Ára: 250,-Ft
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Felnõtt és ifjúsági csapatunk is a 9.
helyen végzett az õszi bajnokságban
11. forduló: Rimóc - Pásztó 6 - 1 (2 - 0)

Ifjúsági bajnoki mérkõzések:
11. forduló: Rimóc - Pásztó 0-4 (0-4)
Rimóc: Pintér - Mócsány G., Szeles L., Csizmadia B., Beszkid M. - Beszkid A.,
Csizmadia T., Szép M., Percze K. - Oláh Sz., Kormány R. (Kormány D.)
Sárga lap: Szép M. Kiállítva: Percze K.
12. forduló: Bánk - Rimóc 6-2 (1-1)
Rimóc: Pintér - Szép M., Csizmadia T. Szeles L., Csizmadia B. - Beszkid A.,
Fekete D., Mócsány G., Oláh Sz. - Kormány D., Csonka K.
Gól: Mócsány G, Beszkid A. Sárga: Csizmadia T., Fekete D., Kormány D.
13. forduló: Rimóc - Karancslapujtõ 1-0 (0-0)
Rimóc: Pintér - Szeles L., Csizmadia B., Szép M., Percze K. - Csizmadia T.
Mócsány G. Kormány R. (Mócsány R.), Beszkid M. - Kormány D. (Oláh Sz.),
Csonka K. Gól: Kormány R.
Itthon sokkal jobban megy serdülõinknek, mint idegenben:
9. forduló: Szurdokpüspöki - Rimóc 1-2 (1-1)
Rimóc: Gönczi - Bene, Kormány D., Percze K., Szép M. - Rácz A., Kormány R.,
Bada V., Bada N. - Oláh A., Bangó P Gól: Kormány R., Rácz A.
,,Nyögvenyelõ’’ mérkõzésen az utolsó percekben öngóllal nyertük meg a
mérkõzést.

Rimóc 100 nézõ, vezette: Baranyi II. Gábor (Pap I., Oláh G.)
Rimóc: Oláh - Mócsány (Bangó B.), Kuris, Rácz R., Komár - Laczkó, Kelecsényi,
Rácz I. (Bangó R.), Bangó N (Hegedüs), - Lovász, Vincze
Pásztó: Csoór - Bazsó, Bognár, Fenyvesi, Sándor (Maksó) - Dropka, Gömbicz,
Mucsina (Huszár), Dancsok - Kovács, Falusy
Gól: Bangó N. (2), Kelecsény, Oláh T. (11-esbõl), Vincze, Laczkó, ill., Kovács (11esbõl) Sárga lap: Rácz R., Rácz I., ill., Dropka, Gömbicz, Dancsok
Kiállítva: Fenyvesi
Jók: az egész csapat, ill., Csoór
Jó iramú, küzdelmes, sportszerû mérkõzésen a hazaiak korán magukhoz ragadták
a mérkõzés irányítását és sorba rugdosták góljaikat. A végén a vendégeknek 11esbõl sikerül szépíteniük. A csapat a jó játékot és a gyõzelmet a közelmúltban
A felnõtt bajnokság õszi végeredménye: Az ifjúsági bajnokság õszi végeredménye:
elhunyt Kiss Bertalan vezetõségi tag emlékének ajánlja.
1. Pásztó
13 13 0 0 90 -8 39
1. Nagybátony 13 9 2 2 45-12 29
Vidomusz Tibor: Gratulálok a csapatnak, mindent megtettek a gyõzelemért. Egy sokat futó,
2.Szécsény
13 11 1 1 49 -1034
2. Mátranovák 13 9 1 3 38-20 28
fiatal Pásztót vertünk meg. Külön dicséret a születésnapos játékosoknak és köszönjük
3. Nagybátony 13 10 0 3 57 -1830
3. Héhalom
13 7 5 1 28-13 26
a gyúró áldozatos munkáját. További sok sikert a szimpatikus pásztói csapatnak.
4. Somos
13 9 0 4 44 -3727
4. Nõtincs
13 7 4 2 26-17 25
Vallus Ferenc: Ha valamit eddig sikerült felépítenünk, már sikerült lerombolnunk.
5. Mátranováki 13 9 0 4 38 -3627
5. Bánk
13 7 2 4 31-25 23
Döbbenten gyenge teljesítményeket nyújtottunk, igaz, néha még sújtottak is bennünket.

6. Karancslapujtõ13
7. Berkenye
13
12. forduló: Bánk - Rimóc 4 - 2 (2 - 0)
8. Szécsény
13
Bánk, 100 nézõ, vezette: Boda V. (Kovács T., Béres K.)
9. Rimóc
13
Bánk: Peredi (Puruczki) - Barkaszi, Németh K., Sági, Földvári - Csizmár, Pádár (Vass), 10. Somos
13
Sindler (Bazsó), Heczel - Szegvári, Németh L. (Melo) Játékos-edzõ: Kovács Imre 11. Szurdokpüspöki 13
13
Rimóc: Oláh T. - Kuris, Rádi B., Kómár, Mócsány - Laczkó, Kelecsényi, Rácz I., 12. Palotás
13. Pásztó
13
Bangó N. - Lovász, Vincze (Hegedûs) Edzõ: Vidomusz Tibor
14. Bercel
13
Gól: Szegvári (3), Sági, ill. Oláh T., Laczkó

7
7
6
5
4
4
3
3
0

2 4
1 5
3 4
1 7
4 5
0 9
1 9
0 10
0 13

31-25
39-20
22-19
34-28
27-28
26-44
17-42
20-40
8-62

23
22
21
16
16
12
10
9
0

Sárga lap: Sindler, Csizmár, ill. Rádi B., Kómár, Mócsány
A serdülõ bajnokság õszi végeredménye:
Jók: Szegvári (a mezõny legjobbja), Németh K., Földvári, Sági, Németh L., ill.
1. Szécsény 9 8 1 0 99 -7 25
Oláh., Kuris, Kómár, Rácz I., Bangó N.
2. Rétság
9 8 0 1 36 -19 24
Szép õszi idõben, jó találkozót vívott a két középcsapat. Az elsõ félidõben
3. Bánk
9 5 1 3 41 -21 16
4. Bercel
9 5 0 4 54 -28 15
megszerzett kétgólos vezetés kicsit megnyugtatta a bánkiakat, de a Rimócnak a
5. Rimóc
9 5 0 4 52 -28 15
mérkõzés végén sikerült két szép találattal szépíteni. Összességében teljesen
megérdemelt bánki siker született.
Kovács Imre: Nagyon örülök a gyõzelemnek, mert egy „játszós” csapatot sikerült
két vállra fektetnünk. Talán mi jobban akartuk a gyõzelmet. Gratulálok a sportszerû
ellenfelünknek.
Vidomusz Tibor: A jó erõkbõl álló bánkiakon kívül a pályával is meg kellett
küzdenünk. Ellentétes félidõket követõen jogos hazai gyõzelem született.
Gratulálok és további sok sikert kívánok a hazaiaknak.

6. Karancslapujtõ13
7. Bánk
13
8. Berkenye
13
9. Rimóc
13
10. Héhalom
13
11. Nõtincs
13
12. Bercel
13
13. Palotás
13
14. Szurdokpüspöki 13

6. Palotás
9
7. Nõtincs
9
8. Szurdokpüspöki 9
9. Berkenye
9
10. Héhalom
9

6 1 6 43 -2519
6 1 6 34 -4119
6 0 7 44 -3118
5 0 8 30 -4015
6 0 7 34 -4914 (-4 pont)
4 0 9 29 -3212
3 0 10 31 -55 8 (-1 pont)
1 1 11 10 -78 3 (-1 pont)
0 0 13 4 -77 0
5
3
3
2
0

0
0
0
0
0

4
6
6
7
9

34- 40
34- 29
18- 51
21- 45
6- 127

15
9
9
6
0

13. forduló: Rimóc - Karancslapujtõ 3 - 1 (1 - 0)
Rimóc 100 nézõ, vezette: Dolnegó Bálint, (Varga G., Oláh G.)
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Rácz R., Komár - Laczkó, Kelecsényi (Bangó B.),
Rácz I., Bangó N. - Árva, Vincze (Hegedûs)
Edzõ: Vidomusz Tibor
Karancslapujtõ: Szabó - Sági, Laczkó, Cseh, Danczák - Tóth, Sánta, Fodor, Harai
Mezei (Gordos), Lavaj
Edzõ: Földi Attila
Gól: Árva (2), Bangó N, ill., Harai
Sárga lap: Danczák
Ragyogó napsütésben teljesen megérdemelt hazai gyõzelem született a jó
színvonalú, sportszerû mérkõzésen.
Vidomusz Tibor: Az õsz legjobb játékával teljesen megérdemelt gyõzelmet
arattunk. Emellett még gólhelyzetek sokaságát hagytuk ki. Csak gratulálni tudok a
csapatnak és köszönöm a játékosok, vezetõk és segítõk áldozatos munkáját.
Földi Attila: Sérülések, munkahelyi elfoglaltságok miatt megtizedelt csapatunk a
mai nap ennyire volt képes. Megérdemelt hazai gyõzelem született, mindezek
ellenére csak gratulálni tudok a csapatunk nagyszerû õszi szerepléséhez. Egyúttal
megköszönöm a vezetõknek, szimpatizánsoknak és mindazok segítségét, akik
hozzájárultak, - anyagi és erkölcsi támogatásukkal - a jó szereplésünkhöz.

Ifjúsági csapat
álló sor: Kis István, Kormány Dávid, Fekete Dávid, Mócsány Gábor,
Szeles László, Beszkid Arthur, Laczkó Péter (edzõ)
guggoló sor: Csizmadia Tamás, Pintér Dániel, Szép Máté,
Csizmadia Bálint, Csonka Ádám, Csonka Krisztián

A Rimóci Sport Egyesület minden kedves sportbarátnak
békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag újévet kíván!

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
Kiadja: Rimóc község képviselõ-testülete (3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
Állandó munkatársak:
Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Mócsány Georgina, Vincze Attila, Vincze Barna, Vincze Nikolett,
Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja a ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány. Nyomtatás: 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!

XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Karácsony hava 2011 DECEMBER

„Kik messze voltak, most mind összejönnek a percet édes szóval ütni el, amíg a tél a
megfagyott mezõket karcolja éles, kék jégkörmivel.”
(Kosztolányi Dezsõ)

Várakozás
Elkezdõdött az advent. A minket körül vevõ
természet nyugszik. Valahogy az ember is
törekszik az elcsendesülésre, vágyik a nyugalomra. És várakozik. Várakozik a lélek az Úr
eljövetelére. Az advent szó jelentése ugyanis
„eljövetel”. A latin „adventus Domini”
kifejezésbõl származik, ami annyit tesz: „az Úr
eljövetele”. A karácsonyt megelõzõ négy
vasárnap készít fel minket az örömteli ünnepre.
Hogy milyen lesz az ünnepünk, az a készülõdésünktõl függ. Lényegében önmagunktól.
Gyerekként nem ismert szavak voltak elõttem a
„bevásárlóközpont” a „pláza” a „marketing” a
„reklám”. Nem a TV-bõl vásárlásra invitáló képek
- mert megérdemlem!! - adtak hírt arról, hogy
ünnep közeleg. (Ja igen! TV sem volt!) Arról
tudtam, hogy már nem messze a Karácsony, hogy
a szomszédokba jártunk esténkként imádkozni,
„jártuk a szentcsaládot”. Emlékszem a frissen
hullt hóval belepett Kossuth úti járdára, ahol a
minden második villanyoszlopon világító hatvanas izzólámpa fényénél gyerekek, asszonyok,
emberek poroszkáltak egymás után, egyik
szomszédból, a másikba, majd' mindenki kezében
ülõ alkalmatosság, buzgón énekelve: „Szállást
keres a Szent Család.” És hogy örültek a háziak az
érkezésünknek! Hogy miért? Biztosan nem a
felfordulás miatt, amit okoztunk, nem a sáros, vizes
lábbelik miatt, melyek a háziasszonynak okoztak
fejtörést, és adtak munkát.
Mert a felforduláson és a rendetlenségen túl ott
volt, amit mindenki a szívében hozott: a másik
emberhez való fordulás, a figyelem, az együttlét
meghitt öröme, amelyek jelzik a szeretet jelenlétét.
Ha a szeretet evangéliumi parancsát valóra
váltanánk, további parancsolatokra talán nem is

volna szükség. Szeretni annyi, mint megtenni a
jót, kerülni a rosszat.
A gyermekek nevelése során szükséges
tudatosítani bennük, hogy a jó nem feltétlenül az,
ami kellemes, hanem az, ami az ember javát
szolgálja. Az értékrendet szükséges kristálytisztán
meghatározni. Fontos tudniuk például, hogy a pénz
nem érték, hanem fizetõeszköz. Ami és amik
körülveszik az embert, azok tárgyak. Amit
magunkban hordozunk, azok az értékek.
Karácsonykor ajándékozni szoktunk, hogy
kimutassuk szeretetünket. Az ajándékozás a
szükséget szenvedõ emberhez való odafordulás.
Az ajándék eredendõen azt a szándékot tükrözte,
hogy ami nekem adatott, amit megtermeltem,
létrehoztam, azt megosztom a nagyobb családommal, közösségemmel, felebarátaimmal. Az eredeti
szándék egyre torzul, évrõl évre veszélyesebb
kórrá válik, amely sérti a tiszta gondolkodást, az
értékrendet. A torzult gondolkodás következtében
a helytelen cselekedet nyomot hagy a lélek tükrén.
Így történik ez az ünnep összefüggésében is,
hiszen elfeledteti, hogy a Karácsony: születésnap.
Nem tudatosítja, hogy akkor ott, Betlehemben,
egy városszéli istállóban Kisded született. Az
édesanyja rongyokba takarta, jászolba fektette, az
állatok leheletükkel melengették. Õ, ez a Kisded
lett a világ Megváltója.
Kívánom, hogy az ünnepre mindannyiunk élete
befogadó jászollá váljék, hogy bennünk is
megszülethessék a Krisztus, hisz odakint
zúzmarás, érzéketlen a világ, megfagyott
könnycseppek várják lelkünk gyertyáinak
szeretet-melegét!
Áldd meg, Istenem, ezt az ünnepet, add meg
nekünk a szeretet, a megbocsátás, a tiszta
békesség szent ajándékát!

Tóthárpád Ferenc:

A Hírhozó
Mikor Jézus megszületett,
tiszta volt az ég.
Aprócska kis csillagtüzek
égtek szerteszét.
Köztük egy, a legfényesebb,
mindig arra várt,
hogy a jó hírt megtudhassa
szerte a világ.
Fényes csillag, vándor csillag
- három bölcs fölött reményt hozott,
s reményt adott,
amíg õrködött.
Aztán fénye elhalványult,
de ha akarod,
minden évben, decemberben,
újra felragyog!

Beszkid Andor

December 6-12. (kedd)
December 10. (szombat)
December 11. (vasárnap)
December 17. (szombat)
December 24. (szombat)
December 27. (kedd)

Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban
1800 Biliárd- és Pókerbajnokság a Közösségi Házban (döntõ)
Szent Miklós napi templombúcsú és vendégség
1800 VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
2400 ÉJFÉLI SZENTMISE
1000 Teremlabdarúgó torna: Tapsi-Hapsi Kupa
(helyi játékosoknak)
December 28. (szerda)
1000 Teremlabdarúgó torna: ,,Amatõr’’ Rimóc Kupa
(nem igazolt játékosoknak)
December 30. (péntek)
800 Teremlabdarúgó torna: ,,Profi’’ Rimóc Kupa
(igazolt játékosoknak)
2012. Január 8. (vasárnap) 900-1600 VÉRADÁS (Helye: az általános iskola Hunyadi úti épülete)

Áldott karácsonyi
ünnepeket és békés,
boldog új évet kíván a
Rimóci Újság szerkesztõsége!
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ÖNKORMÁNYZATI
Az ülésterembõl
2011. november 24-én, csütörtökön 17 óra után közmeghallgatással kezdõdött a képviselõ-testület ülése. A képviselõk
közül a kezdéskor jelen volt Beszkid János, Kiss János, Jusztin
Péterné, Juhász Vinczéné. Rajtuk kívül dr. Simon Mihály
megbízott jegyzõ és Beszkid Andor polgármester várta az
érdeklõdõket.
Percze Nándor vállalkozása fejlesztése kapcsán érdeklõdött
telephely fejlesztési lehetõségekrõl a településünkön. Nagyon
sok jó és hasznos gondolat cserélt gazdát. Reméljük sikeres
folytatása lesz a megkeresésnek.
Kiss Bertalanné és Kiss Tamás szintén vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos kérdésben keresték a testületet. A
közmeghallgatáson felvetettek külön testületi ülést kívánnak,
ennek okán a képviselõk nem hoztak azonnali döntést a
megkeresések ügyében.
A közmeghallgatást követõen, kb. fél 8 körül megkezdte a
testület a második napirend tárgyalását, melynek keretében
elfogadásra került a 2011. évi költségvetés helyzetérõl szóló III.
Negyedéves beszámoló. Jó hír, hogy sikeres pályázatoknak és a
takarékos gazdálkodásnak köszönhetõen szeptember végére az
önkormányzatunk fizetõképessége mûködési hitel nélkül is
biztosított volt. A napirend elõterjesztésében közremûködött

HÍREK

annak készítõje, Percze Renáta, a polgármesteri hivatal
gazdálkodási elõadója.
Harmadik napirend keretében a jövõ évi kilátásokról
tárgyaltak a képviselõk és elfogadták a koncepciót, mely nagyon
sok bizonytalanságot tartalmaz. A jelenlegi adatok, információk
és ismert jogszabályok figyelembe vételével készült adatsor
komoly mûködési nehézségeket vetít elõre. Bízunk benne, hogy
az országgyûlés által elfogadott költségvetési törvény pozitív
hatást gyakorol falunk költségvetésére is. (A két napirend fõbb
számait külön táblázatban találják meg újságunk hasábjain.)
Negyedik napirendként elfogadásra került a 2012. évi belsõ
ellenõrzési terv.
Döntöttek a képviselõk a BURSA HUNGARICA
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében
meghirdetett felhívásra érkezett pályázatok ügyében is. Ennek
eredményeképpen hat pályázó fiatal kap egy tanéven keresztül
minden hónapban eltérõ mértékû támogatást tanulmányai
folytatásához.
Hozzájárult a testület véradóink elismeréséhez, melyet
november 25-én, a Szécsényben megrendezett ünnepség
keretében vehettek át. Több egyéni kérelem megtárgyalását
követõen zárt ülés keretében folytatódott a munka.
Az ülés másnap 0 óra 17 perckor ért véget.
Beszkid Andor polgármester

Rimóc Község Önkormányzata 2011. III. negyedévi beszámoló és 2012. évi koncepció
Kiadások
Megnevezés
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelõ járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Szociális juttatás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Beruházások, felújítások
Mûködésre és felhalmozásra átadott pénzeszközök
Fejlesztési hiteltörlesztés
Pénzmaradvány
Függõ kiadás
Átfutó kiadás
Kiadások összesen

Eredeti
elõirányzat
127 500
34 500
25 190
28 500
26 500
18 775
39 350
500
102 700
500
2 125
0
0
0
406 140

adatok e Ft-ban
Módosított
elõirányzat
124 268
33 673
25 190
28 500
26 500
18 775
39 350
500
102 700
536
4 534
0
0
0
404 506

Bevételek
Megnevezés
Intézményi mûködési bevételek
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
Önkormányzati költségvetési támogatás
Pénzmaradvány igénybevétele
Háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése
Támogatási értékû mûködési bevételek
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
Pénzmaradvány igénybevétele
Fejlesztési hitel
Likvid hitel
Átfutó bevétel
Bevételek összesen

Eredeti
elõirányzat
15 820
80 920
130 626
0
136
21 700
78 500
22 755
11 234
44 449
0
406 140

2011. III. Teljesítés %- 2012. évi
Negyedévi
os mértéke koncepció
teljesítés
83,59
66 000
103 875
76,35
18 000
25 708
60,74
25 150
15 300
65,86
29 900
18 769
61,59
38 400
16 322
81,08
4 900
15 222
69,06
48 300
27 177
50,60
500
253
39,88
22 280
40 960
11,19
400
60
328,45
14 725
14 892
0
22 755
0
-2
0
451
74,60
268 555
301 742
adatok e Ft-ban

Módosított
elõirányzat
15 820
80 920
127 675
0
136
46 428
78 500
22 755
13 411
19 181
0
404 826

2011. III. Teljesítés %- 2012. évi
Negyedévi
os mértéke koncepció
teljesítés
90,08
16 700
14 251
80,38
81 070
65 042
77,51
58 850
98 967
2 100
22 755
77,94
80
106
108,34
25 750
50 300
49,68
28 890
38 995
100,00
0
22 755
123,63
20 335
16 580
4,26
34 780
818
0
3 000
82,40
268 555
333 569
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Rimóci Újság elõfizetési díja 2012-ben

HELYREIGAZÍTÁS

1.800,-Ft/év

A Rimóci Újság elõzõ számában megjelent Rimóc község díjazott „Jó
Tanulói” kép aláírásában Pálmány Melinda tanuló tévesen Pálmány
Juditnak lett megnevezve. A díjat Pálmány Melinda kapta, a fotón õ
látható. Az elírásért elnézést kérünk!
Rimóci Újság szerkesztõsége

Postán kézbesítve 3.500,-Ft/év
Az újság továbbra is elõfizethetõ a Szociális Boltban.

Hirdetési díjak 2012-ben
1/8 oldal
400,-Ft
1/4 oldal
800,-Ft
1/2 oldal
1.600,-Ft
1 oldal
3.200,-Ft

Testedet takarja hideg sírhalom,
szívünket mardossa érted fájdalom.
A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.

Kérjük azokat, akik a 2011-es hirdetési díjaikat még nem
rendezték, mielõbb tegyék ezt meg a Szociális Boltban.
Rimóci Újság szerkesztõsége

Köszönetnyilvánítás

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

TÓTH LÁSZLÓ

FEHÉR, FAJTISZTA
BRÁMA KAKASOK ÉS TYÚKOK
ELADÓK
Érdeklõdni: TÓTH LÁSZLÓ
Rimóc, Mikszáth út 7.
Telefon: 06/30 9083 435

(élt 73 évet)
Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Megemlékezés
Mély fájdalommal emlékezünk
arra a tragikus 7 évvel ezelõtti napra,
december 18-ára, amikor
Kabda Tamás és Balás Bernadett
szíve utolsót dobbant.
Elmentetek tõlünk oly távol, oly messzire, de szívünkben,
gondolatiankban itt éltek velünk örökre.

Gólyahír:

Bangó Dorina - 2011. 10. 05.
Szülõk: Bangó Szabolcs és Mócsány Ágnes

Bangó Ronaldó - 2011. 11. 02.
Szülõk:
Bangó Ferenc és Pusuma Mária

Vincze Mirjam - 2011. 11. 09.
Szülõk:
Vincze Roland és Herceg Adrienn

Déska Dorián - 2011. 11. 14.
Szülõk:
Déska Szabolcs és Erdélyi Beáta

Balázs Denisz - 2011. 11. 17.
Szülõk:
Balázs Gyula és Csemer Mariann

Szüleitek és szeretteitek

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalommal emlékezünk
arra az 1 évvel ezelõtti napra,
december 17-re, amikor

Akiért a harang szólt...

Skrabák Antal

V

szíve utolsót dobbant.
Drága férj, édesapa,
nem feledünk el soha!

Laczkó András
1942-2010

Jusztin Vince
1925-2010

V

Gondolatok:
Kedves Mikulás!
Vagy szólítsatok inkább Télapónak? Netalán Fagyapónak? Ki
is vagy te tulajdonképpen?
Meglehetõsen ellentmondásos híresztelések terjednek rólad.
Szóval eredetileg Kis-Ázsiában püspökként gyakoroltad a
jótékonykodást? Aztán összetûzésbe keveredtél az Egyházzal,
ahogy hallom. Ekkor ötlötted ki, hogy székhelyedet áttéve a messzi
havas északra, magánvállalkozásba fogsz, ugye? És bizonyára
ennek köszönhetõ az is, hogy a püspöki bíbor köpönyeget
praktikusabb, s nem olyan kényes piros kétrészesre cserélted. Hát
igen, a rénszarvasok vonta szánon ebben sokkal kényelmesebb
beutazni a világot. Mert akad dolgod bõven, ahogy látom. Ma már
boldog-boldogtalan tõled várja a segítséget. Hiszen, ahogy a
dalocska is mondja: van zsákodban minden jó… Nem csoda, hogy a
kalmárszellem meglátta benned a bombaüzletet. Az eligazító
pásztorbotot kivették a kezedbõl, jött a kevésbé ijesztõ virgács,
aztán az is elmaradt. A fegyelmezés, a jó útra terelés nem vonzó. Ma
már mindenki csak a jutalmat akarja. Az igazságos jótevõbõl, a
rászorulók gyámolítójából a fogyasztói igényeket kielégítõ
szolgáltatás lett. Mert a mohóság, akárcsak a neked címzett
kívánságlista, végtelen. Így aztán nem véletlen, hogy annyi hasonmásod
szaladgál világszerte. Álszakállal, félrecsúszott süvegben.
Különben, hogy lehetne azt a sok lábbelit teletömni ajándékkal.

,,A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
A temetõ csendje ad neki nyugalmat,
emléked szívünkbe örökké mehmarad.’’

Én is kérnék valamit. Egy igazi mikulást, bottal, gyalogosan. Ha
krampusszal, hát azt sem bánom. Csak tudjam már végre, hányadán állok.
Hogy miben kell javulnom. Persze egy kis csoki még jobban ösztönözne,
(Az ét csokit szeretem).
U.I: Ha mégis járgánnyal jönnél, ügyelj a parkolásra, különben te is
kaphatsz egy csomagot. Õszinte híved: Lõrik Sándor.

Karácsony
Az ünnep komoly próbatétel számunkra. Megméretünk, miközben
magunkat és egymást sem kímélve görcsösen akarjuk emlékezetessé,
széppé tenni. Ahelyett, hogy hagynánk, hogy õ öltöztessen minket lelkileg
ünneplõbe, mi tesszük. Erõlködéseink közepette azt lessük csak, mi vár a
fa alatt? S vajon észrevesszük-e, hogy a fenyõágak között különös fény
játszik. Fáradt kedvünkre porcukorhavat szitál az ég, s elcsigázott
lelkünket megérinti az élet édes lehelete. Szépsége apró kristályokként
pilláinkra ül, szemeinkbõl cseppnyi vizet fakaszt vagy épp tüzet csihol
bennük. Átjárja az otthon fészek melege, ahogy a fa tövében találkozunk.
Ki csillagot követett, ki a szív szavát. Kapaszkodunk egymásba, összeér a
kéz és a szív. Már egy ritmusra lüktetünk, s amint villanásra lecsukódnak a
pillák, szárnysuhogás hallatszik. Csengõ szól. S míg az éj milliónyi
örömszikráját csillagokként szórja szerteszét, nyelvünkre mélyrõl szakadó
sóhajként tolul az ének: itt van a Karácsony!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a
Rimóci Újság olvasóinak:
Lõrik Sándor
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Adventi koszorúkészítés

2011 DECEMBER

ADÓZÁSRÓL
Az Országgyûlés 2011. november 21-én elfogadta a jövõ évi
adószabályokat, a lényegesebb módosításokat az alábbiakban
foglaljuk össze:

Idén 2011. november 26-án (szombaton) 6. alkalommal
rendeztük meg az adventi koszorúkészítést a plébánia
közösségi termében. Ismét sokan voltunk kicsik és nagyok,
ügyes kezekkel, jó ötletekkel és nagy lelkesedéssel. Jó
hangulatban szebbnél-szebb koszorúkat készítettünk.
Majd amikor már mindenki készen lett a koszorújával, a
templom oltárain helyeztünk el azokat és Attila atya a
szentmise keretében megáldotta a koszorúkat. Mindenki
nagy örömmel vitte haza az elkészült koszorúját a
templomból.

Az új adótörvények értelmében jövõre lényegesen csökken a
regisztrációs adó, ugyanakkor az illetéktörvény módosítása
megemeli a személygépkocsik átírási illetékét.
A munkaadó által fizetendõ tb-járulék pedig 27 százalékos,
szociális hozzájárulási adóvá változik.
A 2012. évi személyi jövedelemadó kulcsa továbbra is 16
százalék marad, a szuperbruttó teljes mértékben kivezetésre
kerül, de csak a havi 202 ezer forint alatt keresõknél, magyarán
akik jövõre 2 millió 424 ezer forintnál többet keresnek, az
adóalapjukat 27 százalékkal kötelesek megemelni, a törvény
ezt adóalap kiegészítésnek hívja. Az adójóváírás teljes
mértékben megszûnik, így a bruttó 242 ezer forint alatt keresõ
személyek - amennyiben nem kapnak béremelést - nettó
jövedelme 2012-ben csökkenni fog.
A változtatások értelmében a jelenlegi 30-ról 37 százalékra
emelkedik az egyszerûsített vállalkozói adó (eva) kulcsa. Az
eva kulcsának megemelése mellett az adónem választhatóságának összeghatára is változik: a mai 25 millióról 30
millió forintra nõ.

Koczka Anett

A népegészségügyi termékadó (chipsadó) törvénybõl
kikerülnek azok a termékek, amelyek legalább 50 százalékban
tejet tartalmaznak. Így mentesül például a Túró Rudi és a
kakaós tej.

Ajándékul adventre
(Engem nagyon elgondolkodtatott az alábbi történet,
remélem magukat is…)
Élt egyszer egy idõs asszony, aki nap, mint nap hosszú órákon
keresztül alázatosan imádkozott. Egy nap Isten hangját
hallotta, aki így szólt hozzá:
- Ma eljövök, és meglátogatlak téged.
Képzeljétek csak el, micsoda örömöt és büszkeséget érzett az
asszony. Csinosítani kezdte otthonát, kitakarított, tésztát gyúrt
és süteményt sütött. Aztán felvette a legjobb ruháját, és várni
kezdte az Úr érkezését. Egy kis idõ múltán valaki kopogtatott
az ajtaján. Az anyóka sietett, hogy ajtót nyisson. De csak a
szomszédasszony volt, aki egy kis sót akart kölcsön kérni. Az
Anyó elküldte:
- Az Isten szerelmére, azonnal menj innen, most nincs idõm
erre a butaságra! Istent várom az otthonomba! Na, menj már!és becsapta a megbántott asszony orra elõtt az ajtót.Kicsit
késõbb megint kopogtattak. Az asszony megnézte magát a
tükörben, megigazította a ruháját és futott az ajtót nyitni. De ki
volt az? Egy óriási kabátot viselõ kisfiú, aki gombokat és
szappant árult fillérekért. Az öregasszony így tört ki:

Felhívás!!! Kedves irodalomszeretõ barátunk!
Szeretettel meghívunk a dr. Manga János Mûvelõdési Házban
megrendezésre kerülõ vers- és prózamondó versenyünkre! A
rendezvény idõpontja: december 17. 18 óra. Indulhatsz ifjúsági
(középiskolás) vagy felnõtt (18 év fölöttiek) kategóriában.

- A Jóistent várom. Nincs egy csepp idõm se. Gyere vissza
máskor! - és a gyerek orrára csapta az ajtót. Azután megint
kopogtattak. Az öreganyó kinyitotta az ajtót, és egy rongyos,
sápadt öregembert látott maga elõtt.
- Egy szelet kenyeret, legyen akár száraz is...és ha
megengedné, hogy egy pillanatra megpihenjek a lépcsõjén...kérte könyörögve az öreg.
- Ó, ne! Hagyj békén! Istent várom! És takarodj le a
lépcsõmrõl!- mondta bosszúsan az öregasszony. A szegény
ember sántikálva odébbállt, az öreganyó pedig visszatért és
várta az Istent. Teltek az órák és a nap nyugovóra tért. Eljött az
este és Isten nem érkezett meg. Az asszony mélyen csalódott.
Végül úgy döntött, hogy nyugovóra tér. Furcsamód rögtön
elaludt és álmodni kezdett. Álmában megjelent neki a jóisten
és ezt mondta:
- Ma háromszor jöttem el hozzád, és te háromszor utasítottál el.
Bruno Ferrero tanulságos meséje juttassa eszünkbe, mindazt,
amit az adventnek valóban jelentenie kell számunkra: a
készülõdés és várakozás közepette, nehogy arról a valakirõl
feledkezzünk meg, akit épen várunk. Áldott, csendes
készülõdést kívánok!
Kaluzsa Mónika
Mondhatsz verset vagy prózát, szavalhatsz könyvvel a kezedben,
vagy elõadhatsz megtanult mûvet. Lényeg, hogy irodalmi módon
tolmácsold kedvenc mûvedet. Ha még nem vettél részt soha ilyen
megmérettetésben, ne gondolkodj tovább, ha pedig már itt voltál
az elmúlt években is rendezvényünkön, most se maradj otthon.

Számítunk rád: a Rimóci Újság szerkesztõi
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A legfontosabb változás viszont a baleseti adó, amely ennek a
törvénynek a része lett. Ezt a biztosítók fizetik a kötelezõ
gépjármû felelõsségbiztosítás (kgfb) díja után, a kulcsa 30
százalék. A mostani kgfb kampányban már felhívták a
biztosítók az ügyfelek figyelmét, hogy a közölt díjak
várhatóan 30 százalékkal emelkednek az adó miatt. A
parlamenti tárgyalás során a 30 százalékos kulcs mellé
bekerült egy napi 83 forintos maximális adó, amely a nagyobb
teljesítményû, és nagyobb kockázattal járó kocsik tulajdonosainak kedvez.
A tb-törvény módosításával a Ház kimondta, hogy a pénzbeli
társadalombiztosítási ellátás összege arányban áll a biztosított
- járulékalapul szolgáló - jövedelmével. Ez alól csak törvény
tehet kivételt. A munkavállaló 4 százalék természetbeni
egészségbiztosítási-, 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási-,
és 3 százalék munkaerõ-piaci járulékot fizet.
A munkabérek elvárt emeléséért cserébe járó adókedvezmény, amibe minden, a munkaviszony után fizetendõ
adó beletartozik, a bruttó bér 21,5 százaléka lesz jövõre, de
legfeljebb havi 16 125 forint, míg 2013-ban 16 százalékra,
illetve 12 ezer forintra változik ez a kedvezmény.
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998-as törvény
módosításával az önkormányzatok évente veszélyes eb esetén
20 ezer, egyéb kutya esetén a 6000 forint ebrendészeti
hozzájárulást szedhetnek a kutyák gazdáitól.
Simon Mihály
jegyzõ

Polgárõr hírek
Tisztelt olvasók, tisztelt lakosok!
Ismét eltelt egy év, de sajnos nem dõlhetünk nyugodtan
hátra a székünkben, mert a bûnözök továbbra is aktívak.
Szerencsére komolyabb kimenetelû bûncselekmények nem
történtek, de a kisebb lopások, besurranások,
megtévesztések továbbra is népszerûek a törvényt nem
tisztelõk körében. Ezért a polgárõrségnek az a kérése,
hogy zárják otthonaikat, az értéktárgyaikat helyezzék
biztonságba, a parkoló autókban ne hagyjanak iratokat,
figyelemfelkeltõ tárgyakat, amik okot adhatnak a
személygépkocsi feltörésére. A kerékpárokat zárják le, ha
az õrizetlenül marad. Egy biciklizár párszáz forint, egy
kerékpár több tízezer, nem beszélve az ezzel járó
kellemetlenségekrõl.
Egy kis odafigyeléssel mindenki hozzájárul a biztonsághoz.

Vigyázzanak magukra, embertársaikra és értékeikre!

Kívánok minden törvénytisztelõ lakosnak
Áldott, Békés Ünnepeket és Boldog Új évet
a rimóci polgárõrök nevében:
Péter Zsolt

A 2011-es évben három polgárõr család tudhatja
magáénak a gyermekáldás örömeit.
Ezúton kívánok jó egészséget Paluch Csengének,
Vincze Mirjamnak, Déska Dóriánnak és szüleiknek,
valamint kedves családtagjaiknak.
Sok örömöt, boldogságot, kitartást és jó egészséget kívánok
a rimóci polgárõrök nevében.
Péter Zsolt

Szociális bolt
ünnepi nyitvatartása:
December 24. szombat

6 - 11

December 25. vasárnap

zárva

December 26. hétfõ

zárva

December 27-30-ig

6 - 17

December 31. szombat

6 - 11

2012. január 1. vasárnap

zárva

2012. január 2. hétfõ
2012. január 3. kedd
2012. január 4. szerda

leltár

2012. január 5. csütörtök
Nyitás:
2012 január 6. péntek 6 - 17
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Egy barátságos nép ajándéka

NYULACSKA HÍREK

Szín - hét az óvodában

A ,,pirosak’’ vendégségben a szomszéd csoportban

Készülnek a finom csokigolyók

,,Várjuk a vendégeket!’’

2011. október utolsó hetében, elsõ alkalommal
rendeztünk ,,szín-hetet’’ az óvodában. A tervezett
hét elõtt kiválasztotta minden csoport, melyik színnel
fog játszani. Az õsz színeibõl keresgettünk, így a
kiscsoportosok a piros színnel, a középsõ csoportosok
a barna, a nagycsoportosok pedig a sárga színnel
foglalkoztak.
Nagy munkába kezdtünk.
Tájékoztattuk a szülõket a készülõ játékunkról és
a gyerekekkel együtt megkértük õket, hogy
segítsenek a gyûjtögetésben, a tervezett programok
kivitelezésében.
Sok színnel kapcsolatos játékot játszottunk: pl.:
Színcápa, Színkeresõ, Mi jut eszedbe a sárgáról,
pirosról, barnáról…stb.
Színekkel kapcsolatos meséket, versikéket,
mondókákat, dalokat énekelgettünk, mondogattunk,
mint az Alma, alma piros alma…, a Sárgarózsa …, a
Sárga csikó…, a Kiszáradt a diófa…stb.
A hét folyamán mindenki a saját színének
megfelelõ játékot, gyümölcsöket, zöldségeket,
tárgyakat hozhatott be az óvodába.
Ezekbõl kiállítást rendeztünk a csoportokban,
amit bárki megtekinthetett. Az összegyûjtött
zöldségeket, gyümölcsöket pedig közösen elfogyasztottuk.
Az asztali terítékeinket is a saját színeinkhez
igazítottuk, és még az ebédünk színeit is mindig
folyamatosan figyeltük.
A hét csúcspontja a pénteki nap volt, amikor
minden csoport a saját színének megfelelõ ruhába
jött. Ez is jó játéklehetõség volt az árnyalatok
szemléltetésére, és a színek tudatos gyakorlására.
Ezen a napon ellátogattunk egymás csoportjába, ahol
megfigyelhettük, kitalálhattuk az õ színüket és
mindenki a saját csemegéjével megvendégelte a
másikat, ami természetesen az adott színû volt.
Tartalmas színes hetet töltöttünk el, melyben a
szülõk, gyerekek, dajkák, óvónõk egyaránt aktívan
részt vettek. Újra szeretnénk megismételni ezt a
játéktémát, de új elemekkel bõvítve, hogy legyen
lehetõség több színnel is megismerkednünk, hiszen
nagyon fontos a közvetlen tapasztalatszerzés által
nyújtott ismeretszerzés, így például a színek
világában is, mert sok gyerekben ez még nem alakult
ki.

Király Marietta
Óvodapedagógus

Képviselõ-testületünk ez év õszén ültette el községünk
Hõsök terén elsõ „barátság fánkat”, melyet D³utowból,
lengyel testvértelepülésünkbõl kaptunk jelképes ajándékként. Ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni
Nekik!
E két nép barátsága legendás, egyesek szerint egyedülálló
a világtörténelemben. A számos történelmi párhuzam mellett
mindkét országnak hasonló viszontagságokat kellett átélnie,
mindkettõnek meggyûlt a maga baja a különbözõ
nagyhatalmakkal. Egyrészt ezért is hasonló a sorsunk.
Másfelõl pedig, mert mindezt sikerült átvészelnie mindkét
nemzetnek, és bár megtörten, de sikerült új életet kezdenie.
Ez a fa a közös múltnak, a közös sorsnak, és az eljövendõ
barátságnak állít emléket, és figyelmeztet bennünket arra,
hogy jóban és rosszban mindig tartsunk össze.

Az alábbi közmondás is ennek állít emléket:
"Polak, Wêgier, dwa bratanki
I do szabli, i do szklanki
Oba zuchy, oba ¿wawi
Niech im Pan Bóg b³ogos³awi."

A faültetõk: a polgármester és a képviselõk

"Lengyel-magyar két jó barát
Együtt harcol s issza borát
Vitéz s bátor mindkettõje
Áldás szálljon mindkettõre.”

Kedves Olvasóinkat arra kérem, hogy látogassák meg, ha arra járnak, és kísérjék figyelemmel fejlõdését!
Juhász Enikõ

Készül a gödör a fa számára

A helyére került lengyel nyírfa belocsolás elõtt

A jubiláló véradók ünnepsége Szécsényben
A hagyományokhoz híven, ez évben is külön jutalomban részesültek a többszörös véradók.
Az ünnepségre 2011. november 25-én a szécsényi általános iskola épületében került sor.
Ez évben Rimóc községbõl 15 fõ kapott kitüntetést.
Név
Bódi Tamás
Jusztin Béláné
Percze Mária
Rácz Sándorné
Szeles Istvánné
Vincze Tiborné
Sztrémi Attila
Vizoviczki Lajos

Õk név szerint:
lakhely

vérad. száma

Rimóc, Ady Endre út 3.
Rimóc, Balassi B. út 5.
Rimóc, Kossuth út 12.
Rimóc, Magashegyi út 60.
Rimóc, Bem Apó út 2.
Rimóc, Kiskert út 14.
Rimóc, Kossuth út 18.
Rimóc, Magashegyi út 28.

20
20
20
20
20
20
20
20

Név
Virág Vince
Balázs Tibor
Bogár József
Holecz Ferenc
Jusztin István
Percze Barna
Erdélyi Béla

lakhely

vérad. száma

Rimóc, Petõfi út 10.
Rimóc, István k. út 45.
Rimóc, Magashegyi út 28.
Rimóc, Hunyadi út 17.
Rimóc, Szécsényi út 41.
Rimóc, Temetõ út 44.
Rimóc, Magashegyi út 26.

25
30
30
30
30
30
40
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Benkó Péter:

RIMÓCI SZÁRMAZÁSÚ EMBER VOLT SZENTKÚT FELVIRÁGOZTATÓJA!
2. rész - Benkovics Mihály Szentkúton

2011 DECEMBER

Palócország - Meseország
Palóc mesemondó verseny
Újsághír a Nógrád Hírlap 2011. november 14-i számából:

E lapszámban a Rimócon született szerzetes szentkúti éveirõl
fellelhetõ adatokat szeretném megosztani a tisztelt Olvasókkal.
A Szentkúton töltött több év alatt megírta a kegyhely történetét
1735-ben, „Historia de sacro fonte is Praedio Thot Veréb seu
Verebély […]” címmel, latin nyelven. E kéziratot felhasználva
Chinorányi Ede ciszterci szerzetes adott ki egy magyar nyelvû
kegyhelytörténetet, „Mátraverebélyi Szentkút kegyhely
története” címmel, 1931-ben. Elsõsorban ebbõl a könyvbõl
gyûjtöttem ki a Benkovics Mihályra vonatkozó adatokat:
Munkájában igen fontos szerepet szán arra, hogy bizonyítsa a
kút „Máriától megszentelt” voltát:

A szentkúti templom 1886-ban - Esztergom,
Prímási Levéltár
Tudtommal a szentkúti templom legrégebbi fotója, s most jelenik meg
elõször nyomtatásban.

„Én, ki apátom rendeletére itt éltem 1735. évtõl kezdve, hogy a
kegyelemhelyre zarándokoló hívek lelki gondozója legyek,
szorgos utánajárással és hiteles adatok összegyûjtésével
igyekeztem a Szentkútra vonatkozó dolgokat összeírni.
Vizsgálódás tárgyává tettem azt, hogy tulajdonképpen mily
bizonyíték is van arra, hogy e kutat szentnek nevezhetjük,
amelyet a Szûzanya valóban kegyeinek nyilvánítására
választott?”
Majd leírja az aranykereszt történetét, amely nagyon sokáig
látható volt a szent forrás vizében, valamint a kereszt
eltûnésének eseményét is lejegyezte tanúk meghallgatása után.
Egy másik helyen beszámol egy másik csodás eseményrõl is:
„1701-ben Nagyboldogasszony napjának vigíliáján a búcsúsok
ezrei jöttek Szentkúthoz. Szokás szerint este tüzet raktak a
szabad ég alatt, s azt férfiak, nõk körülülték, hogy az éjt
imádkozással és énekléssel töltsék el. Egyszerre a Szentkút
felett nagy fényesség gyúlt ki az égen, s ragyogó fény özönében
minden jelenlévõ saját szemeivel látta a Boldogságos Szûz
Máriát, karján a kis Jézussal, trónon ülve. A búcsúsok
térdrehullva hangosan rebegték el az angyali üdvözletet. E
jelenetnek nem néhány, de ezernél is több szemtanúja volt.”
Ezt a történetet Benkovicsnak egy szemtanú mesélte el, õ nem

volt jelen az eseménynél. Több csodás eseményt, gyógyulást is
megörökített, sõt volt olyan eset, hogy Õ maga tapasztalhatta
meg a gyógyító víz hatását:
„[…] A szentkúti víz igen üdítõ és kellemes, minden mellékíz
nélkül való. Úgy tudom, hogy felhevült állapotban is lehet
forrásvizet élvezni, ha az ember elõbb kiöblögeti a száját. A
meghûléstõl félve hasonlóképpen cselekedtem. Fájdalom, azt
tapasztaltam, hogy már az elsõ korty víz a gyomromat
valósággal felpuffasztotta. Én mindjárt arra gondoltam, hogy ez
büntetés akar lenni, mert a szent vizet a számból a földre
bocsátottam, s többé ezt soha nem tettem. Idejövetelemkor
kellemetlen epebajom miatt sem enni, sem inni, sem aludni és
dolgozni sem igen tudtam. Rövid ittartózkodás után, a szentkúti
vízen kívül más orvosságot nem használva, Istennek hála,
teljesen meggyógyultam. Azt mindenki tudja, aki munka és
gond között éli napjait, hogy évei számával csökken testi ereje s
többnyire egészsége is. Magamon ezt a tünetet nem
állapíthatom meg. Életem végéhez közeledve, mintha erõm
fokozódna, sem testi, sem lelki fogyatkozást nem érzek. Én
ezért a kegyelemért Szûz Máriának vagyok hálás adósa, mint
aki önmagán is tapasztalta a Szentkúti Szûzanya különös
kegyelmeit.”
A csodálatos gyógyulások Benkovics ott-tartózkodása alatt
folytatódtak. Több gyógyuló nála végezte el szentgyónását.
„1734. aug. 15-én Benkovics Mihálynak egy férfi mély lelki
megindulással gyónta meg bûneit. A gyónás elvégzése után
könnyekre fakadva így beszélt: Atyám! Rettenetes fájdalom
gyötörte kezeimet, lábaimat már évek óta. Nem volt nyugodt
nappalom, éjjelem. Napokig voltam útban, míg ide,
Szentkúthoz, el tudtam jutni. De eljöttem, mert erõsen hiszem,
sõt tudom, hogy a jóságos Szûzanya engem meg fog
gyógyítani. Rajtam orvosok nem tudnak segíteni. Én
[Benkovics] így válaszoltam: Igaza van fiam, Isten anyjának
hatalma és kegyessége nagyobb, mint azt el tudnánk képzelni.
Bízzék, öntse ki szívének panaszait és kéréseit az ég Királynéja
elõtt, hite meg fogja gyógyítani.
Három napig mosogatta beteg kezeit és lábait a szent vízzel.
Naponként térdein csúszta körül nagy keservesen a kápolnát. A
harmadik nap olyan érzése volt, mintha késsel vágták volna el a
fájdalmát, olyan egyszerre megszûnt. Talpra állt, mintha nem is
lett volna soha beteg.”
Chinorányi Ede megjegyezte, hogy: „[Benkovics] kéziratban
fennmaradt munkájának minden sorából a Szûz Mária iránt
érzett hódolatos tisztelet sugárzik felénk.”
Benkovics Mihály az utolsó kenetet 1757. november 6-án vette
föl, de még 10-én is a halállal vívódott. November 12-én, déli 12
órakor hunyt el Szentkúton. 14-én temették el Szentkúton a
templomba, a Boldogságos Szûz oltára elé. Jusztin Péter rimóci
levéltáros elmondása alapján elképzelhetõ, hogy nem
Szentkúton, hanem Mátraverebélyen temették el. Ez a dolog
még további kutatásokat igényel. Fr. Kálmán Peregrin ofm
szentkúti kegyhelyigazgató elmondása szerint a templom
fõoltárának restaurálása alkalmával megnyitották az oltár elõtt
lévõ sírokat, de abban senkit sem találtak. Köszönet Galcsik
Zsoltnak a fotó közléséért, valamint Jusztin Péternek, hogy
Chinorányi Ede könyvére felhívta a figyelmemet.

(folytatása következik)

5

RIMÓCI ÚJSÁG

„A legjobbak, akik a díjakat átvehették
Beszkid Mátyás, Biácsi Lili és Vincze Barna
Rimócról…”
Volt szerencsém részt venni ezen az egész napos
rendezvényen, ahol a fent leírt szép rimóci siker született.
Délelõtt 10 órakor kezdõdõ versenyt Medvácz Lajos
Balassagyarmat polgármestere nyitotta meg, aki meleg
szavakkal köszöntötte a résztvevõket és külön is hangsúlyozta a palóc mese és mesemondás rendkívüli
hagyománymegõrzõ szerepét.
Az elsõ részben az óvodások és a kisiskolások léptek
színpadra. Rengeteg hosszabb, rövidebb mesét hallhattunk a
mesemondó karosszékbõl, ami a színpad fontos kelléke volt.
A mesemondókat igazgatta és az egész napos rendezvényt
vezette Tamásné Veres Kata, aki néhány népi játékot,
mondókát is megtanított a résztvevõ mesemondóknak.

A fellépõk teljesítményét Fábián Edit (Rozsnyó) a
verseny megálmodója, Varga Norbert (Fülek) folklór-kutató
és Limbacher Gábor (Balassagyarmat) néprajzkutató
értékelte. Délben rövid értékelés és díjátadás következett,
hogy a kicsiknek ne kelljen estig várni az eredményre.
A mesemondókat ebédre vendégül látták a szervezõk.
Délután a nagyobbak kerültek sorra, a felnõttek produkciói
pedig már az estébe nyúltak.
A rendezvény második részében is hasonlóan sok szép
mesét hallhattunk. Megtisztelte a versenyt Pál István
tereskei dudás, aki szintén mondott mesét a gyerekeknek és
a közönségnek is. Az eredmény hirdetésére - a hosszú nap
végén - este 8 óra tájban került sor. A mesemondók nagy
többsége természetesen népviseletben volt egész nap és
mesét is így mondta!
Érdemes volt várni, mert három rimóci mesemondó is
díjazásban részesült. Mesét mondott még Doman Flóra és
Holecz Zoltán is, akik szintén szépen szerepeltek.
Elmondhatjuk, hogy a mesemondóink teljesítményükkel
sikeresen képviselték Rimócot és újabb dicsõséget szereztek
településünknek.
Mind az öt mesemondónak szívbõl gratulálok a további
jó és tartalmas palóc mesélés reményében:
Beszkid János

Beszkid Mátyás, Biácsi Lili, Doman Flóra és Holecz Zoltán

Ismét szóvá teszem…
Úgy vagyok én ezzel a rovattal, hogy bárcsak ne lenne.
Meg aztán nem szívesen irkál ilyeneket az ember a helyi
újságban. De hát vannak dolgok, amelyek mellett nem lehet
elmenni szó nélkül. Csak reménykedni tudok abban, hogy az
olvasók közül néhányan egyet is értenek velem.
A régi - egyébként is elavult és rossz állapotban lévõ - külsõ
buszmegálló mûanyag hullámlemezbõl készített oldalát
véglegesen sikerült kirugdosni.
Csakúgy, mint a Sportcsarnoknál lévõ úgynevezett „uniós
pavilon” fakorlátjainak elemeit. (Mellesleg nem régen
javították meg egy másik részét.) Most kezdõdhet minden
elölrõl. Kik azok, akik ilyen erõsek?
Vasárnap a misére menet láttam, hogy az útba esõ
szemetesek - szinte kivétel nélkü l- mind-mind oldalra vannak
lökdösve. Vajon kinek vannak útban?

Vincze Barna

(Képek: Doman Gábor)

Most már hamar sötétedik és a sötétség leple alatt petárdát
lehet dobni mások udvarába. Pusztán szórakozásból lehet
ijesztgetni, bosszantani másokat. De vajon kik szórakoznak
így?
Az István király úti fa buszmegállót is megrongálták,
nehogy épségben maradjon. Ugyan miért kellett tönkretenni?
A Sportcsarnok oldalát is állandóan összefirkálják a
„gondos kezek”, ahogy a szemetet is eldobják mindenfelé.
Sajnos mindig akad újabb és újabb szóvá tenni való eset.
Mikor értjük meg végre, hogy a sajátunkat tesszük tönkre?
Vajon az elkövetõk otthon is szétvernek, tönkretesznek,
összefirkálnak valamit?
Csak remélni tudom, hogy nem. Mint már annyiszor most
is azt kérem, hogy vigyázzunk településünkre, óvjuk, ápoljuk
együtt értékeinket!
Baráti üdvözlettel:
Beszkid János
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ISKOLAI HÍREK
"Záróprogram" - "Irodalmi Õsz"
Ebben az évben 2011. november 16-án érkeztünk el
programunk elsõ állomásához, a kiállítás megnyitójához.
Vendégeinket a sok színes, hangulatos és színvonalas
alkotás mellett a legkisebbek mûsora köszöntötte, egy
kedves jelenet és egy mese. Ezt követõen három pedagógus
kolléga azt a három mesét osztotta meg a Kedves
Megjelentekkel, melyek a mesenapi versenyre íródtak és a
zsûri döntése szerint erre a legérdemesebbek voltak.
A kiírásban szerepelt három kötelezõ elem beépítése a
történetbe, ezek: piros csizma, Nekeresdfalva és a hármas
szám.
A három díjazott:
Ocsovai Ramóna 6. osztály
Percze Roberta 6. osztály
Tóth Fanni 6. osztály

A három írópalántának további sikereket kívánunk!
A három mesét három lapszámunkban olvashatják
Kedves Olvasóink.
A programsorozat mindannyiunk számára - gyerekek,
szülõk és pedagógusok - mondhatni legizgalmasabb,
legérdekesebb eseménye a színpadi bemutató. Erre
november 25-én a Közösségi Házban került sor. Itt szemben a naplóval - már az osztályok vetélkedtek, illetve
szereztek a közönségnek és maguknak sok-sok kellemes,
szórakoztató percet. Természetesen rengeteg munka,
felkészülés elõzte meg az elõadásokat. Szinte minden
osztályban vállvetve dolgoztak együtt a sikerért gyerekek,
szülõk és pedagógusok: jelmezeket, díszleteket készítettek
és persze sokan a naplók megoldásában is segitkeztek a
csapatoknak, a gyerekeknek.
Miért is a mese lett idén a téma? A választás azért esett rá,
mert - kicsik és nagyok - vágyunk a varázslatra, a
borzongásra, a csodák átélésének élményére. Ugyanakkor a
mese rendkívül hasznos, nélkülözhetetlen a gyermekek
fejlõdése szempontjából. Segítségével gazdagodik
fantáziájuk, szókincsük, oldja a felgyülemlett feszültséget,
láttat egyszerû emberi kapcsolatokat, az átélésekkel
rögzülnek a gyermekekben az erkölcsi tanulságok. Akiknek
mesélnek a szüleik, azok késõbb jobb eredményt érnek el az
intelligenciateszteken. És sorolhatnám tovább - tehát a

3. osztály

mesék nemcsak szórakoztatnak, hanem jelentõs részben
nevelnek is: az életrõl tanítanak, segítik a személyiség
fejlõdését, szorosabb érzelmi kapcsolat tud kialakulni szülõgyerek között.
A napló megoldásához az elméleti feladatokhoz való
kutakodáson kívül csupán három mese elolvasása elegendõ
volt.Természetesen nemcsak a tartalom, hanem a helyesírás
és a külalak is befolyással volt az elért eredményre.
A kilenc csapat közül az elsõ három helyezést az
alábbiaknak sikerült megszerezniük:
I. helyezett
"A boszik" - 102 pont
Nagy Doloresz, Jusztin Edina, Ocsovai Ramóna,
Percze Roberta, Tóth Fanni
II. helyezett
"Hét törpe" - 94 pont
Bablena Blanka, Bagoly Gábor,
Laczkó Dominik, Laczkó Martin
III. helyezett
"Hétfejû sárkány" - 92 pont
Ulviczki Petra, Balázs Laura, Németh Éva, Golyán Attila
Az oklevél mellé - a megszerzett ismereteken kívül jutalmul egy-egy szép könyvet kaptak a legalaposabban
dolgozók.
Az alsósoknál a rajzverseny eredmény hirdetésére is sor
került az est folyamán.
A sok színes és érdekes munkából öt kisiskolás
munkáját díjazta a zsûri:
Golyán Gréta 1.osztály
Golyán Zsolt 1. osztály
Csámpai Dorina 3. osztály
Barna János 3.osztály
Czerovszki Bence 4. osztály
Jutalmuk egy-egy színesceruza-csomag az oklevél mellé.
A dramatizálásért minden osztály a közös munka
jutalmául egy-egy csokoládé tortát kapott, melyet az
osztályban közösen fogyasztottak el.
Köszönöm a résztvevõ gyerekek pozitív hozzáállását, a
kollégák szervezõ-irányító-tevékeny munkáját és külön
köszönöm a segítõ szülõk - a büfés, a jegyes és mindenki más
- segítségét, valamint a Polgárõrök biztosítását!
Kiss józsefné igazgató

4. osztály
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Vincze Zsolt (Dän von Fice)
a Justmusic.fm DJ Championship 2011
3. helyezettje
Nincs olyan ember Rimócon, aki ne szeretné a zenét. Azok
viszont kevesebben vannak, akik zenélni is tudnak. Olyan
pedig, aki a zenélésbõl országos versenyen dobogós helyet ért
el, talán csak egy ember: Fice.
Zsoltiról, vagy ahogyan a legtöbben ismerik: Ficérõl nagyon
sokan tudják Rimócon, hogy szeret és tud zenélni. DJ-ként a
Dän von Fice mûvésznevet használja. Már régóta
találkozhatunk vele helyi és környékbeli bulikon, rendezvényeken. Háromszor szerepelt az Electronic Steps-en, kétszer
Rimócon és egyszer Szécsényben.
Olyan országos megmérettetésen viszont, mint a Justmusic.fm
internetes rádió dj-versenye, most vett részt elsõ alkalommal és
nem kevés sikerrel.
- A versenyre szeptember 30-ig lehetett nevezni egy 30-60 perc
hosszúságú, saját készítésû ,,mix’’-szel, lehetõleg elõtérbe
helyezve az elektronikus zenét. Ez egy többfordulós verseny
volt, melyre díjtalanul nevezhetett mindenki, kortól és nemtõl
függetlenül, melynek célja, hogy megtalálják az ország
legtehetségesebb amatõr lemezlovasait. Azért neveztem, mert
imádom az elektronikus zenét és szerettem volna megmutatni,
hogy mit tudok, és hogy vidékrõl is lehet szép eredményeket
elérni - mesélte Fice.
A versenyen 458-an indultak, a beküldött mixeket szakértõ
zsûri, neves magyarországi dj-k hallgatták végig és
szelektálták. Ebbõl választották ki a legjobb 25-öt, akik az
elõdöntõk folyamán a rádió stúdiójában élõben mutathatták
meg tehetségüket. A Justmusic.fm stúdiója Budapesten
található a Hajógyári szigeten.
Az elõdöntõrõl Fice ezt mondta el:
- Naponta öt versenyzõ zenélhetett, én október 19-én kerültem
sorra. Fél órát zenélt mindenki és nagy örömömre a zsûri
engem szavazott meg az aznapi gyõztesnek. A zsûri tagjai:
Belocca, Workidz, Canard, Dandy, Invoice, Nasty. A játszott
szettemet kellemes deep house, house és tech house zenékbõl
építettem fel. Nagyon jól éreztem magam, mivel a zsûri
tagjaitól csak pozitív kritikát kaptam, nagyon tetszett nekik az
elõadásom.
Az elõdöntõk után az 5 döntõs fellépési lehetõséget kapott
Debrecen egyik neves klubjában, a Home Clubban, ahová Fice
a barátaival érkezett. Az est folyamán minden döntõs fejenként
40 percben mutathatta meg a debreceni közönségnek, hogy
miért is került be a legjobb öt közé.
- Fergeteges bulit csináltunk, nekem volt olyan szerencsém,
hogy „fõmûsor idõben”, azaz éjfél-egy óra környékén
léphettem a dj-pultba, így már egy bemelegített közönséget
vehettem át. Próbáltam még jobban felpörgetni õket, amit
szerintem elég jól sikerült is megoldanom - mondta el Fice a
buliról.
A 2011-es Justmusic.fm DJ Championship gigantikus döntõje
október 26-án, délután 4 órakor vette kezdetét a rádióban. A
döntõrõl Fice így nyilatkozott:
- Már csak öten voltunk versenyben, névszerint: Ambos &
Profound, Dj.Meszesi, Urbanique Station, Serious és én, Dän
von Fice. A fináléban mindenkinek egyórás élõ mixet kell
produkálnia. A zsûri felállása hasonló volt az elõdöntõhöz:
Dj.Newl, Invoice, Dandy, Mattan, Belocca, Canard, Workidz,
Nora Naughty és Andrewboy. Itt azért már látszódott

mindenkin, hogy nagy a tét, izgult mindenki, voltak remegõ
kezek, de mindenki oda tette magát és profin végezte a dolgát.
Az eredményhirdetés az éjszaka közepén, éjfél környékén
zajlott, mivel a zsûri nagyon nehezen hozta meg a döntését. A
zsûri szerint öt gyõztes volt, de mégis kellett egy rangsort
felállítani. A végeredmény: elsõ lett az Ambos & Profound
duó, õk a HD 25-ös Sennheiser fejhallgatót vihették el,
továbbá nekik adatik meg ezen túl a lehetõség, hogy hetente
két órában bemutassák a kedvenceiket a Justmusic.fm
hallgatóinak, sõt a Dj szövetség egy éven keresztül díjmentes
tagságot biztosít a duónak. A második helyen Serious végzett,
õ szintén 12 hónapos tagságot nyert a Dj Szövetség
felajánlásában, ráadásul õ lesz az, aki egy külföldi dj
warmupjaként bizonyíthat majd a Dokk Clubban, és õ vihette
haza a Stanton Pro 3000-es fejhallgatóját is. A képzeletbeli
dobogó legalsó fokán én végeztem, egy Controllerbooks
könyvcsomaggal, valamint egy Reloop RHP-10 típusú
fülessel lettem gazdagabb, valamint mindenki kapott egy
Justmusic.fm DJ CHAMPIONSHIP 2011 feliratú pólót. Végül
két negyedik helyezést hirdettek, õk az Urbanique Station és
Dj.Meszesi.
Ezzel az eredménnyel teljesen meg vagyok elégedve, jó
tapasztalatokat, kapcsolatokat, ismeretségeket szerezve
térhettem haza. A rádió fõszerkesztõjétõl ígéretet kaptam arra
(ez nem szerepelt a nyeremények listáján), hogy Budapest
egyik neves szórakozó helyén, a Dokk Clubban, mint warmupdj fellépési lehetõséget ajánl. A zsûri egyik tagja, Nasty pedig,
akinek saját mûsora van a rádióban meghívott az Octave
Radio Show címû mûsorába egy kis beszélgetésre és
természetesen egy órás live mixre.
Itt szeretném megköszönni ismerõseimnek, barátaimnak a
bíztatást és mindenféle segítséget!
Az említett Octave Radio Show, amelyben Fice is szerepelt,
november 29-én, 18 órakor volt hallható. A rádió honlapján, a
rögzített mûsorok között meg lehet találni, illetve az elõdöntõ és
a döntõ felvétele is elérhetõ itt: http://www.justmusic.fm/live. A
versenyrõl bõvebb információ és képek Fice facebook profilján,
hanganyagok pedig a http://soundcloud.com/d-n-von-fice
oldalon találhatóak.
A jövõjére irányuló kérdésre Fice így válaszolt:
- Bízom benne, hogy ennek az eredménynek a hatására
elindulhat valami, a rádiós szereplések is sokat segíthetnek
ebben. Sajnos a kapcsolatokon múlik ez is, mint általában
minden, de ezzel a versennyel én is szereztem egy pár ismerõst,
akik segíthetnek elindítani valami karrier félét. Ha nem jön
össze, akkor sem fogok sajnálkozni, hiszen a zene szeretete
megmarad! :)
Mócsány Georgina
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KOBAK 7. születésnap
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014
„Legyen jobb a gyerekeknek Rimócon”
Hírek a „Napraforgó Gyerekházból”
Az új gyerekházvezetõ tollából
Régi ismerõsként tértem vissza Rimócra, két év kellemes pihenõ
után, melyet a gyermeknevelés töltött ki. Most szintén hasonló a
feladatom, csak mégis annyiban más, hogy más gyerekeit próbálom
nevelgetni a lehetõségekhez, képességeikhez mérten, a családdal
együttesen, azt kiegészítve. A Nyulacska Óvoda után, most a
Gyerekházban szeretnék tenni a még nem óvodás gyermekekért. Jó
viszontlátni azokat a gyermekeket, akik az óvodában „hozzám”
jártak, elcsodálkozom azon, mennyit nõttek, hogyan változtak „egy
pár” év alatt.
Az év utolsó hónapját, a Gyerekházban is kitölti az ünnepekre való
készülõdés.
Elkészültek az adventi koszorúk, sok szorgos kéz készítette otthonra
az ünnepi asztal díszét.
November 28-tól várjuk azokat a szülõket, nagyszülõket
gyermekeikkel, akik szeretnének mikulászsákot varrni, és részt
venni a mikulásvárásban.
December 6-án, ellátogat a Mikulás hozzánk is, aki aztán megtölti a
szülõk által elõzõleg megvarrott zsákocskákat, csizmácskákat,
mindenféle földi jóval.
Tervezzük karácsonyi díszek, angyalkák készítését a szülõkkel
(gipszbõl, papírból, hungarocellbõl). Lehetõség van karácsonyi
asztaldíszek, ablakdíszek készítésére is. Sok szép sablonunk van,
melyet szívesen az érdeklõdõk rendelkezésére bocsátunk, és
segítünk az elkészítésben is, ha szükséges. Folyamatosak a recept
csereberék, sok karácsonyi sütnivaló receptjét összegyûjtötték már
az elõre gondolkodó anyukák.
Szeretettel várjuk az év minden hétköznapján azokat a gyerekeket
szüleikkel, nagyszüleikkel, akik még nem résztvevõi az intézményi
ellátásnak, (óvoda, iskola) de szeretnének gyermekközösségben
eltölteni néhány kellemes percet, órát, napot!
A Rimóci „Napraforgó” Gyerekház dolgozói nevében kívánok
mindenkinek: Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet!
Rigóné Lehoczki Bernadett

Többszöri idõpont egyeztetés után november 5-én,
szombaton este ünnepelte a KOBAK Egyesület
megalakulásának 7. évfordulóját.
A sportöltözõben megtartott összejövetelen a 17 tagból
13-an voltak jelen. A két tiszteletbeli tagból pedig 1 fõ jött el.
Az egyesület elnöke köszöntötte a résztvevõket és rövid
bevezetõ után pezsgõvel koccintottunk, majd ünnepi
vacsora következett. A menü vaddisznópörkölt, krumpli és
savanyúság volt. A tortát Beszkid Andor vágta fel, mivel
neki ebben már nagy gyakorlata van. A torta mellett még
más sütemények is az asztalra kerültek.
A vacsora után jó hangulatú baráti beszélgetés és
anekdotázás következett, illetve szemezgetés a KOBAK
napló korábbi bejegyzéseibõl. Ahogy egy ilyen alkalommal
lenni szokott az idõ gyorsan szállt, és azt vettük észre,
hogy késõ éjszaka lett. Így már sajnos nem maradt idõ az
aktuális egyesületi dolgokat megbeszélni. (Majd
legközelebb!)
Úgy gondolom, néha érdemes megállni az úton, és
visszanézve értékelni, hogy mit is tettünk eddig, merre
tartunk, mit kell tennünk ezután. A 7. KOBAK születésnap
ékes bizonyítéka annak, hogy érdemes együtt lenni, együtt
tenni a felvállalt közös célok megvalósításáért.
Kívánom, hogy az egyesület még sokáig mûködjön a
településünk javára, tegye a dolgát, szolgálja az
embereket, védje a természetet. Még jobban, mint eddig,
mert feladat az van bõséggel.
Beszkid János

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Nekeresdfalva története
-

A születésnapi tortát Beszkid Andor vágta fel

Felhívás
A Rimóci Kobak Egyesület madáretetõ készítõ versenyt hirdet.
A versenyen részt vehetnek magánszemélyek, civil
szervezetek, intézmények, mindenféle megkötöttség nélkül.
Az etetõk készülhetnek bármilyen anyagból, bármilyen
technikával, bármilyen méretben.
Elkészítési határidõ: 2011. 12. 31.
A legjobbakat természetesen jutalmazzuk és a település
közterületein helyezzük el.
Reméljük, minél több madáretetõ készül majd.
A részletekrõl érdeklõdni lehet:
Beszkid Jánosnál (30/43 45 717)

írta: Tóth Fanni
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy
meseerdõ, ahol akárcsak az igaziban daloltak a
madarak, sütött a nap, csörgedezett egy kicsi
patak, és békességben éltek az emberek. A neve
Nekeresdfalva volt.
Ebben a faluban lakott egy csizmadia, János
mester. Nagyon ügyes és jólelkû ember volt, és
sok szép portékája is volt. Egy napon három pár
piros csizmát vittek hozzá megjavíttatni.
Hozzálátott a munkához, de mire végzett a
másodikkal akkorra az elsõ újra rongyos lett.
Vajon mi történhetett? kérdezte magában
elgondolkodva. Hamarosan megérkezett a
csizmák gazdája, és mikor a csizmadia elõhozta
a csizmákat és el akarta mondani hogyan járt, a
csizmák mindegyike hibátlan volt.
Különös, csodálkozott a mester, nem szólt
semmit, eltette a tíz pengõt, amit kapott érte.
Közben a faluban is furcsa dolgok történtek!

Másnap ugyancsak három pár csizmát vittek
hozzá. Ezekért egy öreg varázsló érkezett.
Kérdezte, hogy elkészült-e a csizmák javításával.
Hogyne, uram! válaszolta a mester. Fizetségül
egy dobot kapott, amin bizony nagyon
elcsodálkozott. Mikor elment az öreg varázsló, a
csizmadia kipróbálta a dobot, hát csodák
csodájára három tündér jelent meg elõtte, akik
elmondták neki, miért történnek ezek a különös
dolgok a faluban: Odélia, a gonosz boszorkány a
falura varázsport hintett, amitõl minden a feje
tetejére állt. S csak az az ember tudja feloldani a
varázslatot, aki szorgalmával, becsületességével
kiérdemli a varázsdobot. A csizmadia mester
ezért kapta fizetségül a varázslótól, mert õ éppen
ilyen ember. A tündérek elmondták még neki,
hogy három nap múlva, amikor a hajnali nap elsõ
sugára a házára süt, hármat üssön a dobra, ezzel
Odélia varázslatát megtöri, és a faluba újra
békesség és nyugalom költözik.
Ha a mester hármat nem dobolt volna, az én
mesém is tovább tartott volna! A faluról még
annyit, a térképen ne keresd!
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Házassági évfordulók
(A Rimócon anyakönyvezett házasságkötések)

60 éves
1951.10.29
Czele Lajos és Jusztin Veronika
1951.10.30
Vincze Béla és Balázs Erzsébet

50 éves

Beszkid Angelika és Szandai Gábor
2011. február 18.

Balázs Teréz és Dr. Nagy Zsigmond
2011. június 25.

Pálmány Diána és Laczkó János
2011. július 16.

1961.05.13
Kormány János és Vincze Terézia
1961.10.21
Percze István és Balázs Emerencia
1961.10.23
Kanyó Balázs és Jusztin Lenke Margit
1961.10.24
Mócsány Sándor és Kanyó Mária
1961.10.30
Kanyó Balázs és Percze Irén Terézia
1961.10.30
Laczkó Anzelm és Balázs Veronika
1961.11.13
Kiss Bertalan és Mócsány Krisztina

40 éves
1971.02.21
Laczkó András és Alács Erzsébet
1971.05.08
Lõrik Zoltán és Magyar Erzsébet Sarolta
1971.05.15
Balázs Dezsõ és Jusztin Erzsébet

30 éves

Percze Anita és Szekeres Szabolcs
2011. augusztus 13.

Kormány Ágnes és Virág István
2011. szeptember 3.

Mócsány Anita és Szõke Tibor
2011. november 5.

1981.06.20
Lõrik Sándor és Kiss Ibolya
1981.08.22
Vincze Tibor és Percze Mária Zsuzsanna
1981.10.07
Bada Vilmos és Bada Irma
1981.10.16
Bangó Elemér és Néma Mária

25 éves

Erdélyi Viktória és Belicza János - 2011. július 23.

Vizoviczki Tímea és Nagy Zsolt - 2011. szeptember 2.

1986.06.13
Kurtán Attila Mihály és Mócsány Eleonóra Mária
1986.08.30
Oláh Anzelm és Bartos Anna
1986.09.19
Percze Károly és Percze Irén
1986.09.26
Kanyó Balázs és Kiss Hajnalka Terézia
1986.10.03
Holecz János és Vincze Mónika
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Advent - Karácsony idõszak
ünnepi szentmiséi
Advent 1. hete - 2011. november 28 - december 4.
Hétfõ - hajnali szentmise, 6:00 óra
Szerda - Szt. András apostol ünnepe - hajnali szentmise, 6:00 óra
Péntek - idõsek, betegek, gyóntatása, szentségekben részesítése
szentmise18:00 óra
Vasárnap - ünnepi szentmise 11:00 óra

Advent 2. hete - 2011. december 5 - december 11.
Hétfõ - hajnali szentmise 6:00 óra
Szerda - Szt. Ambrus püspök és egyháztanító.
- hajnali szentmise 6:00 óra
Péntek - hajnali szentmise, 6:00 óra
Vasárnap - vendégség, ünnepi szentmise 11:00 óra.
Szentmise után Szt. Miklós misztérium játék

Advent 3. hete - 2011. december 12 - december 18.
Hétfõ - lelkigyakorlat, szentmise 18:00 óra
Kedd - lelkigyakorlat, szentmise 18:00 óra
Szerda - lelkigyakorlat, szentmise 18:00 óra
A lelkigyakorlatok elõtt 17:30 és szentmise után gyónási lehetõség
Péntek - hajnali szentmise, 6:00 óra
Vasárnap - ünnepi szentmise, 11:00 óra
Délután 15:00 - órától gyóntatás

Advent 4. hete - 2011. december 19 - december 25.
Hétfõ - hajnali szentmise 6:00 óra
Hétfõi nap idõsek, betegek, gyóntatása, szentségekben részesítése
Szerda - hajnali szentmise 6:00 óra
Péntek - hajnali szentmise 6:00 óra
Szombat - hajnali szentmise 6:00 óra
15:00 Karácsonyi misztérium játék.
Ministránsok, felolvasók jutalmazása.
23:30 - Misztérium játék
00:00 - szentmise
Vasárnap - Karácsony - Urunk születésének ünnepe
10:00 szentmise

Karácsony nyolcada - 2011. december 26 - 2012. január 1.
Hétfõ - Szt. István elsõ vértanú - szentmise 11:00 óra
Szerda - Aprószentek ünnepe - szentmise 18:00 óra
Péntek - Szt. család, Jézus, Mária, József ünnepe
szentmise 18:00 óra
Szombat - Karácsony nyolcada alatti 7. nap
hálaadó szentmise 18:00 óra
Vasárnap - Új év Szûz Mária, Isten anyja ünnepe
ünnepi szentmise 10:30 óra

A
hónap
képe

