Ára: 200,-Ft
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KÉT ÜNNEP KÖZÖTTI TEREMLABDARÚGÓ TORNÁK KÉPEKBEN
XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

FÜGGETLEN FALUSI LAP Boldogasszony hava 2017 JANUÁR

,,Ha csak olyat csinálsz, amit tudsz, sose leszel több annál, ami most vagy.”
(Shifu mester)
Amatõr Rimóc Kupa
1. helyezett Szécsény

Amatõr Rimóc Kupa
2. helyezett Uni-Cum

Amatõr Rimóc Kupa
3. helyezett XXX

Profi Rimóc Kupa
1. helyezett Favorit

Profi Rimóc Kupa
2. helyezett Bacs SE

Tapsi-Hapsi Kupa
1. helyezett Nyúl York

Tapsi-Hapsi Kupa
2. helyezett Number One

Profi Rimóc Kupa
3. helyezett Dolce Vita

Tapsi-Hapsi Kupa
3. helyezett Duracell

A „Jézus segíts!” és a „Hála Istennek!”
Így lehetne összefoglalni ennek az év eleji írásnak a lényegét egy
mondatban.
Többször feltettem már a kérdést - félig komolyan, félig tréfásan - hogy
vajon melyik ér többet a Jézus segíts!, vagy a Hála Istennek! Többen
többféleképpen vélekedtek, de rövid gondolkodás után rájöttek, egyik sem
létezhet a másik nélkül.
Az elmúlt 2016-os év minden kegyelméért, sikeréért, öröméért hálát
kell adnunk. Egészségünkért, családunkért, községünkért, hazánkért és
még ki tudja, mennyi minden másért is hálásnak kell lennünk. Biztosan
mindenki visszatekint néhány gondolat erejéig a most magunk mögött
hagyott évre, és kimondatlanul is értékeli az elmúlt esztendõt. Számba veszi
a bút, a bánatot, betegséget, kudarcot, és eszébe jutnak az örömteli percek,
sikerek, szerencsés és boldog napok is. Adjunk tehát hálát, mert úgy
gondolom, mindenkinek van miért.
Az emberi idõszámítás természetes velejárója, hogy egy év végével egy
következõ, egy új év kezdõdik. Itt érkezünk el a Jézus segíts!
Nélkülözhetetlenségéhez. Hiszen az ember minden munkája, utazása,
tevékenysége kezdetén jól teszi, ha az Úr segítségét kéri. Különösen igaz ez
minden új év kezdetén. Vannak, akik ez alkalomból fogadalmakat tesznek
(jobbak lesznek, figyelmesebbek, megszabadulnak ilyen-olyan káros
szenvedélyüktõl, fogyókúráznak, több idõt szánnak egymásra, és még
lehetne sorolni), de persze tudjuk, hogy minden elhatározás annyit ér,
amennyit sikerül megvalósítani belõle.
Az új év elején kívánok mindenkinek sok Jézus segíts-et és még több
Hála Istennek fohászt, de egyben óva intenék mindenkit a meggondolatlan
és felelõtlen döntésektõl, mert mindannyian felelõsek vagyunk döntéseinkért, családunkért, községünkért, a jövõért.
Tegye mindenki a dolgát becsülettel ott, ahová az élet állította õt.
Segítsük és szeressük egymást, szánjunk idõt a másikra, mert csak azt
kapjuk vissza, amit másoknak adunk!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott, békés boldog új
esztendõt!
Beszkid János

Amatõr Rimóc Kupa
4. helyezett NB1

Profi Rimóc Kupa
4. helyezett Orosházi és Barátai

Tapsi-Hapsi Kupa
4. helyezett Roma csapat

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, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota,
Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Vinczéné Percze Gizella, Vincze Nikolett
Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.

Január 6. (péntek)
Január 21. (szombat)

József Attila

Eszmélet (részlet)
Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.
Dsida Jenõ

Legyetek õszinték
Lássátok, fáradt vagyok már
s nem bírok szavaitok labirintján
tévelyegni. Szeretem a nyugodt,
nyílegyenes, biztos utakat.
Legyetek õszinték, ne zúdítsatok
rám cifraszép szavakat,
mert el tudom viselni a meztelen
igét és ti is el kell, hogy viseljétek.
Amikor beszélek, ne nézzetek
a hátam mögé: az nyugtalanít.
Állítástok legyen: igen, igen
és tagadástok: nem, nem.
Mindnyájan biztosan meghalunk.
Esik a hó, itt pattog a tûz
és mindnyájan testvérek volnánk
és nyájas, jó apánk az Isten.

VÍZKERESZT
MÁRIA ELJEGYZÉSÉNEK ÜNNEPE
(Közös imádság a dr. Manga János Közösségi Házban)
00

Január 21. (szombat) 11 Rimóc ifi - Somos U17 edzõmérkõzés Rimócon
JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Február 18. (szombat)
(a Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezésében)
IDÕSEK FARSANGJA
Február 19. (vasárnap)
ÓVODAI FARSANG
Február 20. (hétfõ)
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
A képviselõ-testület utolsó ülésére 2016. december 1-jén
került sor. Az ülésen elsõ napirendi pontként került
elfogadásra a Rimóci Nyulacska Óvoda 2016/2017. nevelési
év munkaterve.
Ezt követõen a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre benyújtott pályázatok elbírálására került sor. Az idei tanévben 3 fõ nyújtott be
pályázatot, akiket az önkormányzat 7.000.- Ft/hó ösztöndíjban részesített.
Folyamatosan felülvizsgáljuk az önkormányzati rendeleteket a hatályos jogszabályváltozásoknak megfelelõen.
Módosításra került többek közöttaz önkormányzat költségvetési rendelete, a szociális támogatásokról szóló rendelete, a
kültéri égetéshez kapcsolódó rendelet, valamint a helyi adórendeletek; továbbá megalkotásra került az egészségügyi körzetek kialakításához kapcsolódó önkormányzati rendelet.
Minden évben végeztet a hivatal valamely tevékenységéhez kapcsolódóan belsõ ellenõrzést, az ehhez kapcsolódó
belsõ ellenõrzési tervet hagyta jóvá a képviselõ-testület.
Polgármester úr tragikus hirtelenséggel történõ eltávozását követõen a hatályos jogszabályok a feladatellátását az
alpolgármesterre helyezik. A képviselõ-testületnek az volt a
kérése alpolgármester úr felé, hogy jelenlegi munkáltatójánál
kérjen fizetés nélküli szabadságot annak érdekében, hogy az
önkormányzati feladatokat minél hatékonyabban el tudja
látni.
Az egyebek napirend keretében a Rimóci Nyulacska
Óvoda és a Rimóc Községért Alapítvány alapító okiratainak
módosítására került sor, valamint az önkormányzat kifejezte
csatlakozási szándékát a 2017. évi Start programhoz és a
hosszú távú közfoglalkoztatási programhoz. A testületi ülés
végén képviselõi észrevételek és javaslatok megtárgyalására
került sor.

Rimóc Község Önkormányzata és a Rimóci Közös Önkormányzati
Hivatal nevében minden lakos részére Áldott, Békés és
Egészségben, Eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!
Beszkid János
alpolgármester

dr. László Tünde
jegyzõ

TISZTELT LAKOSOK!
TÜZELÕTÁMOGATÁS igénylésére van lehetõség.
Az a rimóci állandó lakcímmel rendelkezõ lakos, aki a
szociális célú tûzifa támogatás igénylésére vonatkozó
feltételeknek nem felel meg és családjában az egy fõre jutó
nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 350 %-át TÜZELÕTÁMOGATÁST
igényelhet.

A kérelmeket 2016. december 5.-tõl
lehet benyújtani.
Az igényléshez szükséges nyomtatványokat
a Hivatalban lehet beszerezni, ügyfélfogadási idõben:
Hétfõn, szerdán: 8.00 - 16.00
Pénteken:
8.00 - 12.00
dr. László Tünde
jegyzõ

HÍREK

HIRDETMÉNY
RIMÓC HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA KITÛZTE
AZ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁST.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2017. FEBRUÁR 26.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrõl
2017. JANUÁR 9-ig kapnak értesítést.

AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
Ajánlóívet a Helyi Választási Irodában lehet igényelni.
Jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma 42.
A választókerületben választójoggal rendelkezõ választópolgár
2017. JANUÁR 23-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Választási bizottságok megbízott (delegált) tagjait
2017. február 10-ig lehet bejelenteni.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti
szavazókörben szavazhat.
Helyi Választási Iroda

2017 JANUÁR

Két ünnep közötti teremlabdarúgó
tornák a sportcsarnokban
2016. év végén ismét megrendezésre kerültek a Két ünnep
közötti teremlabdarúgó tornák a rimóci sportcsarnokban. A
minden évben várt sporteseményen idén a legnagyobb
érdeklõdésnek a „Profi” Rimóc Kupa örvendett, ahol 12 csapat
mérte össze futball tehetségét és a szurkolók is szép számban
képviseltették magukat. Sajnos idén nem csak Vincze Barna
hiányzott a tornasorozatról, hanem Beszkid Andor polgármester úr is, aki minden évben egy kézfogás kíséretében átadta a
torna résztvevõinek az okleveleket, a legjobbaknak járó elismeréseket. Idén már az újonnan megválasztott SE elnökre maradt
ez a tisztség. A tornák lebonyolítása most is Doman Gábor és
Golyán István irányításával zajlott, akiknek ezúton is
köszönjük, hogy elvállalták ezt a feladatot. A tornákon bíróként
közremûködtek: Makovínyi Zoltán és Makovínyi Róbert.

Tapsi-Hapsi Kupa
December 27. kedd, 10:00
rimóci és a rimóci származású játékosok számára
Eredmények:
Nyúl York – Roma csapat
Duracell – Number One
Roma csapat – Duracell
Nyúl York – Number One

A RIMÓCI ÚJSÁG ELÕFIZETHETÕ!

Nyúl York – Duracell

Kérjük, szíveskedjen elõfizetési igényét jelezni,
illetve az elõfizetési díjat rendezni a Szociális Boltban.
Az elõfizetési díj 2017-re 2.200 Ft/év.
Az újság ára 2017. januárjától 200 Ft/db.
Családtagnak, barátnak, rokonnak, ismerõsének is
elõfizethet a Rimóci Újságra,
és mi havonta postán megküldjük számára.
Az elõfizetés ez esetben: 4.000,-Ft/év
Hirdetési díjak 2017-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: 11x200 Ft + 250 Ft
(decemberi szám) = 2.450 Ft, elõfizetve: 2.200 Ft)
- elsõként kapja kézhez
- biztos, hogy megkapja
- házhoz viszik (minden hónap elsõ vasárnapján)

Roma csapat – Number One

ELMARAD A VÉRADÁS
Ezúton tájékoztatjuk Rimóc község lakóit, hogy a
2017. január 8.-ra tervezett véradás településünkön
a járvány és a fertõzésveszély miatt elmarad!
A véradás új idõpontjáról a késõbbiekben adunk
tájékoztatást.
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Végeredmény:
1. Nyúl York
2. Number One
3. Duracell
4. Roma

5
4
2
0

1
4
0
0

I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.

8-2
3-0
2-6
2-4
3-9
0-3
3-2
3-3
4-1
5-1
1-13
0-3
0
1
4
6

26-29
31-11
18-22
6-39

16 pont
13 pont
6 pont
0 pont

A Tapsi-Hapsi Kupa:
Gólkirálya: Laczkó Péter (Number One - 12 gól)
Legjobb kapusa: Janusek Dániuel (Nyúl York)
Legjobb játékosa: Balázs Gergõ (Duracell)

„Amatõr” Rimóc Kupa
December 28. szerda, 10:00
nem igazolt, valamint 40 év feletti igazolt játékosok
(max. 2 fõ) számára
Eredmények:
Szécsény – MB1
3-0
Uni-Cum – XXX
4-4
MB1 – Uni-Cum
2-3
Szécsény – XXX
4-1
Szécsény – Uni-Cum
2-2
MB1 – XXX
3-5
Végeredmény:
1. Szécsény
2. Uni-Cum
3. XXX
4. MB1

2
1
1
0

1
2
1
0

0
0
1
3

9-3
9-8
10-11
5-11

Az „Amatõr” Rimóc Kupa:
Gólkirálya: Kelecsényi Tamás (XXX - 6 gól)
Legjobb kapusa: Rónai Viktor (Szécsény)
Legjobb játékosa: Kuris Péter (Uni-Cum)

7 pont
5 pont
4 pont
0 pont

„Profi” Rimóc Kupa
December 30. péntek, 8:00
aktív (igazolt és nem igazolt) játékosok számára
Eredmények:
,,A” csoport:
North Force – Rimóc ifi 3-3
(hetesekkel: 3-2)
Vaszelo – Dolce Vita
0-0
(hetesekkel: 2-1)
North Force – Dolce Vita 0-3
Vaszelo – Rimóc ifi
3-2
Dolce Vita – Rimóc ifi
5-1
North Force – Vaszelo
1-1
(hetesekkel: 1-0)
Csoporteredmény: I. Dolce Vita (7 pont), II. Vaszelo (6 pont),
III. North Force (4 pont), IV. Rimóc Ifi (1 pont)
„B” csoport :
Bacs SE – Varsány Roma SE
4-2
Ipolytarnóc – Fekete Vonat
2-2
(hetesekkel: 1-0)
Bacs Se – Fekete Vonat
2-2
(hetesekkel: 5-4)
Ipolytarnóc – Varsány Roma SE
4-1
Fekete Vonat – Varsány Roma SE 1-3
Bacs SE– Ipolytarnóc
6-1
Csoporteredmény: I. Rimóc (8 pont), II. Fekete Vonat (5 pont),
III. Ipolytarnóc (5 pont), IV. Varsány Roma SE (0 pont)
„C” csoport :
Favorit – Orosházi és Barátai
5-3
Duracell – Cselszövõk
0-2
Favorit – Cselszövõk
2-1
Duracell – Orosházi és Barátai
1-9
Cselszövõk – Orosházi és Barátai 1-4
Favorit – Duracell
4-1
Csoporteredmény: I. Favorit (9 pont), II. Orosházi és Barátai
(6 pont), III. Cselszövõk (3 pont), IV. Duracell (0 pont)
Legjobb csoportmásodikként a döntõbe továbbjutott:
Orosházi és Barátai 6 pont, 16-7-es gólaránnyal
I. ELÕDÖNTÕ: Bacs SE – Orosházi és Barátai
II. ELÕDÖNTÕ: Dolce Vita – Favorit
3-4. HELYÉRT: Dolce Vita – Orosházi és Barátai
DÖNTÕ:
Bacs SE – Favorit

3-2
2-3
5-1
1-4

Végeredmény
1. Favorit
2. Bacs Se
3. Dolce Vita
4. Orosházi és Barátai
5. Vaszelo
6. Fekete Vonat
7. Ipolytarnóc
8. North Force
9. Cselszövõk
10. Rimóc Ifi
11. Varsány Roma SE
12. Duracell
A „Profi” Rimóc Kupa:
Gólkirálya: Szilvási Krisztián (Orosházi és Barátai- 8 gól)
Legjobb játékosa: Mátyás Zsolt (Dolce Vita)
Legjobb kapusa: Oláh Tibor (Favorit)
Köszönjük a csapatok részvételét és sportszerû hozzáállását,
gratulálunk a díjazott csapatoknak és a játékosoknak!
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik hozzájárult a torna
sikeres lebonyolításához!
BVÁ
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Rimóci Sport Egyesület
rendkívüli közgyûlése
Ahogyan a többi rimóci egyesület, a Rimóci
Sport Egyesület is elnök nélkül maradt. Az
egyesület esetében az elnöki tisztséget betöltõ személy
jogosult az egyesület nevében rendelkezni, így a Rimóci
Sport Egyesület jogi és pénzügyi képviselete sem volt
megoldott elnök nélkül. Különösen azért volt lényeges az
elnökség megoldása, mert az egyesület jövõ évi finanszírozásának alapja az úgynevezett TAO támogatási rendszer. A
TAO keretében az az egyesület jogosult támogatásra, aki a
tárgyév december 20-ig a támogató cégekkel támogatási
szerzõdést köt. Így mindenképp létfontosságú volt új elnököt
választani, majd a támogatási szerzõdéseket megkötni a jövõ
évi mûködés biztosítása érdekében. Az egyesület vezetõsége
2016.12.10-re hívta össze az egyesület rendkívüli közgyûlését, amelyen az alábbi határozatokat hozta.
A Rimóci Sport Egyesület a 2016.12.10.-én 17:00-kor
megtartott közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:
1. 001/2016 (XII.10.) számú határozat: A Rimóci Sport
Egyesület küldöttei egyhangú nyílt (kézfenntartásos)
szavazással 37 IGEN szavazattal TARTÓZKODÁS és
NEM szavazat nélkül elfogadta az Egyesület új - a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) és a sportról szóló 2004. évi I.
törvény (Stv.) rendelkezéseinek megfelelõ - alapszabályát.
2. 002/2016 (XII.10.) számú határozat: Rimóci Sport
Egyesület küldöttei egyhangú nyílt (kézfenntartásos)
szavazással 37 IGEN szavazattal TARTÓZKODÁS és
NEM szavazat nélkül elfogadták Pásztor Zsolt, Jusztin
Bertalan, Bablena Csaba egyesületi elnökségi tagnak
történõ kinevezést. Pásztor Zsolt, Jusztin Bertalan,
Bablena Csaba a felkérést elfogadta.
3. 003/2016 (XII.10.) számú határozat: A Rimóci Sport
Egyesület küldöttei egyhangú nyílt (kézfenntartásos)
szavazással 37 IGEN szavazattal TARTÓZKODÁS és
NEM szavazat nélkül elfogadták Bablena Csaba
egyesületi elnöknek történõ kinevezést. Bablena Csaba a
felkérést elfogadta
4. 004/2016 (XII.10.) számú határozat: A Rimóci Sport
Egyesület küldöttei egyhangú nyílt (kézfenntartásos)
szavazással IGEN szavazat és TARTÓZKODÁS nélkül 37
NEM szavazattal elutasították a Felügyelõ Bizottság
létrehozását és az alapszabály 2016.12.10-én történõ
módosításának kiegészítését Felügyelõ Bizottságra
vonatkozó rendelkezésekkel.

Gólyahír:

Kukurta Bendegúz József
2016. december 27.

Szülõk:
Lakatos Georgina és Kukurta Attila

5. 005/2016 (XII.10.) sz. határozat: A Rimóci Sport
Egyesület küldöttei egyhangú nyílt (kézfenntartásos)
szavazással 37 IGEN szavazattal TARTÓZKODÁS és
NEM szavazat nélkül megszavazták Jusztin Bertalan
elnökségi tag, Pásztor Zsolt elnökségi tag valamint
Bablena Csaba elnök részére az Egyesület Centrál Takarék
Szövetkezetnél vezetett bankszámlái feletti rendelkezési
jogosultság megadását.
6. 006/2016 (XII.10.) sz. határozat: A Rimóci Sport
Egyesület küldöttei egyhangú nyílt (kézfenntartásos)
szavazással 37 IGEN szavazattal TARTÓZKODÁS és
NEM szavazat nélkül támogatták Szép István, BurikVincze Ágota, Laczkó Péter küldöttek felvetését, miszerint
az elnökség vizsgálja meg 2017.02.28-ig annak a
lehetõségét, hogy az Egyesület Elnöki tisztsége mellett
annak akadályoztatása esetére Elnökhelyettesi tisztség
létrehozható-e.
A 2016.12.10-i közgyûlés határozatait a Balassagyarmati
törvényszék 2016.12.16-án határozatával jóváhagyta és a
változásokat bejegyezte, így az egyesület elnöksége
elkezdhette a TAO szerzõdések elõkészítését.
A TAO rendszer keretében a Rimóci Sport Egyesületet az
MLSZ által a 2016/2017 évre vonatkozó SFPHPM0111532/2016/MLSZ számú sportfejlesztési program,
valamint 2015/2016 évre vonatkozó SFPMOD0108532/2015/MLSZ számú program keretében az alábbi
társas vállalkozások támogatták:
BEREX' 2000 Építõipari, Szerelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Diagonál Épker Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
PAJKA Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
JUSZT-BAU Kereskedelmi és Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Pusztavár Mezõgazdasági Termékelõállító, Feldolgozó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
PLÉH GROUND BAU Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A támogató cégeknek ezúton is köszönjük az
együttmûködést és a támogatást.
A támogatásoknak köszönhetõen a 2015/2016-os pályázatból fennmaradó rész 100%-ban, míg a 2016/2017-es
pályázatban jóváhagyott összeg közel 30%-ban lefedésre
került, míg a további 70%-lefedésére szóló támogatókkal
szóbeli megállapodást kötöttünk, így joggal bízhatunk abban, hogy ez a fennmaradó részre szóló tárgyi eszköz beruházás is megvalósulhat.
Bablena Csaba

Akiér t a harang szólt...

V

Petrovics Ferencné
1932-2017
József Attila út 5.
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NYULACSKA HÍREK
„Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég,
de ha vigyázunk rá nem alszik ki még…”
Az ünnepek elmúltával mindig egy kicsit sóvárogva tekintünk
vissza az elmúlt hetekre, hogy milyen jó volt amikor készülõdtünk,
amikor vártuk a nagy napot - legyen az a Mikulás, vagy a Karácsony és olyan gyorsan elillan, elmúlik, hogy szinte észre sem vesszük. Az
otthon töltött ünnepnapok egykettõre véget érnek és újra kezdõdnek a
szorgos hétköznapok.
Visszatekintve a decemberre, hogy ne aludjon még ki a szeretet
lángja, figyeljük meg a gyerekek csillogó tekinteteit a fényképeken,
hogy számukra mit is jelent az ünnep. Mert az ünnepekre nagy szükség
van! Elõtte pedig kell a készülõdés, kellenek bizonyos „ szertartások.”

„…ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek
örülni. Minél elõrébb halad az idõ, annál boldogabb leszek. Négykor már tele
leszek izgalommal és aggodalommal, fölfedezem, milyen drága kincs a
boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára
öltöztessem díszbe a szívemet…. Szükség van bizonyos szertartásokra is.
- Mi az, hogy szertartás?
- Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különbözõ a
másiktól.”
/ Antonie De Saint-Exupéry/
A december az óvodában mindig nagyon izgalmas, nagy
várakozással teli, sok meglepetést tartogató hónap. Az év során a
gyermeknek a Mikulás napja a legnagyobb élmény. Lehet, hogy
néhány kicsi még megszeppen, a nagyobbak közül meg néhányan már
találgatják, hogy ki öltözött be Mikulásnak, de az élmény minden
gyermek esetében vitathatatlan. Ezt a szép szokást természetesen mindig megtarjuk. Nagyon hálásak vagyunk a Mikulás személyében
Bakos Tanár Úrnak a hiteles szerepvállalásáért, valamint a szülõknek
azért, hogy mindig megtelik a Mikulás puttonya.
Alighogy kifogyott a puttony és elbúcsúzott a Télapó , máris a
karácsonyra kellett hangolódnunk. Érzelmi elõkészítés a kicsi
szívekben, ajándékok a szeretteinknek, versek dalok, betlehemes
szerepvállalások…. alig tudja , alig érti ez a kis gyermek hogy akkor
most mi is van? Mire készülünk?
Le kell õket csendesíteni, nyugtatni a rohanó világban és meg
kellene velük értetnünk a karácsonyi csodát. És a csoda megszületik
akkor, amikor látjuk a boldogságkönnyektõl sugárzó szülõi arcokat,
ahogyan a karácsonyváró délutánunkon hallgatják a gyerekek versét,
dalát és a nagyobbak betlehemes szerepjátékát. Elõször tartottuk a
karácsonyi ünnepünket a Közösségi Házban ahol több vendéget
tudtunk fogadni, mint ezidáig az óvodai csoportszobában. Ezen az
ünnepen a fõszerep mindig a legnagyobbaké, idén a „körte”
nagycsoportosaink öltözhettek be a szép betlehemes ruhákba,
angyalkák, pásztorok, királyok és a Szent Család szerepét bemutatva a
szülõknek, valamint az idõseknek.
A karácsony elmúlt, de õrizzük meg a szellemét. Legyen
szívünkben szeretet, lelkünkben béke az elkövetkezendõ 365 napon.
Legyen életünk vidám és boldog, mint a gyermek kacagása.
A Rimóci Nyulacska Óvoda dolgozói nevében kívánok minden
Rimóci Újság olvasójának BOLDOG ÚJ ÉVET !
Pásztorné P. Gyöngyi

A legkisebb ovisok a Mikulással

A középsõs ovisok csoportképe a Mikulással

A legnagyobbak csoportképe a Mikulással

Szita Jázmin
Aranyosi Ervin
szeretetrõl szóló
versét mondta el
A ,,körte’’ nagycsoportosok elõadás közben
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ISKOLAI HÍREK
Irodalmi õsz, a Rimóci Szent István
Általános Iskolában
Iskolánk az idén is megrendezi hagyományos „Irodalmi
õsz” programsorozatát. Témánk a mesék világa.
2016. december 1-én iskolánk volt igazgatónõje, Kiss Józsefné
Piroska tanár néni nyitotta meg a programot indító kiállítást. Az
érdeklõdõk megtekintették a tanulók munkáit. A felsõ tagozatosok csapatai irodalmi napló kitöltésével, rajz és kézmûves alkotásokkal bizonyították felkészültségüket. Az alsós tanulók könyvjelzõt terveztek, illusztrációkat készítettek kedvenc meséikhez.
A kiállítás megnyitóján a 2. osztályos tanulók verssel, dallal,
kis jelenettel kedveskedtek a jelenlévõknek.
A programsorozat 2016. december 8-án a színpadi bemutatóval folytatódott, ahol a 3-8. osztályos tanulók adtak elõ egy-egy
számukra kedves mesét.
Tanár kollégáimmal együtt hiszünk abban, hogy „…a mese

hõse legyõzi a teret és az idõt, vállal minden nehézséget, belevág a
lehetetlen feladatokba is, igazságot teremt a világban a gonosznak
mindig el kell buknia a jóval szemben.”
Pócsik Csilla
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Színpadi bemutató a Szent István
Általános Iskolában
Az Irodalmi õsz záró programját, a színpadi bemutatót 2016.
december 8-án tartottuk a Manga János Közösségi Házban. A 38. osztály tanulói az általuk választott mesét vitték színre. Lelkes
készülõdés elõzte meg a bemutatót. A háromtagú zsûri- Jusztin
Józsefné, Kaluzsa Mónika, Virágné Csábi Adrienn- nehéz döntés elõtt állt, hiszen valamennyi produkció színvonalas volt.
Végül a következõ eredmény született:
1. helyezett: 5. osztály
2. helyezett: 6. osztály
3. helyezett: 3. osztály
Jutalmuk egy-egy torta volt
A kimagasló színészi teljesítményért különdíjban részesült
Rácz Zsanett 7. osztályos, és Bada Dániel 3. osztályos tanuló.
Ezen alkalommal került sor az Irodalmi napló és mellékletei
díjazására is.
1. helyezett: Csipet-csapat
5. osztály
2. helyezett: Gumimacik
6. osztály
3. helyezett: Párduclányok
7. osztály
Jutalmul csokit, füzetet, tollat, ceruzát kaptak.
Az alsó tagozatos tanulók számára meghirdetett meseillusztráció és könyvjelzõkészítõ verseny díjazottjai:
Meseillusztráció:
1. helyezett: Bada Rozalinda
4. osztály
2. helyezett: Bangó Annabella 4. osztály
3. helyezett: Csemer Szilvia
4. osztály
Könyvjelzõ:
1. helyezett: Bada Klarissza
3. osztály
2. helyezett: Bangó Karolina
2. osztály
3. helyezett: Bangó Ariella
3. osztály
Különdíj: Csemer Patrik Junior 2. osztály
Az alsós nyertesek jutalma rajzfüzet, vízfesték, tempera volt.
Gratulálunk a nyerteseknek és valamennyi résztvevõnek.
Köszönetünket fejezzük ki a zsûri tagjainak, a programsorozat
szervezõinek és a tanulókat felkészítõ tanároknak. Pócsik Csilla
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Példaként állhat Õ az összes fiatalnak a faluban, különösen azoknak a fiataloknak, akik többre
érdemesek. Azt a tehetséget, tudást és akaratot ugyanis, amivel õt megáldotta Isten a legtöbben
bizony a falunktól messze kamatoztatták volna. De õ hazajött, akármilyen messzire jutott,
akármilyen lehetõsége akadt, hazajött. Olyan példa ez minden fiatalnak és akár idõsebbnek is,
amilyen kevés van másik, ha egyáltalán akad.
Mint ahogy olyan polgármesterbõl is kevés akad talán, aki mindenkivel megtalálja a szót, nem
csak az idõsebbekkel, hanem a fiatalokkal is, ismerte és értette a fiatalok gondolkodásmódját,
problémáit. A fiatalok is jól ismerhették Õt, mivel, ahogy mindenkihez, így hozzájuk is nagyon
nyitott, sõt kezdeményezõ volt. Tudom, hogy nagyon sok kérését teljesítette a hozzá forduló
fiataloknak, sokszor pedig ezekért cserébe pontosan annyit várt el, ami teljesíthetõ volt, de a
közösség mellett az adott fiatal, vagy csoport érdekét is szolgálta. Sokszor kérték tõle régebben,
még a rendszeres nyitva tartás ideje elõtt is a klub kulcsát, és Õ nem elhajtotta a fiatalokat, A 2015-ös tagsági póló átvételekor
hanem megbeszélte velük, kinek, meddig, mire kell a klub. A bulikat megértette, tudta, hogy a fiataloknak arra van szüksége, de
emellett elvárta, hogy utána a helyiséget mindig épségben és szépen, kitakarítva adják vissza. Tudta, hogy lehetõséget kell
teremteni a fiataloknak arra, hogy valahol összejöjjenek. A mûvelõdési házat ezért nem csak a programok idejére tarttatta nyitva az
aktuális dolgozóval, hanem elvárta az esti nyitva tartást és, hogy olyankor is legyenek a fiataloknak szervezett programok.
Megértette, ha a pultban ropogtatni és innivalót lehetett találni, mert tudta, hogy a kocsmákkal versenyezni nem lehet, de ahhoz,
hogy otthon érezze magát a fiatal, erre szükség van. Apróságoknak tûnhetnek ezek, de ebbõl látszik, hogy meghallgatta, megértette
és tudta, hogy a fiataloknak mire van szüksége. Ezekbõl aztán nagyon sokat tanulhattunk tõle, a felnõtté válás egyik fontos eleme,
hogy mi is megértsük, mit miért akar a társadalom és a közösség többi tagja tõlünk. Õ ezeket olyan módon közvetítette számunkra,
hogy világosan megértsük.
A Rimóci Ifjúsági Egyesület a kezdetektõl a támogatását élvezte, a 2009-es falunap, majd a jótékonysági bálokszervezésekor
megadta a lehetõséget, hogy a magunk kedve szerint alakítsuk a programot, és a munka gyümölcse mellett más hasznunk is
lehessen ezekbõl. 2012-ben személyesen intézte el, hogy az „ÁFÉSZ” raktárhelyiségét megkapjuk, aminek berendezése,
kialakítása és „üzemeltetése” megelégedéssel töltötte el, örült, hogy a fiatalok belakják a helyet. 2015-ben még be is lépett az
Egyesületbe.
Sosem vált belõle rugalmatlan felnõtt, én úgy gondolom, mindig maradt benne a fiatalságának lendületébõl. Annyi mindent
köszönhetünk neki mi, fiatalok, hogy felsorolni is nehéz, és sajnos sokan nem is tudják, hogy mennyit megtett annak érdekében, hogy
jó legyen Rimócon fiatalnak lenni.
A fiatalok nevében köszönök most el tõle, remélve, hogy sok fiatal emlékszik példaképként és jó tanítóként rá.
A Jó Isten adjon neki örök nyugodalmat!
Bablena Feri

Egy emlék...
Mély fájdalommal köszönünk el szeretett polgármesterünktõl, akinek a segítõkészsége
és kedvessége oly nagy volt… Bennem is maradt egy felejthetetlen emlék…
A két kis unokámmal, fájós lábbal elindultunk a szentmisére. Már késésben
voltunk, mire te autóval utolértél minket. Egy pillanatra hátratekintettél és
intettél, hogy tele vagytok. Mi haladtunk tovább, de te semmi perc alatt kiraktad
családodat a templom elõtt és visszajöttél értünk, ami nekem nagyon jólesett és
így mi is idõben odaértünk. Ezért a jó cselekedetedért is kérjük a jó Isten áldását
rád és az itt hagyott kedves családodra.Isten veled Andor! Nyugodjál békében!
Mari néni és Béla bácsi (Mócsány Béláné, Varsányi út)

Szomorú búcsú Beszkid Andortól (fõnökünktõl)
Egy olyan embertõl kell búcsút vennünk, aki gyermek volt, férj, családapa, testvér,
barát, polgármester, és még sorolhatnánk, hogy mi volt még számunkra Beszkid
Andor. De az biztos, hogy több volt a falunak, mint polgármester ezt bizonyítja az
a biztosan nem véletlen 26 év.
Nekünk a munkaadónk voltál, de sosem csak a munkakapcsolatunk alapján ítéltél
meg minket. Képes voltál igazi emberként látni az embereket, és ez a képességed
tett Téged olyanná, amilyen voltál. És ezért inkább köszönetet mondunk, még ha
így utólag is sikerül, kedves Andor. Hogy mindig segítettél bennünket, hogy
megannyi kirándulást tettél lehetõvé nekünk és a jelenléteddel színesítetted ezeket
az alkalmakat, hogy mindenhez volt egy-két jó szavad, hogy minden élethelyzethez volt a tarsolyodban valami igazán tanulságos tapasztalatod vagy történeted. És legfõképpen azért, mert nem csak a fõnökünk
voltál.
Sokan, sokféleképpen búcsúznak Tõled. Igazából nincsenek is szavak, melyek kellõképpen kifejeznék azt, hogy mennyire is hiányzol
mindenhonnan ahogyan tõlünk is. Isten Veled!
A szociális bolt dolgozói nevében: Vincze Ildikó
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Az ember. Ezzel kell kezdjem, mert egész élete errõl tesz bizonyságot, ez mindennek
alapja: az emberi személy minõsége. Az önzetlenség, az empátia, az odaszántság,
a szívós, kemény munka, megértõ türelem, de ugyanakkor elveken, erkölcsi
meggyõzõdésen nyugvó határozottság, állandó készenlét, és ami mindezt
elviselhetõvé tette, valami, bölcsességbõl fakadó, öniróniára is képes humor, derû
és belsõ harmónia. Mindez egyben a Teremtõjével való kapcsolatáról is
tanúskodik, mert emberfia, csak saját magától, erre képtelen!
Ezért lehetett gondos és szeretõ apa, mindenre és mindenkire figyelni képes
településvezetõ, a szükséget és a tennivalót azonnal felismerõ, tettre kész közösségi
ember, hasznos, életvidám, mások által elismert tagja minden szervezõdésnek,
testületnek, csapatnak, amiben valaha részt vett.
Ez a mélyen megélt, az odaszántságból következõ sérülékenységet vállaló,
esendõségét és gyengeségét belátó emberség a foglalata mindannak, amilyennek a
környezete, a társai, a kollégái, a barátai, a családja láthatta. Egyetlen
érdekcsoportnak, hatalmi holdudvarnak sem volt lekötelezettje, meg tudta õrizni
szabadságát, õszinteségét, nyíltságát. Mivel következetesen minõséget képviselt és
próbált érvényre juttatni, és mivel erre a mindenkori politika valójában érzéketlen,
sõt, adott esetben ellenérdekelt, folyamatos ellenszélben vállalta tetteit és azok
következményeit.
„. . . dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.”
Nem volt sem „balos”, sem „jobbos”, normális ember akart maradni, és úgy tûnik,
sikerült neki. Hogy milyen volt különbözõ vállalt szerepeiben, azt mások nálam
hitelesebben megtapasztalhatták. A teremtett emberi lényt tisztelem benne, õelõtte
hajtok fejet, és épp ettõl a valójától a legnehezebb biológiailag és fizikailag
elválnom.
......
Vasárnap reggel kaptam a hírt. Ültem az ágyam szélén értetlenül, süketen. Mi ez,
Uram? nézem a képét s a szemében ott az élet, amit Tõled kapott. Felfoghatatlan.
Miért a jók mennek el? Miért? Ki érti ezt?
„Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki,
az irgalmasságtevõk elragadtatnak, és senki nem fogja fel,
hogy a veszedelem elõl ragadtatik el az igaz.”
Te hívtad, hogy csináljon nap mint nap csodát a Tiéd lett és nem bánt idõt,
borostát, energiát. Miért hagytad mégis hogy hidrák, piócák ostoba
kaptafáksápadt mosolyú örök tunyák elemésszék?
Miért? Ki érti ezt?
„Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget
nyerjünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren
vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk Õvele.”
Nem a tiétek sem a nap, sem az óra és hagyd meg nekem az ítéletet! Bizony mondom
a mag, ha meg nem hal soha örökké életet nem ad s nem lenne ki a nyomdokába lép.
Ezért. Értitek ezt? A barátomtól nem búcsúzom, megmarad az, ami volt, mindent, ami
lényeges, megõriz az egy-húron pendülés.
.......
Hite és hitének cselekedetei adták tartását, ezért õrizhette meg sza-badságát,
amely keveseknek adatik meg, és amely az Isten békességé-nek gyümölcse. „Békét
hagyok rátok,az én békémet adom nektek.”
„Tudjuk, hogy az Isten szeretõknek minden javukra válik…”
Most mégis hogyan? „Útjait láttam, és meggyógyítom õt,
vezetem õt és vigasztalást nyújtok néki és gyászolóinak,
megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét.
Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr;
én meggyógyítom õt!”
A történet a temetéssel nyilvánvalóan nem ér véget, csak a szereposztás változik!
Vajha lenne elég bölcsesség és erõ a csöndes és hû öregekben, hogy a mohó
fiatalokat türtõztessék; vajha lenne elég alázat, hogy az örökséget ne elásni,
hanem kamatoztatni akarják!
„Legyen a csípõtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva.
„Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Õt, amíg közel van!”
„Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek,
s ne hagyd, hogy megszégyenüljek reménységemben!”
„A békesség Istene szenteljen meg titeket mindenben, és egész lelki valótok,
mind a lelketek, mind a testetek maradjon feddhetetlen
Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére.”
.......
Csütörtök este, a szentmise után volt az agapé, a Manga János Közösségi Házban.
Van ott, az elõtérben, egy hirdetõtábla. Annak jobb felsõ sarkában olvasható egy
mondat: „ A világ a példádtól fog megváltozni, nem a véleményedtõl!”
Andor üzent nekem, és ez jó.
Roy
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Kis késéssel, de nem elkésve...
Az igazság az, hogy nem bírtam magam összeszedni,
nem voltam rá képes, hogy az elõzõ újság hasábjain
köszönjek el Andortól. Most is nagyon nehéz, pedig
egy kis idõ már eltelt. Azt mondják, az idõ kegyes
lassan begyógyítja a sebeket. Sajnos nagyon sok
idõnek kell eltelnie, hogy az Andor hiánya miatt érzett
ûr, a keletkezett seb ne fájjon. Ezen sajnos az orvos
sem tud segíteni.
Andor nevének jelentése erõs, férfias. A jellemzések
szerint: ,,mindem élethelyzetben azonosul akaratával
és tetteivel. Jellemzõje a lovagiasság és az érzelmi
nyíltság. Szorgalmas és kitartó azokban a helyzetekben, ahol céljai vannak. A világ támasza.''
Igen, Õ mindannyiunk támasza volt mindig, minden
helyzetben.
– Jómagam 82-ben kezdtem a munkámat Rimócon, Õ
90-ben, az elsõ szabad választáson lett polgármester. Fiatal, lendületes volt, de fiatalon is valami
különleges bölcsesség áradt belõle. Nagyon jó volt
vele dolgozni, nagyon szerettem és nagyon tiszteltem. Valahogy minden probléma leegyszerûsödött,
ha vele megbeszélte az ember, kitisztultak és
helyükre kerültek a dolgok, megvolt a helyes út.
– Hogyan kapott a jó Istentõl ekkora értelmet,
érzelmet, tudást, türelmet, kitartást, higgadtságot?
Õ mindaz volt egyszemélybe, akit mi palócnak
hívunk, akit mi palócnak érzünk, amelyre mindannyian büszkék vagyunk.
– Megtanultuk tõle, mit jelent palócnak, magyarnak
lenni. Hogyan kell tisztelni és ápolni múltunkat, mit
jelentenek a hagyományok, mit jelent a palócok ízes
nyelvezete, híres és szívélyes vendéglátása, csillogó
humora, csavaros észjárása, ez mind Beszkid Andor
volt.
– Neki mindegy volt, hogy az idõsöket vagy, ahogy Õ
nevezte ,,szépkorúakat'' köszöntötte, hogy verset
mondott vagy a templomban beszélt, hogy Trianonra emlékezett, vagy Lengyelországba mondott
köszöntõt, hogy a rimóci utcán szólított meg valakit,
vagy egy értekezleten kellett közgazdaságilag megmagyarázni valamit, mindegyiket jól csinálta, ez is
Beszkid Andor volt.
– Amikor életem legválságosabb szakaszában
kétségbeesve felhívtam telefonon, hogy szükségem
lenne a segítségre, hogy Rimócra költözhessek, Õ
nem kérdezte, hogy miért? - csak annyit mondott
,,természetesen Doktornõ.'' ez is Beszkid Andor volt.
Jó volt vele beszélgetni. Jó lett volna még. Sokszor, sok
mindenrõl. A palócok hite szerint minden ember halálát
egy lefutó csillag jelzi az égen. Kedves Andor! Majd
kémleljük az eget sokkal gyakrabban, s ha csillaghullást
látunk, akkor is polgármesterünkre gondolunk.
Várjuk, hogy továbbra is adjon erõt, hitet, szorgalmat,
munkabírást, önbecsülést, palóc büszkeséget.
A ránk hagyott örökség nagy felelõsség! Mindannyiunknak kötelessége, hogy õrizzük meg Beszkid
Andort emlékezetünkben úgy, ahogyan Õ szerette és
tisztelte a rimóciakat, ahogyan sok felé hírét vitte kis
falunknak, amilyen tiszteletet vívott ki mindannyiunk
számára szerte az országba és országhatáron túl is.
Nagy a felelõsségünk abban, hogyan döntünk majd
rövid idõ múlva arról, hogy ki vigye tovább a lángot,
mely Rimócot továbbra is megvilágítja!
Nagy László versébõl idézve:
,,Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök-hegedût?
Lángot ki lehel deres ágra? Ki feszül föl a szivárványra?''
Dr. Verbói Klára
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Kirándulás az Operába!

Kedves gyerekek, tanártársaim, szülõk!
Elõször úgy gondoltam, hogy egy hagyományos cikkben írom
le az Irodalmi Õsz színdarabjainak bemutatóján szerzett élményeimet. De aztán stílust váltottam, és úgy gondoltam, hogy egy levél
személyesebb lenne. Hiszen amit ezen a délután köztetek megéltem, tartalmasabb volt, mint amire én számítottam. Bocsánat az
õszinteségemért, de amikor az igazgató úr felkért, hogy legyek a
rendezvény zsûrijének elnöke, a következõk peregtek le a szemeim
elõtt: aranyos, de túl nagy nyomot nem hagyó színdarabok,
hangoskodó szülõk, síró kisdedek a színpad elõtt, szerepükbe
belevihogó kiskamaszok, homlokukat törölgetõ tanárok. Túl nyers
voltam? Lehet, de higgyétek el, tapasztalataim mondatták ezt velem. És ehhez képest mit kaptam? Azt is elmondom. Összeszedett
osztályokat, önmagukat fegyelmezni tudó és akaró szereplõket.
Merész és játszani tudó gyerekeket. Színpadi trükköket. Erõs kezû,
és határozott tanárokat. Tisztelettudó közönséget, figyelmes, és
támaszt nyújtó szülõket. Drámát, és komédiát. Poénhegyeket.
Tehetséges tanulókat. Életet, amivel megtöltöttétek magatok körül
a levegõt. ÁLOMISKOLÁT láttam Megvalósított terveket láttam,
mögötte sok-sok munkát, veszõdést és kitartást. Tudom én, hogy
sokszor halljátok, hogy tanulni kell… De miért is? Hiszen annyi
tanult embert láttok magatok körül, akiknek mégsem megy olyan
jól a szekér. Most már tudnotok kell miért, hiszen ott, akkor délután
megtapasztaltátok: az elismerést, a sok jó szót és gratulációt, amit
kaptatok, azt a jóérzést, amit más nem tud adni, csak az, ha az
embert elismerik, tisztelik, szeretik. Ugye éreztétek ti is? Hogy
szerettük, amit csináltatok, és szerettük azokat, akik csinálták.
Egy olyan színpadi produkciósorozatot kaptam, ami még
napok múlva is jókedvre derített. Színházat csináltatok, ti így
együtt: tanulók, tanárok és szülõk. Mert az én álomiskolámban
úgy mennének a dolgok minden nap, ahogy tõletek láttam akkor
délután! Ti gyerekek tanáraitok irányításával és a lelkesedésével,
a szülõk támogatásával hoztatok létre valami értékeset. Mind a
három tényezõ kell ebbe az iskolába: tanár, diák, szülõ. Mindnek
ugyanúgy fontos szerepe van, hogy jól mûködjenek a mindennapok. Hiszen, ha egyik is közülük nem hajtja a biciklit, az
lassabban és nehézkesen fog menni, de akár meg is állhat. És
akkor mindenki csak mutogat: ez is miattatok volt! Pedig csak
dolgozni kell, és türelemmel lenni, betartani a szabályokat. Ugye
milyen egyszerûnek hangzik? Pedig mindig az egyszerû dolgok
a legnehezebbek. Gyerekek, van kiút, higgyétek el! De csak ti
dönthetitek el, akartok-e rajta tovább menni. A tanáraitok
segíthetnek, húzhatnak, erõsíthetnek benneteket, a szüleitek
húzhatnak elõre vagy hátra is akár. De menni nektek kell. És
nehéz lesz majd olykor… De most már tudjátok mit kaphattok a
kitartásotokért cserébe: egy jobb életet!
Kedves kollégáim! Nektek azt kívánom, hogy a jövõben sok
ilyen élményetek legyen, amikor a fáradságos munkának eredménye is van. Mert bizony nekünk, hátrányos helyzetû gyerekeket tanítóknak ebbõl jut a legkevesebb! És kedves szülõk: az iskolai élet a ti támogatásotok nélkül nem megy. Mindenki jobb életet
szeretne a gyerekének, de az munka és kitartás nélkül nem sikerül.
Álljatok tanáraik mellé, hogy együtt biztosabban sikerüljön!
Köszönöm az élményt nektek!
Szeretettel: Kaluzsa Mónika

2016. december 9.-én a Rimóci Szent István Általános
Iskola 45 diákja és 4 pedagógusa lehetõséget kapott az Erzsébet
Táborok Erzsébet Karácsony program keretében megnézni
Csajkovszkij Diótörõ balett elõadását az Operában.
Autóbuszunk a kora reggeli órában indult az iskola mellõl.
Az úton mesefilmeket néztünk, mely lekötötte a gyermekek
figyelmét, így gyorsan elrepült az út.
A megérkezéskor várnunk kellett egy kicsit, mely idõkeretet
a tízórai elfogyasztására használtuk ki. A várakozási idõben
megnézhettük az impozáns épület külsõ, majd belsõ sajátságos
jegyeit, melyre a gyermekek figyelmét az autóbuszban már felhívtuk.
Az elõadás elõtt tízóraival vártak minket vendéglátóink. A
svédasztalos vendéglátás keretében ötféle szendvics, háromféle
sütemény és hatféle folyadék közül választhattunk és fogyaszthattunk
Ezután következett az ülõhelyek elfoglalása. Mérhetetlenül
nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy közvetlenül a
színpad elõtt, a bal középsõ részt kaptuk meg ülõhelyeinket,
ahonnan gyermekeink a legjobban láthatták a színpadot.
Aztán elkezdõdött a program. Balog Zoltán miniszter úr
köszöntött minket és ezután felgördült a függöny. Nagy
izgatottsággal és várakozással vártunk erre a pillanatra. Az
ember a balettel úgy van, mint az operával. Az elsõ alkalommal
eldõl, hogy megszereti-e, vagy csak megtanulja tisztelni és
végigunatkozza az elõadásokat. A Diótörõ elõadásban nem volt
esély arra, hogy az ember unatkozzon. A jelmezek, a forgatag, a
színpadi berendezések és hátterek oly csodálatosak, hogy a
gyerekek tátott szájjal nézték az elõadást és csak annyit
hallottunk, hogy: Ó!,Azta!, De gyönyörû! Öröm volt nézni a
gyerekeket, ahogy mosolyogva, kikerekedett szemmel nézték
velünk együtt az elõadást. Az elsõ felvonás változatos és
gyönyörû volt. A második felvonásban megjelentek a szépséges
balett szólók. Itt már láttuk, hogy akad gyermek, aki nem lesz
balett-rajongó, de ettõl függetlenül türelmesen és érdeklõdve
néztük az elõadást. Csodálatos volt! Az elõadás után csomaggal
kedveskedtek nekünk, mely uzsonnát, édességcsomagot és
könyvet tartalmazott. A hazafelé indulás várakozási idejében
fényképezkedtünk az óriási fenyõfa alatt, majd hazáig meg sem
álltunk. Itthon már vártak minket a szülõk és a gyerekek már a
leszállás alkalmával kezdték mesélni élményeiket.
Minden tisztelet a szervezõknek! Minden csoport mellé
külön kísérõ volt kirendelve, aki segítette a csoport kikapcsolódását. A mi kísérõnk Lili volt és ezúton is köszönjük segítségét.
Tökéletesen megszervezett, gördülékenyen zajló program volt,
melyre a gyerekek azt mondták: Holnap is mehetünk! Nagyon
szépen köszönjük a lehetõséget, a szervezést és mindent, ami
ennek a csodálatos programnak a megvalósításához szükséges
volt.
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Január 7-én, vasárnap Urunk Jézus megkeresztelkedésének ünnepe. Ez alkalomból fogadják szeretettel a következõ imát:

Karácsonyvárás szülõkkel!

Hálaadás a keresztségért
Hálát adok neked, mennyei Atyám, hogy a katolikus egyházban megkereszteltek: megszabadítottál az áteredõ bûntõl, és felöltöztettél a
megszentelõ kegyelem ruhájába. Krisztus közösségének és az õ Testének tagja lettem, gyermekeddé fogadtál Atyám, és magadhoz
rendeltél az örök életbe. Amikor megkereszteltek kicsi gyermek voltam és nem tudtam mi történik velem. Most tudatosan, felnõtt fejjel
hálát adok irgalmas jóságodért, megújítom keresztségi fogadalmat és hitvallásomat.
Hiszek benned, Szentháromság Egy Isten, hiszek az Atyában, a Teremtõmben és Gondviselõmben, hiszek a Fiúban, aki megváltásunkért
emberré lett, hiszek a Szentlélekben, aki megszenteli az egyházat és szentté tesz minket. Ellene mondok a bûnnek, a gonosz minden
fajtájának, ellene mondok a sátánnak és minden csábításának. Jézus útján akarok járni, mert Õ az út, igazság és élet. Ámen

Iskolánkban évek óta szokás, hogy a karácsonyi
készülõdésbe és várakozásba az iskolás gyermekek szüleit is
bevonják egy délutánra, amikor gyermek és szülõ együtt
kézmûveskedhet, együtt készülhet az ünnepekre. Az idei
évben 2016. december 16. napjára, péntek délutánra esett ez
az idõpont.
Iskolánkban a Nemzeti Tehetséggondozó Pályázat
keretében 2016. szeptember 01-tõl 2017. május 31. napjáig
történik 15 tehetségígéret gondozása, fejlesztése. A pályázat
keretében felmértük az alsó tagozaton atehetségígéreteket és
a kiválasztott gyermekek számára heti rendszerességgel
kézmûves foglalkozásokat és táncos, játékos mozgásos foglalkozásokat tartunk. Ezen a napon a két program társult és
együttesen valósult meg. A gyerekek szüleikkel mézeskalácsot süthettek, gyertyát márthattak, karácsonyi asztaldíszt készthettek természetes anyagokból, valamint
fenyõfadíszeket alkothattak papírból. A jelen lévõk kiállítás
keretében nézhették meg a gyerekek évközi munkáját,
melyeket utána haza is vihettek. A nap végét Oláh József és
Oláhné Csercsics Ivett elõadása koronázta meg, ahol az
elõadás után Józsi bácsi és Ivett néni meséltek önmagukról,
életükrõl, majd egy játékos cigány tánc tanulás zárta a napot.
Természetesen nem maradhatott el a programról az ünnephez tartozó szaloncukor, mandarin sem, mely a megvendégelés része volt a gyermekek és szülõk körében.

Január ünnepi programjai:
Január 6. (péntek)
Január 8. (vasárnap)
Január 15. (vasárnap)
Január 22. (vasárnap)
Január 29. (vasárnap)

Vízkereszt. Három napkelti bölcs ünnepe (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) Szentmise este 6 órakor.
Urunk Jézus megkeresztelkedése. Szentmise szombaton este 6 órakor és vasárnap délelõtt 11 órakor.
Misében keresztségi fogadalomtétel.
Délelõtt 11 órakor szentmise, ½ 11-tõl megemlékezés Árpádházi Szent Margitról.
Délután 4 órakor szentmise (a délelõtti 11 órás mise helyett),
délután fél 4-tõl megemlékezés Boldog Batthyány Strattmann Lászlóról
Délelõtt 11 órakor szentmise, ½ 11-tõl imádság a Krisztusban hívõk egységéért.

Köszönet az elmúlt évért

Nagyné Mákos Izolda

Ünnepvárás
Mint minden évben, az idén is az alsó tagozatos kisiskolások karácsonyi mûsorral kedveskedtek az idõseknek és az
óvodásoknak. Tanulóink hatalmas lelkesedéssel és akarattal
készültek, tanulták a verseket, dalokat, szerepeket. Rengeteget próbáltunk, gyakoroltunk, csiszoltuk az elõadásmódot,
a hangsúlyozást, hogy minél maradandóbb élményt
nyújthassunk. December 19-én hétfõn délelõtt a Manga János
Közösségi Házban került sor arra az elõadásra, melyet a
gondozási központ szervezett az idõseknek. A gyerekek
izgatottan várták a kezdést, nézegették, hogy megtelnek-e a
kijelölt sorok.
A karácsonyi zene megteremtette az ünnepélyes
hangulatot, majd a kis Jézus születésének történetét adtuk elõ
versekbe, énekekbe, narrátori szerepbe fûzve. A nénik és
bácsik meghatódva nézték a mûsort, bizony sokuk szemében
megcsillantak az örömkönnyek is. Ezután a gyermekek
boldog karácsonyt kívánva átadták a nagy gonddal készített
ajándékainkat, az angyalkákat és melléje szaloncukrot. A
Gondozási Központ dolgozói süteménnyel és üdítõvel kedveskedtek a nézõknek és a gyerekeknek is. Jólesõ érzés volt
látni a két generáció boldog beszélgetését, barátkozását.
Kedden, 20-án délelõtt ugyanezt az ünnepi mûsort adtuk
elõ az óvodásoknak is. A kis lurkók hatalmas csöndben, tágra
nyílt szemekkel nézték az iskolásokat, figyelmesen hallgatták
az elõadást. Nekik, valamint az óvó néniknek és dajka néniknek szaloncukorral kedveskedtünk.
Persze nem maradhatott el a finom mézeskalács sem,
mellyel megvendégeltek minket. Testvéri ölelgetés, vidám
beszélgetés után tértünk vissza az iskolába.
A gyerekek aznap többször is emlegették a két programot,
amely a karácsonyi készülõdés, az ünnepvárás része volt.

Szeretnék mindannyiunk nevében köszönetet mondani a jó Istennek, hogy annyi sok szép esemény és együttmûködés történt egyházközségünkben, faluközösségünkben. Szeretettel gondolok vissza nemzeti ünnepeinkre: március 15-re, augusztus 20-ra, október 6-ra, október
23-ra. Köszönet a szervezõknek és az ünnepi mûsort adóknak. Együtt ünnepeltük az egyházi ünnepeket is: Húsvétot, anyák napját,
elsõáldozást, pünkösdöt, Úrnapját, bérmálkozást. Külön köszönjük a passió énekes és szereplõs formában történõ elõadását. Köszönjük a
felnõtteknek és bérmálkozó fiataloknak. Köszönjük a herencsényi Palócok Vigyázó Nagykeresztjéhez, a mátraverebély-szentkúti, és a
gyöngyösi Mária kegyhelyhez történõ bensõséges zarándoklatokat. Lélekemelõ volt a mindenszenteki ünnepség és a temetõi áhítat.
Külön köszönöm a gondviselõ Istennek a ferences atyákat, akik lelkigyakorlatokkal és gyóntatásokkal segítették adventi készületünket és
templomunk védõszentjének Szent Miklósnak megünneplését. Számomra különösen öröm volt, hogy a hívek közül sokan részt vettek a
lelkigyakorlaton és az adventi hajnali miséken. Ezeket az alkalmakat felhasználták a lelki gyógyulásra, szentgyónásra. Így nem volt
torlódás az ünnepek elõtt. Õrizzük meg és tovább erõsítsük buzgóságunkat. Így Isten áldása lesz rajtunk és az utánunk következõkön.
Köszönjük a képviselõ-testület helytállását, a Szent József Katolikus Férfiszövetség közösségének segítségét és a segítõ fiatalok,
felnõttek, idõsek, segítõ munkálkodását. Igaz, hogy fáj és nehezen értem meg, hogy még mindig nem tudjuk feledni a régi sérelmeket,
holott teljes odaadással lehetne szolgálni egyházközségünk, faluközösségünk továbbfejlõdését.
Köszönetet mondok kántorunk énekvezetésének, a rezesbandának, a harmonikásoknak, az énekeseknek és a gitárosoknak, akik színesebbé teszik Istentiszteleteinket, ünnepeinket. Köszönet a sekrestyésnek, aki tiszta, rendezett templommal vár bennünket, adminisztrációs
munkájával pedig segítségünkre van. Köszönet a virágdíszítõknek; köszönet, akik elvégzik az oltárterítõk elrendezését. Köszönet, akik
templomunkat, plébániánkat kívül-belül tisztán és rendben tartják.
Végül köszönjük, akik becsülettel befizetik az „egyházadót”. Köszönjük a jószívû perselyadományukat. Némelyek bõkezûen teszik ezt,
gondolva, hogy szükséges pótolni a nem támogatók kiesõ részét. Isten áldjon meg mindenkit, aki bármi módon segíti Egyházközségünket.
Szeretettel: József atya

Karácsonyi mûsor
December 24-én (szombaton) az éjféli misén és december 26-án (hétfõn) délután 3 órakor közösségünk „kis” csapata elõadta a „Szent
Erzsébet karácsonya” címû mûsort négy felvonásban. Az elõadást a harmonikások és a rezesbanda segítették. Minden felvonásban más-más
szereplõ játszotta el Erzsébet szerepét, illetve minden felvonásban karácsonyi hangulat uralkodott. Az elsõ felvonásban a kis Erzsébetet
mutatták be. Krisztusi jósága már fiatal korában megmutatkozik, amije volt, mindig megosztotta szegényebb társai között. Erzsébet a
második felvonásban már Wartburgba élt, mivel eljegyezték Lajos gróffal. Igazi nemes lelkû, Istenfélõ, emberszeretõ lánnyá cseperedett,
azonban honvágya volt, így lázadt sorsa ellen. Leendõ anyósát zavarta Erzsébet Istenbe vetett hite, szerénysége. Nem nézték jó szemmel
adakozását, a szegények iránti együttérzését. Erzsébet sokat szenvedett ezért, de mindig türelemmel, udvariasan válaszolt a sok sérelemre.
A harmadik felvonásban a már a házas Erzsébet jelenik meg. Bemutatták Erzsébet szeretetét férje iránt, mégis Isten volt az, aki Erzsébetet
egészen lefoglalta magának. Egyszer egy leprást vitt férje ágyába, hogy ápolhassa. Mikor Lajos hazaérkezett kérdõre vonta feleségét, azonban
amint belépett a szobába meglátta tulajdon ágyában a megfeszített Krisztust. Ettõl kezdve még bensõségesebb lett kölcsönös szeretetük.
A negyedik felvonásban az özvegy Erzsébetet láthattuk. Lajos csatlakozott a keresztes hadjárathoz, azonban betegségben elhunyt.
Erzsébetet ezért kiûzték a várból, gyermekeivel együtt. Karácsony éjszakáján bekopogott a ferences rendházban és attól a naptól kezdve
ott szolgált, mint betegápoló. Özvegyi javaiból kórházat és idõsotthont rendezett be. Az evangéliumot minden fenntartás nélkül követte.
Halála után 4 évvel IX. Gergely Pápa szentté avatta.
Gratulálok az egyház közösség nevében is a szereplõknek, nagyon ügyesek voltak mindkét alkalommal!
Valentina
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Újévi gondolatok
A karácsonyi öröm még egészen eltölt bennünket. Lelkünk tele van csodálkozással, hogy Isten
testvérünk lett. Ez a karácsonyi szózat lényege és magja: hogy Isten nemcsak a világmindenség távoli
megfoghatatlan és felfoghatatlan Istene. Istenünk belép a földi vándorutunkba, megosztva sorsunkat
és vándorlásunkat, testvérünk lett. Vállalta a teljes emberi életünket: fogantatásunk elsõ pillanatától
kezdve az utolsó leheletig. Vállalta a kis csecsemõk, gyerekek, fiatalok, felnõttek, szenvedõk és a
haldoklók életét. Megélte, megszentelte, hogy életünk példaképe és erõforrása legyen. Ugyanazt az
életet élte, ugyanazokat az emberi gondokat és megpróbáltatásokat, mint mi. Ez a karácsony titka.
Az idõ azonban nem áll meg. Néhány nappal korábban a polgári életben: újévet írtunk. Egyházi
életben pedig Jézus és Mária ünnepnapja volt. Aggodalommal és félelemmel, de szent reménységgel
eltelve. „Boldog Újesztendõt!” „sok szerencsét az újesztendõben…”- kívántunk egymásnak. E
kívánságokkal jó egészségre; hivatásunkban, családi életünkben sikerre, megelégedettségre; a bajok
és nehézségekhez erõre, pénzre, hosszú életre gondoltunk.
Az egyház nem kiált felénk gondolkodás nélkül „Boldog Újesztendõt”, mert tudja, hogy pusztán a
kívánságtól semmi sem függ. Hanem az újév evangéliumában megismételi a karácsony üzenetét
„Isten emberré lett, Isten testvérünk lett.” Régen így köszöntötték egymást az emberek:
„Megszületett Urunk Jézus, örvendjünk.” Válasz: „Benned is szülessen meg! Alleluja.” Ma gyakran
lehet hallani, mint jókívánságot: Bízd újra életedet Krisztusra! /BUÉK/
Néhány napja tehát elindult 2017 éve. Újév, Úgy képzeljük el, mint valami könyvet, amelynek 365 lapja van. De ezek a lapok még
nincsenek megírva. Mivel akarjuk kitölteni? Milyen tartalmat adunk neki? Mit írjunk e könyv elsõ oldalára? Írjuk e könyv elsõ oldalára…
Megmondja nemzeti imánk, alkotmányunk elsõ mondata: „Isten, áld meg a magyart!” Isten áldásával, Édesanyánk, Mária oltalmával
indítjuk az újesztendõt. Sokszor visszaemlékszem édesapám szavaira, mikor elindult otthonról, vagy nekivágtunk a búzatáblának. Elsõ
kaszavágás elõtt: „Uram, Jézus segíts meg!” Jézus mondta: „kérjetek és adatik nektek!” Erre a tartalomra gondolunk, amikor elmondjuk
egymásnak újévi kívánságainkat. Még hozzáfûzném a magam részérõl édesapám gyakori mondását „Segíts magadon, Isten is megsegít.”
Kövessük Jézus példáját különféle élethelyzetekben, Õ tovább segít bennünket.
Szeretettel: József atya

Rám bízhatod magad!
Jézus szívbõl szereti a gyermekeket, magához öleli õket. Betegekre ráteszi kezét, hogy meggyógyuljanak. Könnyekre fakad, amikor
hallja, hogy barátja meghalt. Megengedi, hogy egy asszony drága narduszkenetet öntsön lábaira és könnyeivel öntözze azokat. A
szamaritánus nõtõl korty vizet kért, mert megszomjazott. Az emberek maguk készítette börtönét újra és újra feltöri, ha a bûnösök hozzá
térnek. A betegeket és bûnösöket kézen fogja, hogy új jövõbe vezesse õket. S amikor mindezt teszi, a legtisztább szeretetnek jeleit mutatja
föl, hogy állandóan új és új módon az ember tudomására adja: Szeretlek téged! Nem élsz egyedül, elhagyatva! - Milyen jó, ha veled
vagyok! - Rám bízhatod magad! - Fölkelhetsz bûneidbõl, újjászülethetsz. - Légy biztos benne: érdemes élni! A te életednek is van
jövõje!
József Bill írása

Az Úr napját szenteld meg!
2017. január elseje, újév napja vasárnapra esett. Úgy éreztük, hogy
néhány fontos és szép gondolatot írunk a vasárnapról az Úr napjáról.
Dolgozunk. Bevásárolunk. Különféle ügyeket intézünk. Arcunk
verejtékével keressük mindennapi kenyerünket. Veszõdünk a
munkatársakkal és bosszankodunk a forgalmi dugó, a járókelõk
lökdösõdése és az utcai zaj miatt. A legtöbb ember ideges, fáradt,
mókuskerékben érzi magát, elfelejt élni. Így telik el egyik hét a
másik után, így múlnak el a hónapok, így rohan el az élet.
De elképzelhetõ, hogy a mai ember a korunk átalakulásával járó
embertelen körülmények és a szürke hétköznapok ellenére is megtalálja a szebb, teljesebb életre vivõ utat. Ehhez lényegesen hozzájárul a vasárnap keresztény megünneplése. Ezért újra fel kell
fedeznünk az Úr napját, amelyet akarata szerint a pihenés mellet
még meg is kell szentelnünk. Néhány gondolattal szeretnénk felhívni a figyelmet, miként szenteljük meg a vasárnapot:
1. Kezdjük a vasárnapot szombat este!
Sokszor már az este eldönti a következõ nap kimenetelét. Ezért
jobb, ha már szombat este pontot teszünk minden hétköznapi
munka végére, és például közös ünnepi vacsorával vezetjük be a
vasárnapot. Egy ilyen vacsorának lényegesen különböznie kell a
futtában bekapott többi étkezéstõl. Egyébként a tévézés, internetezés megmérgezi sok család egész vasárnapját.
2. Gyújtsunk gyertyát!
Minden vasárnap egy kicsit húsvét is az égõ gyertya a feltámadt
Krisztus jelképe, ennek otthonunkban sajátos helye lehet, vagy
asztalunkat díszítheti.
3. Öltözzünk másképp!
Miért ne lehetne ismét „vasárnapi” ruhánk? Ez a ruha nem kell,
hogy rendkívüli legyen, de ki kell fejeznie, hogy ma ünnep van. Ez

a nap más, mint a többi, ezért „kicsípem” magam. Egyébként, aki
vasárnap hanyagul öltözik, elárulja, hogy számára ez a nap csak
pihenésre, esetleg lõdörgésre, semmittevésre való. De a vasárnap
ennél sokkal több.
4. Legyen a szentmise a vasárnap csúcspontja!
Szentmise nélkül nincs igazi vasárnap, mert az csak a feltámadt
Krisztus dicsõségétõl nyerhet fényt. Itt árad az új élet éltetõ vize,
melybõl merítenünk kell. Ezért nincs semmi értelme a pusztán
kötelezõ szentmisehallgatásnak! Menjünk oda örömmel, és
hagyjuk a Krisztusi öröm szikráját szívünkben fellobbanni. Szép,
ha a család együtt megy misére és utána családi körben még a
prédikációról is elbeszélgetnek. Szenteljünk erre idõt, és vigyük át
a szentmisébõl a hétköznapokra valamit.
5. Ne kritizáljunk!
A vasárnap azt jelenti, hogy Isten elfogad bennünket. Jó lehet a
kritika hét közben, de vasárnap le kell mondanunk a zsörtölõdésrõl,
megszólásról és a folytonos elégedetlenségrõl…
6. Szakítsunk idõt barátságra és csendre! Családi kapcsolatok
ápolására.
Hagyjuk el a hétköznapi teendõinket és minden érdek nélkül
legyünk egymás javára! Legyen az idõ az egyik legszebb vasárnapi
ajándék, amelyet közös beszélgetéssel, játékkal, zenéléssel, vagy
sétával, kirándulással is eltölthetünk. Jusson idõnk vasárnap
olvasásra, csendre, elmélkedésre.
7. Gyakoroljunk vendégszeretetet!
Jó egymást elfogadni úgy, amint Isten elfogadott bennünket. Baráti
összejöveteleken általában jól érezzük magunkat, örvendünk
egymásnak, az életnek, az igazi életnek.
Adja Isten, hogy mindenki megértse az Úr napja megszentelésének fontosságát, és ez által örömült és életünk teljes legyen.
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PEDAGÓGUSAINK XVII. - Brezanóczy István munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt korábban községünkben
tanítani. Brezanóczy István négy évig tanított községünkben, azóta pedig Balassagyarmaton a Balassi Bálint Gimnázium pedagógusa. A
véletlen folytán derült ki, hogy õ is tanított Rimócon, de amikor továbbították neki felkérésünket, egybõl igent mondott.Fogadják szeretettel most
az õ visszaemlékezését.
Vincze Nikolett
Nagyon örültem a felkérésnek és
lehetõségnek, hogy írjak pár sort
arról az idõszakról, amit Rimócon
töltöttem tanárként. 1982 és 1986
között dolgoztam a községben, az
általános iskolában orosz nyelvet,
történelmet és rajzot tanítottam és
emellett osztályfõnökként is kipróbálhattam magam. Mivel mindez
tényleg nagyon régen volt és azóta nagyon sok minden történt és
változott mind a község életében
és velem is, ezért most már itt az
ideje, hogy végre bemutatkozzak:
Brezanóczy István vagyok,
angol-orosz és történelem szakos
tanár, jelenleg a Balassagyarmati
Balassi Bálint Gimnáziumban dolgozom azóta, hogy Rimócról
eljöttem.
Nagyon sok minden történt velem azóta, hogy eljöttem
Rimócról, igyekeztem továbbfejlõdni elsõsorban szakmailag: a
fõiskola elvégzése után, a Debreceni Egyetemen szereztem
diplomát, ezt követõen az ELTE-n szereztem angol nyelvtanári
diplomát, majd újra az ELTE-n diplomáztam angol nyelv-és
irodalom szakos tanárként. Ezt követõen a Budapesti Gazdasági Fõiskolát végeztem el, ahol nemzetközi kapcsolatok szakon
kaptam mesterdiplomát.
A családomról is fontosnak tartom elmondani, hogy két gyermekem van Annamária és István Ferenc, akinek nemrég ünnepeltük harmadik születésnapját.
Arról az idõszakról, amikor Rimócra kerültem, nagyon sokat és
hosszan lehetne írni. Az emlékek jobban elõjönnének, ha
egyszer lenne egy olyan találkozó, melynek a következõ lenne a
témája: "Egykor Rimócon voltam pedagógus...", mivel egy ilyen
összejövetel alkalmával még könnyebb felidézni a múltat...
Milyen is volt Rimócon tanítani? Azért, hogy el ne vesszek a
részletekben, csak pár dolgot szeretnék felidézni a múltból: a
tantestületet, a diákokat, a szülõket és a hangulatot.

Kikkel is dolgoztam együtt? Kik is voltak a kollégáim? Virág
Vincéné, Pócsik Sándor, Pócsik Sándorné, Herczog Györgyné,
Józsa Dezsõ, Golyánné Kati, Veress Attila és még sokan mások,
akikkel nagyon jó volt együtt dolgozni, mivel a tantestületet a mai
napig emlegetem a jó hangulat, a kellemes együttlét és családias légkör miatt.
A szülõk, a rimóci szülõk segítõkészsége példaértékû volt. Csak
néhány példát emelnék ki. Történelem tanárként a diákokkal
elkezdtünk anyagot gyûjteni egy kis helytörténeti gyûjtemény,
kiállítási anyagához. A rengeteg tárgyi emléken kívül még egy
szekeret is kaptunk, amelyet a diákokkal lefestettünk és az
iskola elõkertjében helyeztünk el.
Ezt csak az múlta felül, amikor egy nap Hurják Mónika nagymamája egy egész szövõszéket hozott, hogy a gyerekek lássák
hogyan is volt régen...

Laczkó Tamás apukája idejét nem sajnálva polcokat készített a
kis múzeumunk tárgyainak. Elég volt egy szó és jöttek, segítettek, szépítették az iskolát. Nagyon barátságos, jóindulatú,
érdeklõdõ és segítõkész
szülõkre tudok visszaemlékezni.
Milyenek is voltak akkor a
diákok? Vidámak, kedvesek,
volt humorok, szerettek kirándulni és lehetett rájuk
számítani. Nagyon sokat
kirándultunk a Rimócot körülvevõ dombokon. Ezeknek a
kirándulásoknak a jó hangulatát az teremtette meg, hogy
a tervezés csupán abból állt,
hogy megkérdeztem: „Van kedvetek délután kirándulni egyet?”
És már indultunk is szendvicsekkel és innivalóval felszerelkezve
valamelyik dombra, hogy onnan nézzünk vissza a falura.
Szánkózni is nagyon sokat jártunk egészen addig, amíg egy
decemberi napon nem ültünk fel négyen egy szánkóra, én ültem
elöl, mögöttem négy diák. Száguldottunk lefelé amikor a szánkó
váratlanul elakadt és elõrecsúsztunk a hóba. Amikor fölálltam és
hátranéztem, láttam, hogy a diákok a kacagástól nem bírtak
felkelni egy - szánkóból kiálló - szög végighasította a nadrágom.
Visszaindultunk az iskolába és a gyerekek szorosan mellettem
jöttek, hogy senki se lássa, hogy mi történt. Amikor beértünk a
faluba, szaladtak haza tûért és cérnáért, hogy segítsenek összevarrni a nadrágom, hogy hazaindulhassak Szécsénybe.
Ezt a két dolgot azért említettem meg, hogy a tanuláson túl volt a
gyerekekben egy nagyon erõs ragaszkodás, segítõkészség és
szeretet-akit a szívükbe fogadtak, azért mindent megtettek.
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

Boldog Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Hepatitis A (fertõzõ májgyulladás)

Szitáné Mócsány Zsuzsa

Az elmúlt év decemberébõl, sok szép emlék maradt meg
számunkra. A Mikulás szép számmal osztotta ajándékait a
zsákokba, amit elõzõleg már ügyes szülõk megvarrtak
gyermekeik számára. Köszönet a RNÖ-nak, amiért támogatta a Mikulás rendezvényünket.
Egész hónapban készültünk az ünnepekre. Mézeskalács, ajándékok, díszek, dekorációk kerültek a családok
asztalára, melyeket a gyerekházban kreatív szülõk alkottak
meg. Együtt zenéltünk, énekeltünk és díszítettük a gyerekház karácsonyfáját, késõbb elbúcsúztattuk az óévet. A
karácsonyi fotózás, a boldog gyermekarcokat és az idõ
pillanatait megörökíteni számunkra is élmény volt. Új
program volt a baby angol ahol angolul folyt a mondókázás
és a játék. Januárban folytatjuk a szülõi és gyermek
foglalkozásokat és elkezdõdik a farsangi készülõdés.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

Idõsek karácsonya
2016. december 19-én rendezte meg a Gondozási Központ az idõsek
karácsonyát, melynek már hagyományosan az IKSZT adott helyet.
Beszkid János alpolgármester úr köszöntõje után a Rimóci
Nyulacska Óvodásainak betlehemes játékát tekinthettük meg, majd a
Szent István Általános Iskola alsó tagozatos diákjai énekes verses
karácsonyi mûsorral készültek az idõseknek.
A mûsor végén ajándékokkal kedveskedtek a gyerekek a jelenlévõ
idõseknek, közös süteményezés, üdítõzés és beszélgetés után egy
kellemes délelõttöt eltöltve tértünk haza.
Köszönjük a gyerekeknek a szép színvonalas mûsort, valamint a
felkészítõ pedagógusoknak és óvodapedagógusoknak, hogy minden
évben megörvendeztetnek minket kedves mûsorukkal.
A Gondozási Központ mindenkinek békés, boldog új esztendõt
kíván.
Bablena Péterné

Nyugdíjba vonult kedves kolléganõnk
2016. december 21-én köszöntünk el kolléganõnktõl Percze Barnáné Marikától, aki a 40 év
szolgálati idõ megszerzése után nyugdíjba vonult.
A búcsúzás mindig nehéz, kerestük a szavakat, amellyel méltán megköszönhettük neki munkáját.
40 esztendeig csörgött minden nap az órája és indult Marika a munkába, 40 évvel ezelõtt maga se,
gondolta volna, hogy milyen hamar eljön a nap, amikor a búcsú percei fognak következni. A 40 évbõl
nagyon sok szép emléket õriz, voltak szép napok, vidám percek amikor a munkaidõ elrepült gyorsan,
és voltak nehéz napok, végtelennek tûnõ órák, amikor az óra ólomlábon járt. A 40 év alatt sok
kollégával került kapcsolatba, reméljük barátságok is születtek.
A rimóci konyhán is hosszú idõt töltött, szerettük csendes, halk természetét, ha már valamiért
felemelte hangját, akkor tudtuk tényleg baj van. Napról-napra tette a dolgát, készítette a finom
ételeket, számíthattunk rá a mindennapokban. Nem panaszkodott, ha felvette a fehér köpenyt, akkor
céltudatosan és rendületlenül végezte a feladatokat, kenõdtek a kenyerek, pucolódtak a répák, aprítódtak a húsok, pirult a rántás,
tisztultak az edények, és még lehetne hosszasan sorolni.
Féltünk attól a naptól, amikor tudtuk nem jön már, oszlopos, erõs tagot veszített a konyha, mert tudtuk nincs az a munka, ami
rajta kifogna. „ Meg kell csinálni, el kell végezni” volt a jelmondata, nem vitatkozott, a kiszabott feladatokat a legjobb tudása
szerint elvégezte. Bár a konyhai munka egészségét nem kímélte, tudtuk milyen gerincfájdalmakkal küszködött, mégis igyekezett
félretenni ezeket a problémákat és úgy végezni a munkáját, mintha egészséges lenne.
A munka mellett pedig nap, mint nap ellátta családanyai, háziasszonyi feladatait is maximálisan. Köszönjük Marikának, hogy
jó kolléga volt, számíthattunk rá hétfõn, de számíthattunk rá hétvégén is. Jó közösségi ember volt, szívesen beszéltük meg vele
gondjainkat, bajainkat is, hiányozni fog nekünk, mert a mindennapjaink része volt.
Ennek ellenére szívbõl örülünk neki, hogy sikerült nyugdíjba mennie, büszkék vagyunk rá, hogy vele dolgozhattunk és
kívánjuk, hogy hosszú-hosszú éveken át tudja élvezni a nyugdíjas éveket. Tudjuk feltalálja magát, és megtalálja a nyugdíjas évek
szépségeit elõnyeit. Kívánjuk, hogy jó egészsége legyen még sokáig, hiszen most már a legfontosabb, hogy sokáig élvezhesse
gyermeke, férje társaságában töltött idõket és tudja még segíteni édesanyját a mindennapokban, de kívánjuk, hogy kellõ idõt tudjon
saját magára is fordítani.
40 év a számok tükrében: 40 év, 480 hónap, 10.040 munkanap, 80.320 munkaóra, 4.819.200 perc a munkában. Kedves Marika,
minimum ennyit kívánnak még neked nyugdíjas éveidre szeretetben, boldogságban és egészségben a Gondozási Központ Dolgozói.

Bizonyára több emberhez eljutott a hír, hogy kis falunkban
járvány ütötte fel a fejét.
Nincs karantén, nem történ meg intézmények bezárása, nem
kell senkinek attól tartania, hogy nem élhetné eddigi megszokott életét, de valami mégis megváltozott. Az emberek érdeklõdnek, tájékozódnak vajon van-e félni valónk, oda kell-e
valamire figyelnünk, mi zajlik környezetünkben.
Röviden magáról a Hepatitis A fertõzésrõl:
A hepatitis A vírus fertõzése a gyomor-bélrendszer útján jön
létre. A vírus a fertõzött ember székletével a környezetbe kerül, ahol
nagyon sokáig életképes, majd szennyezett étel, ital, kéz csatorna
szabad vizek közvetítésével más emberekre is átterjedhet.
Terjedésében fontos a higienes viszonyok és személyes
viselkedés szerepe.
A fertõzés nagy része tünetmentesen zajlik, ilyenkor a
fertõzés továbbadása ugyanúgy történik, mint tünetekkel járó
betegség esetén.
A lappangási idõ átlagosan 4 hét de a fertõzött személy ez
idõ alatt már fertõz.
Milyen tünetek kelthetnek gyanút ? Fáradtság, levertség,
rossz közérzet, étvágytalanság, hányinger, hányás. Sötétzöld
vizelet, jobb bordaív alatti fájdalom. Sárga színûvé válhat a bõr
és a szemek fehérje. A diagnózis felállítását labor vizsgálat
erõsíti meg.
És a legfontosabb, hogyan elõzhetem meg ? Fontos az
alapvetõ járványügyi szabályok betartása. A beteg ne menjen
közösségbe, személyes tisztálkodási eszközeit megfelelõen
tisztán kell tartani. Alapvetõ, hogy személyes tisztálkodási
eszközeinket senki más nem használhatja. Különösen növeli a
fertõzés kockázatát dohányosoknál, ha más cigijébe beleszívunk, illetve eldobott csikket felveszünk.
Megelõzésképpen, mindenképen javasolt a gyakoribb
kézmosás, mely speciális fertõtlenítõ szerrel (virucid,

Egyébként…
Egyébként... van olyan, hogy a közösség ereje?
A közösség több, mint tagjainak összessége
(1+1>2), de attól még a tagjai alkotják. A közösség
erejét az adja, hogy együtt tesznek céljuk érdekében.
Ez az erõ bármire képes lehet, de csak akkor, ha a
csoport tagjai is képesek a cselekvésre. Semmi ereje
annak a közösségnek, ami csak nevében alkot egységet, de a tagok nem vállalnak sem feladatot, sem
felelõsséget.
Ha tehát egy adott problémát meg kell oldani, nem
lehet a cselekvés alól a tagoknak kibújni. Ha nem
tettel, akkor legalább szóval közösséget kell vállalni
azzal, aki megteszi a kötelességét. E nélkül nincs szó
közösségrõl. Egy csoport vezetõje sem tehet semmit
érdemben, ha a csoport többi tagja nem támogatja
ebben. Még rosszabb a helyzet, ha magát a közösség

13

baktericid jelzéssel ellátott kézmosószerrel) történjen. Ezzel
nemcsak az aktuális járványt, de más fertõzéseket is
elkerülhetünk.
Röviden arról mi is történt? Több alkalommal járt itt a
megyei illetve a balassagyarmati Járványügyi Felügyelõség
(ANTSZ). Elrendelte a járvány megelõzésével kapcsolatos
védõoltást az intézményekben, érintett családoknál. Eddig a
védõoltásban részesültek száma 250 fõ környékén tart. Minden
közintézménynél fokozottabb fertõtlenítés történik, és ígéretet
kaptunkaz ANTSZ részérõl arra, hogy ellenõrizni fogják
történt-e pozitív irányú változás egyes családok körében a
higieniabetartása tekintetében.
Sok kérdés nyitott marad, de egy biztos. Nekünk,
szakembereknek, a falu vezetésének, intézményeknek, de
legfõképp a faluban eddig higiéniai hiányosságokkal élõ
embereknek, több mindenre felhívja a figyelmet. Elsõsorban
sokkal jobban oda kell figyelni környezetünkre, arra, hogy
nemcsak magunkért, de családunkért, társainkért is felelõsek
vagyunk. Egy járvány nemcsak egy embert, hanem családtagot,
rokonokat, munkatársakat, szinte az egész falut érinti. Éppen
ezért a jövõben nagyobb hangsúlyt kell helyezni élõ környezetünk, falunk tisztaságára. Összefogással el kell érni azt, hogy
mindenki megértse, felfogja, hogy felelõs elsõsorban a saját
maga, de ezen felül családja, környezete tisztaságáért. Ha
közösségben akarunk élni, és ehhez a közösséghez tartozni,
akkor be kell tartani az alapvetõ viselkedési normákat a
megfelelõ életkörülményeket. Elengedhetetlen követelmény a
vezetékes víz, a megfelelõ illem helyiség, a háztartási hulladék,
szemét elõírás szerû elhelyezése. Senkit nem szeretnék ezekkel
a gondolatokkal megsérteni, de abban biztos vagyok, hogy a
szegénység nem egyenlõ a piszokkal, kosszal, a rendetlen
életkörülménnyel. Bármilyen körülmények között élünk
alapvetõ követelmény az ápoltság, a tiszta lakás, tiszta lakókörnyezet. Nem veszélyeztethetjük mások egészségét.
Perczéné Mócsány Gyöngyi

rombolását hagyják szó nélkül a tagok. A birkák és egyéb
jószágok hagyják szó nélkül az ellenük (akár, mint
közösségük) ellen elkövetett bûnöket, egy tisztán
gondolkodó embernek éreznie kell magában a késztetést,
hogy magáért, csoportjáért, családjáért, közösségéért
kötelességét teljesítse. Aki nem így tesz az vagy ostoba,
vagy gyáva. A közösség ereje a tagjaiban rejlik, és ez az erõ
csak akkor érvényesíthetõ, ha a tagok maguk kötelességtudók. Gyáva katonákkal nem lehet csatát nyerni, de akkor
a bátor katonák is meghalnak. Nem lehet ott kenyeret
reggelrõl venni, ahol a pékek lusták korán kelni, de a vevõk
maradnak éhen. A hajó is gyorsabban süllyed, ha valaki
nem akarja a vizet lapátolni, de a többiek is odavesznek. A
kõmûvesbrigádban ugyan nem marad sokáig, aki csak
támasztja a lapátot, de a többieknek tart tovább a munka.
Az a rendezvény, amit egy-két bunkó a többi résztvevõ
csendes jóváhagyásával zavar, túl hamar véget érhet.
Gyáva nem való katonának, késõn kelõ péknek, lusta a
munkára, bunkó a rendezvényre, de a többieknek kell
ezeket helyre tenni.
Bablena Feri
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Szent József Katolikus
Férfiszövetség a 2016-os évrõl
Az elmúlt évben a Férfiszövetség tagjai tíz rendes havi és
tizenöt rendkívüli összejövetelt tartottak. A rendes havi találkozók a Plébánia közösségi termében, amíg az úgynevezett RK
(rendkívüli) találkozók általában Szabó Vilinél történtek.
A Szent József kilenced, a Szentcsalád járás mellett négy
gyalogzarándoklaton vettünk részt. A pünkösdi férfi zarándoklat, egy téli és egy nyári gyalogzarándoklat a Szentkúthoz
(Nagyboldogasszonykor meleg étellel vártuk a rimóci gyalogzarándokokat), illetve a herencsényi kereszthez mentünk
gyalogosan. Jártunk Zákányszéken - arató-hálaadó szentmisén, voltunk Gödöllõn az egyházközséget segítõ világi munkatársak találkozóján. Április végén mi rendeztük Rimócon a
férfiszövetségek országos találkozóját. Jártak itt férfitársak
Budapestrõl, Vácról, Szolnokról, Veszprémbõl, Felsõgödrõl, de
még az ausztriai Tirolból is. Március közepén szenteltük meg
községünk újabb köztéri szobrát, amely Szent Józsefet ábrázolja.
Engesztelõ imaórát tartottunk hazánkért, együtt jártuk március
15-én a Magyar Nemzeti Keresztutat. Részt vettünk a virágvasárnapi passióban. Megemlékeztünk Trianonról, ott voltunk
Miklós püspök 50 éves jubileumi szentmiséjén Vácott, és a
gyöngyösi Fájdalmas Anya búcsúján. Többször járt nálunk Asztrik
atya Budapestrõl és Finta Lajos, perui missziós atya is itt volt.
Megemlékeztünk az aradi vértanúkról, az 56-os forradalom 60.
évfordulójáról. Advent harmadik szombatján karácsony elõtti
agapéval kedveskedtünk a híveknek. A nyár folyamán fogadtuk a varsányi gyalogzarándokokat és vendégül láttuk az ottani
borbarát egyesületet is. Szövetségünk tagja rendszeresen felolvasnak a szentmiséken.
2016-ban ötször segítettünk favágásban, egyszer tavaszi
gyümölcsfametszésben, egy alkalommal pedig fakivágásban.
Nemzeti kegyhelyünkön kétszer voltunk segíteni kétkezi
munkával. Szövetségünk tagjai elsõként segítettek pénzadománnyal egy leégett szécsényi háznál, két nap pedig összesen
tizenketten dolgoztak a bontásban és helyreállításban.
Karácsony elõtt közel kétszázezer forintnyi adományt
gyûjtöttünk össze tartós élelmiszerekbõl határon túli magyar
testvéreinknek, családoknak, gyerekeknek. Egy beteg nógrádsipeki gyereknek ágyat készítettünk. Sajnos évvégén elveszítettük egyik meghatározó férfitársunkat, akiért nem szûnünk
imádkozni. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki. Nagyon
röviden ennyit lehet elmondani a Rimóci Szent József Katolikus
Férfiszövetség tavalyi tevékenységérõl.
Hálát adunk az Úrnak, hogy segíthettünk, és kérjük, adjon
feladatot nekünk, hogy a jövõben is segíthessünk embertársainkon jó szóval, imával, és tettekkel is. Ehhez adjon erõt és
egészséget is mindnyájunknak.

2017 JANUÁR

Adventi koszorúinkról…
Az idei évben sem maradhatott el a hagyományossá vált
rendezvényünk a plébánia közösségi termében. Gyerekek,
fiatalok és családok döntöttek úgy, hogy együtt jobb
elkészíteni az ünnepi díszt, mint otthon. Egy anyuka meg is
jegyezte, hogy tulajdonképpen otthon is ugyanezeket az
alapanyagokat használva készítik a koszorújukat, de itt
valahogy mindig jobb. A ,,Rimóci közösségépítés kicsi kövei”
nevet viselõ nyertes pályázatunknak köszönhetõen pedig
egy-két olyan díszítõelemet, gyertyákat is tudtunk vásárolni,
amit minden résztvevõ szabadon használhatott. Az adventet
megszépítve az esti mise keretein belül József atya megszentelte az elkészített mûveket, hogy mindenki otthonába
újra világítson karácsony üzenete.
A rendezvény az Emberi Erõforrások Minisztériumának
támogatásával és a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai
Intézet közremûködésével valósult meg.
Kaluzsa Mónika

2017 JANUÁR
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Rimóci Ifjúsági
Egyesület hírei
Év végi biliárd és darts verseny
a 147-es kamrában
Az év végén már rendszeresnek tekinthetõ a
kamrában rendezett biliárd és darts verseny. Korábban a
bajnokság döntõi kerültek ekkorra, mostanra pedig külön
versenyt szervezünk. December 30.-án, a korábbi évekhez hasonlóan most is szép számmal akadt érdeklõdõ a
megmérettetésre, dartsra 16 fõ, biliárdra 8 fõ nevezett,
összesen 21 fõ. Emellett sokan eljöttek szurkolni is. A 147es kamrában a szükséges játékteret meghagyva így már
alig fértünk el. A nevezõk közül 7-en voltak az Egyesület
tagjai, további 5 fõ volt még Rimócról, valamint kilencen
voltak máshonnan, Szécsénybõl, Szlovákiából.
A dartsverseny nevezõit két csoportra osztottuk,
amikben mindenki játszott mindenkivel (28 mérkõzés
mindkét csoportban), szimpla kiszállóval, két nyert legig.
A dartsról még meg kell említeni, hogy három fiatalabb

nevezõ és egy hölgy is indult. A csoportok legjobb négy
játékosa jutott tovább, onnan egyenes kieséses szakasz
kezdõdött, már dupla kiszállóval, a döntõ pedig három
nyert legig tartott. Mivel sokan voltunk és csak két
táblánk van, így elhúzódott a játék, a csoportmérkõzéseknek éjfél után lett vége, a döntõnek pedig kettõ után,
ennek ellenére türelmesek voltak a résztvevõk, akiknek
ezt ezúton is köszönöm! Az elõdöntõk után a harmadik
helyért Kurtán Attila és Bablena Ferenc mérkõztek meg,
amibõl utóbbi került ki gyõztesen. A döntõ Bárány Zoltán
és a felvidéki Vido Dáriusz között zajlott, amit Dáriusz
nyert meg, így idén nem sikerült a díjat rimócinak megszerezni.
A biliárd nyolc nevezõje egyenes kieséses rendszerben,
két, három, végül a döntõben négy gyõztes mérkõzésig
játszott, így alakult ki, körülbelül tizenegy órára a végsõ
sorrend. A harmadik helyért Makkai Ádám és Kormány
Richárd, míg a döntõt Vincze Zsolt és Kiss Róbert játszották. A harmadik helyet Makkai Ádám, a második helyet
Kiss Róbert érdemelte ki. Nagy meglepetést nem okozott,
hogy Vincze Zsolt nyerte meg a versenyt.
Mindkét ágban a fõdíj egy, az Egyesület által készített
bakelit-óra volt. A gyõzteseknek és díjazottaknak gratulálunk, bízunk benne, hogy idén év végén is találkozunk!
Bablena Feri

A Dartsverseny díjazottjai:

A Biliárdverseny díjazottjai:

2.: Bárány Zoltán. 1.:Vido Dáriusz. 3. Bablena Ferenc

3.: Kiss Róbert. 1.:Vincze Zsolt. 2. Makkai Ádám

Szép számmal voltunk

A Dartsban az ifjú tehetségek is megmutatták magukat

Áldott és boldog új esztendõt kívánok szeretettel mindenkinek a
Szent József Szövetség minden tagja nevében. Beszkid János
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K Ö T Ö T T E K

Vizoviczki Renáta és Farkas Szilárd
2016. szeptember 10.
Golyán Vivien és Tóth Tibor Bence
2016. május 28.

Kanyó Szilvia és Cseri Tibor
2016. június 11.

Kurtán Ágota és Uri Sándor
2016. június 4.
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Varga Anita és Pribelszki Ákos
2016. szeptember 17.

Mákos Petra és Rubics László
2016. június 11.

Vincze Szandra és Balás Zoltán
2016. szeptember 24.

HÁZASTÁRSAK
IMÁJA

Vincze Judit és Beszkid Márk
2016. szeptember 24.
Erdõsi Edina és Vereczki János
2016. október 22.

Bada Leonarda és Rácz Iván
2016. december 12.

Uram!
Segíts nekünk, hogy mindig
emlékezzünk arra a napra,
amikor megismerkedtünk,
és megszerettük egymást.
Segíts mindig meglátni
a jót a társamban.
Segíts, hogy közösen tudjuk
megoldani gondjainkat.
Segíts kimondani
egymás iránti érzéseinket.
Tudjunk bocsánatot
kérni egymástól.
Uram!
Kezedbe adjuk
Házasságunkat!
Ámen

Rimóci táncok a tv-ben
Elõzõ lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogy a Szécsényi Gyermek Néptáncegyüttes rimóci táncokkal és a
hurkaköszöntés hagyományának bemutatásával volt látható 2016. november 25én a Duna Televízió Fölszállott a páva címû mûsorának negyedik elõdöntõjében.
Lapzártánkat követõen még egy meglepetés ért bennünket, ugyanis 2016.
december 2-án Poór Mária és Szuszai Hunor is rimóci táncokat adott elõ a Duna
televízió élõben közvetített Fölszállott a páva címû népzenei és néptánc
tehetségkutató verseny elsõ középdöntõjében. (MTI Fotó: Kovács Attila)

Menyhárt Nikolett Fanni és Percze Gábor
2016. június 11.

Vincze Zsófia és Virág Norbert
2016. november 18.

Köszönjük, hogy ilyen fiatalon és ilyen színvonalasan bemutatták a rimóci
táncokat, öröm volt nézni õket! Büszkék vagyunk rájuk, eredményükhöz
gratulálunk!
Vincze Nikolett

