. De amikor arra kerül a sor, hogy valamit 
bennünk ez a vágy, és konkrét lépésekkel vigyen hazafelé, a kellene tenni érte elsodorja õket a világ, a saját kedvtelésük 
mennyei haza felé.vagy a tudatos félrevezetés áldozatai lesznek. Eladják nekik azt, 

hogy „táncolj, ordíts, kábítózzál, igyál, légy erõszakos, 
gyilkolj” – és így tovább, és így tovább. Sokaságot ezzel lehet 
bûnökbe, õrültségekbe sodorni. A lépre ment ember számára 
pedig egyszer csak kiderül, hogy mindaz értelmetlen, amit 
csinál, mert a szívében égõ vágy és a konkrét tettei nem 
találkoznak.

Ezzel szemben nekünk – kegyelemként, irgalomból, 
jóságból – megadatott, hogy a szívünkben égõ vágy, amit Isten 
oltott belénk, azzal, hogy haza hív, ez a honvágy konkrét 
tettekben megvalósulhat, és tudható: ha ezt teszem úton vagyok 
hazafelé.

A mennyországban élõkben, a szentekben pedig látjuk – 
legfõképpen a Boldogságos Szûzanyában, de üdvözült 
testvéreinkben is -, hogyan valósul meg, amire mi vágyunk, Szent Imre Szent Erzsébet

„Õsz szele zizzen, hullik a lomb”
A 2018/19-es tanév Irodalmi Õsz programsorozatának 

tematikája – szakítva a hagyományokkal - az õsz, mint 
évszak volt. A felsõ tagozatos diákok körében az Irodalmi 
napló kitöltésére is sor került. A program további részében 
a gyerekek munkájából álló kiállítás, és annak meg-
nyitása is megvalósult október 18-án, melynek mûsorát a 
3. osztályos növendékek szolgáltatták. A tárlatot a tanu-
lók által készített õszi képek, az õszi termékekbõl készült 
tárgyak, termésképek és õszi versekhez készített illusztrá-
ciók alkották.

A programsorozatot a Gálamûsor zárta, amely október 
25.-én került megrendezésre. Itt õszi népdalokkal, versek-
kel, mesékkel szórakoztatták a gyerekek a közönséget.

Az iskola minden osztálya emléklapban részesült, a 
legszebb alkotások készítõi pedig díjazásban részesültek.

Alsó tagozatban:
Tájkép kategóriában: 1. helyezett Csemer Margaréta

2. helyezett Oláh Patrícia
3. helyezett Rácz Natália

A kézmûves alkotások legügyesebbjei:
- 1. osztály: Bada Richárd, Lakatos Laura, Lakatos Zoltán, 

Oláh Patrícia, Bangó Virág, Rácz Tímea
- 2. osztály: Csemer Fatima, Bada Zoltán, Bangó Norbert, 

Bada Vanessza
- 3. osztály: Bada Alexandra, Rácz Natália, Csemer 

Margaréta, Oláh Paulina
- 4. osztály: Oláh Vincencia, Bangó Elizabet, Rácz Gábor, 

Oláh Mózes, Csemer Junior, Oláh Martin

A felsõ tagozatban az Irodalmi napló és a
kiállítás anyagai együttesen kerültek díjazásra.

1. helyezett: KAST (Fa) csapat, 7. osztály (Bangó Lili, Bada 
Jázmin, Bangó Dominik)

2. helyezett: Õszi napsugarak, 8. osztály (Bada Melissza 
Nelli, Bangó Melissza, Bangó Mónika, Rácz Viola)

3. helyezett: Dream lányok, 6. osztály (Bangó Tifani, Bada 
Mirella, Bangó Natália, Bada Dorina)

Huszkó Marianna

Az Emlékmû megszentelésAz Emlékmû megszentelése Kereszt szentelés
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Településünkön október 22-én, hétfõn emlékeztünk meg Emberek a szobron. Tankok a szövetség körül. Még 
egy rövid mûsor keretében az ’56-os forradalom és szabad- lövöldözés van a Rákóczin. Új kormány: Nagy Imre 
ságharc bátor hõsei elõtt. miniszterelnök. Esõ. Mondja a rádió a kormány tagjait. 

Délután 4 órakor kezdõdött a megemlékezés az ‘56-os Bizalmatlanság. Csupa kommunista a kormányban. 
emlékmû elõtt, ahol a Himnuszt követõen Petrovics Anna Megérkezett az ukrán hadosztály.” A memoár után ünnepi 
ismertette a forradalom és szabadságharc elõzményeit. A beszédet mondott Beszkid János polgármester úr. Ezt 
következõkben Percze Roberta és Szoldatics Dávid követõen a szervezetek tiszteletük jeléül az emlékezés 
tolmácsolta Komjáthy István író memoárját. Komjáthy koszorúit elhelyezték, majd a jelenlévõk emlékmécseseket 
István feljegyzéseket írt október 23-tól egészen november 4- gyújtottak. Megemlékezésünk a Szózattal zárult.
ig. A rövid feljegyzéseket hallva betekintést nyerhettünk az õ Nagyon szépen köszönjük a megemlékezésen részt-
szemszögébõl megélt forradalom idejére: „Várjuk a vevõknek a közremûködést, a jelenlévõknek pedig a rész-
rádióban a tûzszüneti felhívást. Sztálin-szobor, csizmák. vételt!                                                                    Péter Gabriella

1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztünk

A résztvevõ megemlékezõk

Gyertyagyújtás

akkor a segítségemre, ezáltal a település segítségére siet. Emellett Rimóc Község kitüntettei - 2018
tagja a Hagyományõrzõ együttesnek valamint a Máriás-
csoportnak, mindkét közösségben rendszeresen, népviseletbe Az elõzõ évekhez hasonlóan az ’56-os megemlékezés 
öltözve öregbíti a település hírnevét. Az egyházi ünnepek után került sor a díjátadó ünnepségünkre. Az idei évben is 
alkalmával is sokszor tevõlegesen mûködik közre, felolvasását vagy átadásra kerültek a „Rimóc Község Jó Tanulói” címre 
szerepet vállal. Anna példamutató hozzáállásával kiérdemelheti sikeresen pályázók, valamint „Az év aktív fiataljai” részére 
„Az év aktív fiatalja” kitüntetést.az elismerések.

Az ünnepség a Rimóci Szent István Általános Iskola Percze Roberta
diákjainak rövid mûsorával kezdõdött, ezzel köszöntötték a Roberta már az elmúlt két évben is részesült a kitüntetésben, mégis 
díjazottakat. A gyerekeket felkészülését Józsa Dezsõ tanár úr úgy gondolom, hogy idén is õ az a fiatal, aki közösségben végzett 
segítette. Az iskolások mûsorát követõen kerültek átadásra tevékenységéért megérdemli ezt a díjat. Ebben az évben a Trianoni 
az elismerések. „Rimóc Község Jó Tanulója” címre pályázni a megemlékezésen és az Augusztus 20-i ünnepségen nyújtott 
középfokú tanintézményben elért 4,2, míg felsõfokú tanin- segítséget, az utóbbinál az utolsó pillanatban kértem fel, mivel 
tézményben a 4,0 vagy annál jobb tanulmányi eredménnyel sokan nem voltak itthon azon a napon. Õ is az a személy, aki ha tud, 
lehetett. Rimóc Község Önkormányzata az átadott díjakkal bármikor közremûködik a települési eseményekben, segítve annak 
fejezi ki, mennyire fontosnak tartja a fiatalok oktatását. sikeres megvalósulását. Ebben az évben a szüreti vershez is küldött 

Idén már harmadik éve került átadásra az „Év aktív egy-egy versszakot, mely mutatja, hogy érdeklõdik a település 
eseményei iránt. Tagja a Rimóci Ifjúsági Egyesületnek, segít az fiatalja” kitüntetések is, mely azokat a 14 és 30 év közötti fia-
egyházi eseményeknél is. Úgy gondolom, idén is példa volt a talokat illeti meg, akik ebben az évben sokat tettek a közössé-
település fiataljai számára.gért és a Képviselõ-testület számára felterjesztésre kerültek.

A díjakat Beszkid János polgármester úr, valamint a 
Kovácsné Bablena Piroska

Képviselõ-testület tagjai adták át.
Piroska ebben az évben is aktív volt a települést érintõ 

Ezúton is szeretnénk gratulálni minden kitüntetetteknek, 
rendezvények kapcsán. Májusban a Hõsök Ünnepén énekkel 

további munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánunk!
mûködött közre, a Falunapon az információs pontban volt jelen 

Péter Gabriella
népviseletben, az Augusztus 20-i ünnepségen pedig Máriát 

Aktív fiatalok felterjesztés: hordozva, felolvasóként, valamint kenyérosztóként is segített. 
Piroska is azok közé tartozik, akik felajánlják a segítségüket, Kristók Bálint
valamint elvállalják a felkérést egy-egy települési rendezvényen Kristók Bálint, akit mi csak Mókinak hívunk, az új generációs 
való közremûködésre, még ha az az utolsó pillanatban érkezik is. Õ Bandások közé tartozik. Lelkes tagja a csapatnak, mondhatni 
is tagja a Máriás-csoportnak, a Hagyományõrzõ Együttesnek és az önállóan tanult meg trombitálni. Meglátogatta Kabda Pista bácsit, 
Ifjúsági Egyesületnek is. Ez évi közösségi munkájával és hogy ellesse a zenélés alapjait. Évek óta aktívan részt vesz a Banda 
hozzáállásával kiérdemelheti „Az év aktív fiatalja” kitüntetést.életében, a régebbi digitalizált magnófelvételeket elkérte, 

becsempészi a próbákra a nem gyakran játszott nótákat. Már 
Oláh Bence

rengeteget közülük kívülrõl is fúj. Nem okoz gondot számára a 
Javaslom Oláh Bencét (3177 Rimóc, Virág út 14.), aki a 2018-as 

szereplés. Személyében meg van a jövõ Prímása.
évben kiemelkedõen aktív közösségi munkájával hozzájárult a 
települési rendezvények sikerességéhez, a település fejlõdéséhez és Petrovics Anna
hírnevének öregbítéséhez. Aktívan részt vesz a focicsapat Anna sokszor nyújtott segítséget a település eseményeinek 
ügyintézésében, fáradságot és idõt nem kímélve elkíséri a lebonyolításában, több alkalommal mûködött közre versmondással, 
focicsapatot a mérkõzésekre. A falunapi rendezvény disco konferálóként vagy egyéb módon. Idén a Trianoni megemlékezésen 
megszervezésében és lebonyolításában is õ állt az élen.segédkezett, valamint a Falunapon népviseletben a Palóc Út 
Programokat szervez a fiatalok számára a 147-es Kamrában, melyet információs pontján. Amikor megkérem egy-egy ünnepségen való 
önként alkalmanként nyitva tart.közremûködésre, mindig igent mond, ha teheti és ha itthon van, 

Rimóc Község Jó Tanulói Az év aktív fiataljai

Szoldatics Milán, Bagoly Gábor, Szoldatics Dávid, 
Kelemen Gergõ, Laczkó Dávid, Péter Gabriella,

Percze Roberta, Ulviczki Petra, Beszkid Valéria, Vincze Mónika,
Vizoviczki Lolita, Nagy Dolóresz, Ocsovai Ramóna

A képrõl hiányoznak: Beszkid Mátyás, Virág Jenifer, Dax József

Kristók Bálint, Percze Roberta,
Kovácsné Bablena Piroska, Petrovics Anna, Oláh Bence
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