Ára: 180,-Ft
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2014 „Profi” bajnoka a Favorit!

RIMÓCI SP RTHÍREK
Két ünnep közötti
teremlabdarúgó tornák – 2014

Az „Amatõr” Rimóc Kupa:
- legjobb kapusa: Deák Tamás (Uni-Cum)
- legjobb játékosa:
2014. december 27-én kezdetét vette az évek
Kelecsényi Gábor (Nógrádsipek)
óta hagyományosnak számító tornasorozat. - gólkirálya: Mayer Gábor (Vinex)
Idén is hasonló keretek között zajlottak a
tornák, de mégis hiányzott valami, valaki...
Megvédte tavalyi elsõ helyét a
A sportcsarnok ismét megtelt focistákkal,
Nyúl York!
lelkes „amatõrökkel”, a gyõzelemért mindent
megtevõ „profikkal”, és persze a szép számú December 29-én 10:00-tól vette kezdetét a
helyiek és rimóci származású játékosok
szurkolótáborral mindhárom napon.
csapatait felvonultató Tapsi-Hapsi Kupa. Az
A Vinex vitte haza az „Amatõr” Kupát! idén 8. éve megrendezésre kerülõ Kupára 8
December 27-én 10:00-tól indult az csapat nevezett és küzdött a vándorkupáért.
„amatõr” csapatok összecsapása. Ezen a Játékvezetõ: Doman Gábor.
tornán azok a játékosok nevezték csapataikat,
akik nincsenek leigazolva egyetlen sport- Az eredmények a következõképpen alakultak:
klubhoz sem. Csapatonként engedélyezett - a csoport mérkõzés
eredmények
szabályok szerint - maximum 3 fõ igazolt A Spárta – Vak Egerek
3-2
játékos is, aki már betöltötte a 35. életévét. A B Réti Sas – Nyúl York
0-8
torna levezetését Doman Gábor és Galcsik A Brazilok – Tûzlabda
6-1
Szabolcs játékvezetõk vállalták magukra. A B Közmunkások – Winchester United
3-6
csapatok A és B csoportba sorolva kitartóan
A Spárta – Brazilok
3-8
küzdöttek, a döntõkben 1-1 gólokon múltak a
B Réti Sas – Közmunkások
3-1
továbbjutások.
A Vak Egerek – Tûzlabda
13-1
B Nyúl York – Winchester United
3-0
Az eredmények a következõképpen alakultak:
A Spárta – Tûzlabda
10-1
csoport mérkõzés
eredmények
B Réti Sas – Winchester United
2-6
A Uni-Cum – Vinex
5-2
A Vak Egerek – Brazilok
4-5
A Rutin FC – Favágók
3-5
B
Nyúl
York
–
Közmunkások
3-0
B Tûzoltóság – Nógrádsipek 1-1 (hetesekkel: 0-2)
A Uni-Cum – Rutin FC
4-0
„A” csoport eredmények:
A Vinex – Favágók
9-0
1. Brazilok
3 3 0 0 17 - 8
9 pont
B Tûzoltóság – MB1
1-2
2. Spárta
3 2 0 1 16 - 11 6 pont
A Uni-Cum – Favágók
4-1
3. Vak Egerek
3 2 0 1 19 - 9
3 pont
B MB1 – Nógrádsipek
1-3
4. Tûzlabda
3 0 0 3 3 - 29 0 pont
A Rutin FC – Vinex
7-4
„A” csoport eredmények:
1. Unic-Cum
3 3 0 0
2. Vinex
3 1 0 2
3. Rutin FC
3 1 0 2
4. Favágók
3 1 0 2

13
15
10
6

-3
- 12
- 13
- 16

„B” csoport eredmények:
1. Nógrádsipek 2 1 1 0 4 - 1
2. MB1
2 1 0 1 3 -4
3. Tûzoltóság 2 0 1 1 2 - 3
5-6. helyért:
I. elõdöntõ:
II. elõdöntõ:
3. helyért:
Döntõ:
Végeredmény:
1. Vinex
2. Uni-cum
3. Nógrádsipek
4. MB1

9 pont
3 pont
3 pont
3 pont

„B” csoport eredmények:
1. Nyúl York
3 3 0
2. Winchester United 3 2 0
3. Réti Sas
3 1 0
4. Közmunkások
3 0 0

5 pont
3 pont
1 pont

I. elõdöntõ:
II. elõdöntõ:
3. helyért:
Döntõ:

Tûzoltóság – Rutin FC 3-3
(hetesekkel: 1-2)
Uni-Cum – MB1
3-0
Vinex – Nógrádsipek
7-1
Nógrádsipek – MB1
3-2
Vinex – Uni-Cum
1-0
5. Rutin FC
6. Tûzoltóság
7. Favágók

0
1
2
3

14
12
5
4

-

0
8
15
12

Brazilok – Winchester United
Spárta – Nyúl York
Spárta – Winchester United
Nyúl York - Brazilok

Végeredmény:
1. Nyúl York
2. Brazilok
3. Winchester United
4. Spárta

9 pont
6 pont
3 pont
0 pont
7-4
2-9
3-5
9-1

5. Vak Egerek
6. Réti Sas
7. Tûzlabda
8. Közmunkások

A Tapsi-Hapsi Kupa:
- legjobb kapusa: Kaluzsa Szabolcs (Vak Egerek)
- legjobb játékosa: Laczkó Lénárd (Nyúl York)
- gólkirálya: Bangó Rómeó (Brazilok)

December 30-án 08:00-kor vette kezdetét a
„Profi” Rimóc Kupa, melyre 9 csapat
nevezett a környék településeirõl. A játékosok
többsége leigazolt labdarúgó valamelyik
sportegyesületnél/klubnál. Ennek köszönhetõen, az egész napos torna küzdelmes, parázs
hangulatú mérkõzések egymásutánját
produkálta. A mérkõzések a nap folyamán a
két játékvezetõ, Doman Gábor és Szûcs Gyula
felügyelete alatt folytak.
Az eredmények a következõképpen alakultak:
„A” csoport mérkõzések:
Nyúl York – Necsezdel United
0-2
Reál Magnum – Rimóc
1-5
Nyúl York – Rimóci Ifi
6-3
Necsezdel United – Reál Magnum 2-3
Nyúl York – Rimóc
1-4
Reál Magnum – Rimóc Ifi
11-0
Necsezdel United – Rimóc
1-6
Necsezdel United – Rimóc Ifi
9-3
Nyúl York – Reál Magnum
2-2 (hetesekkel: 1-3)
Rimóc – Rimóci Ifi
9-2
„A” csoport eredmények:
1. Rimóc
4 4 0 0 24 -5 12 pont
2. Reál Magnum
4 2 1 1 19-9 8 pont
3. Necsezdel United 4 2 0 2 14-12 6 pont
4. Nyúl York
4 1 1 2 9 -11 4 pont
5. Rimóc Ifi
4 0 0 4 8 -35 0 pont
„B” csoport mérkõzések:
Megyer Vill Kft. - Deportívó Nyakon Rúglak 5-0
Nike SK – Favorit
1-3
Megyer Vill Kft. - Favorit
0-2
Nike SK – Deportívó Nyakon Rúglak
3-2
Megyer Vill Kft. - Nike SK
0-1
Favorit – Departívó Nyakon Rúglak
3-0
„B” csoport eredmények:
1. Favorit
3 3 0 0 8 -1 9 pont
2. Nike SK
3 2 0 1 5 -5 6 pont
3. Megyer Vill Kft.
3 1 0 2 5 -3 3 pont
4. Deportívó Nyakon Rúglak3 0 0 3 2 -11 0 pont
I. elõdöntõ: Rimóc – Nike SK
3-1
II. elõdöntõ: Reál Magnum – Favorit
0-1
3. helyért:
Nike SK – Reál Magnum
1-7
Döntõ:
Favorit – Rimóc
4-1
Végeredmény:
1. Favorit
6. Megyer Vill Kft.
2. Rimóc
7. Nyúl York
3. Reál Magnum
8. Deportívó Nyakon Rúglak
4. Nike SK
9. Rimóc Ifi
5. Necsezdel United
A „Profi” Rimóc Kupa:
- legjobb kapusa: Galcsik Szabolcs (Favorit)
-legjobbjátékosa:KelecsényiTamás(ReálMagnum)
- gólkirálya: Laczkó Zsolt (Rimóc)
Gratulálunk a csapatoknak és a játékosoknak!
Köszönjük a lebonyolításban nyújtott
segítséget Doman Gábornak, valamint a
játékvezetõk, Galcsik Szabolcs és Szûcs Gyula
segítségét, és mindenkinek, aki hozzájárult a
tornák sikeres és eredményes lebonyolításához!
B-VÁ és VG

Rimóci Újság - Független falusi havilap.
Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
Állandó munkatársak: Bablena Ferenc, Bablenáné Mócsány Georgina, Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János,
Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Vinczéné Percze Gizella, Vincze Nikolett
Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.
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„Kívánok neked mindent, ami csak jó - kiváltképp az újrakezdés képességét.
Tanulj a szomorúságból és a hibákból! Aztán indulj tovább!
És mindenekelõtt kívánok neked bátorságot! Ez a bölcsõje minden másnak!’’
(Pam Brown)

„Az Újév reggelén…”
Milyen sokszor hallottuk ezeket a kedves szavakat kicsik és kicsit
nagyobbak szájából, és bár mindenki tudja kívülrõl, mégis örömmel,
mosollyal az arcán, valami belülrõl jövõ békével hallgatja végig a jól ismert
köszöntõt.
Hogy milyen lesz a 2015. év? Elõre nem tudhatjuk, de nagyobb részt
rajtunk múlik.
Szabad akaratunk van. Szinte minden kérdésben mi magunk
dönthetünk. Választhatunk jó és rossz között. Eldönthetjük például, hogy
ebben az évben továbbra is haragban maradunk a szomszédunkkal,
testvérünkkel, „falunkbelivel”, vagy elfeledve sérelmeinket megbocsátunk, hogy velünk is hasonlóképpen tegyenek azok, akiket megbántottunk.
Ha megbocsátunk annak, aki valami rosszat követett el ellenünk, azzal
megkíméljük magunkat a keserûség és a sértett büszkeség lehangoló
rombolásától. A megbocsátás nem állítja ugyan helyre automatikusan a
kapcsolatot, de megnyitja elõtte a lehetõséget. Ha valakit elítélünk,
megszólunk, benne van a tévedés lehetõsége, ha megbocsátunk, soha nem
tévedhetünk. És kinek jó mindez? Valójában az érzi jobban magát, aki meg
tud bocsátani a másiknak.
Addig kell bocsánatot kérni, addig kell megbocsátani, addig kell
helyrehozni a dolgokat, addig kell szeretni a másikat, amíg lehet!
Igyekezzünk, hogy a 2015. év ne haszontalanul teljen el és egy év múlva azt
mondhassuk: jó év volt!
Ehhez pedig

„Minden szép, minden jó legyen minden bõven!
Szálljon rátok áldás ebben az új évben!”
Beszkid Andor

,,Az Újév reggelén...’’
A www.foldrenges.hu információi szerint 2015. január 1-én reggel, helyi idõ szerint
7:43-kor földrengés keletkezett a Nógrád megyei Cserhátsurány - Nógrádmarcal Mohora térségében. A földmozgás mérete 3,9-es volt a Richter skálán. Még aznap
további hét rengést észleltek térségünkben, többet ezekbõl településünkön is.
Bízzunk benne, hogy bár így kezdõdött az újév, többet ez évben nem kell éreznünk
ezt a félelmetes érzést!
V.N.

Kerekes Károly:

Rendezd el Istenem
Rendezd el Istenem minden dolgomat,
Õrizd minden bajtól kis családomat.
Tõled kaptam õket, Te légy vigaszuk,
El ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk.
Rendezd el Istenem, sajgó szívemet,
El ne veszíthessen soha Tégedet,
Hitem örökmécse ki ne aludjék,
Mint Húsvéti gyertya, világosodjék.
Családom tagjai életükön át,
Lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.
Életük utjait ez ragyogja be,
Te élj a szívükben élõk Istene.
Rendezd el Istenem, hajszolt életem,
Szeretet Istene, lelket adj nekem,
Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik,
Téged el nem felejt, benned megnyugszik.
Mint a szentmisében: most felajánlom,
Kenyerem és borom: egész családom.
Családom Fõpapja Te vagy Jézusom,
Egyesítsd magaddal kicsim és nagyom.
Rendezd el Istenem üdvösségemet,
Irgalmad pótolja gyengeségemet.
Másban én nyugtomat nem találom,
Életem, halálom Neked ajánlom.
Mindnyájunk jó Anyja, szép Szûz Mária,
Hozzád is fordulok, mennyek Ajtaja,
Te vidd az Úr elé minden gondomat,
Oszd meg családommal boldogságodat.

Január 11. (vasárnap) 900-1600 VÉRADÁS
(Helye: az általános iskola Hunyadi úti épülete)
Január 22. (csütörtök)

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
30

Január 24. (szombat) 15

MÁRIA MENNYEGZÕJE
(Közös imádság a dr. Manga János Közösségi Házban)

Február 14. (szombat)

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Február 15. (vasárnap)

IDÕSEK FARSANGJA

Február 16. (hétfõ)

ÓVODAI FARSANG

Február 18. (szerda)

HAMVAZÓSZERDA
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ÖNKORMÁNYZATI
Pályázati sikerek

Bõvülhet településünk kamerarendszere!

Az köztudott, hogy településünk fejlesztésére központi
költségvetésbõl, (ahogy mondani szoktuk az államtól),
egyetlen forint támogatást sem kapunk alanyi jogon.
Minden forintért meg kell dolgozni, idõnként küzdeni. Ez
a mindennapi feladatokon túl nagyon sok idõt és energiát
követel önkormányzatunk dolgozóitól. De megéri, mert a
kitartó munka szinte mindig (néha éveket kell várni!)
meghozza gyümölcsét. December hónapban érkezett a jó
hír két korábban (év elején) beadott pályázatunkkal
kapcsolatban.

Végre felújíthatjuk a sportcsarnok padlózatát!
A 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályáztunk „Az
egészségesebb Rimóci Sportcsarnokért” címmel.
2009 óta minden évben beadtuk erre a kiírásra
pályázatunkat. Most pozitív elbírálást nyert, így
15.737.886 Ft támogatást nyertünk, ami a teljes költség 80
%-a. A szükséges önerõ 3.934.474 Ft.
A fejlesztéssel egy rugalmas, az egészséget jobban védõ
padlózat és a csarnok akadálymentesítése valósul meg. A
beruházást az iskolai szünetben tervezzük megvalósítani.

„Tisztul” a szécsényi
szennyvíztisztító telep
A régi szécsényi szennyvíztisztító telep
amortizációból adódóan már nem tudta
maradéktalanul ellátni az agglomeráció
szennyvizének tökéletes tisztítását, ezért szükség volt
az átalakításra, korszerûsítésre. Ekkor adódott a
lehetõség, hogy a fejlesztés megvalósítása
pályázatból mehessen végbe. Az ÉRV Zrt. megkereste
azon települések vezetõit, amelyeknek érdeke fûzõdik
a telep „tisztulásához”. Immáron a 15 településsel
karöltve jött létre a Szécsényi SzennyvízAgglomerációs Önkormányzati Társulás, Beszkid
Andor, Rimóc község polgármesterének elnökletével,
amely a projekt véghezvitelét tûzte ki célul. A projekt
szakmai kidolgozását, megvalósítását Máté Csaba, az
Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.
Észak-nógrádi Szolgáltatási Divízió vezetõje segíti. A
Társulás 2012-ben nyújtotta be a megvalósításra
vonatkozó pályázatot, amellyel a beruházáshoz
szükséges költségek 85 %-os támogatottságát sikerült
elnyerni, majd az önerõ finanszírozásra beadott
pályázaton további 15 %-os támogatást nyert el, így
ténylegesen sajáterõ nélkül lehet a fejlesztést
elvégezni.
Ebben az évben, 2014-ben megkezdõdtek a
tényleges fejlesztésre vonatkozó munkálatok, bontás,
majd az építés is. Jelenleg a kivitelezés 70 %-os
teljesítésnél tart. A szennyvíztisztító telep
fejlesztésének tervezett befejezése 2015. március
utolsó napjaira esik.

HÍREK

A 28/2014.(VI.1.) BM rendelet felhívására adtuk be
pályázatunkat erre a fejlesztési célra. Ennek
eredményeként 8.340.887 Ft támogatásról kaptunk
értesítést. 9 db kamera rendszerbe állítása valósulhat
meg, melyek közül 5 db rendszámfelismerõ funkcióval is
bír. A fejlesztés célja a közbiztonság növelése. A rendszer
telepítésére a szükséges elõkészületi munkákat követõen,
várhatóan a tavasz folyamán sor kerül.
Több mint 12 milliárd forint rendkívüli önkormányzati
támogatásról döntött a kormány november 28-án. A
forrást 1175 pályázó település között osztotta fel Pintér
Sándor belügyminiszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Településünk a pályázott összeg
mintegy 50 %-át kapta meg, ami 5.960.000 Ft. A támogatás
a település mindennapi mûködésével kapcsolatos
kiadásokra fordítható.
Köszönöm mindazok munkáját, akik segítettek a
pályázatok elkészítésében.
Beszkid Andor
polgármester

Az építési munkálatok közepette, 2014. november
hónapjában kapta a Társulás az értesítést, hogy a Szécsényi
agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése címû,
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt
szabályszerû és hatékony megvalósulásának ellenõrzése
céljából közbensõ helyszíni ellenõrzést kíván végezni a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Az ellenõrzésre 2014.
november 20-án került sor.
A hatósági látogatás kiterjedt mind a dokumentáció, mind
a helyszínen végbemenõ kivitelezési munkák áttekintésére.
Bemutatásra kerültek a különbözõ partnerekkel kötött
szerzõdések, a benyújtott számlák és azok könyvviteli
nyilvántartása, bankszámlakivonatok a kifizetési kérelmekhez kapcsolódóan, változatási javaslatok és módosítások,
illetve a projektre vonatkozó teljes körû iratanyag. Az
ellenõrzés második felében Szécsény térségében, a
szennyvíztisztító telepen tettek látogatást a minisztérium
részérõl. Az egész napos áttekintést követõen készült
jegyzõkönyv alapján elmondható, hogy a projekt megfelel az
elõírásoknak, megjegyzés nem készült. Minden eddig
elvégzett munka, mint papíralapon, mint fizikailag tisztán
átlátható, a beruházás a tervek szerint halad, amelynek
várható befejezése 2015. március 31.
Az ÉRV Zrt. a Társulás településeinek részvételével,
támogatásával és környezettudatos magatartásával
mindent megtesz annak érdekében, hogy a projekt végére a
XXI. századnak megfelelõ
szennyvíztisztító telep épüljön
és mûködjön az agglomeráció
lakosainak egészsége érdekében.
Virág Kitti

2015 JANUÁR
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Amatõr Rimóc Kupa 1. helyezett - Vinex

Amatõr Rimóc Kupa 2. helyezett - Uni-Cum

Amatõr Rimóc Kupa 3. helyezett - Nógrádsipek

Tapsi-Hapsi Kupa 2. helyezett - Brazilok

Tapsi-Hapsi Kupa 1. helyezett - Nyúl York

Tapsi-Hapsi Kupa 3. helyezett - Winchester United

Profi Rimóc Kupa 1. helyezett - Favorit

Profi Rimóc Kupa 3. helyezett - Real Magnum

Profi Rimóc Kupa 2. helyezett - Rimóc
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RIMÓCI ÚJSÁG
A RIMÓCI ÚJSÁG A KÖVETKEZÕ ÉVRE IS
ELÕFIZETHETÕ!

Szent Miklós püspök hozzánk érkezett

Kérjük, szíveskedjen elõfizetési igényét jelezni,
illetve az elõfizetési díjat rendezni a Szociális Boltban.
Az elõfizetési díj 2015-re 2.000 Ft/év.
Az újság ára 2015. januárjától 180 Ft/db.

A keresztény hívek a régmúlt idõktõl fogva
a mai napig nagy tisztelettel vannak a szentek
iránt: életük földi állomáshelyeit gyakran
búcsújárás során keresik fel, a csontjaikból
származó ereklyéket tisztelik, és nevüket
segítségül hívják számtalan szükségben.
Minden foglalkozásnak megvan a maga
védõszentje, így Szent József az ácsoké, Szent
Imre a magyar ifjúságé, vagy Szent János a
borászoké. Ezen kívül minden egyes egyházközösségnek megvan a maga védõszentje,
akinek a tiszteletére egykor az adott templomot
felszentelték. A mi templomunk védõszentje
régi idõktõl fogva
talán egészen a
Az ereklye
kezdetektõl Szent Miklós püspök. Hogy
õseink választották? Vagy az esztergomi érsek adta? Ezt már
sosem fogjuk megtudni. Minden esetre minden esztendõben
nagy örömmel készülünk ünnepére, december 6-ra.
Idén ez az ünnep különösen szépen sikerült, hiszen
Fõpásztorunk, dr. Beer Miklós püspök atya látogatott meg
minket, és celebrálta az ünnepi szentmisét. Már ekkor megvolt a
gondolat: hogyan lehetne Szent Miklós ünnepét még szebbé
tenni, hogyan lehetne tiszteletét még inkább kiemelni?
Többekkel beszélve merült fel az ötlet: szerezzünk a rimóci
egyházközség számára is Szent Miklós ereklyéjébõl egy
darabkát, amely majd a Szent ünnepén az oltárunkon állhat,
közelebb hozva ezzel õt teljes valójában. Miklós testét az
olaszországi Bariban õrzik, de csontjainak kisebb-nagyobb
darabjai a keresztény világ számos helyén megtalálhatóak, hol
díszes tartóban, hol csak egyszerû kis kapszulában elhelyezve. A
megyéspüspök, dr. Beer Miklós tanácsát és engedélyét kérve
segítséget kértem ezért olyan papoktól, akik ebben jártasak, hogy
honnan lehetne a mi templomunk számára is ereklyét kérni.
Lengyelországtól Rómán át Hollandiáig, sõt Amerikáig sok
lehetõséget felkutattunk, végül sikerrel jártunk, és sikerült egy
hiteles ereklyét szerezni: az ereklye, Szent Miklós egy piciny
csontszilánkja egy aranyozott ezüst kapszulában található,
hitelességét püspöki pecsét tanúsítja.
Hogy a hívek elé az oltárra helyezhessük, ezért kértünk hozzá egy
monstranciához hasonló ostensoriumot, azaz ereklyetartót is.
Mindkettõ Vácra, az Alsóvárosi plébániára érkezett meg december
17-én, majd pedig másnap bemutatásra került Miklós püspöknek,
aki engedélyt adott arra, hogy az ereklye a Rimóci
egyházközösség birtokába kerüljön, és hogy a mindenkori
plébános kihelyezhesse azt az oltárra a hívek nyilvános
tiszteletére. Mindezt latin nyelvû hivatalos okiratban is közre
adta, amelynek fordítását alább közöljük:
Az Úr nevében!

Családtagnak, barátnak, rokonnak, ismerõsének is elõfizethet a
Rimóci Újságra, és mi havonta postán megküldjük számára.
Az elõfizetés ez esetben: 3.700 Ft/év
Hirdetési díjak 2015-ben nem változnak.

Áraink:
1/8 oldal 400 Ft
¼ oldal 800 Ft
½ oldal 1.600 Ft
1 oldal 3.200 Ft
Néhány ok, hogy miért érdemes elõfizetni?
- elsõként értesül a legfrissebb rimóci eseményekrõl, történésekrõl
- ha nem tudott részt venni a rendezvényeken, elolvashatja,
mi hogyan történt,
- olcsóbb, mint havonta minden lapszámot megvenni

(megvásárolva: 11x180 Ft + 250 Ft (decemberi szám) = 2.230 Ft,
elõfizetve: 2.000 Ft)
- elsõként kapja kézhez
- biztos, hogy megkapja
- házhoz viszik (minden hónap elsõ vasárnapján)

Magyar Zoltán - 2014.12.16.
Szülõk:
Diós Ildikó és Magyar Zoltán
Kovács Anna - 2014.12.17.
Szülõk: Kelecsényi Beáta és Kovács Béla

Gólyahír:

Akiért a harang szólt...
Percze Károly
1963-2014
Bem Apó u. 20.

Kormány Lajosné
1942-2014
Virág u. 22.

Kormány János
1938-2014
István király u. 53.

„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.”

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

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

Köszönetnyilvánítás

RIMÓCI ÚJSÁG

50 éves osztálytalálkozó
2014. december 6-án jöttünk össze, az 1964-ben végzett
diákok. Csillogó szemekkel, örömteli hangokkal, zsibogó
társaság gyülekezett a régi iskola bejáratánál. Ugyan
felismerjük-e egymást, be kell-e valamelyikünknek
mutatkozni? Ez sokunkban felmerült. 50 év nagy idõ, de nem
felejtettünk, mindenki mindenkit, ha kicsit elgondolkodva is,
felismertük egymást. Megnéztük az iskolát, osztálytermünket,
egy kis nosztalgiázás, majd mentünk a temetõbe, hol
felkerestük a közülünk eltávozottakat. Emlékeztünk rájuk,
valamint tanárainkra sírcsokorral, mécses gyújtással,
imáinkkal, majd vacsorára a sportöltözõbe mentünk. Ezután
ahogy lenni szokott beszámoltunk életutunkról. Kiderült,
kevesen maradtunk meg szülõfalunkban, de mindenki
szeretettel emlékszik falujára, iskolájára, nevelõinkre és
büszkék, hogy rimóciak. A múltidézés sokáig tartott, közben
megérkezett a tartalmas vacsora, jót ettünk, jól elbeszélgettünk
és mindenki nagyon jól érezte magát.
31-en végeztünk 1964-ben, 5-en eltávoztak közülünk, 2 fõ
betegség miatt nem tudott eljönni, a találkozón 20-an megjelentünk.
Örültünk egymásnak, és úgy gondoltuk, hogy ha
lehetséges, többször is találkozunk.
Szervezõk: Bablenáné Valkó Magdi, Benkó Jánosné

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

KORMÁNY LAJOSNÉ
(élt 72 évet)
Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családok

Mi, Beer Miklós váci püspök, mindenkinek, akik levelünket
megtekinti, tanúsítjuk és igazoljuk, hogy Isten nagyobb
dicsõségére és az õ szentjeinek tiszteletére ezen, hiteles helyrõl
való, és Szent Miklós csontjából származó ereklyét amely egy
kerek formájú, aranyozott ezüst tartóban van elhelyezve, üveggel
jól lezárva, továbbá vörös selyemzsinórral van átfûzve és hiteles
pecséttel megerõsítve a Rimóci Szent Miklós plébánia-templomnak
adományozzuk, és megengedjük, hogy ezen ereklyét ott õrizzék és a
hívek elé nyilvános tiszteletre kihelyezzék. Ennek hiteléül küldjük
aláírásunkkal és pecsétünkkel megerõsített jelen levelünket.
Kelt Vácott, a mi püspöki városunkban, az Úr megtestesülésének
2014. évében, Advent harmadik vasárnapja utáni csütörtökön,
amikor [a vesperásban] az Ó Adonáj antifónát éneklik.
+Miklós váci püspök
Az ereklyetartót december 31-én az év végi hálaadó szentmise
keretében Czombos József plébános atya megáldotta, majd pedig
oltárra helyezte, hogy a hívek tiszteletüket fejezhessék ki Szent
Miklós védõszent elõtt, aki régtõl fogva - talán ezredéve - oltalmazza
községünk lakóit.
Jusztin Péter
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Az IKSZT-bendecember 6-án meglátogatta a gyerekeket a Mikulás. A
gyerekek számára kis édesség lapult a
Mikulás puttonyába, amit a krampuszok segítettek szétosztani. A Mikulás
sokat kérdezett a gyerekektõl, még
egy-két vicces találós kérdést is feltett,
amit ha ügyesen válaszoltak meg,
akkor jutalomba részesítette õket. Mielõtt hazamentek
közös fényképek is készültek a Mikulással.
Ezen a napon alakult meg a Baba-Mama klub, mely
Szabó Mónika szervezésében szerdánként Baba-Mama
jóga tornát is tart. A foglalkozáson a kisgyermekek
közösen játszanak és végeznek el kis gyakorlatokat az
anyukákkal együtt. A vidám délelõttökhöz bárki
csatlakozhat!
December 11-én képszerkesztés oktatás zajlott a
közösségi házban. A képzésen ingyenes képszerkesztõ
segítségével néztük meg, mit lehet tenni, ha pl. vágni
kell, egy képet, esetleg feljavítani, feliratozni, keretezni,
stb. Az ismeretek nagyon hasznosak voltak a jelenlévõk
számára. A jövõben is folytatódnak a számítógépes
képzések, a következõ téma: alapfokú számítógép
használat azoknak, akiket iskolai keretek között még
nem tanítottak erre. Érdemes lesz eljönni.
December 13-án délután az Iskolakert program záró
projektje zajlott a közösségi házban. A délutánon
levetítésre kerültek a Székely Orsolya által készített
animációs filmek, volt búzaültetés, Luca szék készítés,
vidámság és jó hangulat.

Elsõ sor: Rigó Mária, Balázs Teréz, Golyán Margit, Jusztin Mária1-es,
Jusztin Mária 2-es, Valkó Magdolna,
második sor: Virág Piroska, Laczkó Balázs, Percze Mária, Mócsány
Veronika, Horváth Erzsébet, Percze Veronika, Benkó János, Vincze Rozália
harmadik sor: Mócsány Péter, Virág Anzelm, Percze Vencel,
Szabó János, Horváth István, Szabó László.

+

(élt 51 évet)

„Szeretõ szíveddel oly sok jót adtál,
Isten kegyelmébõl most megváltást kaptál.
Tested pihen csak az anyaföld mélyében,
Emléked tovább él szeretteid szívében.”

2015 JANUÁR

Szécsény város 2015. évi
vásárnaptára
Vásár idõpontja:
1.) 2015. január
2.) 2015. március
3.) 2015. április
4.) 2015. május
5.) 2015. június
6.) 2015. augusztus
7.) 2015. szeptember
8.) 2015. október
9.) 2015. november

Jellege:
26.
23.
27.
18.
22.
24.
21.
26.
23.

hétfõ
hétfõ
hétfõ
hétfõ
hétfõ
hétfõ
hétfõ
hétfõ
hétfõ

országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár
országos kirakodóvásár

December 18-án két karácsonyi ünnepség is volt a
közösségi házban. Az elsõ 10:00-kor kezdõdött a
Gondozási Központ szervezésében. A rimóci kisbusz
hozta az idõseket, a Nyulacska Óvoda és az iskola alsó
tagozatosainak betlehemes mûsora szerzett kellemes
perceket a jelenlévõknek. Délután 16:00-kor A Rimóci
Szent István Általános Iskola tartott hagyományos
karácsonyi mûsorát, ahol az alsó és felsõ tagozatos
diákok csoportjai adták az ünnepi mûsorokat.
December 20-án a Rimóc Polgárõr Egyesület tisztújító
közgyûlést tartott a közösségi ház nagytermében.
Befejezõdött a pálinkafõzõ tanfolyam, melynek
helyszínt az IKSZT biztosított. December 21-én zajlott a
vizsga, 22-én pedig a bizonyítványosztással zárult a
képzés.
December 22-én délután társasjátékot szerveztünk. Akik
eljöttek, jól szórakoztak. Volt Activity, Szókeresõ, Sakk,
Twister, valamint kipróbáltuk a Hobbit nevû társasjátékot, ami a könyv alapján készült. Jó kis délutánt
töltöttünk együtt.
A Közösségi Ház dolgozói nevébensikerekben gazdag,
boldog újévet kívánok a település lakóinak!
B-VÁ
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó”
Gyerekházból

2015 JANUÁR

2015 JANUÁR
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Hogyan megyünk?

Bizonyára sokan ismerik az alábbi verset, azonban nem árt többször is
elolvasni, hiszen mindig rácsodálkozhatunk a magyar nyelv szépségére.
Vajon ezt a verset melyik nyelvre lehetne lefordítani? Melyik nyelvben
Az év utolsó hónapja, ünnepi készülõdéssel van a „menni szónak” ennyi szinonimája? És önök, kedves olvasók,
telt el a gyerekházban. December 5-én Miklós hányat találnak a versben? Január 22-e a Magyar Kultúra Napja.
püspök utóda a Mikulás bácsi, a gyerekházba is
Tisztelegjünk a magyar nyelv gazdag szókincse elõtt ezzel a verssel.
ellátogatott. Énekeltünk, verset mondtunk neki
és fényképezkedtünk vele. A zsákokat, amit
elõzõleg már ügyes szülõk megvarrtak gyermekeik számára, megtöltötte édességgel és személyesen adta át a gyerekeknek. Köszönet Csemer
Károlynak, amiért támogatta a mikulás rendezvényünket.
Egész hónapban készültünk az ünnepekre. A
mézeskalács illata, varázslattal töltötte meg a
levegõt és együtt vártuk, hogy a szívekben is
megszülessen a csoda szent karácsony napján.
Személyre szóló ajándékok, karácsonyi díszek,
dekorációk kerültek a családok asztalára, melyek
a gyerekházban készültek. Együtt zenéltünk,
énekeltünk és díszítettük a gyerekház karácsonyfáját, késõbb elbúcsúztattuk az óévet. Januárban,
a sütésé lesz a fõszerep, de elkészítjük Tél
Tündért a gyermekek számár. A kézmûves
foglalkozásokon örökzöld asztaldísszel és téli
ablak dekorációval lehet a lakásokat otthonossá
tenni. Lehetõség van a babamasszázs képzés
elvégzésére, várandós és 0-3 éves gyermeket
nevelõ szülõk számára.
2015-ben továbbra is szeretettel várjuk a
családokat, a munkanapokon 9-13- óráig a
gyerekházban.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke
Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK Miért éppen andalog?
A KÖZSÉG MINDEN LAKÓJÁNAK!
Szitáné Mócsány Zsuzsa

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?
Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezõn átvág,
De tán vágtat valahol.
Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés,
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
,,Adja az Úr, hogy életed minden napja És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Január havi áldás:

neked nevezetes és drága legyen,
adjon kedvet, bátorságot és erõt,
hogy naponként valami hasznosat
s jót cselekedhess,
hogy ne vesszen el örökségedbõl
egyetlen nap sem.”
(magyar népi imádság nyomán)

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt õz elszökell.
Nem ront be az, aki betér...
Más nyelven, hogy mondjam el?
Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen õgyelegni?
Egy szó egy kép egy zamat!

Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

A II. Dartsverseny díjazottjai:
Bárány Zoltán, Csapó András, Vincze Zsolt

Biliárd
Dart - Csapó András
Szoldatics Jácint, Horváth István, Vincze Zsolt Szoldatics Jácint, Bablena Ferenc

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármû robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.
Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol” elinal,
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Darts bajnok
Szoldatics Jácint

Biliárdbajnok
Horváth István

Pókerbajnok
Fekete Dávid

Szalonsport bajnok
Szoldatics Jácint

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?
Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, õdöng, csavarog,
Lõdörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.
Ám egy másik itt tekereg,
Elárulja kósza nesz
Itt kóvályog, itt ténfereg...
Franciául, hogy van ez?
S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet...!
Firenze 1984. X. 12.

Összesen 17 nevezõ volt

Póker - Szoldatics Jácint,
Fekete Dávid (A képrõl
hiányzik Bárány Zoltán)

Rimóc Polgárõr Egyesület
tisztújító közgyûlése
2014. december 20-án tartott tisztújító közgyûlését a
Rimóc Polgárõr Egyesület a Közösségi Ház nagytermében. Elõzetesen egy fõ jelezte a vezetõségnek, hogy
külföldi tartózkodása miatt nem tudja ellátni az
ellenõrzõ bizottságban betöltött feladatait. Az
idõszerûvé vált gyûlésen a jelenlévõk egyhangúlag
megszavazták Laczkó Tamás lemondásának elfogadását, majd egy jelölés után szintén egybehangzó igennel
elfogadták az ellenõrzõ-bizottág új tagjának Vanyáné

A versenyen komoly zsûrizés volt

Erdélyi Mártát. A vezetõség és a bizottságok személyeiben más változás nem történt. Az est folyamán az elnök
beszámolt a résztvevõknek a 250x100 Biztonság
programmal kapcsolatos tudnivalókról. A közgyûlés
utolsó, „egyebek” napirendi pontjában több témát is
érintettek a résztvevõk a település közbiztonságával
kapcsolatban.

A Rimóc Polgárõr Egyesület
nevében békés, boldog új évet
kívánok:
Péter Zsolt
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kénytelen volt kihagyni, így különösen elismerésre méltó az
eredménye. Harmadik helyezett lett 45 ponttal Szoldatics Jácint.
Megemlítést érdemel még Percze Attila, aki csak a fordulók felén
tudott indulni, mégis negyedik helyen zárt a bajnokságon.
Idén elõször szerveztünk fordulókat dartsból. A dartsbajnokság
esélyese mindenképp Csapó András volt, aki egyébként is
komolyan foglalkozik ezzel a sportággal. Azonban õ három
fordulót kihagyott, de a másik öt fordulót, amin indulni tudott, azt
megnyerte. A kihagyásokat viszont kihasználta Szoldatics Jácint,
aki Andrásnál egy ponttal többet, 61 pontot gyûjtött össze, így idén
õ lett a dartsbajnok. A második lett Csapó András 60 ponttal, és még
el kell mondani, hogy az év során kétszer dobott 180 pontot három
nyíllal. A harmadik helyezett Bablena Ferenc lett 46 ponttal. Idén
elõször díjaztuk az összesítésben legtöbb pontot gyûjtõ játékost.
Kérdés nem fér hozzá a már leírtak alapján sem, hogy 164 pontjával
Szoldatics Jácint érdemelte ki 2014 Szalonsportbajnoka címet. A
díjazásra is komoly figyelmet fordítottunk, a fordulókon is mindig
volt tétje a játéknak, a fordulógyõztesek az év vége felé egyre
komolyabb díjakban részesültek. A sportágak gyõztesei 25.000,Ft, a második helyezettek 10.000,- Ft, a harmadik helyezettek pedig
5.000,- Ft, a szalonsport bajnok ezen felül még 5.000,- ft értékû
tárgynyereményben részesültek. Mindenki a kívánságának megfelelõ tárgynyereményben részesült. Több mobiltelefon, tablet,
távcsõ, játék, ruhanemû talált így gazdát.
Alább közöljük a bajnokság végsõ pontállásait, valamint a
külön alkalommal megtartott eredményhirdetés fényképeit. A
Rimóci Ifjúsági Egyesület nevében az Újság hasábjain keresztül is
gratulálunk a díjazottaknak, valamint a versenyen résztvevõknek!

Az Ifjúsági Egyesület év végi hírei
V. Rimóci Szalonsport Bajnokság eredményei
A Rimóci Ifjúsági Egyesület szeretne olyan programokkal
szolgálni, amik a fiatalok számára alternatív szórakozási,
sportolási lehetõséget nyújtanak. Ezért szervezünk rendszeresen
biliárd, póker és dartsversenyeket a tagjaink számára. 2014-ben
rendezte Egyesületünk az V. Rimóci Szalonsport Bajnokságot,
amin összesen huszonketten mérettették meg magukat. Az évben
összesen 24 forduló során (minden sportágból 8-8) gyûjthették a
játékosok a pontokat.
A biliárdbajnokság fordulóiból hármat Szoldatics Jácint,
hármat Horváth István, kettõt pedig Vincze Zsolt nyert meg.
Pontokból a legtöbbet, összesen 68-at Horváth István szerzett,
ezzel õ lett az idei biliárdbajnok. Második lett, kevéssel lemaradva,
66 ponttal Vincze Zsolt, harmadik pedig 58 ponttal Szoldatics
Jácint. Õk hárman az egyértelmûen esélyes indulói a bajnokságoknak, Horváth István az ideivel együtt már harmadszor
mondhatja magáénak a biliárdbajnoki címet. A sereghajtók 20-30
pontokkal lemaradva az utolsó fordulókon már csak a fordulók
különdíjazásáért voltak versenyben.
A pókerbajnokság domináns játékosa Fekete Dávid volt, aki a
nyolc fordulóból négyet megnyert, ami korábban senkinek sem
sikerül, hogy a fordulók felét megnyerje, különleges koncentrációs
képességet és türelmet tükröz ez az eredmény. Így a pontversenyt is
meghatározó elõnnyel, 92 ponttal nyerte meg, ezzel érdemelve ki a
2014-es pókerbajnok címet. A második helyezett, 51,5 ponttal, egy
fordulógyõzelemmel Bárány Zoltán lett, aki három fordulót is

Póker
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Fekete Dávid
Bárány Zoltán
Szoldatics Jácint
Percze Attila
Bablena Ferenc
Percze Gábor
Csizmadia Tamás
Mócsány Gábor
Kormány Dávid
Molnár Ákos

Biliárd
92
51,5
45
43
42,5
36
35
28
26,5
24,5

Horváth István
Vincze Zsolt
Szoldatics Jácint
Bablena Ferenc
Fekete Dávid
Kormány Dávid
Mócsány Gábor
Oláh Bence
Kis István
Percze Gábor

Darts
68
66
58
31
24
21
20
15
13
9

Szoldatics Jácint
Csapó András
Bablena Ferenc
Vincze Zsolt
Horváth István
Fekete Dávid
Percze Attila
Percze Gábor
Kis István
Mócsány Gábor
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NYULACSKA HÍREK
„Örülnek a gyerekek, Mikulás megérkezett.”
„Mikor jön? Mennyit kell még aludni? Mit fog hozni? Jó
voltál?” - ezek azok a kérdések, amelyek november végétõl
minden nap többször is elhangzottak óvodánkban.
A csoportszobák minden szegletébõl a Mikulás-várás,
készülõdés köszönt ránk. A gyerekek a dalokat, verseket nagy
örömmel tanulták, hiszen a Mikulást várni nagyon jó. Az
óvónénik lerajzoltatták, hogy melyik gyerek mire vágyik, hogy
ezzel is könnyebbé tegyék a Mikulás dolgát.

Pénteken az óvodások nagy része az anyukája ölében várta a
Mikulás érkezését. Hosszú várakozás után végre a csoportokban
köszönthettük az „igazi” Mikulást. Elmondása szerint nehezen
talált rá óvodánkra, hiszen nagy volt a sár, tábla sem jelzi az út
során, még szerencse, hogy volt nála GPS. Puttonya tele volt
mikuláscsomaggal, a zsákja pedig a csoportok részére sok-sok
játékkal. Virgácsot nem hozott, hisz úgy tudta, hogy itt csak jó
gyerekek vannak. Az ajándékok szétosztása után búcsúztunk
tõle, de megígérte, hogy a jó gyerekeket jövõre is felkeresi.

Szalon
61
60
46
44
37
31
19
11
7
6

Szoldatics Jácint
Fekete Dávid
Vincze Zsolt
Horváth István
Bablena Ferenc
Csapó András
Percze Attila
Percze Gábor
Bárány Zoltán
Mócsány Gábor

164
147
128
122
119
73,5
67
56
54,5
54

II. Nyílt Dartsverseny

ALDI-s pályázat

A december vége és január eleje sokak számára a dartsvilágbajnokságtól hangos. A tavalyi évben ennek apropóján, és
újonnan vásárolt darts-táblánk kipróbálására szerveztük elsõ
nyílt dartsversenyünket. Idén beszereztünk még egy táblát, és
részt vettünk mi magunk is máshol dartsversenyen, így a
világbajnokság idejére újfent szerveztünk egy versenyt. A II.
Dartsversenyünket december 28-án, délután öt órakor tartottuk.
Jól sikerült hirdetnünk, mivel összesen 17 nevezõ gyûlt össze,
nem csak rimóciak, sõt végül mi maradtunk kevesebben a
mezõnyben, és éjfélig tartottak a csatározások. Érkeztek Nógrádsipekrõl, Varsányból, Salgótarjánból, sõt páran még a Felvidékrõl
is. A színes és komoly mezõnyt három csoportra osztottuk, a
csoportokban mindenki játszott mindenkivel, és a csoportokból
továbbjutók kerültek be a legjobb nyolcba, ahonnan egyenes
kieséssel jutottak tovább a játékosok. A 7 rimóci nevezõbõl
négyen jutottak be a legjobb nyolcba, és innen mind a négyen
továbbjutottak, tehát az elõdöntõkben és a döntõben már-már
házibajnokság hangulat volt a helyszínen, hiszen csak rimóciak
maradtak. A II. Dartsversenyen harmadik helyezést ért el Vincze
Zsolt, második lett Bárány Zoltán (az idõsebb), és a gyõzelmet
Csapó András érdemelte ki. Emellett Csapó András a döntõben
egy 180-ast is dobott. Gratulálunk a díjazottaknak!

Egyesületünk meghívásos pályázatban vehetett részt szeptemberben. Az ALDI, a Mobilitás, és az Északi-Támpont szervezetek
által korábban kiírt pályázatokon már kétszer nyertünk
komolyabb összeget egy-egy projektünkre. Mivel ezeket
sikeresen, sõt a kiírók szerint kiemelkedõen teljesítettük, ezért
hívtak meg minket a most zártkörûen hirdetett pályázatra. A
pályázatot megírtuk és beadtuk, hamarosan pedig megkaptuk az
értesítést, miszerint a megpályázott teljes összeget megkapjuk.
Így most a megvalósítás idõszakába lépve röviden be szeretném
mutatni, hogy mit szeretnék megvalósítani ebbõl a támogatásból.
Projektünk a „Kicsi nyuszi, hopp-hopp...” fantázianevet kapta.
Projektünk lényege, hogy a helyi fiatalokat közelebb csalogassuk a
közösségekhez, elsõ sorban a saját Egyesületünkhöz. Az Egyesületbe belépõ tagok jövõre mindannyian a közösséghez való tartozás
erõsítését szolgáló ajándékot kapnak. Továbbá az aktív tagjaink
külön elismerésekben részesülnek. Szervezni fogunk egy olyan
eseményt, amelyen a civilszervezetek bemutatkozhatnak a
fiataloknak, ezzel toborozva tagokat. Az Egyesület aktív tagjainak
jutalomkirándulást fogunk szervezni. Az egész éves tevékenységünkrõl pedig kisfilmet készítünk. Egyéb tervek is szerepelnek a
projektünkben, de azokat csak akkor szeretnénk hírül adni, ha már a
gyakorlati részhez érkezünk. Reméljük, hogy ezzel a pályázattal is
sikerül eredményt elérnünk!
Bablena Feri

A Tanodából jött Mikulás meglepetés volt

Anyuval együtt örültünk a Mikulásnak

„Advent koszorúján
négy szál gyertya ragyog”
Advent szó jelentése eljövetel. A karácsonyi várakozás az
eljövetelben éri el jutalmát.
Csoportonként elkészültek az adventi koszorúk. Minden
héten növekedett az égõ gyertyák száma, mely jelezte, hogy
közeledik a Karácsony, Jézus születése. Karácsony elõtti utolsó
munkanapon került sor óvodánkban a Karácsonyváró
ünnepségre. A szülõk, nagyszülõk, testvérek meleg, meghitt
hangulatban nézték a daloló, verselõ, betlehemezõ gyerekek
örömteli arcát.
A Rimóci Nyulacska Óvoda dolgozói nevében Áldott, Békés,
Örömökben gazdag Ünnepeket kívánok az újság olvasóinak.
Molnár Lászlóné

Nagycsoportosaink betlehemes mûsora az idõsek karácsonyát színesítette

Orsi dalai a karácsonyt idézték

Az iskolások szereplését csendes izgalommal figyeltük
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A Váci Egyházmegye Elismert Személye lett polgármesterünk
Hat személynek adta át Dr. Beer Miklós megyéspüspök „A Váci Egyházmegye Elismert Személye”
kitüntetésrõl szóló oklevelet december 12-én, pénteken, a váci Püspöki Palota dísztermében.
Településünket ez a hír azért érinti, mert községünk polgármestere, Beszkid Andor is az elismertek
között van.
Az egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájának kezdeményezésére, a Váci Egyházmegye - eddig
egyedülállóként az országban - idén indította útjára tanúsító védjegyét.
A „Váci Egyházmegye Elismert Személye” Védjegy alapvetõ célja, hogy garanciát nyújtson a minõségnek a szakmai elvárásoknak
megfelelõ színvonalra, valamint a tanúsított személy megbízhatóságára. A védjegy tanúsítja, hogy a minõsítés elõre meghatározott,
a Váci Egyházmegye által kidolgozott, és az Egyházmegye ordináriusa által jóváhagyott szempontrendszer alapján történik.
A Váci Egyházmegye honlapján az alábbi olvasható a kitüntetésrõl:
„A megyéspüspök a kitüntetés átadásakor mondott beszédben kiemelte: amikor útjára indították a kezdeményezést, nem is
gondolták mennyire aktuális lesz ez a gondolat éppen most, az elsõ elismerések átadásakor. Az elmúlt hónapok közbeszéde szinte
másról sem szólt, mint a korrupcióról - idézte föl a püspök -, ráadásul az olyan események mellett, amelyek megtörténtek,
ellenõrizhetetlen vádaskodásokkal is tele van a sajtó. Ezért nagyon fontos, hogy megmutassuk: a társadalom egészséges többsége
becsületes és ezt másoktól is igényli; továbbá hogy igenis vannak a magyar közéletben becsületes, a munkájukra igényes és a
közösséget kiemelkedõ módon szolgáló emberek. Ezek közül hatan kapják most meg az Egyházmegye védjegyét mondotta többek
között Beer Miklós.
Ezek után került sor az oklevelek átadására. A Váci Egyházmegye
Elismert személye lett Bak Károlyné, a bugyi Szent Adalbert
Plébánia egyháztanácsának elnöke; Beszkid Andor rimóci
polgármester; Csernák Gábor gazdálkodó (a képen nem szerepel);
Kis Miklós, Nyársapáti polgármestere; Kucsák Gábor, a Kucsák
Könyvkötészet és Nyomda ügyvezetõje; valamint Pintér Sándor
hentesmester.”
A Védjegyre pályázni is lehet, azonban polgármesterünk
személyére dr. Beer Miklós püspök atya tett javaslatot az elmúlt 10
évben szerzett tapasztalatai alapján.
A kitüntetés odaítélésérõl egy Bíráló bizottság dönt, melynek
tagjai:
- A megyéspüspök, illetve a képviseletében eljáró klerikus
- A váci egyházmegyébõl kijelölt klerikus
- A váci egyházmegyei férfiszövetség delegált képviselõje
- A Váci Egyházmegyei Vidékfejlesztési Irodának igazgatója és
igazgató-helyettese.
Munkáját ezúton is köszönjük, kitüntetéséhez gratulálunk és kívánunk neki erõt, egészséget és sok-sok eredményt falunk jövõje
érdekében!
V.N.

„Rimóci betlehemesek”
Sok más településhez hasonlóan Rimócon is
élõ karácsonyi népszokás a betlehemezés. A
fiatalok karácsony elõtti péntek délután
kezdték el kis falunkat járni, majd szombaton
reggelrõl folytatták egészen estig. Vasárnap a
misére való tekintettel délután kezdték el
útjukat, de még hétfõn is menniük kellett, hogy
a kis Jézus születését mindenhová hírül
vigyék.
A képen Szoldatics Milán, Laczkó Máté,
Szoldatics Dávid, Kõmûves Tamás,
Czerovszki István, Mócsány Patrik, Bagoly
Péter, a fényképet Mócsány Martin készítette, aki szintén a betlehemes csoporthoz
tartozott.
Köszönjük nekik!
V.N.

A rimóci betlehemesek

Rimóciak a Mária
Rádióban
„Szállást keres a Szent Család”
címmel karácsonyi ájtatosságot hallhattunk 2014. december 21-én 21.15
órától és december 22-én 10.30
órától a Mária Rádióban.
A felvételt Rimócon készítették, így a
Szent Családot a Rimóci Szent
József Katolikus Férfiszövetség juttatta el ezeken a napokon sok-sok
család házába. Köszönjük nekik! V.N.
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KÉPEK AZ ÉJFÉLI MISE ELÕTTI MISZTÉRIUMJÁTÉKRÓL

Köszönjük a szereplõknek a játékot és Balázs Jánosné hitoktatónak a felkészítést!

Karácsonyi áhítat a
templomban
2014. december 26. 18:00-tól kezdõdött a karácsonyi
áhítatunk a templomban, melyet Jézus születésnek
tiszteletére rendezünk meg. Az áhítaton kicsik és nagyok
együtt köszöntötték a Kis Jézust, énekekkel, zenés
darabokkal, versekkel, prózákkal. Lélekben együtt
járultunk a Betlehemi jászolhoz, hogy kifejezzük hálánkat
és szeretetünket a megszületett Megváltónknak.
A kis énekkórus nyitotta meg az estét Az Úrnak adom a
lelkemcímû énekkel, majd õket követte Golyán Gréta, aki
Glória, Glória, Feljött immár az a csillag és Karácsony estéjén
címû énekeket énekelte el. Ez után Balázs Jánosné a
Szúrós szõrû bárányok címû novellát tolmácsolta a
jelenlévõknek, majd a gitáros csoport a Virrassz még…
címû dalt énekelte el. Õket követte Bablena Piroska
Betelem, Betlehem, és Szûz Mária kis Jézust altatgatja címû
dalokat énekelte el. Az ének után Kaluzsa Mónika
Negyedi Szabó Margit: Uram! Mit adjak Néked karácsonyra?

A Rezesbanda is karácsonyi dalokkal készült

címû versét szavalta. A verset Kovács Norbert
elõadásában az Alma együttes: Karácsonyi dal címû éneke
követte. Ez után az énekkar Procedentem sponsum címû
gregorián énekkel örvendeztette meg a közönséget.
Vincze Nikolett Fekete István: Roráte - karácsonyi novellát
elevenítette fel, majd történetet mondott a Szívrõl. Õt
követte Bablena Ferenc orgonajátéka: Handeltõl a Tiéd a
dicsõség és Örvendj világ címû mûvek. Végül Bablena Feri
bácsi éneke, majd a Rimóci Rezesbanda karácsonyi
összeállítása hangzott fel betöltve az egész templomot.
Az áhítat a Fel nagy örömre... Kezdetû ének közös
eléneklésével ért véget.
Nagyon szépen köszönöm azoknak akik fellépõként
közremûködött az áhítaton, köszönöm az egyházközség
támogatását és mindenki segítséget, aki valamivel
hozzájárult az ünnephez. Köszönöm azoknak, akik
eljöttek és részt vettek az estén!
„A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
(Juhász Gyula: Karácsony felé)
B-VÁ

Az idén is sokan eljöttek a karácsonyi áhítatra
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Advent várás a
Palóc Néptáncegyüttessel
2014 november 29-én a palóc Néptáncegyüttes
meghívására Szécsényben részt vehettünk egy közös
Advent váró ünnepségen, amely keretei között a Palóc
Néptáncegyüttes közel 2 órás mûsorát tekinthettük meg. Az
elõadást a tánccsoport legapróbbjai nyitották meg, a kis
óvodások rögtön a szívünkbe lopták magukat, ahogy bátran
kis népviseletes ruháikban elõadták a népi játékokat. A
nagyobb gyermekek Betlehemes játéka szintén segített
minket abban, hogy ráhangolódjunk az Adventre és a
közelgõ Karácsonyra, Jézus születésére. A néptáncegyüttes
felnõtt tagjai lendületes, pörgõs táncbemutatója során szinte
kedvünk lett volna nekünk is táncra perdülni. Az elõadás
során mi, rimóciak elmondhattuk, hogy a Palóc Néptáncegyüttesnek több rimóci fiatal is a tagja és büszkén
figyelhettük õket is a színpadon. Az idei évi mûsorszámukban pedig a Rezesbandán kívül idõsebb Bablena Ferenc is
fellépett. A két óra hamar eltelt, pedig mi még szívesen
néztük volna a táncosok színvonalas mûsorát.
Ezúton is még egyszer köszönjük Paluch Norbertnek és
Palóc Néptáncegyüttesnek, hogy idén is gondoltak az
idõsekre és szívünket-lelkünket melengetõ mûsorral
kedveskedtek nekünk. Kívánunk munkájukhoz további jó
egészséget, kitartást és sok sikert a 2015-ös évre.

2015 JANUÁR

Szécsényben megtekintettük még az akkor készülõ
hatalmas Adventi koszorút, majd élményekben gazdagon
hazatértünk. Köszönjük Beszkid Andor
polgármester
úrnak, hogy lehetõséget biztosított számunkra, hogy
eljuthattunk a Palóc Néptáncegyüttes mûsorára.
Bablena Péterné
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amikor annakidején megválasztották XVI. Benedek pápát és
elõször lépett ki a Szent Péter Bazilika erkélyére a várakozással teli
tömeg elé, természetes egyszerûséggel köszönt: Dicsértessék a
Jézus Krisztus! A megdöbbenés óriási volt, hiszen Olaszországban
anyaszentegyházunk e szép köszöntése már régen kiment a divatból, hogy helyét felváltsa a jó napot!
A pápa vállalta, hogy az Üdvözítõ szent nevét dicsõítve kezdje meg
pápai szolgálatát!
Ezzel a csodálatos köszöntéssel kívánom, hogy Jézus nevében és
dicséretében legyen egyre áldottabb az újesztendõ. Vannak
emberek, akik „Dicsértessékkel” köszönnek, mert nem tudják
igazán, hogy mitõl vagy kitõl lesz áldottabb ez az újév. Mi,
katolikus testvérek mondjuk ki, hogy kitõl jön az áldás, ezért:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Így valósul meg szívünk mélyén lévõ vágyunk: Mindörökké.
Ámen!
Szeretettel: József atya

Közös könyörgések Újév ünnepén

A szécsényi ,,Adventi várakozás’’-on az idõsek

IDÕSEK KARÁCSONYA
December 18-án délelõtt került megrendezésre a Dr. Manga János
IKSZT-ben az idõsek karácsonya. A karácsonyi mûsor keretében a
Nyulacska Óvoda nagycsoportosai zenés-verses betlehemi játékot
mutattak be, a mûsorszámuk elõtt pedig ajándékokkal kedveskedtek az idõsek számára. A Szent István Általános Iskola alsó
tagozatos diákjai szintén betlehemes elõadással készültek az idõsek
számára, valamint õk is átadták ajándékaikat.
Évrõl-évre hagyomány már, hogy a gyerekek felkészülnek
karácsonykor és meglátogatják mûsorukkal az idõseinket, idén
különösen szép volt ez a mûsor, mert a közösségi ház színpadán állva
a gyerekek igazán mûvészi elõadásban részesítették az idõseket.
A mûsorok végén idõsek és fiatalok együtt süteményeztek és
üdítõztek, kellemes délelõttöt töltöttünk együtt.
Köszönjük a fellépõ gyerekeknek szép mûsort és köszönjük
minden pedagógusnak, óvodapedagógusnak a munkáját, aki
felkészítette a gyerekeket, hogy idén is gondoltak az idõsekre és két
színvonalas elõadással örvendeztettek meg minket résztvevõket.
Magam és Gondozási Központ minden dolgozója nevében
egészségben és örömökben gazdag Boldog Új Évet kívánunk
községünk minden lakójának.
Bablena Péterné
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Kedves Testvérek, imádkozzunk Istenhez, a béke Urához, hogy
fordítsa magához szívünket, és tegyen minket a béke szószólóivá és
munkásaivá.
1. Hogy egyházad, amelyet minden népbõl és nemzetbõl gyûjtöttél
össze a Szentlélek által, szentül és makulátlanul éljen, mindenkit
megtérésre indítson és az eucharisztiához vonzzon, és békédet
eredményesen árassza ki a világra.
(Mind:) Add, Urunk, hogy veled egységben éljünk!
2. Hogy a népek vezetõi és akik a közhatalmat gyakorolják,
legyõzzék a kevélységet és az emberiséget megosztó érdekeket,
nagy bölcsességgel, állhatatosan dolgozzanak együtt az egység és a
béke javára.
3. Hogy minden ember a béke és a testvériség vágyától indíttatva
becsülje egymást, és le tudja gyõzni a türelmetlenséget és a megkülönböztetés minden fajtáját.
4. Hogy akiket háborúk vagy viszályok sújtanak, jóakarattal meg
tudják szüntetni az ellentéteket, és békében és igazi szabadságban
az élet örömét élvezzék.
5. Hogy fáradozásaink révén a családban, a társadalomban, az
egyházban, minden szeretet iránt nyitott szívvel, embertestvéreinkkel együtt szüntelenül keressük a békességet.
Könyörögjünk! Kérünk, Urunk, hallgasd meg kegyesen
imádságunkat; add, hogy türelemmel, szeretettel hordozzuk
egymás terhét és serényen, egy lélekkel szolgáljuk a békét.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
(VI. Pál pápa: Egyetemes könyörgések a béke világnapjára)

Legjobb mód arra, hogy minden napunkat jól kezdjük: ébredéskor
arra gondoljunk, mivel szerezhetnénk örömöt legalább egy
embernek! (Nietzsche)
Tanuljunk meg örülni! Így felejtünk el leginkább másoknak
fájdalmat okozni. (Nietzsche)
Legyen öröm a szívedben, mert az Úr szeretettel néz rád és az õ
szeretete nagyobb, mint fájdalmad valaha lehet.
(Szalézi Szent Ferenc)

2014. december 28-a volt a Szent Család Vasárnapja
„A XIX. században vezették be Szent Család ünnepét (Vízkereszt
utáni vasárnapra), melyet 1969-ben a karácsony után esõ
vasárnapra helyeztek át. E napon az Egyház szeretettel szemléli a
betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s a keresztény
családokat oltalmukba ajánlja.
Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év utolsó
vasárnapját a családnak szenteli. Ezen a vasárnapon a Szent
Családot állítja elénk, követendõ példaképül. Szent Család
Vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek van valami
köze a családhoz. Bárhogyan is lenne, családból származunk,
családban vagy egyházi közösségben élünk. Isten ajándékából, ez
az éltetõ gyökerünk, amely egy életre szól. Az életünk szorosan
összefonódik másokkal. Mindig is valakinek gyermeke maradunk,
vagy valakinek testvére, szülõje, nagyszülõje, házastársa, rokona,
vagy hozzátartozója vagyunk. Ezt a kapcsolatot nem lehet könnyen
megszüntetni, ez egy életre szól. Maga az Úr Jézus is ilyen
kapcsolatban élt Szûz Máriával, Szent Józseffel, rokonaival, az õ
követõivel, különösen az apostolokkal.
A mai modern, megváltozott körülmények között is minta és
példakép a Szent Család. Figyeljünk fel arra, hogy - mai
fogalmaink szerint is - mennyire összeillõ pár volt Mária és József.
Mennyire azonos bennük az Isten szavának való azonnali, feltétel
nélküli engedelmeskedés! A mennyei Atya nemcsak szeplõtelen
Szûz Anyát, hanem gondoskodó, jó példa-adó nevelõapát is
választott Fiának, hogy harmonikus családi életben készülhessen
munkájának elvégzésére.
A Szent Család egy máig érvényes családmodellt mutat.
A család a szeretet tûzhelye, amely világít, melegít, éltet. Templom,
ahol Isten lakik, a Szentháromság élõ tükörképe. Tekintsük célnak
saját családunk „szent családdá” alakítását, a boldogságos Szûz
és Szent József példája nyomán!”
Forrás: http://www.magyaralmas.hu/napok/szentcsalad
Rimócon ezen a napon a jubiláló házasok köszönetet mondtak
párjukért, fogadalmat tettek, majd József atya megáldotta
õket és a jelenlévõ családokat is.

Jótanácsok az új esztendõre József atya
gyûjteményébõl
Ami az álom a testnek, az az öröm a léleknek: új életerõ! (Ihering)
Mennyi szép öröm szunnyad bennünk és mi sohasem ébresztjük
fel õket. (G. Fock)
Mennyi örömet taposnak el, mert a fellegekbe néznek és nem
veszik észre, ami a lábuk elõtt hever. (Goethe anyja)
Élj úgy mindennap, mintha ez lenne az elsõ és a legutolsó napod.
(Angelus Silesius)
Ne mondd magadat szegénynek, ha álmaid nem teljesültek. Igazán
szegény az, akinek nincsenek álmai…
(Marie v. Ebner-Eschenbach)
Emberek, akik mindennap még nagyobb gazdagságot hajszolnak
anélkül, hogy azt idejük lenne élvezni is olyanok, mint akik folyton
fõznek, de sohasem ülnek nyugodtan asztalhoz.
(Marie v. Ebner-Eschenbach)

A szentmise végén József atya mindenkinek gratulált
és egy 2015. évi fali naptárat ajándékozott számukra.
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Templombúcsú
Kellemes, napsütéses idõben ünneplõbe öltözött emberek
igyekeztek a rimóci Szent Miklós templom és plébánia felé.
Többen az utat kémlelték, mert izgatottan várták Dr. Beer
Miklós váci megyés püspök atya érkezését. Az autók között
ekkor egy hatalmas autóbusz tûnt fel. Hamar kiderült, hogy
Bercelrõl - József atya elõzõ állomáshelyérõl - érkeztek hívek
ünneplõben, népviseletben, lobogókkal, hogy velünk együtt
ünnepeljenek ezen a vasárnapon.
Rövidesen megérkezett a püspök atya is, aki szokásához
híven barátságosan, közvetlenül üdvözölte a plébánia udvarán
várakozókat. Rövid rendezõdés után a Rezesbanda hangjaira
már indult is a menet a templomba az ünnepi szentmisére. Az
ilyenkor szokásos köszöntések után a zsúfoltságig megtelt
templomban köszöntötte nyáját a fõpásztor, majd a
szentbeszédben Ferenc pápa útmondásait tolmácsolta a mai
keresztény emberek számára. A prédikáció végén megáldotta a
felolvasókat, az újonnan alakult énekkart és az új
ministránsokat.
A mise végén a rimóci hívekkel való találkozások képeivel
díszített 2015-ös falinaptárral és jó fajta borral kedveskedtünk a
püspök atyának. Ezután váratlanul megérkezett a Mikulás is, és
hatalmas kosárból ajándékot osztogatott a gyerekek számára.
Áldás után a résztvevõk nagy része átment a templommal
szemközt lévõ Gondozási Központba, ahol immáron nyolcadik
alkalommal nyílt vendégségi kiállítás ezúttal Katolikus szentek és
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boldogok címmel. A kiállítást - ahogy 2006-ban a legelsõt is Miklós püspök atya nyitotta meg és ajánlotta a hívek figyelmébe.
A megnyitón még pogácsával is kedveskedtek a kiállítást
megtekintõk számára. Sokan éltek a lehetõséggel és beírták
gondolataikat a vendégkönyvbe a kiállítással kapcsolatban.
Ezután ünnepi ebédre került sor a Közösségi teremben,
amelyen Miklós püspök atyán kívül József atya és munkatársai,
az egyházközösségi képviselõ-testület tagjai és a Szent József
Katolikus Férfiszövetség tagjai vettek részt. Mondhatni azt is,
hogy munkaebédre sikeredett, mert a résztvevõk beszámoltak
az általuk képviselt csoportok munkájáról, elmondták
gondjaikat és kérdéseiket.
Az ebéd kötetlen beszélgetésekkel ért véget.
Beszkid János

Mócsány Martin meggyújtotta a második adventi gyertyát

2015 JANUÁR
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„KATOLIKUS SZENTEK ÉS BOLDOGOK” CÍMÛ
KIÁLLÍTÁS A GONDOZÁSI KÖZPONTBAN
A Gondozási Központ sorrendben hatodik kiállítását nyitotta meg
idén december 7-én. Mint minden évben így most is már több mint egy
hónappal a megnyitó elõtt elkezdtük gyûjteni a kiállítás anyagát. Idén
úgy gondoltuk nem kevesebbre vállalkozunk, mint összegyûjtjük a
bennünket, embereket segítõ szenteket és boldoggá avatottakat.
Mindannyiunknak meg van a saját védõszentünk, vagy számunkra
kedves szentté boldoggá avatott segítõnk, akit gyakran hívunk
segítségül, ha szükségét érezzük, a hétköznapi életben azonban igen
keveset tudunk azokról az egykoron élt emberekrõl, akiket a katolikus
egyház szentté-boldoggá avatott. Ezért gondoltunk arra idén, hogy egy
egyedülálló kiállítást rendezünk szentjeink tiszteletére.
A kiállítási anyagok idén is szépen gyûltek, és mi magunk is
meglepõdtünk azon mennyi értékes kép, szobor gyertya, könyv, és
olvasó található kicsiny falunk lakosainál a katolikus szentekrõl.
Köszönjük mindenkinek, aki rendelkezésünkre bocsájtotta értékeit,
hogy ismét sikerült egy szép kiállítást rendeznünk településünkön.
Munkatársaim szorgos kezei idén sem tétlenkedtek, munkájukkal
kreativitásukkal berendezték a Gondozási Központot szentjeink
számára. Köszönjük Virág Lászlónak és csapatának, hogy a
berendezésnél segítségünkre voltak, valamint Beszkid Bertalannak, aki
szintén sokat segített abban, hogy a kiállítási tárgyak elnyerjék méltó
helyüket. Az ünnepélyes megnyitóra idén is sokan eljöttek, a mûsort
Petrovics Anna Szent István Királyról szóló szavalatával nyitottuk meg,
majd Beszkid Andor polgármester úr köszöntõje után Horváth Dorottya
énekét hallgathattuk meg, a mûsort Percze Roberta zárta, aki Boldog
Salkaházi Sára életútját ismertette, a konferálást Péter Gabriella vállalta.
Minden szereplõnek ezúton is köszönjük, hogy szabadidejük terhére
vállalták a felkészülést és segítették munkánkat, valamint köszönjük
Vincze Gergõnek, hogy a hangosítást megoldotta részünkre.
Idén az a megtiszteltetés érte a Gondozási Központot, hogy az
ünnepi megnyitó keretei között a kiállítás megszentelését Dr. Beer
Miklós Püspök Atya végezte el. A Püspök Atya megtekintette a
kiállítást is, köszönjük neki az elismerõ szavakat, és örülünk, hogy
megtisztelte jelenlétével az Intézményünket.
Az ünnepi megnyitón jelenlévõk részére a Gondozási Központ
dolgozói pogácsával és meleg teával kedveskedtek.
Köszönjük mindenkinek aki akkor és azóta is már megtekintette a
kiállítást, és szeretettel várjuk azokat akik még nem látták.
A kiállítást vízkeresztig lehet megtekinteni munkanapokon 8-16
óráig, valamint vasárnaponként 12-13 óráig.
Bablena Péterné

Horváth Dorottya énekével színesítette a megnyitót

A püspök atya tetszését is elnyerte a kiállítás

Részlet a kiállítás vendégkönyvébõl
A ministránsok menete

A Mikulás is meglátogatta a gyerekeket a szentmise végén

A püspök atyát köszönti Beszkid Andor polgármester

Itt már az új ministránsok is beöltözve

„Örömmel látogattam meg ezt a kedves kiállítást. Sok-sok család
szeretetének gyûjteménye, drága öröksége. Szívbõl kívánom, hogy az ide
látogatók is a szentjeink nyomába induljanak!
Köszönet a kiállítás rendezõinek! Szívbõl gratulálok!
Dr. Beer Miklós
Rimóc, 2014. december 7.
váci püspök”

Püspök atya a szervezõkkel

Több száz kiállított kép és tárgy várja az érdeklõdõket

Sokan voltak kíváncsiak a kiállításra

