Ára: 150,-Ft
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Ifistáinknak a szabadnapok után új erõre kaptak

Nem sikerül a gyõzelem felnõtt csapatunknak
8. forduló: Balassagyarmat - Rimóc 2-1 (2-0)
Balassagyarmat, 150 nézõ, vezette: Bogár G. (Fodor R., Molnár L.)
Rimóc: Oláh - Rádi, Kuris, Mócsány, Kelecsényi - Bangó N., Árva,
Fábián, Rácz - Bangó R. (Kis), Vincze Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Kelecséni (2), ill., Oláh (11-esbõl)
Sárga lap: Ordasi, Ágner, Obitz, Benécs, Baranyi T. Kiállítva: Rácz
Jók: Szatmári, Balga, Földvári, Csíkány, Kelecsényi, ill., Rádi
Gyors hazai gól megalapozta a mérkõzés hangulatát, s félidõre több
góllal is vezethettek volna, ha Dudás nem kapufára rúgja a 11-est,
valamint Baranyi T. és Dudás is ziccert hibázott. Igaz, a hazai kapu elõtt
is adódott egy Szatmári bravúr után gólszerzési lehetõség. Szünet után
kitámadott a vendég csapat, de a hazaiak uralták a játékot, de csak újabb
kihagyott helyzetekig, s kapufáig jutottak. A szép-tõ találat után 10
emberrel az egyenlítésért hajtott a Rimóc, de két perccel a vége elõtt a
csereként beállt Kis István meccslabdát rontott.
Szalánszki Róbert: Egy lelkesen játszó csapatot sikerült legyõzni.
Helyenként jó játékkal kidolgozott helyzetink nem eredményeztek
több gólt. Gratulálok a csapatnak.
Komár Gábor: Megérdemelt hazai gyõzelem született. Egyénileg
többen gyenge teljesítményt nyújtottak a csapatból. A bírói hármas nem
állt a helyzet magaslatát. Gratulálok a hazaiaknak.
9. forduló: Rimóc szabadnapos
10. forduló: Mártanovák - Rimóc 6-0 (4-0)
Mátranovák, 200 nézõ, vezette: Gordos Á., (Szigetvári Z., Mohácsi B.)
Rimóc: Oláh - Rádi, Kuris, Mócsány, Kelecsényi - Bangó N., Árva,
Fábián, Laczkó - Vincze (Kis), Beszkid Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Oravecz A. (3), Tóth P. (2), Lakatos Sárga lap: Nádasdi
Jók: az egész hazai csapat, Lakatos a mezõny legjobbja ill., Kuris
Kitûnõ játékvezetés mellett lejátszott mérkõzésen, sportszerû
ellenfelével szemben már az elsõ félidõben eldöntötte a három pont
sorsát a hazai csapat.
Pataki László: Magabiztos gyõzelmünket a születésnapos Tóth Patriknak
és Nádasdi Balázsnak, valamint Farkas Lajos bácsi törzsszurkolóknak
ajánljuk. További sok sikert a szimpatikus vendégcsapatnak!
Komár Gábor: Megalázó, fájdalmas vereséget szenvedtünk, egyénileg
és csapatként egyaránt kudarcot vallottunk. Az egyetlen pozitívum,
hogy nem „pontozódtunk ki”, így a következõ mérkõzésen megint
lehetünk vagy tizenketten, és valami csoda folytán akár pontokat is
szerezhetünk. Gratulálok a hazai csapatnak.
11. forduló Rimóc - Nõtincs 2-3 (2-3)
Rimóc 50 nézõ, vezette: Molnár Tibor (Fekete László, Baranyi II. Gábor)
Rimóc: Oláh Mócsány, Kuris, Fábián, Laczkó Árva, Kelecsényi,
Rácz, Bangó N. Vincze, Bangó R. (Beszkid A.)
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Játkos-edzõ: Schwarcz Zoltán
Gól: Fábián, Balogh (öngól) ill., Schwarcz, Szegvári, Szunter
Sárga: Kuris, Kelecsényi, Rácz, ill., Kuralli,
Jók: Kelecsényi, Mócsány, Laczkó, ill., Schwarcz, Szunter, Szegári
Jó iramú küzdelmes mérkõzésen a vendégek öngólja a hazaiakat
juttatta elõnyhöz, de viszont a vendégek könnyen kiegyenlítettek és a
félidõ végére elõnnyel vonultak a pihenõre. A második félidõben
kiegyenlített játékot láttunk, a hazaiak több lehetõséget is kialítottak,
de már nem tudták megfordítani a mérkõzést.
Komár Gábor: Múlt hetihez képest jól teljesítményt nyújtottunk, akartunk,
motiváltak voltunk. Elkerülhetõ gólokat kaptunk és több helyzetet elhibáztunk. Az egy pontot megérdemeltük volna. Gratulálok a nõtincsieknek.
Krajcsik János (szakosztály-vezetõ): Az elsõ félidõben kapusunk az
ellenfelet másodikban minket tartott becsben. Más csapatokkal
ellentétben mi akkor szidjuk a bírót, amikor nyerünk. Két kiállítás, két
11-es elmaradt. Gratulálok Rimócnak.

1. forduló: Rimóc - Érsekvadkert 6-3 (4-1)
Gól: Kis (4), Kormány R., Mócsány G. Sárga lap: Szép, Molnár
2. forduló: Rimóc - Szécsény 1-6 (0-3)
Gól: Szép Sárga lap: Kormány D., Percze R.
3. forduló: Rimóc - Karancslapujtõ 1-5 (1-4) Gól: Molnár
4. forduló: Karancskeszi - Rimóc 4-1 (0-1)
Gól: Kis Sárga lap: Kormány D.
5. forduló: Rimóc - Somos 1-3 (0-2)
Gól: Beszkid M. Sárga lap: Szép Kiállítva: Kormány D.
6. forduló: Pásztó - Rimóc 5-2 (2-2)
Gól: Mócsány G., Kis Sárga lap: Mócsány G., Szép
7. forduló: Rimóc - Bercel 2-1 (1-0) Gól: Kis (2)
8. forduló: Rimóc szabadnapos 9. forduló: Rimóc szabadnapos
10. forduló: Mátranovák - Rimóc 3-3 (2-1)
Gól: Mócsány G. (2), Rácz N, Sárga lap: Csizmadia B., Kormány R.
11. forduló: Rimóc - Nõtincs 2-1 (0-0)
Gól: Percze R., Mócsány G. Sárga lap: Kormány D., Kis
Kiállítva: Percze K.

Dobogós helyen serdülõ csapatunk
6. forduló: Rimóc - Szécsény 0-5 (0-1)
Rimóc: Janusek - Kõmûves, Kormány, Pribelszki, Bene (Juhász) - Csík
D. (Beszkid), Oláh A. (Tihanyi), Csík Cs., Rácz (Szoldatics D.) - Bada
(Oláh Á.), Csík R. (Szoldatics M.)
Bíztunk benne, hogy ó mérkõzést játszunk, de nem tudtuk megismételni a BSE
elleni bravúrunkat. Félve, bátortalanul fociztunk, három gólt szabadrúgásból
kaptunk, mi viszont alig jutottunk el az ellenfelünk kapujához.
7. forduló: Rimóc szabadnapos
8. forduló: Nõtincs - Rimóc 1-4 (1-2)
Rimóc: Janusek - Kõmûves, Kormány, Bene, Jusztin - Csík D. (Juhász),
Csík Cs., Oláh A. (Tihanyi), Rácz (Szoldatics D.) - Bada (Oláh), Csík R.
Gól: Csík R., Kormány, Csík Cs., Kovács (öngól)
Jó iramú mérkõzésen fokozatosan átvettük a mérkõzés irányítását, igaz,
a helyzetek alapján nagyobb arányban is nyerhettünk volna.
9. forduló: Rimóc - Héhalom 9-0 (4-0)
Rimóc: Janusek - Kõmûves, Komány, Tihaniy, Jusztin (Szoldatics M.)
Rácz (Oláh Á.), Csík D. (Oláh A.), Csík Cs., Szoldatics D. - Bada, Csík R.
Gól: Csík R. (4), Bada (2), Csík Cs., Csík D., Janusek (11-esbõl)
Ezen a mérkõzésen kötelezõ volt a gyõzelem, hisz az utolsó helyezett
csapat jött hozzánk. Több lehetõséghez jutottak a fiatalabb játékosok,
akik bátran helytálltak.
A felnõtt bajnokság állása:
Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Berkenye
10 7 2 1 34 -17 23 1. Szécsény
10 8 1 1 74 - 6
2. Karancskeszi
11 7 2 2 17 - 5 23 2. Karancslapujtõ 10 7 1 2 41 -19
3. Palotás
10 7 1 2 26 -16 22 3. Érsekvadkert
10 7 1 2 35 -20
4. Mátranovák
10 6 2 2 26 -13 20 4. Pásztó
10 6 2 2 37 -13
5. Balassagyarmat 10 5 2 3 18 -11 17 5. Héhalom
9 6 1 2 31 -18
6. Érsekvadkert
10 5 2 3 21 -15 17
6. Somos
10 6 0 4 33 -23
7. Nõtincs
10 5 0 5 17 -19 15
7. Nõtincs
9 4 1 4 20 -13
8. Héhalom
10 4 3 3 29 -15 15
10 4 1 5 31 -26
9. Szécsény
11 3 5 3 16 -18 14 8. Bercel
10 4 0 6 21 -25
10. Karancslapujtõ 10 4 1 5 18 -22 13 9. Karancskeszi
9 3 1 5 19 -31
11. Szurdokpüspöki 11 4 1 6 16 -24 13 10. Rimóc
9 2 2 5 17 -19
12. Rimóc
10 3 1 6 19 -21 10 11. Mátranovák
9 2 1 6 16 -41
13. Bercel
10 2 0 8 9 -42 6 12. Berkenye
9 1 0 8 6 -52
14. Somos
10 1 3 6 16 -22 6 13. Palotás
15. Pásztó
11 1 1 9 8 -30 4 14. Szurdokpüspöki 10 1 0 9 5 -80
A serdülõ bajnokság
6. Érsekvadkert 8 4 0 4 29 -41 10 -2 pont
(Nyugati csoport) állása:
9 3 0 6 36 -40 7 -2 pont
1. Szécsény
8 8 0 0 73- 5 24 7. Bercel
8 2 1 5 12 -48 7
2. Rétság
8 6 0 2 60- 6 18 8. Buják
8 3 1 4 19 -27 6 -4 pont
3. Rimóc
8 6 0 2 50-14 18 9. Palotás
4. BSE P. F. UPE 7 5 0 2 70-10 15 10. Berkenye 8 1 0 7 7 -95 3
5. Nõtincs
7 4 1 2 25-12 13 11. Héhalom 9 0 1 8 7 -95 1
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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, Bablenáné Mócsány Georgina, 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!

XVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Szent András hava 2012 NOVEMBER

„A szó elszáll, az írás megmarad.”
„Verba volant, scripta manent.” sportegyesületrõl, Rimócról szóló

Megjelent
templomunk története
Több éve már, hogy kötetlen baráti
beszélgetések és hivatalos megbeszélések, ülések alkalmával is állandóan
felmerülõ téma településünk történetének kiadványban (könyvben
vagy füzetek formájában) történõ
megörökítése. Egy falutörténet
megírására vállalkozni nem kis
feladat. Rengeteg idõ, több hónap, év
kell, hogy kutatással összegyûljön a
megfelelõ mennyiségû és minõségû
dokumentum. Aztán ezek áttanulmányozása, összevetése, kiértékelése,
nyomdai megjelenéshez való elõkészítése, szerkesztése nagy kihívás a
feladatot magára vállaló számára.
Rengeteg eldöntendõ kérdés merül
fel. Mi kerüljön bele, mi maradjon ki,
mely részek fontosak, melyek
érdekesek az olvasók számára? (Hogy

csak néhányat említsek ezek közül.)
Egyáltalán! Kik lesznek a kiadvány
olvasói?
Benkó Péter, falunk szülötte jelenleg Alsónémedi kántora - hosszú
évek óta fáradhatatlanul gyûjti a
községünkkel kapcsolatos dokumentumokat, legyen az egy kis hír a helyi

November 1. (csütörtök)
November 2. (péntek)
November 4. (vasárnap)
November 12. (hétfõ)
November 9. (péntek)
November 11. (vasárnap)
November 13-16.
November 16-18.
November 17. (szombat)
November 23. (péntek)

1330
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00
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00

November 23. (péntek)
17
November 24. (szombat) 1300
00
December 1. (szombat) 14

irodalmi alkotás, esetleg templomlátogatások jegyzõkönyve. A Rimóci
Újság szinte folyamatosan közöl
cikkeket, sorozatban jelenít meg
érdeklõdésre méltán számot tartó
írásokat az Õ tollából. A falunk
története szinte egybeforr templomunk történetével. Ezért is örültem
Péter felvetésének, hogy a „Rimóci
füzetek” sorozat elsõ része jelenjen
meg templomunk legutóbbi bõvítésének és újraszentelésének 100. évfordulójára, 2012. október 20-ára.
Ez a kis füzetecske tehát templomunk történetének egyik fontos
epizódját tárja elénk. Nekem olyan,
mintha egy régi, kedves ismerõs,
barát vagy valamelyik mindannyiunk
által szeretett családtag életébe
tekinthetnénk be, s tudhatnánk meg
róla még többet. Annak idején
kisgyerekként - elmélázva kicsit a
misék alatt - sokszor gondoltam azt,
hogy a kereszt alakú alaprajz természetes dolog, hiszen templomról van
szó. A sekrestyérõl például mindig is
azt hittem, azt nyilván jóval késõbb
„ragasztották” hozzá. A boltívek
hasonlóan elgondolkodtattak. Miért
nem egyformák? Most elolvasva ezt a
magas színvonalú, szinte tudományos igényû kiadványt, ötven évesen

választ kapok többek között ezekre a
gyerekkoromban megválaszolatlanul
maradt kérdésekre is.
Aki kézbe veszi, nehezen teszi le.
Kívánom, hogy teljék benne öröme
minden rimóci és nem rimóci
olvasójának!
Ezúton köszönöm meg Benkó
Péter önzetlen, kitartó és szenvedélyesen végzett munkáját!

Isten adjon áldást munkájára a
jövõben is!
Beszkid Andor polgármester

MINDENSZENTEK
HALOTTAK NAPJA
Berkenye-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
LOMTALANÍTÁS
III. Biliárd- és Pókerbajnokság az ÚJ KLUB-ban (11. forduló)
Rimóc-Héhalom bajnoki labdarúgó mérkõzés
ISKOLAI ,,IRODALMI ÕSZ’’
Bocsázási lehetõség a sportcsarnokban
Palotás-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat benyújtási határideje
JUBILÁLÓ VÉRADÓK ÜNNEPSÉGE SZÉCSÉNYBEN
Rimóc-Szurdokpüspöki bajnoki labdarúgó mérkõzés
ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS a Közösségi Teremben
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Az egyház és az önkormányzat példás együttmûködésének lehettek
tanúi, akik október 21-én és 22-én Rimócra látogattak.
Kerek évfordulót ünnepelhetett ugyanis községünk lakossága, hiszen
pontosan 100 esztendõvel ezelõtt, október 20-án áldották meg egy szép
ünnepség keretein belül az 1912-ben renovált, valamint a jelenlegi
szentéllyel és két kereszthajóval is kibõvített rimóci római katolikus
templomot, mely eseményrõl részletesen számolt be az akkori Nógrád
vármegyei újság, a Nógrádi Hírlap.
A centenáriumi ünnepséget szombat délután az alsónémedi Magyarok
Nagyasszonya Kórus koncertje nyitotta meg, ahol a régebbi korok
mestereinek énekeitõl napjaink zenéjéig szerepeltek mûvek különbözõ
hangszerek kísérete mellett. A kórus vezetõje Benkó Péter - aki egyben
alsónémedi kántora is - szívesen vette a meghívást, bár elmondása szerint a
legnagyobb izgalommal mindig a szülõfalujában való fellépésre készül. A
rimóci templom átépítésének kerek dátumára is õ hívta fel a figyelmet.
Munkásságának köszönhetõen az ünnep tiszteletére a „Rimóc Községért”
Alapítvány kiadta „Benkó Péter: A rimóci templom bõvítése 1912-ben”
címû könyvet, melybõl az egyháztörténet ezen idõszakát még alaposabban
megismerhetik a könyv olvasói. A kiadványban a több éves kutatómunka
eredményeképpen számos régi terv, egyházi levelezés, fennmaradt levéltári
irat jelenik meg, mely érzékletesen szemlélteti az akkori idõszak világát.
Vasárnap az ünnepi szentmisét dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
celebrálta, aki kiemelte, hogy ilyen jeles évfordulókon az embernek el kell
gondolkodnia, meg kell állnia és tudatosítania kell, milyen örökséget kaptunk,
mit hordozunk a szívünkben, a lelkünkben. „Ez a templom a rimóciak számára
olyan kapaszkodó, olyan forrás, ahonnan a mindennapi életükben viszik a
reménységet, lelkierõt. Ezzel a gondolattal jöttem ide, hogy megköszönjük a
jó Istennek ezt a forrást, ezt a kapaszkodót, ami ebben a mai zûrzavaros
világban olyan fontos.” - hangsúlyozta többek között a híveknek.
Az ünnepségre községünk plébánosának, Urus Attila meghívta
szülõfalujának kórusát is, így a csíkszentgyörgyi Illyés András Kórus tette
még szebbé és emlékezetesebbé az ünnepet.
A széki népviseletbe öltözött kórus tagjai október 23-áig élvezték a
rimóciak vendégszeretetét. Ismerkedtek a helyiekkel, Rimóccal, a
környékkel, mely elmondásuk szerint nagyon emlékezteti õket
szülõfalujukra, így nem volt nehéz otthon érezniük magukat. Megtekintették
többek között a Palóc Fõkötõ kiállítást, a helyi falumúzeumot, valamint a
község köztéri szobrait, emlékmûveit. Nagy örömet okozott a vendégeknek,
hogy a rimóciak a fiatalabb kórustagok kérésére beöltöztették õket saját
viseletükbe. A búcsúvacsorán szép és megható jelenet volt, hogy szívbõl
jövõ kórusénekkel köszönték meg a vendéglátást Attila atyának, az egyházi
és a települési képviselõtestületek tagjainak és minden rimócinak.
Köszönjük az alsónémedi és a csíkszentgyörgyi kórusoknak, hogy
jelenlétükkel és énekükkel ilyen széppé varázsolták megemlékezésünket
templomunk ujjá születésének napjáról.
Jó érzés volt tapasztalni, hogy milyen sokan segítették szolgálatukkal és
adományaikkal a vendéglátást. Bebizonyosodott, hogy van erõ is és van
akarat is az összefogásra, csak a jó célt kell megtalálni.
Isten fizesse meg mindenkinek a legcsekélyebb segítséget is, amit
ünnepünk szebbé tétele érdekében nyújtott!
Beszkid Andor polgármester

Tájékoztató
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójáról.
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött arról, hogy
a felsõfokú oktatásban résztvevõ rimóci lakosok részére ebben az évben is
meghirdeti a BURSA HUNGARICA szociális ösztöndíj pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23.
A pályázat benyújtásának feltételei
az elmúlt évekhez képest az alábbiak szerint változtak:
A pályázat rögzítése csakis elektronikus úton lehetséges. A pályázatot
benyújtani kívánó hallgatók az EPER - Bursa rendszerbe történõ
regisztrációt követõen a pályázati felületen tölthetik ki az ûrlapot, amelyet -
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Megünnepeltük templomunk
újjászentelésének 100. évfordulóját

Ülésterembõl
Az október 19-én 18 órakor kezdõdõ-testületi ülésen jelen
volt minden képviselõ, a megbízott jegyzõ és a polgármester.
Az ülésrõl készülõ jegyzõkönyv hitelesítésével Golopi
Károlyt és Vincze Attilát bízta meg a testület.
Az ülésen jóváhagyásra került a „Rimóc Jó Tanulója”
elismerésre ez évben pályázó tanulók és hallgatók névsora,
akiknek ezúton is gratulálok.
Megtárgyalta a testület a járások kialakításával kapcsolatban
kötelezõen megkötendõ megállapodást, amely a hivatali
dolgozók és a munkájuk elvégzéséhez használt eszközök,
berendezések (szék, asztal, számítógép, …stb.) járási hivatalhoz
történõ átadásról szól. Kivétel nélkül minden jelenlévõ
sérelmezte, ill. értelmetlennek találta a járások kialakításának ezt a
fajta gyakorlatát. A törvény azonban egyértelmûen kötelezõvé
teszi az önkormányzatoknak az együttmûködést, amelynek
részleteibe is csak korlátozott beleszólást engedett
számunkra. A megállapodás értelmében 2013. január 1-tõl a
járási hivatalban folytatja közszolgálati pályafutását Lõrikné
Kiss Ibolya és Rigó Ferencné köztisztviselõk.
Szintén törvényi kötelezettsége a 2000 fõnél kevesebb
lélekszámú településeknek, hogy 2013. január 1-tõl
úgynevezett közös önkormányzati hivatalokat hozzanak létre.
(Rimóc lélekszáma miatt nem tarthat fenn a jövõben önálló
Polgármesteri Hivatalt.) A már ismert és a várhatóan
nyilvánosságra kerülõ törvények fegyelembevételével,
önkormányzatunk érdekeinek szem elõtt tartásával a
képviselõk felhatalmazták a polgármestert, a Nógrádmegyerrel létrehozandó közös hivatallal kapcsolatos
tárgyalások lefolytatására.
Információk hiányában és a határidõ törvényi kitolása okán
levette napirendrõl a testület az általános iskola mûködésével
kapcsolatos határozat meghozatalát. Ugyanis az állam
lehetõséget ad arra, hogy az átvett és az általa fenntartott
iskola épületét az önkormányzat mûködtesse. Nem
tisztázottak azonban ennek a mûködtetésnek feltételei,
továbbá az sem, hogy számíthat-e az önkormányzat ebben az
esetben célzott anyagi hozzájárulásra, ill. kap-e bármilyen
jogot a késõbbi döntések meghozatalakor.
Százezer forint hozzájárulást szavazott meg a képviselõtestület a „Rimóci templom átépítése 1912-ben” címû kiadvány
költségeihez a „Rimóc Községért” Alapítvány számára.
Döntöttek a képviselõk arról is, hogy a cigány kisebbségi
önkormányzat kezdeményezését támogatják, és beton
hozzájárulással segítik a kijelölt ingatlanok elõtt a
járdaépítést. Eredményesség esetén jövõre folytatása
következik a programnak.
Bekapcsolódik önkormányzatunk a képviselõk döntésének
eredményeként az országos tûzifa akcióba. A településen élõ
lakásfenntartási támogatásban részesülõk száma után
igényelhetõ a tûzifa, melyért csekély összeget, de fizetni kell.
A hozzájutás feltételei külön rendeletben, az „elnyert” tûzifa
mennyiség ismeretében kerülnek megállapításra.
Az egyéni kérelmek megtárgyalását követõen az ülés 21.20kor véget ért.
Beszkid Andor polgármester
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nyomtatást követõen - nyújthatnak be az önkormányzathoz a kötelezõ
mellékletekkel együtt. A pályázati ûrlapok befogadásánál a rendszerben
ellenõrizni kell a kinyomtatott ûrlapokon található kód segítségével, hogy a
pályázat valóban rögzítve és véglegesítve van-e a rendszerben.
A pályázati ûrlapok kötelezõ mellékletei a korábbi évekhez hasonlóan a
szociális rászorultság igazolására szolgáló jövedelemigazolások, a hallgatói
jogviszonyt igazoló a felsõoktatási intézmény által kiállított dokumentum,
valamint mindazon irat, amelyet a szociális rászorultság igazolására a
jövedelemigazoláson felül a pályázó be kíván mutatni. Csak az EPER Bursa rendszerben regisztrált pályázók tudnak pályázatot beadni!!
A rendszerben nem rögzített, de az önkormányzathoz beadott
pályázatok nem vehetnek részt az elbírálásban! A pályázattal
kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhetõ.

A Gondozási Központ
idén decemberben is
szervez kiállítást
Melynek a témája:

FELHÍVÁS!
Felhívjuk olvasóink figyelmét,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan
ebben az évben is szeretnénk
megjelentetni a Rimóci Újság
decemberi számában a
2012-ben házasságot kötött rimóci fiatalok
esküvõi fényképeit.
Kérjük a fiatalokat, hogy ha szeretnék,
hogy esküvõi fotójuk megjelenjen

Rózsafüzér
Királynéja.
Kérjük a lakosságot,
akinek a tulajdonában
rózsafüzér, illetve
kizárólag a Szûzanyát

2012. november 23-ig

ábrázoló szobor
vagy kép van,
segítse a
kiállításunkat
vele

adják le azokat a
Polgármesteri Hivatalban,
vagy küldjék el e-mailben
a rimociujsag@gmail.com címre.
Köszönjük!

A hónap képe

A kiállításra szánt
tárgyakat várjuk
a Gondozási
Központba, illetve
kérésre házhoz
megyünk érte.
Elérhetõségünk:
Tel: 06-30-620-1243
Segítségüket elõre is
megköszönve:
Bablena Péterné
intézményvezetõ

Házi õrölt pirospaprika
és levesízesítõ rendelhetõ
valamint szamóca palánta
kapható.
Kiss Istvánné (Rimóc, Bem út 4.)
Telefon: 06-20-436-4983
A "Rimóc Községért" Alapítvány támogatásával, a rimóci
templom újjászentelésének 100. évfordulójára megjelent

BENKÓ PÉTER:
A RIMÓCI TEMPLOM BÕVÍTÉSE 1912-BEN
Rimóc Község Önkormányzata a
rimóci templomot ábrázoló, égetett,
festett agyagképpel köszönte meg a
vendé-geknek, hogy eljöttek. Köszönet
a képet készítõ Talpai Zsanettnak a
szép munkáért.

Vendégeinket a település határában
is emlékeztettük templomunk
újjászentelésének 100. évfordulójára

Gólyahír:

Bada György Rafael - 2012. 10. 16.
Szülõk:
Petrovics Tünde és ifj. Bada György
Bada Kiara Meredisz-2012.10.17. Magyar Gabriella Júlia-2012.10.19.
Szülõk:
Szülõk:
Bada Magdolna és Balogh Márió Diós Ildikó és ifj. Magyar Zoltán

Akiért a harang szólt...

V

Legutolsó újságunk megjelenése óta
községünkben nem volt haláleset.

V

Gondolatok:
Kevés gondolat
Megadóztatták ebben a hónapban a gondolataimat. A csiga házát is
megadóztatják.
U.I: Következõ életünkben elér bennünket az igazság, ebben az életben
csupán a törvény. Bármit is teszel, az igazság mindenhol utolér. Innét az adó.
Könyvajánló: Popper Péter: Fáj-e meghalni?
A szerzõ ebben a halálról, halálfélelemrõl, a test és a lélek viszonyáról,
az erkölcsi világrendrõl, a haldoklásról és a gyászról szól.
CD Ajánló: A Ghymes együttes összes felvétele
Lõrik Sándor

címû könyve, melyet ezúton is szívbõl ajánlunk mindenkinek.
Péter áldozatos munkáját ezúton is köszönjük!
A jó Isten fizesse meg neki fáradozásait!
A könyv 500 példányban készült és - önköltségi áron kapható a Sekrestyében, a Polgármesteri Hivatalban és a
Szociális Boltban.
Ára: 1.000 Ft/db.

KÉMÉNYELLENÕRZÉS
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1995. évi XLII. törvényben meghatározott
kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást a megye közigazgatási
területén belül a Magyar Kémény Kft. látja el. A törvény szerint a
meghatározott kéményseprõ-ipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles
igénybe venni.

RIMÓC településen 2012. 10. 16 - 2012. 11. 17.
idõpont között kérjük, hogy a megjelölt idõpontban a fényképes
igazolvánnyal rendelkezõ kéményseprõket az ingatlanba beengedni
szíveskedjenek a helytelen kéményüzemeltetésbõl következõ balesetek
megelõzése érdekében! Fogadják bizalommal kéményseprõinket!

VÉRADÁS
Legutóbb október 7-én volt véradás településünkön,
amelyen összesen 49 fõ jelent meg. Közülük 8 fõt
kiszûrtek, így 41 személy adhatott vért. Ezek a
számok elmaradnak a tavaly októberitõl, akkor ugyanis 56 fõ
ment el vért adni, 7 embert szûrtek ki és 49-en adtak vért.
A legfiatalabb véradó: Percze Tamás (Bem apó út 20.)
A legidõsebb véradó: Percze Tibor (Szécsényi út 21.)
Új véradó most nem volt.
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Ifjúsági Egyesület
októbere
Októberben már-már a rendszeres
programjainkat is el tudtuk kezdeni az
új helyünkön, aminek még mindig
nem találtunk megfelelõ nevet. A
bajnokság 10. fordulóját már
természetesen itt tartottuk, valamint a
hétfõnkénti filmvetítéseket is újra
kezdtük. A helyiségben azonban még
Az ajtót többször le kell lakkozni mindig sok munka vár ránk. Irodának
és raktárnak szeretnénk használni a kistermet, amit azonban még
burkolni sem sikerült teljesen, a lambéria felhelyezésével lassan
haladunk, aztán még festenünk is kell a termet, majd berendezni. A
nagyterem berendezése, elrendezése kezd alakot ölteni, több
bútornak és eszköznek már megvan a helye, azonban még mindig
nincs minden ott a helyszínen. Kaptunk felajánlásból szigeteléshez
szükséges anyagokat Horváth Istvántól, amit nagyon szépen
köszönünk az újság hasábjain keresztül is! A nagyterem festésének
nagy része már elkészült, néhány dekorációs festés még hátra van,
de aki arra jár, hamar megtekintheti kreatív munkánkat, a hosszú
falra ugyanis végig figurákat festettünk, ismert és kevésbé ismert
alakokat, egy kicsi optikai hatással tömeg-hangulatot szerettünk
volna vele teremteni. Az egyik rövid falon egy boltívünk van, amit
cigarettás-dobozokkal fogunk kitölteni, mert sajnos nagyon sokan
dohányoznak az egyesületbõl, legalább dekorációs újrahasznosítással hasznát vesszük ennek is. A másik rövid falat több rétegben
dolgozva olyan fehérre festettük, hogy azon a vetítõ képe minél
közelebb álljon a tökéleteshez. Ha valaki hétfõn este ellátogat a
filmvetítésre, az meg is nézheti, hogy ez mennyire sikerült,
számunkra igazi mozi élményt nyújt.
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Igazán sürgetõ feladat még a fûtés és a tüzelõanyag megoldása,
masinát szeretnénk vásárolni, valamint fát, hogy télen kellemes idõ
fogadja a betérõ vendégeket.
A III. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság 10. fordulóján a
biliárdot Vincze Zsolt (Fice) nyerte, ezzel már csak 5 pont hátránya
van Horváth Istvánhoz (Nyuszó) képest, ami már nem csak
matematikai esélyt jelent a pontversenyben. A pókerben Percze
Attila (Soma) vívta ki a gyõzelmet, ezzel õ is a dobogós helyek
közelébe került, azonban az elsõ helyen továbbra is magabiztosan
tartja magát Szoldatics Jácint, akivel szemben viszont továbbra is
csak matematikai esélyei vannak az üldözõknek. A hátralévõ két
forduló alatt így várhatóak még izgalmak. A jövõ évre azonban
megint újabb szabályokat fogunk bevezetni, amivel a valóban aktív
játékosokat fogjuk védeni a kellemetlen helyzetekkel szemben,
valamint a biliárd pontozását fogjuk egy kicsit bõvíteni. Bablena Ferenc

Az egyesület több tagja kivette részét a festésbõl

ANYA, KEZDÕDIK!

NOVEMBERI ESÕ

Elkezdõdött az elsõ tanévünk, és vele a rohanós reggelek, melyek innentõl kezdve
minden szeptemberrel csak egyre pörgõsebbekké válnak. Egy kis ízelítõ, mi hogyan
kezdtük! Ó, már 6 óra, hol a telefon, ide tettem az éjjeli szekrényre. Mi volt ez? Víz!!! Ki
tette ide ezt a poharat? Mindegy… Irány a konyha. Óh, basszus, neki mentem az
ajtónak. Még jó hogy nem fejjel! Kávé, kakaó, reggeli az asztalon. Gyerekek, fél 7,
kelni kell. Hogy-hogy hova megyünk? Iskolába, óvodába. Nem, Zsombi még nem
ovis, de cibálni kell magunkkal, mert most nem tudjuk kire hagyni. Egy kakaó, két
kakaó, ki öntötte ki a földre?????!!!!! Persze, hozok még egyet. Nem, nem kapcsoljuk
be a tévét. Ki kapcsolta be a tévét??? Jó, mindegy, itt vannak a ruhák, egy-kettõre
öltözni. Nem tudom, mi az az ampas, kicsikém. Nem, kisfiam, ami tegnap rajtad volt,
az még nem száradt meg, mert még ki sincs mosva. Miért nem, miért?! Majd ma
kimosom. Fordítva vetted fel a pólód! De, igen, fordítva van. Jó, nincs fordítva, majd az
óvó néni meggyõz, csak igyekezzünk. Zsombi, ne rángass, mert akkor se tudom, mi
az az ampas! Nem, kislányom, ma biciklivel kell mennünk, elromlott az autónk. Igen,
te is biciklizel, mivel egy gyerekülésre nem fér fel három gyerek. Ó, Andriska lehet,
hogy már te láttál ilyet az oviba, de mi nem tolunk le ,,sok gyereket kisbabakocsiba”.
Mindjárt negyed 8. Zsombika, összekakiltad magad.?! Ó, hogy az a … Jól van, semmi
baj. Nagyok egyenek valamit, amit az asztalon találnak, anya meg kimossa a
kisgyereket. Ne a kenyérvágó késsel kenjed a vajat, gyerekem!!!! Izzadok… Jó,
mosakodni, cipõt húzni. Ne az enyémet, Zsombika. Hol a cipõm párja? Mindjárt anya
is kész, csak ne sürgessetek. Összepisilte magát!!! Ilyen nincs… Hozzátok a kapuba
a bicókat, egy perc és elintézem. Jó indulhatunk. Dorka, hol a táskád? Szaladj vissza!
Biciklire fel, induljunk. Nem baj kicsim, ha kijött a kutya, majd visszamegy. Nem ütik el!
Jó, akkor elütik. Persze, hogy csak vicceltem, hol az a hülye kutya? Nem hülye, de
indulni kell! Ne bõgj, már azért az ampasért….
Igen kicsikém, ahogy látom, tényleg lapos egy kicsit, de még az oviig leérünk vele.
Onnan felgyaloglunk az iskoláig, otthagyjuk Dorkát, és csak aztán viszlek be a
csoportba. Nem, holnap is iskolába megy Dorka. Minden nap, amíg felnõtt nem lesz.
Igen, ha gyerekei lesznek, mint anyának, akkor már nem kell. Szervusz kicsim,
engedd el a nyakam, persze hogy hazaviszlek délután.
De jó, hogy hazaértünk. Jó, mutasd meg, mi az az ampas, most már van ideje
anyának. EZT MEG KI CSINÁLTA?????
És a mosdó túlfolyóját érintve a temérdek víz tetején ott úszkált az ampas (azaz a
szappan). Vagyis, ami még maradt belõle…
Sok türelmet, és kellõ humorérzéket kívánok minden szülõnek, nagyszülõnek a
reggeli indulásokhoz!
Kaluzsa Mónika

Az esõs õszi napok beköszöntével melegséget ad az embernek a jólesõ
emlékezés. Jómagam is hajlamos vagyok a nosztalgiázásra, és
novemberhez közeledve mindig kiráz a hideg, amikor Halloween lámpások,
meg dísztökök hirdetnek a jeles nap közeledtét: vagyis a mindenszentekét.
Divat ide- oda, én hívõ magyar ember lévén nem sokat adok a Halloween
mizériára. Remélem még sokan vagyunk ezzel így, mert ha nem, az
unokáink amerikai mintára fogják jelmezbe kéregetni a cukorkát.
Mint mindannyiunk, én is õrzöm magamba azokat az emlékeket,
érzéseket, amelyek gyerekkoromba a mindenszentekhez, a
,,gyertyagyújtogatáshoz” kapcsolódtak. Ezen a napon már elõkerülhetett
az idei csizma, és csak ünneplõbe, templomosan illett elindulni. No meg
kizárólag sötétbe. Alig vártam, hogy elérjek a Kurázs-dombra, mert
onnan már lehetett látni a vörös koszorút a rimóci temetõ felett, amit a
tömérdek gyertya fénye adott. Ha nem volt sár, mise elõtt is kimentünk a
temetõbe, de ha esett, csak utána, hisz nem illett sárosan érkezni a
templomba. A kopogós hideg idõ volt nekünk, gyerekeknek a
,,legideálisabb”, hiszen a ,,tyúszós” sárba biztos történt néhány
hempergés. A gyertyának nemcsak fénye, de igazi melege és semmihez
sem fogható illata volt. Az illatokról azért eszembe jut az is, hogy a
kiégetett nejlondzsekik rontottak az összhatáson, fõként anyáink
idegrendszerén. Mindezt leszámítva az ünnep kapcsán azt éreztem,
amit az egész vallásommal kapcsolatos volt: vártam, kicsit borzongtam is
tõle, de a félelmet mindig elnyomta bennem a melegség. Azt gondoltam,
a feltámadás biztos ilyenkor fog majd megtörténni!
A feltámadást eddig még megúsztuk, örüljünk, mert haladékot
kaptunk: van még idõ jóvátenni, kijavítani a dolgainkat! Ahogy leválunk a
régi mintákról, úgy veszik el a kötõdésünk egymáshoz, halottainkhoz és
a Jóistenhez. Vallás helyett ezotéria kell, örökélet helyett
vámpírromantikára vágyunk, emlékezés helyett Halloween-partyra. És
megteszünk mindent, hogy ne kelljen gondolnunk rá: a halálra. Azt
gondolom, a novemberi esõ szomorú, de csendes is! A halált és az
elhunytakat megfelelõ helyre kell tenni az életünkbe, és ehhez a
mindenszenteki gyertya segítõ fénye mindenkinek lehetõséget kínál.
Kaluzsa Mónika
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56 éve …
Épp 56 éve történt a 1956-os forradalom és szabadságharc.
Ebbõl 33 éven keresztül a rendszer hivatalosan
ellenforradalomként nevezte meg a történteket, felkelõket és
segítõiket bûnösöknek mondták, a leverõket pedig hõsnek, az
ország (de legalábbis a rendszer) õrének.
Az új rendszer 23 éve alatt pedig még mindig nem sikerült az
összes bûnöst kézre keríteni, és bûnéhez méltóan megbüntetni.
Még mindig a szemünkbe hazudhatnak ugyanazok, akik akkor
tûzparancsot adtak ki, akik akkor belelõttek a tömegbe, akik
besúgóként tették tönkre igaz magyar emberek életét. Még
mindig élnek köztünk olyanok, akik most már természetesen
nagyon magyarok, akkor viszont nem ez volt elsõdleges a
számukra, akkor a kommunizmus volt számukra a mindenható,
most már van helyette számukra magyarság tudat, Isten, és
minden egyéb, ami a többségnek megfelel.
Amióta leverték a forradalmat, még mindig nem voltunk
képesek helyre állítani a hõsök tisztességét, pedig 23 éve elvileg
már új rendszer van, és elvileg az 56-os eseményekben
résztvevõk hõsök.
Ebben az új rendszerben nem a párt tiltja meg, hogy a
kellemetlen igazságot kimondjuk, hanem a legfelsõbb hatalom,
ami a médián keresztül, a politika hatalmával a rendszert
átmételyezve az egyszerû embereket is megfertõzte. Félünk
saját magunktól, azoktól a magyaroktól, akik már nem eléggé
magyarok. Mint akkor. Csak akkor ennek ellenére is tettek, mert
nem féltek, a haláltól sem.
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Ezekre a hõsökre emlékezünk meg október 23-án.
Az idei megemlékezésen a himnusz után egy verset
követõen Beszkid Andor polgármester úr felelevenítette az 56 os események fõbb pontjait, majd a mûsorban a fiatalok kicsit
ezt részletezve, pár számszerû adattal tették érzékelhetõbbé a
történelmi eseményeket. Majd Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete, a Szent István Általános Iskola, a
Rimóc Polgárõr Egyesület, valamint a Rimóci Kobak Egyesület
helyeztek el koszorút az emlékmûnél, a megjelent
megemlékezõk pedig gyertyát gyújtottak.
Egy idézetet szeretnék most a mûsorból megosztani, illetve
egy Wass Albert írást, amikkel úgy gondolom az újság hasábjain
keresztül is eljuthat pár fontos gondolat az olvasóhoz.

"Ismerõs a helyzet? … Ismétli-e a történelem önmagát?
Merne-e a ma embere kiállni, hogy most már elege van, ez
már nem mehet tovább, a nép nem ezzel bízta meg a
vezetõit?! A világ számos országában ma is zavargások
folynak emiatt - nálunk nem. De vajon meddig fajulhatnak el
a dolgok, mikor kell, mikor fog a magyar ember kiállni
magáért? Majd ha 600 Ft lesz egy liter üzemanyag, vagy 500
Ft egy kiló kenyér? .. Vagy majd ha nem lehet tyúkot tartani,
mondván, hogy pénzért vegyük meg a boltit vagy nem szabad
magyar zászlót lengetni, vagy nem szabad megvédeni
magunkat? Sajnos senki nem tudhatja, hogy el kell-e jönnie,
mikor fog eljönni egy új magyar forradalom, ezt
mindenkinek éreznie kell majd."
Bablena Ferenc

„Háromféle magyar
Háromféle ember van ebben az országban,.. háromféle magyar. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal,
ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak.
Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévõket. Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát
csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál,
kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hûségét, és nagyobb koncot kapjon érte.
Egy másik részük az ellenkezõjét teszi: feláll a két lábára és verekszik. Védi azt, amirõl úgy érzi, hogy az övé. A maga jussát az élethez. A
maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát ehhez a földhöz, melyen született, s mely a hazája. Verekszik másokért is, mindenkiért. A mások
jussáért, a mások szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszik. Mindenkiért és mindenki helyett.
Aztán van a harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, sem rossz, sem jó. Sem szép, sem
csúnya. Se nem hõs, se nem áruló. Senki és semmi. Tömeg. Nyáj. Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak meghúzódik és vár. És
mint a fû a rátaposó láb alatt, meghajlik, meggörbed tûr, mindent eltûr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan felegyenesedik
megint. De sohasem egészen. Egy kissé mindég meghajolva marad, készen arra, hogy újra lelapuljon egy másik láb alatt. Érted? Eszébe
sem jut, hogy tegyen valamit a rátaposó láb ellen, megvágja, megszúrja, küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért,
bármiért, érted? Ez a nagy tömeg. Ez a nép.”
Wass Albert

A mûsorban részt vettek: Bablenáné Mócsány Georgina, Heinczinger Zorán, Kanyó Evelin, Bablena Piroska, Bablena Ferenc,
Beszkid Veronika, Pásztor Bence, Vincze Zsolt és Kormány Dávid
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Látogatás a szennyvíztisztító telepen
Gondolhatná az ember, hogy semmi értelme és kellemes élménye nincs egy
szennyvíztisztító telepen történõ látogatásnak. Ennek a szeptember 28-i
kirándulásnak viszont igen nagy jelentõsége volt, ugyanis egy nagy projekt
részét képezi.
A Rimócot is magában foglaló Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs
Önkormányzati Társulás több mint egymilliárd forint összegû támogatást nyert
a KEOP1.2.0/09-11 számú pályázaton a szécsényi szennyvíztisztító telep
fejlesztésére. A pályázatban a Társulás vállalta, hogy egy
környezetvédelemmel foglalkozó, több éve mûködõ civil szervezetet is
bevonnak a fejlesztés megvalósításába. Ennek köszönhetõen a Szécsényi
Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás és az Északmagyarországi Regionális Vízmû Zrt. a Rimóci Kobak Egyesületet kérte fel az
együttmûködésre, amelynek köszönhetõen egy háromoldalú együttmûködési
megállapodást kötöttek a szervezetek.
Az együttmûködés részeként került sor a szennyvíztisztító telep
meglátogatására, amelyen a Kobak tagokon kívül én is részt vehettem. Az
ÉRV Zrt. által üzemeltetett telepen az Észak-nógrádi Víz- és Szennyvíz Divízió
vezetõje, Máté Csaba várt ránk, hogy körbevezessen minket. A szemlélõdést
rövid tájékoztatás elõzte meg, amelybõl megismerhettük a telep eddigi
történetét, illetve megtudhattuk például, hogy mely településekrõl melyik
irányból és hogyan érkezik a szennyvíz.
Végigjártuk a telep különbözõ részeit, a rácsos mechanikai tisztítástól
kezdve az eleveniszapos medencéken át az utóülepítõig és a fertõtlenítésig.
Minden állomásnál részletes, de a látogatók számára is érthetõ magyarázatot
kaptunk a látott folyamatokra, a telep mûködésére. Meglepõ volt hallani
például azt, hogy több mint egy nap szükséges ahhoz, hogy egyes
településekrõl a telepre érkezzen a szennyvíz, vagy hogy hétvégenként sokkal
több vizet fogyasztanak az emberek.
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„Pedagógusképzéssel a rimóci minõségi oktatásért”
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0543
A látogatás alatt sor került a pályázat keretén belül megvalósuló jövõbeni fejlesztések
bemutatására is. Megtudtuk, hogy hol és milyen technológiával fog megvalósulni
a fejlesztés, milyen problémákat fog ez megoldani, mik lesznek az elõnyei.
A körbevezetés zárásaként az irodába is benézhettünk, ahol bemutatták
nekünk a számítógépes rendszer mûködését. Beszélgetés zárta a látogatást,
majd megköszönve a ránk szánt idõt, hazaindultunk.
Ezúton is köszönjük Máté Csabának a szennyvíztisztító telepen tett
látogatás lehetõségét, és sok sikert kívánunk a fejlesztés megvalósításához!
Bablenáné Mócsány Georgina

Projektzárás
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009-ben írt ki pályázatot a Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretén belül a „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerûsítése,
pedagógusok új szerepben)” címmel. A pályázati konstrukció célja a pedagógiai kultúra
korszerûsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül
szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos
tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.),
eszközök (pl. IKT) használatának széleskörû megismertetésével és elterjesztésével, másrészt
az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerûsítésével
történik.
Ezen pályázati kiírásra a Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár sikeresen
pályázott az TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0543 azonosító jelû, „Pedagógusképzéssel a rimóci
minõségi oktatásért” címû pályázati projektjével.
A támogatási szerzõdés 2010. június 23-án lépett hatályba.

A szennyvíztisztítási folyamat végefelé járva

Rimóc község díjazott ,,Jó tanulói’’

Pályázati projektünknek fõ célja két pedagógus - létszámunk alapján ennyire volt
lehetõség - továbbképzése, ismereteik bõvítése, valamint a tanulmányaik befejeztével az
eddigi hiányszakok (földrajz) betöltése.
A pályázati projektünk megvalósulásának idõszaka eredetileg 2010. szeptember 1 - 2012.
július 31. volt. A projektzárás idõközben módosult, 2012. október 31-ig tartott.
A projektünk az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg. A projekt elszámolható összköltsége 6 074 608Ft vissza
nem térítendõ támogatás volt.
A projekt megvalósulási helye: Szent István Általános Iskola, Óvoda, 3177 Rimóc,
Szécsényi út 4.
A pályázati cél megvalósításában egyrészt Golyánné Juhász Edina kolléga vett részt, aki az
egri Eszterházy Károly Fõiskola két féléves földrajzhoz kapcsolódó részismeret megszerzésére
irányuló képzést és ezt követõen a két féléves földrajz szakot végezte el, ezzel az eddigi
hiányszak szakos ellátása valósult meg az iskolánkban. Másrészt Bárány Árpád a két féléves
képzés elvégzése után, infomédia szakpedagógus képesítést szerzett, szintén az egri
Eszterházy Károly Fõiskolán. Az infomédia szakpedagógus olyan pedagógiai végzettséggel
rendelkezõ szakember, aki a tantervi követelményeket az informatikai és
médiakommunikációs módszereinek kreatív alkalmazásával tudja közvetíteni.
Szent István Általános Iskola, Óvoda
3177 Rimóc, Szécsényi út 4.
E-mail: rimocaltisk@profinter.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

KEDVES VÁSÁRLÓK!
Újra indul a márkatermékek csomagolásának gyûjtése!!!
Iskolánk tanulói osztálykiránduláshoz felhasználható
pénzt nyerhetnek vele!
Felsõ sor: Percze Kristóf (K; 4,54), Kõmûves Tamás (K; 4,8), Rigó Dániel (K; 4,6), Beszkid Máté (K; 4,9), Koczka Anett (F; 4,7),
Balázs László Bertalan (F; 4,5), Szabó Zsófia (K; 4,88), Dax Jószef (K; 4,86)
Alsó sor: Valkó Zsuzsanna (F; 4,33), Kiss Flóra (F; 4,33), Jusztin Bianka (K; 4,65), Virág Kitti (K; 4,86), Bobály Anna Katalin (F; 4,71),
Kõmûves Anikó (F; 4,25), Bagó Fruzsina Ágnes (K; 4,21), Virág Jenifer (K; 4,25), Barna Krisztina (K; 4,25; tan. verseny)
A fotóról hiányzik: Pásztor Alexandra (K; 5)

A termékek csomagolásán található
„Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft..." feliratokat
2012.december 31-ig Vinczéné Percze Gizellánál
Vagy a Hunyadi úton lévõ iskolában lehet leadni.

A Szent István Általános Iskola újra
papírgyûjtést szervez!
Mindenféle papírt gyûjtünk, amit mindkét iskola
épületében le lehet adni.
Az elszállításra várhatóan
november végén kerül sor!
Tegyünk együtt a környezetünkért!
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ISKOLAI HÍREK
Tehetséggondozás iskolánkban
Iskolánkban a nevelõtestület nagy gondot fordít a fejlesztés,
felzárkóztatás mellett a tehetségek gondozására is. Ennek
jegyében, valamint a szülõk és a gyerekek igényeit figyelembe
véve állítottuk össze és ajánlottuk ki szakkör-palettánkat. A színes
választékból dönthettek aztán tanulóink, ki-ki érdeklõdési
körének, szabadidejének és teherbíró képességének függvényében
arról, hogy melyikre és mennyire adja be jelentkezését.
A jelentkezési lapok leadásával, melyet a szülõnek is
aláírásával kellett igazolni, vállalták diákjaink a szakkörökön való
kötelezõ részvételt.
Tanulóink választása az alábbiakra esett:
1. Az elmúlt évben elõször indult közlekedési szakkör - egy sikeres
pályázatnak köszönhetõen - az idén is folytatódik 12 fõvel.
2. A hagyományõrzés, a népviselet készítésének alapjaival
ismerkedik a három 7. osztályos és egy 6. osztályos tanulónk
Déskáné Margitka néni irányításával. Az eltelt alig egy hónap
eredményével büszkén dicsekedtek: csaknem mindenki
elkészítette már a népviselet egyik kiegészítõjét, a kalárist, vagyis
gyöngyöt.
3. Újra nagy érdeklõdés kíséri az angol szakkört. Két csoport
indítása vált szükségessé: egy alsós 10 fõvel és egy felsõs
ugyancsak 10 fõvel. A szülõk kérésére Jusztin Klaudia tanító néni
vezeti mindkét foglalkozást.
4. A mûvészeti nevelés a hagyományoknak megfelelõen
folytatódik: 3 csoportban zajlik a munka:
- a citera szakkör haladó csoportjában 5 fõvel dolgozik Beszkid
József;
- a néptáncosok 2 csoportban dolgoznak: alsó és felsõs; mindkettõ
vezetõje továbbra is Paluch Norbert tanár bácsi;
- a zongora szakkör 8 növendékkel indult ebben a tanévben
Várkonyi Kati néni irányításával.
5. Perczéné Gyöngyi néni 5 hetedikes és ötödikes érdeklõdõvel
ebben az évben is nagy lelkesedéssel vezeti az egészségügyi
szakkört.
6. A gyerekek mozgáskultúrája fejlesztését, a mozgás iránti igény
kielégítését szolgálja az ebben a tanévben elõször indított
moderntánc szakkör, a zumba. Alsó és felsõ tagozaton egyaránt
egy-egy órában fejleszthetik, növelhetik fittségüket érdeklõdõ
diákjaink. Alsóban 19-en, felsõben 9-en vesznek részt ennek a
szakkörnek a munkájában.
7. Informatikából a fejlesztõ foglalkozás mellett egy kiscsoportos
tehetséggondozó is indult 4 fõvel.
8. Az elmúlt években szintén nagy érdeklõdésre számot tartó
kézmûves szakkör sem maradt el. A 4 - 8. osztályosaink heti 2
órában, alsó tagozaton heti egy órában vesznek részt tanulóink a
foglalkozásokon a felsõ tagozatnál szintén a már említett pályázat
segíti a szakkör munkáját.
9. Az 1. és az 5. évfolyamon a kötelezõen bevezetésre került
mindennapos testnevelés mellett az iskola összes diákja számára
biztosított, az iskolai sportkörökön való részvétel lehetõsége is.
Tartalmas, hasznos munkát kívánok a szakköri munkában
résztvevõknek!
Kiss Józsefné igazgató

165 éve született Mikszáth Kálmán, a nagy palóc
Irodalmi õsz
Mikszáth Kálmán születésének 165. évfordulója alkalmából a
nagy palóc életével és munkásságával ismerkedünk egy témahéten
az irodalmi õsz programsorozat keretében november 13-tól 16-ig.
Ennek a több napon át tartó eseménynek az egyik állomása a
horpácsi Mikszáth Emlékmúzeumba tervezett látogatás is. Itt
illusztrációkat készítünk a kiállítás anyagához kapcsolódóan.
Az olvasónapló elkészítéséhez november 14., 15. délutánján
az elmúlt évekhez hasonlóan örömmel vesszük a szülõk segítségét
is! Természetesen a már megadott könyvjegyzékbõl elõre fel lehet
készülni a közös munkához.
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A naplók mellékletét képezõ illusztrációkból, térképekbõl,
valamint a Horpácson készült munkákból kiállítást szervezünk
iskolánk aulájában.
A témahét keretében készülnek el majd a jelmezek és a
díszletek is.
A minden évben legnagyobb érdeklõdésre számot tartó
színpadi bemutató sem marad el, csupán a helyszín változik a
Közösségi Ház felújítási munkálatai miatt. A jelenetek
bemutatására az iskola Szécsényi úti épületében kerül sor a témahét
zárásaként.
Rendezvénysorozatunkra, témahetünkre mindenkit szeretettel
várunk!
Kiss Józsefné igazgató

Fogadó óra
2012. október 3-án fogadóórát tartottunk a felsõ tagozatos
diákok szülei számára. A fogadóórák alkalmával lehetõsége van a
szülõnek valamennyi - a gyermekét tanító - pedagógussal beszélni
gyermekük tanulmányi fejlõdésérõl, magatartásáról, szorgalmáról.
Sajnos nagyon kevés szülõ él ezzel a lehetõséggel. Az iskola
tantestülete fontosnak tartja ezeket a találkozókat, hiszen csak
együtt közösen munkálkodva várható tanulóink eredményes
elõrehaladása.
Huszkó Marianna
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NYULACSKA HÍREK
Jól szórakoztunk
Manapság a nehéz megélhetés világában sokan
vállalkoznak szórakoztatásra, ám az igazán értékeset
nehéz megtalálni, kiválasztani és sok pénzbe kerül. Ezeket
a programokat nem minden szülõ tudná finanszírozni.
Az IPR-es pályázat jóvoltából óvodánkban többször
nyílik lehetõség arra, hogy színvonalas, felkészült
elõadókat hívjunk. Azt szeretnénk, hogy a „színészek” a
gyerekeknek játszanak, a gyerekek szépet lássanak,

értsék az elõadást, értékes ismeretekhez jussanak,
miközben jól szórakoznak.
Október hónapban két ilyen társulatot fogadtunk. A
Léghajó Színház a Lúdas Matyi címû mesét, díszletes,
jelmezes, zenés, interaktív formában jelenítette meg a
gyerekeknek.
A Zenebona Társulat a „Bohóciskola” címû elõadásával
kacagásra bírta a gyerekeket, olyan maradandó élményt
nyújtott számukra, hogy hosszú ideig beszéltek róla,
énekelték a dalaikat és szerepjátékukban újra élték.
Pásztorné P. Gyöngyi

Ismét jót sportoltunk!
Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendeztük
az õszi szünet elõtti utolsó tanítási napon a sportnapot, melynek
megszervezésében, lebonyolításában nagy részt vállalt a DÖK.
Ismét mozgásra, sportolásra invitáltunk olyan gyerekeket,
akiknek valamelyik szülõje is tudott hozzánk csatlakozni. Jó
néhány pedagógus is beállt versenyezni, s így együtt diák, szülõ,
pedagógus izgultuk végig az ügyességet, gyorsaságot megkívánó
váltóverseny feladatait.
Mindeközben 3 másik helyszínen is vetélkedhettek a diákok.
Lehetett hulahoppozni, ugrókötelezni, pingpongozni, és még
csocsózhattak is.
Mivel iskolánkban már évek óta jól mûködik az egészségügyi
szakkör, ezért a tagjai is részt vettek a délelõttünkön. Õk a
sportcsarnok emeletén készséggel álltak a versenyzõk rendelkezésére: vérnyomást, súlyt mértek, megállapították, ki milyen
egészséges életmódot él.
Persze a csapatok közötti kötélhúzó verseny sem maradhatott el
a programból.
A délelõtt végén mindenki lelkiismeret-furdalás nélkül
fogyaszthatta el a jutalmat: a hagymás zsíros kenyeret, az almát és
persze az ásványvizet!
Kuruczné Rados Beatrix

Nem minden szemét, ami annak látszik!
Napjaink egyik fõ gondja a
túlzott hulladéktermelés. Nagyon
fontos, hogy a lehetõ leghamarabb
tudatosítsuk gyermekeinkben a
minél takarékosabb életformát, s jó
példával járjunk elõttük a különbözõ szemét, hulladék újra- Gyûjtsük a hulladékot szelektíven, így
hasznosításában. Ehhez nyújtott
segíthetünk az újrahasznosításban!
segítséget Kaluzsa Mónika - a Rimóci Kobak Egyesület tagjának elõadása, amit iskolásainknak tartott. A gyerekek nagy
érdeklõdéssel hallgatták a bábjáték keretében bemutatott szelektív
hulladékgyûjtés hasznosságát, fontosságát. A tanulók ügyesen
bekapcsolódtak a játékba, a feltett kérdésekre jól válaszoltak, ami
arról adott tanúságot, hogy tájékozottak a környezetvédelemmel
kapcsolatos kérdésekben, s tudják annak fontosságát is.
Ha már úgy cselekszenek, ahogyan elmondták, akkor már
valamit elértünk.
Ne lepjen el minket a szemét! Ezért csak annyit tegyünk, hogy a
megfelelõ szemét, a megfelelõ helyre kerüljön.
Köszönjük Kaluzsa Mónikának a nagyon érdekes és tanúságos
elõadást, ami biztosan nyomot hagyott a gyerekekben, hisz az õ
nyelvükön hallottak errõl a nagyon fontos témáról.
Vinczéné Percze Gizella

,,Bohóciskolában’’ a gyerekek

Segítünk számolni Lúdas Matyinak

Kirándulás

elmennénk. Fõ úti célunk a Nemzeti Színház volt, ahol
vezetéses látogatáson vettünk részt. Voltunk a
Vajdahunyad Várában, a Mûvészetek Palotájában, a
Hõsök terén, hajóztunk a Dunán. A sok látnivaló közben
jól éreztük magunkat együtt, ezek a közös élmények
minket is feltöltenek, hogy az elkövetkezõ hétköznapokat, derûsebben és összetartóban tudjuk irányítani.

Évek óta lehetõség nyílik minden önkormányzati
intézménynek arra, hogy egy közösségépítõ kirándulást
tervezzen. Az autóbuszt Rimóc Község Önkormányzata
biztosítja 100 km-ig. Igazán jó, hogy kapunk ilyen
támogatást, mert ennek segítségével olyan helyekre
tudunk eljutni, ahová egyénileg nem biztos, hogy

A kirándulásra néhány volt munkatásr is velünk tartott

Molnár Lászlóné

A Nemzeti Színházban
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Néhány gondolat az ifjúsági találkozóról
Hol is kezdjem? Megmondom õszintén: nem tudom. Vegyes
érzelmekkel gondolok vissza a lezajlott találkozóra: egyfelõl a
hála, másfelõl viszont a keserû csalódottság az, amit érzek.
De megpróbálom az elején elkezdeni.
2001 nyarán találkoztam elõször az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösséggel, akkori hitoktatónk - Faragó Artúr atya minden bérmálkozó számára kötelezõvé tett egy nyári hittantábort.
Na így kerültünk mi (akkor csaknem 50-en) a nógrádmegyeri
táborba, és a fenti közösségbe. Élményekkel megrakottan tértem
haza, és bár akkor még nem tudtam volna megmondani, hogy miért,
de azt tudtam, hogy következõ nyáron is ott kell lennem.
Természetesen a következõ évben már nem volt 50 rimóci, de jó
páran voltunk, akik visszamentünk. És a következõ évben is. És az
után is. Az évek teltek, a találkozások pedig rendszeresek lettek:
augusztusban Nógrádmegyerben, a táborban, évközben pedig
kéthavonta az ifjúsági találkozókon. Idõvel pedig már nem csak
egyszerû résztvevõként, hanem mint aktív szervezõ, gitáros,
mindenes - mikor, mire volt szükség. És találtunk annyi mindent
ebben a közösségben: fiatalokat, akik õszintén, szívbõl tudtak
örülni egymásnak, a közös munka, a közös játék örömét, a közös
ima magával ragadó erejét és mindezeken keresztül az Élõ Istent.
Nem a templomok falra festett öregurát, hanem a köztünk élõ
Krisztust.
Aztán - ahogy teltek az évek - egyre fogytunk mi, rimóciak.
Van, aki szerzetesi hivatást választott, van, aki papi pályára lépett,
és van, aki egyszerûen csak elmaradt, mert elsodorta az élet.
Néhány évig én magam is hanyagoltam a közösséget: a szegedi
tanulmányok, majd a külföldi munka lehetetlenné tette az aktív
jelenlétet. De amikor hazatértem, a közösséghez is visszatértem. És
itt jött az elsõ csalódás: egyedül maradtam. A valamikor biztos 4-56 rimóci fiatalból az idei táborban már egyedül képviseltem
településünket.
Ennek ellenére vállaltam, hogy - amennyiben a plébánosunk is
engedélyezi - nálunk legyen az õszi ifjúsági találkozó. Ebben annak
is nagy szerepe volt, hogy tudtam, a találkozó programjainak
lebonyolításához nem kell különösebben sok ember, a közösség
rutinos, összeszokott csapat, inkább csak a hátteret kell biztosítani a
naphoz. Õszinte leszek, korábbi konfliktusaink után abszolút
pozitív csalódás volt, amikor Attila atya elsõre rábólintott a
találkozó gondolatára, és támogatásáról biztosított.
Beindult a mókuskerék, elkezdõdött a szervezés. Elõször csak
lassan, majd az utolsó napokban egyre sûrûsödõ teendõkkel. Végül
összeállt a program, és fel is virradt október 13-a. A kissé borús
reggel után verõfényes, napsütéses, gyönyörû õszi napunk volt. A
közösség „hozta a formáját”, gördülékenyen, rutinosan folyt a nap
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levezetése. A reggeli köszöntés után szentségimádás, majd az
elõadás és a kiscsoportos beszélgetés következett. A rendkívül
finom és bõséges ebéd után játékos akadályversennyel, „Palóc
Olimpiával” folyt tovább a nap, amit végül a szentmise koronázott
meg. Vendégeink élményekkel gazdagon tértek haza, és jó hírünket
viszik a világba, mert jól érezték magukat. Mert valami értékeset
találtak. Talán csak egy jó nap volt, talán egy életre szóló barátságot
találtak - ki tudja? De jó volt. Hasznos. Értelmes, és Istenhez, a
keresztény értékekhez közelebb vivõ.
Ha õszintén belegondolunk, hány ilyen programot találunk ma?
És hányat hoznak helybe? Tapasztalataim szerint nem sokat. Éppen
ezért állok értetlenül a tény elõtt, hogy a találkozón mindösszesen
15 fõ rimóci vett részt. 15. Egy olyan településen, ahol több száz
iskoláskorú gyermek él, melyeknek nagytöbbsége ráadásul
hittanra is jár. Hol van hát a hiba? Talán ott - és elnézést az
õszinteségért - hogy míg más hitoktató a hóna alá csapott 15
bérmálkozót, felült velük a buszra, eljött, és aktív résztvevõje volt a
napnak, addig a helyiek talán azt sem tudják, mi ez. Mi több, olyan
kijelentést tesznek, hogy minek is ez az egész, úgysem megy senki,
mert nem jó. Természetesen, akinek nem inge, ne öltözködjön.
A találkozón, csak mert kezembe akadt, felütöttem a Bibliát. A
következõ igét olvastam: „Odavitték hozzá a kisgyermekeket is,
hogy érintse meg õket. Mikor a tanítványok meglátták ezt,
szemrehányást tettek nekik. Jézus azonban magához hívta õket, és
így szólt:» Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, s ne
akadályozzátok õket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony
mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a
gyermek, nem jut be oda. «” (Lk 18, 15-17)
Hát ennyi. Talán nem vagyunk már gyermekek, de nincs is még
meg bennünk az idõsek komoly istenhite. Csak ez van: ez a sokszor
hangos út- és istenkeresés, mely falakat dönget, és mely sokakat
talán fejcsóválásra késztet, mert nem hagyományos. Majd
megtanuljuk azt is. De véleményem szerint a szándék a lényeg.
Mert ugye tökéletesnek sem született senki. Tökéletessé szentté
válni kell. Az pedig néha zajjal jár.
De nem hagyhatom - és nem is akarom - szó nélkül hagyni
mindazt az önzetlen segítséget, amit a településtõl kaptunk. Az
utolsó néhány mondat tehát legyen a köszöneté: az egyházközségnek a támogatásért; az iskolának, hogy helyet adtak; a
Gondozási Központnak, hogy enni adtak (és milyen finomat!); az
Önkormányzatnak a sok apróságért; a „Szocinak” a rugalmas
felajánlásért; Koczkáné Melindának a szervezésért; Beszkidné
Valinak és Jusztinné Hédinek az egész napos háttérmunkáért; és
természetesen a sok finomat sütni tudó rimóci anyukának és
nagymamának, a süteményekért.

Köszönjük!
Beszkid Veronika
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A csíkszentgyörgyi Illyés András Kórus
vezetõje, Fehér István kántor úr a
koncertjük elõtt így mutatta be Kórusukat:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagyméltóságú és Fõtisztelendõ Püspök Úr! Fõtisztelendõ
Atyák! Kedves Rimóci hívek!
Ft. Urus Attila plébános úr meghívására érkezett ide a
csíkszentgyörgyi egyházközösség „Illyés András” nevét viselõ
kórus, hogy a templom felszentelésének 100. évfordulóján részt
vegyünk az ünnepi szentmisén. Megtiszteltetésként fogadtuk
falunk szülöttének, Urus Attila plébános úrnak megtisztelõ
meghívását.
Csíkszentgyörgy innen Rimóctól 700 km-re fekszik, Erdély
legkeletibb pontján, az ezeréves határtól nem messze. Az
egyházközösség az 1332-es pápai tizedjegyzék szerint 15
kapuval és saját lelkipásztorral rendelkezett. Lakosai
földmûveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, és közel
lévén a határ, számtalan alkalommal véreztek a hon védelmében
a csatamezõkön a tatárok betörésekor.
Az egyházközség védõszentje Szent György vértanú, de mivel a
falu, úgynevezett tízesekre volt osztva, minden tízesnek van egy
kápolnája. Így tíz búcsú van az év folyamán az egyházközségben: Keresztelõ Szt. János születése, Sarlós
Boldogasszony, Szent György plébániatemplom és Rózsafüzér
Királynõje a pléb. templom oldalkápolnája, a temetõ külsõ
szélénél a kálvária kápolna, kissé benébb a Szent Anna kápolna
található.
A felsõ szentgyörgyi kápolna Szent Kereszt felmagasztalás
tiszteletére van szentelve. Még az egyházközséghez tartozik
három filia: Csobányoson Szt. Bertalan Apostol, Csinódban Szt.
Háromság vasárnapján és Egerszéken Kisboldogasszony
napján van a búcsú. A Jenõfalva-tízes búcsúja Nagyboldogasszony (aug.15). Ezt a kápolnát Illyés András püspök építette,
aki 1696-1712 volt az erdélyi egyházmegye püspöke. Két évet
Csíkszentgyörgyrõl kormányozta az egyházmegyét.
Színes történet él a hívek emlékezetében hivatásáról: a
teheneket õrizve elszenderedett és arra ébredt, hogy egy medve
éppen tõle nem messze, egy bokor ágait tépdesi.
Szabadulásáért, fogadalomból építtette a kápolnát. Amíg aludt
álmot látott, amely szerint belõle püspök lesz. Az édesanyjának
elmondta a történteket, de mivel szegények voltak, nem hitte el
az édesanyja, hogy tudja majd taníttatni, hogy papi pályára
lépjen. Nos, valóban püspök lett és felépíttette 1711-ben,
Pósahegyén a kápolnát, Nagyboldogasszony tiszteletére.
Érdekes, hogy a Mária Mennybevételének dogmáját 1952-ben
hirdette ki XII. Piusz pápa, tehát már az ünnepet 200 évvel elõbb
is ünnepelték. Az egyházközségbõl 65 pap, valamint 3 püspök
származik. De itt született Gál Sándor 1848-as honvédezredes
és Márton Ferenc festõmûvész is. Illyés András püspök csak két
vizitációt végzett egyházmegyéjében, Nagyszombatban székelt,
mert az 1568-as tordai országgyûlés és vallásszabadság
kimondása mellett, arról is döntött, hogy „a katolikusoknak
püspöke ne legyen”. Az utána következõ püspökök térhettek
csak vissza székhelyükre, Gyulafehérvárra.
Illyés András püspök iránti tiszteletbõl és az õ emlékének
megõrzése céljából vette fel kórusunk 13 évvel ezelõtt az õ
nevét. Fõ célunknak tartjuk, hogy vasárnapról-vasárnapra
szolgáljuk Istent a szentmisében-liturgiában. Nagy ünnepeinket
igyekszünk felemelõvé tenni énekeinkkel. Pályafutásunk
fénypontjai közé tartoznak az évente megszervezett
kórustalálkozók, külföldi és belföldi meghívások, és más
egyházközösségek nagy ünnepein való fellépések.”

Határok nélkül
Rimóc Község Küldöttsége Vörösmarton.
Október elsõ hetében került sor a horvátországi magyar gazdasági és
kulturális napok keretén belül a vörösmarti falunap rendezvényre, ahová
meghívást kapott Rimóc község küldöttsége is. Küldöttségünk
negyedikétõl hetedikéig élvezhette Vörösmart vendégszeretetét.
Vörösmart zömében magyar lakta település (fõleg református)
Horvátország területén, a drávaszögben, közvetlen a Duna mellett.
Lakosainak száma közel a fele a miénknek. Az 1800-as évek vége felé
mezõvárossá nõtte ki magát. A Duna szabályozása révén több lett a
megmûvelhetõ terület. Méltán híres borairól. Mezõvárosai rangját mai
napig nem vették el. Testvér-települési kapcsolatunk indulásaként a
vörösmarti küldöttség a Palóc Szõttes Gála rendezvényein vehettek részt
községünkben, így már ismerõsként köszönthettük egymást. Már a
megérkezés pillanatától érezhetõ volt a barátias hangulat. Elõkelõ volt a
Duna parti szálláshely. Minden nap részesei lehettünk az ottani életnek,
megismerkedhettünk az épített örökséggel, az ételekrõl nem is beszélve.
Hamisítatlan dunai halászlé (halpaprikás), nyílt tûzön sült hal stb. A bort a
végére hagytam, mert a bor mellet lehet igazán jót beszélgetni, no meg a
végén nótázni. Így történt ez a falunapi rendezvényen is, ahol mi magunk
is felöltöttük a palóc népviseletet a szüreti felvonulás idejére.
A falunap fõ attrakciója a bormaraton volt, amivel a helyi borok
népszerûsítését célozták meg már több éve. Most is több mint 300 induló
járta végig a pincéket és kóstolta a jobbnál jobb borokat. Mi magunk nem
indultunk, de talán majd jövõre.
A forgatagban aztán találkoztunk és beszélgettünk a
hagyományaikat ápoló hazai és délvidéki magyarokkal, más nemzetek
hagyományõrzõit is megcsodálhattuk. Az este folyamán Rúzsa Magdi
koncertjét követõen, a záró vacsorán több - a magyarság jövõjét is
érintõ - gondolat megvitatása után búcsúztunk el egymástól. Itt
szeretném megköszönni vendéglátóinknak ezt a csodálatos pár napot.
A polgár-mester asszonynak és minden segítõjének.
Vasárnap aztán korán keltünk, mert volt még egy uticélunk:
Kupuszina.
Kupuszina (Bácskertes) a legdélebbi palóc település Szerbiában. A
határátkeléstõl tartottunk, de azt tapasztaltuk, hogy a határ már nem
gátja az emberi kapcsolatoknak. Kupuszinán Csizmadia Jánosék házát
kerestük. Õk már jártak Rimócon, szintén a Palócgálán. János, Anna
asszony, Annácska (egyetemista) fel is léptek, Zsolt, a fiú, aki szintén
egyetemista még nem járt nálunk. Mondani sem kell, hogy olyan volt,
mintha hazaérkeztünk volna. Az a szeretet, amivel fogadtak, nem
hétköznapi. Délelõtt a szentmisén vettünk részt, gyönyörû katolikus
templomukban. Meglepõ volt az oldal oltárnál helyet foglaló sok
kisgyermek, akik még nem voltak iskoláskorúak. Mise után bejártuk a
települést (lakosságban Rimóc méretû) megnéztük az épített
örökségeket. Anna asszony ebéddel várt, amit családias hangulatban
egyasztalnál költöttünk el a háziakkal. A bõséges és finom ebéd után
még megtekintettük a falumúzeumot, aminek a létrehozásában igen
nagy részük van. Jól éreztük magunkat, marasztaltak volna még, de a
vendéglátást megköszönve hazaindultunk.
A négy napot összefoglalva azt láttam, hogy az emberek, ideológiák
és határok nélkül szeretnének élni.
Kiss János képviselõ
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Beszélgetés a csíkszentgyörgyi kórus vezetõjével
Rimóc temploma újjászentelésének 100. évfordulójára rendezett
ünnepünket az alsónémedi Magyarok Nagyasszonya Kórus mellett a
csíkszentgyörgyi Illyés András Kórus is felejthetetlenné tette. A szentmise
után Fehér István kántor úrral, a kórusvezetõvel beszélgettünk.
A Rimóci Újság nevében szeretettel köszöntelek téged és a
kórus minden tagját
itt Rimócon. Nagyon
örülünk, hogy Attila
atya szülõfalujából
érkeztetek hozzánk
és részt vettetek
ezen a szép ünnepen
és a szép énekekkel
együtt dicsõíthettük
az Istent és ezt a 100 éves templomot megünnepelhettük. Mondanál néhány szót nekünk a Kórusról?
Láttam, hogy sok fiatal tagja van.
- A Kórusunk 13 évvel ezelõtt alakult, amikor haza költöztem
szülõfalumba. Csíkszentdomonkoson voltam nyolc évet.
Utána hazaköltöztünk a családommal, van két szép fiam. Ezt
követõen már mindjárt az elsõ kórustalálkozóra be is
neveztünk.
- Akkor a te kezdeményezésedre alakult ez az Illyés
András Kórus?
- Igen, azt szerettem volna, hogy az Illyés András püspök
úrnak a neve, szellemisége megmaradjon és ezért vette fel a
Kórusunk 13 éve az õ nevét.
- A 13 évvel ezelõtti megalakuláshoz képest hogyan
alakult a Kórus összetétele? Vannak új tagok a
megalakulás óta, van-e lemorzsolódás, utánpótlás?
- Morzsolódnak is le, vannak fiatalok is, idõsebbek is, de
olyanok is, akik már sajnos eltávoztak az élõk sorából. Van
egy fiatal leánycsoport, akik nagyobb ünnepeken szoktak
énekelni. Ebbõl nevelõdtek fel ezek a fiatalok, akik itt
énekeltek.
- Mennyire tanultak a tagok énekelni, zenélni?
- Sajnos nálunk nincs zeneoktatás, sem az iskolában, sem a
faluban. Csak én foglalkozom velük.
- Neked milyen végzettséged van?
- Budapesten végeztem a kántorképzõt 1992-ben.
- A Kórus minden héten énekel az istentiszteleteken?
- Igen, vasárnaponként mindig ott vagyunk, és együtt
énekelünk.
- Nem egyházi rendezvényeken, ünnepségeken is
szoktatok fellépni?
- Nem igazán, inkább csak az egyházi ünnepeken szoktunk
részt venni.

- Világi énekeket, nótákat is szoktatok énekelni? Esetleg
egy-egy próba végén?
- Igen, népdalokat. És nagyon törekszem arra, hogy azok
értékesek legyenek, régi stílusú népdalok legyenek.
- Ismertek-e rimóci népdalokat?
- Nem, sajnos, de most majd meg szeretnénk ismerni.
- Hogy érzitek magatokat Rimócon? Milyennek látjátok a
falut és ezt a környéket?
- Nagyon jól érezzük magunkat itt, azért is, gondolom, mert
nagyon hasonlít a vidék a miénkhez. Talán itt nagyobb
dombok is vannak. A levegõvel sem volt gondunk, mert mi is
északi részen vagyunk, nálunk is hûvös van, mint itt.
- A Kórus minden alkalommal népviseletben van?
- Nem minden alkalommal vesszük fel, de most erre az
alkalomra mindenképpen úgy gondoltuk, hogy az a
leghelyesebb, ha ezt vesszük fel.
- A jövõre nézve vannak-e terveitek?
- Igen, Dusnokra van egy meghívásunk jövõre. A zenekarral
voltunk az idén augusztus 20-án, egy testvérkapcsolat jött
létre, és jövõre székelykaput állítanak és erre kaptunk
meghívást a Kórussal.
- A továbbiakra sok sikert, kitartást. Nagyon örülünk
neki, hogy itt láthattunk titeket, hiszen aki énekel...
- az kétszeresen imádkozik.
- Így van. Köszönjük a beszélgetést.
Beszkid János és
Vincze Nikolett

TÁMOP 5.2.5/B-2010-0197
„HOGYAN LEGYÜNK SZUPEREK”

Hírek a Rimóci Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014

A rimóci Tanodában most a
Szécsényi Gyerekesély Iroda segítségével mûködik a
„Hogyan Legyünk Szuperek„ program, az alábbi
szolgáltatásokkal és nyitva tartással:

Kézmûves foglalkozások, Személyiségfejlesztés,
Már régóta szerettünk volna kirándulást szervezni, a
Tánc, Családi életre nevelés,
hozzánk rendszeresen járó gyerekeknek és szüleiknek.
Eddig mindig azért hiúsult meg a tervünk, mert nem
Szabadtéri sporttevékenység, Csocsó, Munka-és
vállalták a kicsi gyerekek szállítását. Ezért saját erõnkbõl
Jogtanácsadás, Álompolgár foglalkozás,
megvalósítható úti célt kellett választanunk, olyat ahová
Drámapedagógia, Filmklub, IT
autókkal rövid idõ alatt el tudunk jutni. Ezeket figyelembe
Hétfõtõl Péntekig 13-17 óráig.
véve tûztük ki úti célul a szécsényi Várkert megtekintését.
(12-tõl
29
éves korosztályig várunk minden fiatalt)
Habár Szécsény mindenki számára ismert hely, de sokunk
A
Rimóci
Tanodában
kapott helyet, az eMultiCoop
már nagyon régen, vagy lehet, hogy még egyáltalán nem is
volt a szépen elrendezett pihenésre és sétára alkalmas Új szolgáltatása, a Palócnet Ügyfélszolgálata és az
eMagyarország Pont (IT pont) is.
helyen. Az õszi kellemes idõjárást kihasználva 2012. október
18-án délelõtt összeállt a kis csapat és elindultunk 5 autóval.
Ezúton szeretnénk megköszönni Bene Ferencnek, Kaluzsa
Palóc net Ügyfélszolgálat:
Mónikának és Vinczéné Percze Renátának, hogy
Kedden és Csütörtökön 13-17 óráig
segítségünkre voltak a gyerekek és a szülõk szállításában. A
Helyszín: Tanoda Rimóc, Akácos út 1.
Várkerti sétánk során megismerkedtünk a tó három
hattyújával, akiket megkínáltunk a tízóraira vitt pogácsából. Király Henrietta
Bene Ferenc
A tó naposabbik oldalán megpihentünk, és gyerekeink is
ETanácsadó
Ifjúság szervezõ
elfogyasztották a tízóraijukat. A délelõtt során megnéztük a
kis barlangot, és gyûjtöttünk az õsz kincseibõl is (falevelet,
gesztenyét, pörgettyût). A programunk zárásaként a
gyerekeink birtokba vették a Várkert elõtti játszóteret, s
mikor már mindenki, (szülõ-gyerek) egyaránt elfáradt,
hazafelé vettük utunkat. Úgy érezzük, hogy ez egy jó
alkalom volt gyerekházi kis közösségünk összekovácsolódására.
Rigóné Lehoczki Bernadett
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Benkó Péterrel beszélgettem…
A szép évfordulónk alkalmából október
20-án vendégül láthattuk az Alsónémedi
Magyarok Nagyasszonya Kórust is, akik
egy csodálatos koncerttel nyitották meg
az ünnepünket. Ezen alkalomból Benkó
Péterrel, a Kórus vezetõjével, Alsónémedi kántorával beszélgettem.
- Mutasd be nekem a Kórust pár
mondatban. Hogyan alakultatok,
milyen alkalmakkor léptek fel?
- Az Alsónémedi Római Katolikus Férfikar
1927-ben alakult, Magyar Sándor
kántortanító úr vezetésével. Dalárdaként
mûködött egészen 1946-ig. Ezt követõen
minden évben már csak a passió
eléneklésére szervezõdött a kórus. A
2000., millenniumi esztendõben
megújítottuk a férfikart. Ezt követõen az
egyházi év-, valamint az egyházközség
jeles ünnepein, illetve világi rendezvényeken is énekeltünk. 2003-ban
egyedüli férfikarként részt vettünk a váci
egyházmegyei kórustalálkozón.
Ugyanebben az évben Dr. Nagy Vilmos
elkészítette elsõ CD-felvételünket, melyet
még számos felvétel követett. Az
Alsónémedi Római Katolikus Nõikar
világi énekkari elõzmények után 2005ben alakult. Vegyeskarként elõször 2005
húsvétján léptünk fel. 2006. október 8-án
vette fel a vegyeskar Magyarok
Nagyasszonyának nevét. Évente 30-35
alkalommal éneklünk. Állandó
orgonakísérõnk Lovas Imre. A zenekar
hangversenyeken szokott támogatni
minket. Az énekkar „gazdája”, Pekker Imre
fõesperes úr támogatja az énekkar
mûködését, valamint nagy gondot fordít a
hangszerek állapotára is. Minden év advent
elsõ vasárnapján évzáró hangversenyt
tartunk Alsónémedin. A kórus nagyon jó,
összetartó közösség, olyan emberekbõl
áll, akik a mindennapi nehéz munka
mellett, szorgalmas gyakorlással, mégis
vidám szívvel énekelnek mindenkor Isten
nagyobb dicsõségére.
- Honnan jött a Magyarok Nagyasszonya Kórus név?
- Azt hiszem, régen Alsónémedi Római
Katolikus Daloskörnek hívták, de amikor
idekerültem, nem volt használatban ez a
név. Gondolkodtunk, hogy zeneszerzõrõl,
esetleg valamelyik szentrõl nevezzük el,
de közös megegyezéssel a Magyarok
Nagyasszonya név mellett döntöttünk, s
Szûzanyánk oltalma alá helyeztük mûködésünket. Mátraverebély-Szentkúton, egy
zarándoklat alkalmával vette fel a kórus a
nevét.
- Sokakat meglepett, hogy milyen
sokan voltatok és hogy minden
generáció, idõsebb, fiatalabb is van a
tagok között. Hány tagú a kórus?
- Az énekkar 42 tagot számlál, a
zenekarban pedig 6-an vannak. Többen
nem tudtak eljönni, mert voltak olyanok,
akiket a másnapi bérmálás közelrõl
érintett, mások munka, vagy más
elfoglaltság miatt nem tudtak velünk jönni.

- Sokat kell készülni egy-egy fellépés
elõtt?
- Rendszeresen tartunk hetente próbákat,
külön a férfikarnak, és külön a nõikarnak,
de egy fellépés elõtt, amikor már kialakul a
végleges mûsorrend, sûrûsödik a próbák
száma is. Aztán mi a sok, és mi a kevés? A
kórustagok mindig áldozatokat hoznak a
próbákért, hiszen jelentõs részük
mezõgazdaságból él, s nagyon fontos,
hogy jól osszák be az idejüket.
- 2005-ben jártatok elõször a Kórussal a
rimóci templomban. Hogyan fogadtátok az újabb felkérést? Milyen érzések
fogtak el téged, amikor Rimócra
hívtak?
- Beszkid Andor polgármester úr
személyesen Alsónémedin hívta meg az
énekkarunkat, amelynek mindenki
nagyon örült. "Lázasan" készültünk a
nagy eseményre. Személy szerint én is
nagyon vártam a találkozást a
rimóciakkal, hiszen jelenleg már sokkal
gazdagabb a repertoárunk, mint az 2005ben volt. Több helyen jártunk már
énekelni, de talán Rimócon izgultam a
legjobban, hiszen a szülõfalumban mégis
más fellépni.
- Milyen dalokkal készültetek erre az
ünnepre? A közös éneklés a rimóci
hívekkel hirtelen ötlet volt, vagy
készültél rá?
- Úgy állítottam össze az énekeket, hogy
változatos legyen a mûsor: a régebbi
korok mestereinek mûveitõl napjaink
zenéjéig szerepeltek mûvek, de azt is
fontosnak tartottam, hogy különbözõ
hangszerek kíséretei mellett megszólaljon
a zenekar is az énekkar mellett, illetve
énekeljünk hangszerek nélkül is. A
közönséggel való éneklés elengedhetetlen része a hangversenyeinknek. Ez
által közelebb érzi mindenki magát a
szereplõ énekkarhoz, s annál nincs is
szebb, amikor az egész templom együtt
énekel!

- Mik a közeljövõ tervei a Kórusnak?
- Énekkarunk elsõdleges célja, hogy az
alsónémedi templom, és egyházközség
ünnepeit szebbé tegye. De ezeken felül
kiegészülhet a program hangversenyekkel is. Novemberben egyik
kórustagunk aranylakodalma alkalmából
tartott misén éneklünk, advent elsõ
vasárnapján pedig az esti mise után a
nagy évzáró hangversenyt tartjuk.
Számunkra mindig ez az év legnagyobb
szabású eseménye. Mindig telve van a
templom, s általában a kórus is itt teljes
létszámban áll fel. Aztán pedig már jön a
karácsony...
- Tudom, hogy kevés idõt tudtatok
eltölteni Rimócon, de azért megkérdezem, hogyan érezted, éreztétek
magatokat nálunk?
- Már 2005-ben is felejthetetlen
élményekkel, emlékekkel hagytuk el
Rimócot, amelyeket gyakran emlegettünk. Véleményem szerint így lesz ez
most is, hiszen nagyszerûen éreztük
magunkat. A kórustagok egyre azt
emlegették, hogy az emberek milyen
barátságosak, illetve vendégszeretõk. A
vacsora, és a vendéglátás csodálatos volt.
Itt köszönöm meg minden vendéglátónknak, plébános úrnak, polgármester
úrnak, az önkormányzati és az egyházközségi képviselõknek a szívélyes
fogadtatást. Külön köszönjük a rimóci
templomot ábrázoló képet, amelyet majd
a Szent Imre Közösségi Házban, a
próbatermünkben fogunk elhelyezni.
Hálás szívvel gondolunk Rimócra, a
rimóciakra!
Köszönöm Peti a beszélgetést és a szép
koncertet is. Reméljük, hamarosan újra
hallgathatjuk a Magyarok Nagyasszonya Kórus énekét.
Külön gratulálok a könyvhöz is.
Bizonyára sok munka, kutatás van
benne! Köszönjük!
Vincze Nikolett
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Beszélgetés dr. Beer Miklós megyéspüspökkel

Lejegyeztük dr. Beer Miklós püspök atya
néhány Rimócon megfogalmazott gondolatát:
„Csak úgy tudunk békességben élni, ha azt
nézzük, mit tehetünk a másik emberért.”
„A kereszt figyelmezet - ha bejöttök a templomba
- így szeretett minket az Isten.”
„Mindszenty bíboros szenvedélyesen szerette
az egyházát és a hazáját.”
„Ha jövõt akarunk, az csak az önzetlen jóság
Krisztusi útja lehet.”
„Felelõsek vagyunk a többiekért, át tudjuk-e adni
a hitünket a többieknek, tanúságot tudunk-e róla
adni.”
„Az egymás iránti önzetlenség, szeretet, jóság a
fontos.”
„Elõször azt nézem meg, hogy a másik asztalán
van-e kenyér, utána gondolok magamra.”
„Nem a jogainkat kell hangoztatni, hanem
segíteni kell egymáson, a bajbajutottakon.”
„A hídon csak úgy lehet átmenni, ha figyeljük a
jeleket. Adjunk elsõbbséget a szembejövõnek,
mert ha egyszerre akarunk átmenni, abból csak
baj lesz.”
„Soha ne tartsuk fölöslegesnek, hogy odafigyeljünk egymásra.”
„Szeressétek ezt a templomot és õrizzétek.”
„Õrizzétek a népviseletet és a hitet.”
„Amit kaptatok, adjátok tovább.”
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Templomunk újjászentelésének 100. évfordulóján az ünnepi szentmisét dr.
Beer Miklós püspök atya celebrálta. A mise után leültünk püspök atyával
beszélgetni pár percet.
- Püspök atya utoljára a Szent Erzsébet tér átadásán járt nálunk. Hogy Petõfit
idézzem „egész úton hazafelé azon gondolkodám”, mi is így fogadjuk már
püspök atyát, mint aki hazalátogat. Milyen gondolatokkal jött Rimóc felé erre
az évfordulóra?
- Nyilván a 100 év, ami az embert egy kicsit elgondolkodtatja. Mit jelent a mi
életünkben 100 esztendõ, vagy a magyar történelemben? Most megállunk és
tudatosítjuk magunkban azt, hogy milyen örökséget kaptunk, hogy mit hordozunk a
szívünkben, a lelkünkben. Ez a templom a rimóciak számára olyan kapaszkodó,
olyan forrás, ahonnan a mindennapi életükben viszik a reménységet, lelkierõt.
Ezzel a gondolattal jöttem ide, hogy megköszönjük a jó Istennek ezt a forrást, ezt a
kapaszkodót, ami ebben a mai zûrzavaros világban olyan fontos. Mindig fontos
volt, de a mi nemzedékünk számára egy új felfedezésként kell ezt megtalálni, hogy
az Úr Isten nem hagy el bennünket.
- Volt már püspök atya ilyen száz éves évfordulón?
- Igen - ha visszagondolok -100 éves volt az én zebegényi templomom az én
falumban, 100 éves volt a galgamácsai templom. De ezek teljesen új templomok
voltak. A kerepesi templomnak is éppen most van a 100 éves évfordulója.
- Nagyon jól esett, hogy figyelmesen érkezett a településre és látta a felhívó táblát.
Azért tettük ki ezt a táblát, mert reméltük, hogy mindenkinek felhívja a
figyelmét templomunkra és elgondolkodik rajta. Mondta a püspök atya, hogy a
hit éve van, elkezdõdött az egyházmegyei zsinat. A Rimóci Újság olvasói számára
is megfogalmazná, hogy milyen céllal indította el az egyházmegyei zsinatot?
- Visszatérek megint a 100 évre, amióta ez a felújított templom itt áll Rimócon. 50 éve - ami pont a 100 év fele - 1962-ben volt a II. vatikáni
zsinat megnyitásának éve. Az 50. évfordulóra hirdette meg a pápa is a hit évét. Én meg úgy gondoltam, hogy olyan gyorsan változik a világ
és annyi minden megváltozott 50 év alatt, hogy szükségünk van nekünk az egyházmegyében is arra, hogy egy kicsit mi is megálljunk,
tisztázzuk és átgondoljuk, hogy mi is a mi örökségünk és Isten mit vár ma tõlünk. Van egy kedvenc mondásom, ami így szól: A tavalyi
hitünkkel idén már nem boldogulunk. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy szüntelenül meg kell újítani a hitünket az adott körülmények között.
Épp most missziós vasárnap is volt, és ez hozzá cseng a Szentatya felhívásához, az evangelizáció kötelességének, küldetésének
újrafelfedezése gondolatához. Ebben a megváltozott világban, hogyan tudunk mi úgy élni, hogy az embereknek reményt tudjunk adni.
- Vallja-e azt a gondolatot, hogy a jó Isten mindenkit ahová helyezett, ott kell tennie a dolgát a legjobb tudása szerint?
- Én mindig ezt mondom. Nem lehet véletlen. Nekünk, magyaroknak ez a dolgunk, hogy ennek a népnek a gondját, baját vegyük a szívünkre
és segítsünk. Az Úr Jézus olyan egyértelmûen beszél errõl, hogy a föld sójaként, a világ világosságaként, hegyre épült városként legyünk
jelen, vagyis segítsünk a mindennapi életben reményt adni.
- Mit üzenne a következõ 100 évre a Rimóci Újság olvasóinak, a hívõknek? Milyen útravalót adna?
- Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az Úr Jézus Keresztjérõl is beszéltem. Visszatérni mindig, hisz olyan, mint a
sarkcsillag nekünk. Így szeretett minket az Isten. Változik a világ, de ez örök kiindulópont, kapaszkodó, tájékozódási pont. A szeretet, az,
ami az életet elõreviszi. A szeretet, az önzetlenség az, ami jövõt tud adni nekünk. Ezt õrizzék a rimóciak is, szeressék ezt a templomot és
legyenek büszkék erre a Szent Miklós templomra.
- Köszönjük szépen püspök úr! Jöjjön máskor is, szeretettel várjuk!
Beszkid János és Vincze Nikolett

Kedves Püspök Atya!
A Rimóci Újság munkatársai nevében
ezúton is szeretnénk kifejezni jól esõ
érzésünket és hálánkat, hogy a templomunk újjászentelésének ünnepi szentmiséjén megemlítette a mi kis újságunkat.
Örömünkre szolgál, hogy egyházmegyénk
püspöke a számos fontos teendõje mellett
szakít idõt arra is, hogy egyházmegyéje
egyik kis községének lapját is „fellapozza”,
olvassa.
Szívbõl kívánunk püspök atyának erõt,
kitartást, hosszú életet, hogy sokáig
vezethesse még egyházközségünket és így
sokáig érezhessük törõdését, odafigyelését, tanítását és a felénk áradó szeretetet.
A szentmisén „ittuk a szavait” és minden
magvas gondolata átjárta szívünket.
Köszönjük!
A Rimóci Újság munkatársai nevében:
Vincze Nikolett

