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„A cselekvés és a hit embere soha nem adhatja föl,

mindig arra gondol, hogy lehet még tenni valamit.    Max Gallo’’ 

Rimóci Újság - Független falusi havilap.

                       Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Közhasznú Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
                  Állandó munkatársak: Bablena Ferenc, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota,

Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Vinczéné Percze Gizella, Vincze Nikolett
Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.

Ára: 250,-Ft

RIMÓCI SP   RTHÍREK

A felnõtt bajnokság állása:

Az ifjúsági bajnokság állása:

A serdülõ bajnokság állása:

Áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet kíván 
a Rimóci Újság szerkesztõsége!

December  10. (vasárnap) 11 VENDÉGSÉG ÉS TEMPLOMBÚCSÚ

December 25-26. KARÁCSONY
00December 27. (szerda) 10 Teremlabdarúgó torna: Tapsi-Hapsi Kupa

(Helyi és rimóci származású játékosok számára.)
00December 28. (csütörtök) 10 Teremlabdarúgó torna: ,,Amatõr’’ Rimóc Kupa

(Nem igazolt és 40 év feletti igazolt játékosok (max. 2 fõ) számára.)

Nevezési díj: 10 000 Ft/csapat.
00December 30. (szombat)   8 Teremlabdarúgó torna: ,,Profi’’ Rimóc Kupa

(Aktív igazolt és nem igazolt játékosok számára.)

Nevezési díj: 10 000 Ft/csapat.

Nevezési határidõ december 23. 18.00

(Csak a nevezési díjat befizetett csapatok léphetnek pályára.)

Nevezés és információ: Golyán István 06/20 342-0173

2018. Január 1. (hétfõ) ÚJÉV
00 00  2018. Január 7. (vasárnap) 9 -16 VÉRADÁS (az általános iskola épületében)

00

+ 2018-as
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György Emõke

Karácsonyra várva
(részlet)

Karácsonyra várva
Mondjunk egy szent imát.
Fakadjunk most zengõ dalra,
Hogy így áldjuk az ég Urát.

Karácsonyra várva,
Szívünket kitárva,
Kisdedet, hogy befogadjuk,
Bûneinket megbánhassuk.

Karácsonyra várva
Eljön a megváltó.
Nem lesz senki egyedül, árva,
Az ünnep így boldogító.

Karácsonyra várva
Várunk a csodára,
Angyalsereg énekeli:
Eljön Jézus megmenteni!

Karácsonyra várva
Jászol mellett védik
Szürke szamár és bárányka
Az urat, ki ma születik.

Karácsonyra várva
Anya néz fiára.
Egy csillag kigyúl fényesen,
Kisgyermek alszik édesen.

Együtt 
emlékeztünk

A lengyelországi Dlutów test-
vértelepülésünk kezdeménye-
zésére emléktáblát helyeztünk el 
néhai Beszkid Andor polgármester 
emlékére 2017. november 19-én a 
rimóci Hõsök terén, halálának elsõ 
évfordulóján.

Július végén érkezett a megkeresés Dlutówból miszerint lengyel barátaink 
emléktáblát szeretnének hozni Rimócra a fent említett alkalomra. Sem a 
családnak, sem az Önkormányzat Képviselõ-testületének nem volt kifogása a 
szándékot illetõen, sõt hálásak voltunk lengyel testvéreinknek a jó szándékú 
gondolatért.

November 18-án délután három órakor érkezett meg a lengyel delegáció a 
Varsányi úti Tízpengõs vendégházhoz, ahol a megszokott rimóci vendég-
szeretettel fogadtuk õket. Az elhelyezkedés után elsõ útjuk a temetõbe vezetett, 
ahol virágkoszorút és mécsest helyeztek el a síron. Természetesen a közös 
imádkozás sem maradhatott el. Az est további részét és a vacsorát is együtt 
töltöttük illetve fogyasztottuk el.  A hosszú utazás után hamar nyugovóra tértek.

Vasárnap a reggeli után, délelõtt tíz órakor szentmisén vettünk részt, majd 
ezután következett az általuk hozott emléktábla leleplezése és szentelése.

Grazina Maslanka-Olczyk polgármester asszony (vagy ahogy náluk odahaza 
mondják: bírónõ) a küldöttség vezetõje szeretetteljes és meleg szavakkal 
emlékezett meg Beszkid Andorról, aki sok éven keresztül ápolta és gondozta a 
magyar és a lengyel kapcsolatokat Rimóc és Dlutów között. Az emléktáblát a két 
településvezetõ közösen leplezte le, majd Czombos József plébános atya áldotta 
és szentelte meg.                                                                               (folytatás a 7. oldalon)

Senior csapat mérkõzései

Fülekpüspöki – Rimóc végeredmény  4:3
Idõpont: 2017. június 10.

Csapat tagjai: Horváth, Puruczki, Virág, Vankó, Hodúr, Vaskor, 
Rigó, Olaj, Kuris, Kelecsényi, Konyáti, Csernik, Holecz. 
Góllövõk: Vincze1, Csernik 2
Kettõnullás vezetés után azt gondoltuk megnyertük a mérkõzést. A 
hazai csoport az utolsó 20 perc eredményes játékával és hazai 
bírósegédlettel megnyerte a mérkõzést.

Karancsvölgye – Rimóc végeredmény 3:3
idõpont: 2017. július 1.

Csoport tagjai: Horváth, Puruczki, Virág, Várszegi, Hodúr, 
Vaskor,Kuris, Szitás, Kurucz, Kólmár, Fábián, Árva
Góllövõk: Vincze1, Fábián2
A Mihálygergei falunap délutáni programjaként szerepelt a mérkõzés. 
Színvonalas hajtós mérkõzést játszottunk szép akciókkal és gólokkal. A 
mérkõzés végén sikerült a hazai csapatnak egyenlíteni.

Rimóc – Karancsvölgye végeredmény 5:3
Idõpont: 2017. augusztus 5.

Csoport tagjai: Horváth, Puruczki, Virág, Vankó, Árva, Vaskor, Kuris, 
Várszegi, Vincze, Kurucz, Oravecz, Sûmegi, Kiss, Végh, Holecz.
Góllövõk: Voskor1, Kurucz2, Sümegi1, Vincze1
A mérkõzés elejétõl kezdve agresszió és szép játékunknak köszönhetõen 
rúgtuk a gólokat 5:1 vezetés birtokában az utolsó 10 percben lazítva,  
kiengedve kaptunk 2 gólt. 

SKSE – Rimóc végeredmény: 1:1      Idõpont: 2017. október 21.
Csoport tagjai: Horváth, Puruczki, Virág, Várszegi, Rigó, Szitás, 
Vaskor, Árva, Kuris, Kurucz, Vankó, Géczi, Laczkó, Pereze, 
Déska, Holecz.          Góllövõ: Voskor1
SBTC mûfüves pályáján nehéz és küzdelmes mérkõzést játszottunk, az 
elsõ félidõben vezettünk és jobban játszottunk. A második félidõben az 
ellenfél jól cserélve a csapatot megfordítva jobban játszott és 
kiegyenlített a végeredmény igazságos.

Rimóc – Fülekpüspöki végeredmény: 3:0
Idõpont: 2017. november 4.

Csapat tagjai: Horváth, Puruczki, Virág, Várszegi, Szitás, 
Komlós, Kuris, Vaskor, Kurucz, Vincze, Géczi, Vankó, Hodúr, 
Árva, Percze, Déska, Holecz, Laczkó.
Góllövõk: Vincze1, Kólmár1, Kuris1
A mérkõzés elejétõl kezdve magabiztosan, jól játszott a csapatunk. Sok 
gólhelyzetet kihagyva simán nyertük meg a mérkõzést. Védelmünk a 
csapat védekezése egyre jobban kialakul.

Beszkid Andor Emléktorna
Rimóc – SKSE végeredmény: 3:0  Idõpont: 2017. november 19.

Csoport tagjai: Horváth, Purucki, Virág, Várszegi, Rigó, Kuris, 
Kalmár, Vaskor, Árva, Hodur, Vincze, Kurucz, Jusztin, Fábián, 
Sümegi, Vankó, Szita, Géczi, Szitás, Holecz.
Góllövõk: Vincze, Jusztin, Hodúr
A torna tisztelete és játékos társunk emléke miatt mindkét csoport nagy 
létszámmal 20-20 fõvel megjelent. Sportszerû színvonalas mérkõzésen a 
hazai csapat biztos gyõzelmet ért el.

Bízom benne hogy a jövõ évben is folytatódik a csapat jó szereplése.
Holecz Ferenc 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete minden Ülésterembõl

évben köszönti a jubiláló véradókat. Önkormányzatunk 
minden évben a településen jubilálók számának megfelelõen Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
személyenként 1.000.-Ft-tal támogatja a rendezvény meg-soron következõ ülését  2017. november 14-én tartotta.
tartását. Az idei rendezvényhez az önkormányzat 20.000.- Ft Az ülés keretében elsõ napirendként a Rimóci Nyulacska 
támogatással járult hozzá.Óvoda 2017/2018-as munkatervének elfogadására került sor.

A jövõ évi Jótékonysági Bálra 2018. február 10-én kerül sor. A Következõ napirendként a Bursa Hungarica Felsõoktatási 
bált a Rimóci Szent József Katolikus Férfi Szövetség rendezi.Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017/2018. évi pályázatá-

Döntés született arról is, hogy a 2018-as évben az önkor-hoz benyújtott kérelmeket nézte át és tárgyalta meg a testület. A 
mányzat az étkeztetéseket továbbra is vásárolt szolgáltatás pályázók az önkormányzattól egységesen 8. 000.- Ft támogatást 
keretében kívánja biztosítani.kapnak havonta.

Az „Önkormányzatok rendkívüli támogatásának” benyújtásáról Ezt követõen Rimóc Község Önkormányzat 2016-2019. évi 
döntött a Képviselõ-testület. Bízunk a pályázat pozitív elbírá-stratégiai belsõ ellenõrzési tervének módosítására és a 2018. évi 
lásában.belsõ ellenõrzési tervének elfogadására került sor. A 2018-as 

Az önkormányzat 2018-as rendezvény naptárához várjuk a évben az önkormányzati befektetett eszközök kezelésének, 
javaslatokat.                                                             nyilvántartásának és értékváltozásának ellenõrzése fog meg-

dr. László Tündetörténni.

megfelelõ helyre teszik a szemetet, hisz a kukákat minden héten Részletesebben
kiürítik (még ha szerda ünnepnapra esik akkor is) a VGÜ 

A fogorvosi ügyeletrõl munkatársai.
Minden önkormányzatnak csatlakoznia kellett az év A szelektív gyûjtõedényekrõl

folyamán valamelyik fogorvosi ügyelethez a lakosság rendelési Rimócon három helyen lehet gyûjtõedényekbe helyezni a 
idõn túli fogászati ellátásának biztosítása érdekében. Mivel sem szétválogatott hulladékot (mûanyagflakon, üveg, papír) Úgy 
Szécsényben sem Balassagyarmaton nem mûködött fogorvosi tapasztaljuk, hogy a lakosok élnek a lehetõséggel és szelektíven 
ügyelet a rimóci emberek a salgótarjáni fogorvosi ügyeletet gyûjtik a fent említett hulladékokat. Viszont többször 
vehették igénybe. Ezért önkormányzatunknak lakosságszám elõfordult, hogy nem a gyûjtõedénybe rakják a hulladékokat, 
alapján fenntartási hozzájárulást kellett fizetnie. Az elõzõ évek vagy más egyéb szemetet is ebbe az edénybe helyeznek illetve 

legtöbbször nyitva hagyják a tetejét vagy nem rögzítik a adataiból kiderült, hogy tavaly Rimócról két fõ, tavaly elõtt pedig 
kerekeket. Kérjük a lakosokat, hogy lehetõség szerint senki sem vette igénybe a salgótarjáni fogorvosi ügyeletet.
igyekezzünk rendeltetésszerûen használni ezeket a szelektív 2018-tól a hozzájárulás mértéke jelentõsen emelkedni fog, 
gyûjtõket. Ha már van használjuk, de vigyázzunk rájuk és erre az ellátást igénybevevõk száma pedig minimális. Ezért döntött 
figyelmeztessünk másokat is.úgy a képviselõtestületünk, hogy 2018. január 1-tõl feladat-

ellátási szerzõdést köt a budapesti Semmelweis Egyetem 
TemetõrõlFogorvos-tudományi karával (1085 Budapest, Üllõi út 26.) a 

Önkormányzatunk tervezi a temetõben lévõ utak felújítását, településünk sürgõsségi fogászati ellátásának biztosítása 
burkolását. A burkolóanyag egy része már rendelkezésünkre áll. érdekében. Az itteni ellátás a lakosoknak ingyenes és az 
Az idõjárás függvényében fogunk neki kezdeni a munkálatok-önkormányzatnak sem kell hozzájárulnia a mûködéshez.
nak. Az utak építésével párhuzamosan átalakításra kerülne a Az ellátást igénybevevõk a jogszabályoknak megfelelve 
ravatalozó melletti kereszt környezete is. Ezzel szoros össze-

útiköltségtérítésre jogosultak indokolt esetben és csak a vissza-
függésben tervezzük egy régi sír sor megszüntetését, aminek 

útra.
helyére szintén utat tervezünk. Természetesen a jogszabályi 

Rózsákról feltételeknek mindenkor megfelelve kérjük az érintett hozzá-
2017. november 16-án a Reformáció 500. évfordulója elõtt tartozók segítõ együttmûködését is.

tisztelegve Bér község rózsatöveket ajándékozott Nógrád 
megye valamennyi településének. Ahol egy templom van, oda Vízelvezetésrõl
100 db , ahol kettõ oda 60-60 db rózsatövet adtak. Mondhatnánk nyakunkon a tél, de rögtön tavasz lesz. 

Rimócnak szánt rózsákat Beszkid János polgármester és Önkormányzatunknak több mint húsz éve van helyi rendelete a 
Czombos József plébános vette át Balassagyarmaton a csapadékvíz elvezetõ árkok, átereszek tisztántartásáról. A 
Megyeháza udvarán, miután megáldotta az összes rózsatövet. rendelet értelmében az ingatlantulajdonos az ingatlannal 
Tudjuk, hogy József atya nagy rózsaszakértõ, ezért õ fog határos árkokat, átereszeket, vízelvezetõket évente kétszer - 
gondoskodni a rózsák megfelelõ és szakszerû elültetésérõl. április 15-ig illetve október 15-ig - köteles kitisztítani a 

zavartalan, akadálymentes vízelvezetés érdekében.
A chipes kukákról Az önkormányzat képviselõtestülete 2017. november 11-én 

A Salgótarjáni Városgazdálkodási Üzem (településünk úgynevezett falubejárást tartott. A több órás szemlén sajnálattal 
hivatalos hulladék szállítója és kezelõje) az õsz folyamán állapítottuk meg, hogy a lakók nagy többsége láthatóan már 
megkezdte a mikrochip azonosítóval ellátott új szemétgyûjtõ évek óta nem takarította ki a háza elõtti árkot. Van ahol már csak 
kukák kiszállítását az ellátási területük településeire. nyomokban fedezhetõ fel, hogy ott valaha vízelvezetõ volt.
Reményeink szerint hamarosan Rimócon is új, egyedi azono- Tisztelettel kérjük mindannyiunk érdekében, hogy 
sítóval ellátott kukákban gyûjthetjük majd a kommunális amennyiben lehetséges tisztítsák ki az árkokat, hogy tavasszal, 
hulladékot. hóolvadáskor vagy egy esetleges nagyobb esõzés esetén ne 

Az intézkedésnek köszönhetõen úgy véljük jelentõsen egymásra kelljen mutogatnunk.
csökkennek a szeméttel borított területek. Ehhez persze Rimócon körülbelül hatszáz ház van, októberben talán hatan 
kellenek a rimóci lakosok is, akik nem szétdobálják, hanem a tettek eleget ebbéli kötelezettségüknek.                 Beszkid János

Felnõtt csapat mérkõzései

2017. 11. 12. 13:30 Megye I. osztály – 10. forduló

Rimóc SE- Cered VSE 4-4

Vezette: Bakos Tamás (Balázs Zoltán, Szász Kornél)
Rimóc: Janusek – Csizmadia (Szép, 70.), Mócsány, 
Mohácsi, Benécs – Laczkó L., Szmolnik, Bangó R., Laczkó 
Zs. – Kiss P. (Gyenes, 59.), Kormány.
Sárga lap: Benécs, Bangó R., Csizmadia
Piros lap: Mohácsi (89.), Gyenes (91.)
Gól: Laczkó Zs. (18., 38.), Laczkó L. (45., 61.), ill. Znamecz 
(33.), Lehoczki (37.), Nagy R. (58.), Oláh T. (79.)
Jók: Laczkó L., Laczkó Zs., Kormány, Kiss P.
Benécs Balázs: Küzdelmes, mindkét csapat által felvállalt nyílt 
sisakos mérkõzésen, úgy gondolom, igazságos döntetlen 
született. Volt minden, férfias belépõk, sok sárga lap, piros lapok 
és nyolc gól… Bár az ellenfél meddõ mezõnyfölényben játszott, 
de mi ezt végre kilencven percen át tartó akarattal és küzdeni 
tudással ellensúlyoztuk, mutatja is, hogy a vendégek 
egyenlítettek a második játékrész vége felé, a kiállítások után az 
utolsó tíz percben benyomtak minket, de nem sikerült maguk 
javára fordítani a mérkõzést. További sok sikert a Cered 
csapatának és köszönöm csapattársaim hozzáállását a mai 
mérkõzéshez!
Jeney Gyula: Egy ilyen meccs után, ahol a százszázalékos 
helyzetek alapján nyolc-nullra kellett volna nyernünk, nagyon 
örülök, hogy végre vége ennek a fáradt idénynek…

2017.11.05. 13:30 Megye I. osztály 11. forduló

Érsekvadkert SE- Rimóc SE 4-3

Vezette: Kovács Tamás (Chikán Péter, Szakal Tamás)
Rimóc: Janusek – Csizmadia, Mohácsi, Mócsány, Benécs – 
Laczkó Zs., Rácz I., Szmolnik, Pásztor (Szép, 60.) – Kiss P., 
Bangó R. (Kormány, 75.). Csapatvezetõ: Jusztin Bertalan.
Sárga lap: Terenyei, ill. Csizmadia
Gól: Szenográdi (4.), Holman (14.), Mátyás P. (28.), Lami 
(37.), ill. Mócsány (53.), Kormány (82.), Benécs (83.)
Jók: Mátyás P., Holman, Lami, Balga L., Molnár M., ill. a 
második félidei csapat
Varga Balázs: Meséltem már a veréb szellentésérõl?! Na, a 
második félidõ annál is gyengébb volt… Az elsõ félidõ után 
elhittük, hogy ma még a bab is hús… De a nap csúcspontja a 
vendégek harmadik gólja volt, amit gyakorlatilag egy röplabda 
csapat is megtapsolt volna, laza alkarérintés után, leütés. Ettõl 
függetlenül, dicséret illeti a vendégeket, akik mindent megtettek 
az egyenlítésért.
Jusztin Bertalan: Az elsõ félidei indiszponált játékunkkal, a 
megszerzett gólokon felül, minimum két találatnyi elõnyt 
adtunk a hazaiaknak. A második játékrészben már más arcát 
mutatta a csapat, amely akár nagyobb meglepetéshez is elegendõ 
lett volna, nem beszélve arról, hogy négy-három után, még 
nekünk volt négy komoly lehetõségünk az ellenfél tizenhatosán 
belül! De mivel ezekkel nem éltünk, így gratulálnom kell a 
hazaiaknak a megszerzett három ponthoz.

Péter Fruzsina

Ifjúsági csapat mérkõzései

Érsekvadkert – Rimóc 1 – 8 (1-3)
Rácz Tamás, Imre Zoltán (Kõmûves Tamás), Szoldatics 
Dávid, Szoldatics Milán (Bada Krisztián), Bada Norbert 
(Bangó Ronald), Csuka Zsolt, Beszkid Mátyás, Puszta Erik, 
Balázs Gergõ, Sporner Adrián, Rácz Adrián, (Laczkó Máté),
Nagyon rossz idõjárási körülmények között nagyon rossz pályán 
léptünk páyára. Az elsõ félidõben sok helyzetbõl csak 3-at tudtunk 
gólra váltani. A második félidõben már teljesen kettészakadt a 
pálya, de szerencsére tovább növeltünk elõnyünket.
Jók: Beszkid Mátyás, Rácz Adrián, Puszta Erik
Gól: Rácz Adrián 3, Balázs Gergõ 2, Beszkid Mátyás, Sporner 
Adrián, Bangó Ronald                           Sárgalap: Rácz Adrián

Rimóc – Cered 3 – 0 (2-0)
Rácz Tamás, Imre Zoltán, Kõmûves Tamás, Szoldatics Dávid 
(Laczkó Máté), Szoldatics Milán (Bangó Ronald), Bada 
Norbert, Csuka Zsolt, Puszta Erik, Balázs Gergõ, Sporner 
Adrián, Rácz Adrián,
Elmaradt mérkõzés pótlására itthon került sor. Az elsõ félidõben 
próbáltunk rohamozni, de egyszerûen nem tudtunk gólt rúgni. A 
rengeteg helyzetbõl csupán kettõt tudtunk berúgni. A második 
félidõben sem változott a helyzet, ismét csak helyzetekig tudtunk 
eljutni. Ha nem két önzõ csatárral játszunk, akkor fölényes 
gyõzelmet arathattunk volna.
Jók: Bada Norbert, Puszta Erik, Sporner Adrián, 
Gól: Balázs Gergõ, Bada Norbert, Bangó Ronald
Sárga lap: Csuka Zsolt                                              Laczkó Péter

Dr. Manga János unokája Manga Mihály menye

Manga Mihályné és fia Manga Mihály a Közösségi Ház

névadójának táblája elõtt
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Akiér t a harang szólt...

V
Oláh Anzelm

1957-2017
Temetõ u. 50.

V
Percze Barna

1959-2017
Petõfi u. 36.

Gólyahír: Bada Márk Dominik
2017. november 9.

Szülõk: Csík Erika és Bada Aladár

A csendes hõsök köztünk élnek! Köszönet érte!
NOVEMBER 27. A VÉRADÓK NAPJA

A jeles napot a Magyar Vöröskereszt jóvoltából, 1988 óta ünnepeljük hazánkban. Ezen a napon véradókat köszöntjük. A 
csendes hõsöket, akik (vér)adományukkal önzetlenül segítenek. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradás-
szervezésben. A biztonságos hazai vérellátáshoz évi 450 ezer egység vérre van szükség. Ez évente közel félmillió önkéntes 
embertársunk véradományát, önzetlen segítségét jelenti. A biztonságos betegellátás megteremtése érdekében a Magyar 
Vöröskereszt napi több mint 1800 véradót toboroz országszerte szervezett véradásain, hogy a szükséges vérkészlet 
folyamatosan, egyenletes ütemezésben rendelkezésre álljon.

(Forrás: http://www.ckh.hu/hirek/veradok-napja)

A térség jubiláló véradóit – a hagyományokhoz híven - Szécsényben 2017. december 1-jén egy külön rendezvényen 
köszöntötték, melyre. Rimócról is meghívást kaptak néhányan. Köszönjük nekik és minden véradónak az elhivatottságot és 
az önzetlenséget!                                                                                                                                                    V.N.

50-szeres véradók:20-szoros véradók: 30-szoros véradók:
Horváth István (Mikszáth út 14.)Bódi Tamás (Ady Endre út 3.)Bablena Attila (Nefelejcs út 7.)
Németh Ferenc Attila (Hársfa út 18.)Pásztor Antalné (Bem Apó út 39.)Burik-Vincze Ágota (Rákóczi út 10.)
Petrovics Ferenc (Bem Apó út 11.)Vizoviczki Lajos (Hunyadi út 32.)
Vaspál Tibor (Akácos út 13.)

25-szörös véradók: 60-szoros véradók:40-szeres véradók:
Barna Lászlóné (Hunyadi út 21.)Balázs Tibor (István király út41.)Laczkó Anzelm (Bem Apó út35.)
Beszkid János (Bem Apó út 49.)Vincze Tibor (Kiskert utca 14.)Vincze Vince Benjamin (Jókai út 4.)
75-szörös véradó:Percze László (Kossuth út 12.)

Virág Andrea (Magashegyi út 1.) Kurtán Attila Mihály (Bem Apó út 51.)Virág Vince Péter (Petõfi út 10.)

Vizoviczki Jánosné, "Kiss Bözsi" néni 2017. október 17-én 
ünnepelte 90. születésnapját, mely alkalomból Beszkid János 
polgármester szeretettel köszöntötte, hiszen 82 éves koráig szülõ-
falujában élt és tevékenykedett. Találkozásunkkor szívesen emlé-
kezve beszélgettünk szeretett falucskánkról, emlékeket felidézve a 
régi szép idõkrõl, hiszen Bözsi néni a mai napig követi Rimóc 
közösségi életét és betûrõl betûre örömmel olvassa végig a falubeli 
híreket. Ezúton kívánunk neki még egyszer boldog születésnapot 
és jó egészséget, reméljük a következõ kerek születésnapot is ilyen 
örömben töltjük majd!                                  Köszönettel és üdvözlettel,

Sági Adrienn és Vizoviczki Erzsébet

KÖSZÖNÖM
Szép az ami érdek nélkül való, mondta egyszer egy okos ember és 
milyen igaza volt. Magad is beláthatod: a virágok, a gyermek mosolya, 
a legszebb karácsonyi versek, az önzetlen segítség, a szeretet, a 
törõdés... és minden amit igazán szívbõl szépnek találsz. Azért szép, 
mert Istentõl való és Isten érdek nélkül szeret mindannyiunkat.

Köszönöm a rimóci Szent József Férfiszövetség tagjainak, hogy 
ebben az évben is mellém álltak és segítettek!

Kívánom, hogy a karácsony sose érjen véget.
Lássuk meg egymásban a jót  és a szépet.
Áldott, békés ünnepeket kívánok!

Kanyó Balázs

Szociális bolt
ünnepi nyitvatartása:

December  23. szombat 6 - 12

December  24. vasárnap zárva

December  25-26. zárva

December  27. szerda 6 - 17

December  28. csütörtök 6 - 17

December  29. péntek 6 - 17

December  30. szombat 6 - 12

December   31. vasárnap zárva

2018. január  1. hétfõ zárva

2018. január  2. kedd

2018. január  3. szerda

2018. január  4. csütörtök

2018. január  5. péntek 6 - 17

Minden kedves vásárlónknak boldog Karácsonyt 
és szeretetteljes békés új évet kívánunk!

a Szociális Bolt dolgozói

Leltár

A RIMÓCI ÚJSÁG A KÖVETKEZÕ ÉVRE IS 
ELÕFIZETHETÕ!

Kérjük, szíveskedjen elõfizetési igényét 2018. január 7-ig 
(vasárnap) jelezni, illetve az elõfizetési díjat rendezni a

Szociális Boltban. Az elõfizetési díj 2018-ra 2.200 Ft/év.
Az újság ára 2018. 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 2018-ban 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)

,,Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hû mindhalálig”  (Madách Imre)

Nagyon sok szeretettel köszöntjük Kiss Máriát és Vincze Jánost 
akik 1957. november 23-án kötöttek házasságot.

60. házassági évfordulójuk alkalmából
Isten éltesse õket erõben, egészségben, sok boldogságban 

még hosszú évekig!

Befejezésül a projekt termékébõl a „Hass, Alkoss, Globális nevelés a Gyarapíts” oktatási segédanyagból idéznék:

„A tapasztalatokon alapuló tanulás kiváló terepe lehet az táplálkozáson keresztül iskolakert… nemcsak a multidiszciplinális tanulást segíti 
hatékonyan, de fiataloknál a szociális és személyközi készségek 
fejlesztésére is alkalmas… a közösségi szerepvállalás számos „Fogyassz lokálisan, gondolkozz globálisan” mottóval 
eseményének, kampányának helyszínéül szolgálhat...” indult el 2015-ben az Európai Unió támogatásával a három 

SzMéves nemzetközi projekt, melyben 11 európai és két afrikai 

ország tanárjai és diákjai vettek részt. Magyarországi iskolák 

között szerepelt a Rimóci Szent István Általános Iskola is. Az 

EAThink 2015 nemzetközi globális nevelési projekt az 

élelmezés (élelmiszer fogyasztás és -termelés) témáján 

keresztül hívja fel a figyelmet a világméretû kölcsön-

hatásokra, a felelõsségteljes gondolkodásra s cselekvésre.
2017 végéig tartó program során a bevont tanárok és 

osztályok segítségével új oktatási anyagok jöttek létre, 

körüljárva a lokális és globális szintek összefüggéseit, a 

különbözõ regionális lehetõségeket, a környezeti és 

társadalmi hatásokat, illetve alternatív, a helyi forrásokra 

támaszkodó megoldásokat kínálnak.
Az Anthropolis Egyesület az EAThink projekt keretében 

a Rimóci Kaparkodók Iskolakertjének támogatást nyújtott 

2017 tavaszán a kerttel kapcsolatos beszerzések terén és 

osztálykirándulások megvalósításában. A szorgos-dolgos 

gyermekek a jutalom kirándulásokon: ökológiai szemléletû 

kert mûveléstõl elkezdve, a méhészet csodás alapjain át, az 

ostor csattogtatás s bot forgatáson keresztül a népi játszóházi 

játékok színes csokráig, vadon termõ gyógynövények 

gyûjtésének mikéntjét... „mindent” kipróbálhattak ami a 

Természet csodás palettáján csak fellelhetõ és a Palóc Virtus 

Kulturális és Sportegyesület tudásbázisába jelen van.

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy a Rimóci 

Iskolakert diákjai részt kaptak ebben a nemzetközi 

programban. Hálás szívvel köszönöm Kissné Piroska 

néninek és Varga Bálint Igazgatónak és Székely Orsolyának a 

támogatást és hitet.

Mócsány Balázs
1938-2017

Varsányi u. 27.

Szõrös Klementína 2017. november 22.
Szülõk: Rácz Zsaklin és Szõrös Norbert
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KÖNYVAJÁNLÓ: MINDIG VELEM - A HARMADIK INTERJÚKÖNYV BEER MIKLÓSSAL

A népszerû Szeressek ott, ahol gyûlölnek és az Örömet hozzak, hol gond tanyázik kötetek 
folytatásaként november 8-án került a boltokba a sorozat legújabb része, Mindig velem cím-
mel.
„Nagyon sok visszajelzést, bátorítást kaptunk az elsõ két könyv megjelenése után. Mindez 
megerõsített, mennyire fontos az evangélium örök igazságait a ma emberét foglalkoztató 
kérdéseken keresztül kutatni” – mondta el Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök a Réti 
Józseffel folytatott legújabb beszélgetésrõl.
A harmadik részt is személyes történetek, példabeszédek teszik színessé, olvasmányossá, 
miközben az új könyv az aktuális közéleti kérdések mellett olyan témákat érint, mint a hiteles 
kereszténység, a házassági problémák, az elhagyatottság, Isten szándéka vagy az utolsó 
ítélet.
A Mindig velem címû kötet (és az elsõ két rész is) megvásárolható Vácott a Káptalan 
Könyveskuckóban és a Lyra Könyvesházban, Budapesten az Új Ember és a Szent István 
Társulat boltjaiban, a váci püspöki hivatalban, valamint megrendelhetõ az interneten is a 
bolt.ujember.hu vagy a szitkonyvek.hu oldalon.                                Forrás: Váci Egyházmegye

ezúttal a szokásos gyalogos távokon kívül már lesznek Palóc Expedíció gyalogtúra kerékpártúrák is, 40 és 50 km hosszban. Mindezek a 2018-ban 

általunk újból kiírandó Cserhát Kupa túrasorozat részei is Rimócon lesznek egyben, melynek díjkiosztó rendezvénye lesz egyút-

tal az õszi Palóc Expedíció. Köszönjük a rimóci önkormány-
2012 óta létezik a Palóc Expedíció teljesítménytúra, zat és általában véve a helyiek és környékbeliek segítségét, 

melyet a váci Fitt-Fut Alapítvány Túraszakosztálya kereté- mivel a térségbeli összefogás, aktív közremûködés nélkül 
ben szervezünk. Mint palóc származásúak és nagy Cserhát- idén sem lehetett volna megrendezni az eseményt. De sike-
rajongók, fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk a turistáknak rült, pozitív visszhangja volt, így csak a közhelyes mondat 
a környéket és karbantartsuk a térség turistaútjait. A lehet a végszó: jövõre veletek ugyanitt! 

Forgács Péterrendezvényünk évrõl évre más helyszíneken, útvonalakon 

vezetett Nógrád megyében, és immár második éve Rimóc a 

rajt és a cél helyszíne. A helyi fogadtatás és a túrázók vissza-

jelzése alapján úgy tûnik, végleges otthonra találtunk. A 

teljesítménytúra lényege, hogy a szervezõk által megadott 

útvonalon, a kapott térképvázlat és túraleírás segítségével, 

megadott szintidõn belül kell a célba érni, mely ismét a 

rimóci sportcsarnok volt, ahol oklevéllel, kitûzõvel, pogácsá-

val, házi pampuskával vártuk a túrázókat, útközben pedig 

Hollókõn és Nógrádsipeken is frissen sütött kenyér-

lángossal. Mi szervezõk is beöltöztünk a rimóci népvisele-

tünkbe, amit Déska Bertalanné Margit néni készített nekünk 

még az esküvõnkre évekkel ezelõtt. Célunk az autentikus 

palóc falvak és látnivalóik bemutatása több, különbözõ 

hosszúságú - 30, 20 és 10 km - útvonalra felfûzve. 2017-ben, a 

tavalyihoz hasonlóan a szerepelt a programban Hollókõ, a 

Pajtakert, a Dobogó-tetõ, a Dobos-kút, Nógrádsipek, 

Varsány, a Tábi-tó, a Fogadalmi-kápolna. Sajnos túráink 

örök átka, az esõ és a vendégmarasztaló cserháti sár ezúttal is 

megérintette a rendezvényt igen rendesen, ennek ellenére a 

tavalyi 65 után idén már 101 részvevõ jött el, köztük rimóciak 

is, így két labdarúgó is, akik igen erõs tempóban szántották 

végig a terepet, stoplis cipõben. Le a kalappal!. A létszám 

lehetne még több is, ha egyszer végre kifogunk egy jó idõt... 

talán jövõre, mikor már két rendezvényünk is érinti majd a 

községet. Március 18-án egy új túránk lesz, a Cserháti 

zöldutak, 25 és 10 km-es távon, mely Hollókõrõl indul, de 

érinti Rimócot is, terveink szerint a Fõkötõ múzeumot, s az 

idén általunk a Cserhát Natúrpark területén felfestett, 100 

km-nyi új turistaútból mutat be egy szeletet. Ezek festésében 

Rimóc és Nógrádsipek közt helyiek - Burik-Vincze Ágota és 

Bablena Ferenc - is közremûködtek. Október 22-én pedig 

ismét Rimócon szervezzük meg a Palóc Expedíciót, melyen 

ISKOLAI HÍREK
A varázslat színháza

Október 29-én (vasárnap) kora délelõtt huszonöt tanulóval és öt 
pedagógus kísérõvel útnak indultunk Budapestre, ahol a Noir 
Színház elõadásában az Aladdin címû mesejátékot tekintettük meg.

A lehetõséget a K&H a hátrányos helyzetûekért címû pályázaton 
nyertük, amely a K&H Biztosító és a K&H Táncsics Alapítvány 
égisze alatt mûködik.

A zord, esõs idõ ellenére a gyerekeink tele voltak kíváncsisággal, 
vidámsággal, érdeklõdéssel. Ez köszönhetõ annak, hogy ismét 
Budapestre, a fõvárosunkba utazhattak, valamint az elõzetes 
ismertetõ megtekintésének. Az interneten látták, hogy különleges 
kivitelezésû színházi darabot fogunk megnézni, ugyanis a Noir 
Színház a lélek és látvány összhangjának megteremtésére építi az 
elõadásait, amelyeknek fõként gyermekek a látogatói. Már a hely is 
lenyûgözött minket: egy igazi palota, süppedõs szõnyegekkel, 
mesébe illõ lépcsõsorral és gyönyörûen díszített falakkal és 
mennyezettel. Ez a Duna Palota.

A mesejáték valóban különleges, egyedi, színvonalas és magával 
ragadó volt. Más gyermekmûsorok lassan telnek el, de itt annyira 
izgalmasan és látványosan dolgozták fel a történetet, hogy szinte 
elrepült az egy óra. Megismerkedtünk Aladdin történetével. A 
jószívû utcagyerek a palotába lopakodva megismerkedik a Szultán 
lányával, Jázmin hercegnõvel, akivel rögtön egymásba szeretnek. 
Ekkor még nem is sejtik, hogy Aladdinnak nagy szerencsében lesz 
része: Jafarnak, a gonosz mágusnak a mesterkedése árán (aki persze 
a negatív szereplõk közé tartozik) a fiatal fiú egy csodalámpás 
tulajdonosa lesz és ezzel élete örökre megváltozik. Az elõadás 
elrepített minket az Ezeregyéjszaka meséinek hangulatába, a 
varázslatos keleti világba. Láttuk a pozitív, segítõ, szereplõket: mint 
például az édesanya, aki példa nélküli szeretettel veszi körül, és 
hatalmas hittel támogatja lusta, tolvaj fiát. Aladdin úgy próbált 
segíteni anyagi helyzetükön, hogy a piacon árukat lopott. A függöny 
kinyílása után egyik ámulatból a másikban estünk. Nemcsak a 
gyerekek, hanem mi felnõttek is. A színpadi látvány, a különleges 
trükkök, mint például a Dzsinn holografikus megjelenítése, a 
gyönyörû díszletek és kellékek, a speciális hang- és fényhatások, 
aláfestõ zenék, mind-mind hatalmas élményt nyújtottak.
A gyerekek egyre suttogva kérdezgették:
- Hogyan repülhet a szõnyeg?
- Hogyan jelenik meg a szellem?
- Miért olyan magas a nagyvezér?
- Miért van füst a színpad talapzatán?

Ezek mind lenyûgözés és varázslás kellékei voltak. Az izgalmas 
részek mellett megjelentek a vicces jelenetek is, amelyeken a 
gyerekek jót mulattak. Mivel az elõadás alatt tilos volt fényképezni, 
így a végén csoportképet készítettünk Aladdinnal és Jázmin 
hercegnõvel. Az elõadás után a Duna parton, a Lánchídnál még egy 
sétát tettünk.  Itt parkolt autóbuszunk is. A hazafelé vezetõ úton 
vidám csacsogástól hangzott a busz. Mindenki élménybeszámolót 
tartott, emlegették a különleges darab egy-egy részletét. Jókedvûen, 
varázslattal teli élményekkel értünk haza 19 óra után.  Versegi Zoltánné

Pályaválasztás
Az idei tanévben egy teljes iskolai napot a pálya-

orientációnak szentelhetnek az általános iskolák. 2017. 
november 20-án ennek keretében vehettek részt a Rimóci 
Szent István Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói a 
Kistérségi Pályaválasztási Kiállításon Szécsényben. A 
szervezõknek hála, különjárati autóbusz jött a rimóci 
gyerekekért az iskolához. Kényelmesen utazva érkeztünk 
meg a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Gimnázium épületéhez. Itt a tornateremben rendezkedtek 
be a térség középfokú oktatási intézményei, hogy 
bemutathassák iskoláikat a pályaválasztás elõtt álló 
gyerekeknek. Mindenki a saját intézményének érdekes 
oldalát igyekezett bemutatni, felkeltve a leendõ jelentkezõk 
érdeklõdését. Egy tanteremben pályaorientációs tanácsadá-
son vehettünk részt, ahol érdekes gondolatokat vetettek fel a 
továbbtanulásra készülõ diákoknak, egy másik helyszínen 
szakmákat bemutató filmeket vetítettek az érdeklõdõknek. 
Jó hangulatú, érdekes programokkal segítették a fontos 
döntés meghozatalában a tanulóinkat. Reméljük, mindenki a 
számára legmegfelelõbb szakirányt tudja majd kiválasztani, 
amikor dönteni kell januárban.

Bárány Árpád

Pályaorientációs nap a
Szent István Általános Iskolában

2017. november 20-án iskolánk tanulói pályaorientációs 
napon vettek részt.

Az alsó tagozatosok tanítóik segítségével megismerked-
tek a ma már ritka, régi mesterségekkel. Megnéztek olyan 
videókat, amelyek bemutatták a speciális munkaeszközöket, 
munkafogásokat. Elkészítették az egyes mesterségek cégérét 
is. Beszélgettek arról, hogy ma melyek a legismertebb, 
legkedveltebb foglalkozások. A 3. osztály tanulói Rimóc 
térképén bejelölték azokat a pontokat, ahol munkahelyek 
találhatóak. Az ott dolgozók munkájáról már sok 
tapasztalatuk volt, így a hozzá kapcsolódó rejtvényt 
mindenki meg tudta oldani. Elhangzott a nap kérdése is: „Mi 
leszel, ha nagy leszel?” Erre tanulóink rajzzal válaszoltak. 
Reméljük, hogy szorgalmas tanulással, kitartással el fogják 
érni céljaikat.

Versegi Zoltánné

Pályaorientációs nap az 5. osztályban
Ezen a napon az 5. osztályban a foglalkozások három 

részbõl álltak össze. Az elsõ részben olyan kisfilmeket 
tekintettünk meg, amelyek különbözõ szakmákat mutattak 
be. Megtudhattuk, hogy az egyes szakmák milyen 
képességeket, adottságokat igényelnek. Hogyan, milyen 
iskolában sajátítható el az adott szakma.

A második részben rajzot készítettek a gyerekek „Mi 
leszek, ha nagy leszek?” címmel. Néhány mondattal azt is 
leírták, hogy miért azt a foglalkozást választották.A 
délelõttöt játékkal fejeztük be: Amerikából jöttünk, 
mesterségünk címere… A nap eredményesen telt el. 
Játszva, szórakozva jutottak új ismeretekhez a tanulók.  
Bízunk abban, hogy a gondolkodásukba szépen beépül a 
saját jövõjükkel kapcsolatos felelõsségvállalás.

Józsa Dezsõ osztályfõnök
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Mi leszek 5. osztályos rajz

Pályaorientációs nap az iskolában

Pályaválasztási kiállításon

Új pedagógus érkezett iskolánkba…
Ádám Zsolt vagyok. Losoncon 

születtem 1990. július 14-én. Egyke 
gyerekként nõttem fel Fülek városában, 
ahol jelenleg is lakom. Édesanyám Tóth 
Klára, édesapám Ádám János, mind a 
ketten már nyugdíjasok. Általános 
iskolai tanulmányaimat magyar nyelven 
a fülekiIfjúság utcai Magyar Tanítási 
Nyelvû Alapiskolában végeztem el, 
ezután a Füleki Gimnázium tanulója 
voltam. 2009 szeptemberén kezdtem el a 
felsõfokú tanulmányaimat Egerben az 
Eszterházy Károly Fõiskolán, földrajz 
szakon. Nappali tagozaton tanultam, ezen idõ alatt kollégista 
voltam. A 2. félévemben a település- és területfejlesztési és 
térségfejlesztési specializációt választottam, így geográfus 
alapszakon tanultam tovább. 2012 júniusában szereztem meg az 
elsõ diplomámat, így geográfus lettem. Ezután folytattam a 
tanulmányaimat, úgyszintén az Eszterházy Károly Fõiskola 
hallgatója voltam, nappali tagozaton. Geográfus mesterképzési 
szakon tanultam tovább, és az erõforrás- és kockázatelemzõ 
geográfus specializációt választottam. Ezen idõ alatt Egerben 
albérletben laktam. A szakmai gyakorlatomat Füleken és 
környékén végeztem el, egy mezõgazdasági cégnél. 2015-ben 
megszereztem a mesterdiplomámat. 2016.március 1-tõl 
2017.július 31-ig vendégkezelõként dolgoztam az Ipolytarnóci 
Õsmaradványok Természetvédelmi Területen. Idén szeptembertõl 
rövid ciklusú tanárképzésben veszek részt földrajztanár 
mesterszakon az Eszterházy Károly Egyetemen, levelezõ 
tagozaton. Jelenleg itt Rimócon a Rimóci Szent István Általános 
Iskolában földrajzot, természetismeretet, biológiát és rajzot 
oktatok fõállású tanárként. Régi vágyam volt, hogy kipróbáljam 
magam a pedagógus szakmában, ami most teljesült is. Amit még 
érdemes rólam tudni, hogy szeretek túrázni, fallabdázni és olvasni. 

Ádám Zsolt

Esélyteremtés a köznevelésben
Az Oktatási Hivatallal kötött Együttmûködési Megállapo-

dás keretében iskolánk is részese az EFOP-3.1.7-16-2016-00001: 
Esélyteremtés a köznevelésben címû, jelentõs szakmai munkát 
igénylõ kiemelt projektnek.

Cél: abefogadó nevelés támogatása, a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás és lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos 
helyzetû tanulók oktatási-és munkaerõ-piaci esélyeinek 
növelése. A felkért 150 köznevelési intézmény, 300 pedagógus 
és 88 bevont szakember együttmûködésével 2020. szeptember 
30-ig valósul meg a projekt. Intézményünk azért került a 
támogatott iskolák közé, mert eddig is elismerésre méltó 
erõfeszítéseket tett a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetû gyermekek esélyeinek javításáért

A projekt helyi megvalósulását szakmai támogató csoport 
segíti. Elsõ lépésként helyzetelemzés készült, amely feltárta az 
iskolánkat jellemzõ erõsségeket- gyengeségeket, lehetõségeket-
veszélyeket. A következõ idõszak feladata lesz meghatározni 
azokat a konkrét rövid- és hosszú távú terveket, amelyek 
megvalósítása biztosítja a projekt céljainak elérését.

A projekt keretében lehetõség nyílik a pedagógusok 
továbbképzésére, a meglévõ jó gyakorlatok megosztására és 
adaptálására, módszertani mûhely kialakítására. A közös 
munka során egy befogadó, tevékenységközpontú, hátrány-
kompenzáló módszertár összeállítására és alkalmazására kerül 
sor.                                          Huszkó Marianna és Pócsik Csilla Laura

A Rimóci Ifjúsági Egyesület hírei
Régen adtunk hírt magunkról az Újságban, így korábbról elmaradt 

beszámolni valókkal kezdjük. Még a nyáron kaptunk Burik Lacitól, 
állandó tagunktól felajánlásként egy hûtõt, mivel megtudta, hogy a régi 
már nem mûködik megfelelõen. Ezúton köszönjük ezt a felajánlást, a 
nyáron hasznát vették a fiatalok az eszköznek.

A szeptemberi megbeszélésünkön döntöttünk néhány beszerzésrõl 
is. Ennek eredményeképpen vásároltunk egy biztonsági kamerát, sötét 
infrasugárzó fûtõtesteket, darts-készleteket, társasjátékot és egy új pro-
jektort.

A biztonsági kamera természetesen a biztonság kedvéért lett 
beszerezve és üzembe állítva, mert a megvásárolt eszközökkel együtt 
már sok féltenivaló van a Kamrában. Hogy semminek ne kelljen lába, 
vagy ha valaminek mégis, akkor biztosan megtaláljuk a tettest.

A sötét infravörös hõsugárzó egy olyan fûtõtest, ami fény kibocsáj-
Biliárd díjazottak:         1. hely: Vincze Zsolttása és a levegõ mozgatása nélkül (szálló por, hang és fény nélkül) fûti 
2. hely: Oláh Bence         3. hely: Deszkovics Róbertfel a megfelelõ közelségben levõ tárgyakat, így közvetve a levegõt. 

Október 30-án Virág Tibor és munkatársai ellenszolgáltatás nélkül 
felszerelték mindkét sugárzót a Kamrába, amiért nagyon hálásak 
vagyunk, mivel így szakszerûen és a lehetõ legbiztonságosabb módon 
lettek üzembe helyezve az eszközök. Az eddigi tapasztalataink nagyon 
jók, hatékonyan fût a két sugárzó.

Darts díjazottak:                     1. hely: Földi Tamás
2. hely: Bablena Ferenc           3. hely: Virág András
Gratulálunk a nyerteseknek!                                              Bablena Feri

Zajlik az infrafûtés felszerelése

A darts készletek vásárlásának oka a Kamrában található közös 
készletek kopása. A társasjátékpark bõvítése idõnként indokolt, mivel 
az Egyesület bizonyos rendezvényekre társasjátékoztatással, mint 
szolgáltatással vonul ki, ezzel termelve némi bevételt.

Az egyik legnagyobb összeget az új, FullHD projektorra költöttük, 
mivel az eddig használt régi projektor már fényerõben és technikailag 
is alulmúlta az igényeket. Mindenkinek ajánlom a Bajnokok Ligája 
mérkõzéseit a 147-es kamrába szervezett vetítéseken megtekinteni, 
hiszen megfelelõ felbontásban, 5x3 méteres „vásznon” egészen más 
élményt nyújt a közvetítés. Ehhez javaslom mindenkinek a 147-es 
kamra oldalát követni: https://www.facebook.com/chamber147

147-es kamra

November 3-án biliárd és dartsversenyt rendeztünk. Az ünnepi hét 
péntekére tervezett házi versenyünkön sajnos kevés induló volt, azon-
ban a megjelentek annál nagyobb lelkesedéssel vetették bele magukat a 
játékba. Érdekes tapasztalat, hogy bár a létszám fogyatkozik, mindig 
vannak új érdeklõdõk, új játékosok, most sem volt ez másképp. 
Szokásos év végi versenyünket (a darts-vb idején) idén is szeretnénk 
megszervezni, a pontos idõpontról mindenképp értesítjük az 
érdeklõdõket.

Egyébként… nem férhet hozzá kétség,
hogy az ember felelõsen nem állíthat semmit kétség nélkül. Az okos 
ember a saját elméleteiben is kételkedik. Elõször bizonyítékot 
szerez, bizonyítja a feltevést, aztán osztja meg és hirdeti, mint 
igazságot, véleményt. Mert a vélemény is állít valamit. Csak 
vannak, akik e szó mögé bújtatják a saját megalapozatlan vádjaikat. 
Viszont a féligazság hazugság, mivel gyakorlatilag nem igaz. Ez 
hazug, gyáva és gonosz módszer, ami elítélendõ.
De? De mindenki ezeket hallgatja. Egyrészt mert valakit mocskol-
nak anélkül, hogy mocskolnák, és mert „nem zörög a haraszt ha a 
szél nem fújja”… kivéve, ha egy ordenáré disznó zörgeti. És ugye a 
megfelelõ kommunikáció nagyon fontos: „A disznó – kérem – csak 
a véleményét mondja el, és bizony a szél zörgeti! Nem a disznó a 
hibás! Nem a disznó zörgeti! Ez a disznónak a véleménye!” Kész. 
Most már mindenki tudja, hogy még ha a disznó két pofára zabálja is 
a harasztot, akkor is a szél fújja.
Csak ne legyünk már olyan hülyék, hogy minden disznóságot 
elhiggyünk. Mert tudjuk mi az igazat valahol mélyen, ösztönbõl, 
csak azt ritkán védik meg mert akinek mersze van hazudni másról, 
annak mersze van hazudni rólunk is, és akkor minket se fog meg-
védeni senki. Félünk. Védjük meg hát magunkat csellel. Azzal, 
hogy mindenkit megvédünk, akit a háta mögött vádolnak, akit 
rosszindulatból, féligazságok alapján vádolnak, akit „vélemény” 
mögé bújva vádolnak… mindenkit, akit vádolnak!
És ha mi csinálnánk ezt, vegyük észre, és hagyjuk abba. Vonjuk két-
ségbe amit mondanánk, és csak ha megbizonyosodtunk róla, akkor 
mondhatjuk. De akkor mondjuk! Az ártatlanokat ne büntessük. De 
az ártatlanokat büntetõket igen!
„Csak a komisz bitangokat kell felkötni. De a komisz bitangokat fel 
is kell ám kötni!”                                          Aljas nyolcas címû film

Bablena Feri
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

A világhírû Titanic kiállítást láttukMártonnap az oviban
Óvodánk felnõtt kollektívája egy csapatépítõ kirándulás keretében Néhány éve már óvodánkban is megemlékezünk Szent Márton 

2017. november 10-én Budapesten járt, ahol nem mindennapi élmény-
napjáról.  Ilyenkor az a hét a hozzá kapcsolódó szokások jegyében zaj-

ben lehetett részünk. A múlt század elejének varázslatos hangulatát 
lik. Szeretik a gyerekek, szívesen játsszák a ludas játékokat, tanulják az 

fedezhettük fel, a világhírû Titanic kiállításon, amely jelenleg Buda-
ide illõ verseket, dalokat. Nagy élmény a tollfosztás, a tollfújás, vagy a 

pesten látogatható.  Az egyedülálló kiállításon több száz eredeti mû-
lámpás készítése. Minden évben, minden csoportban a gyerekek értel-

tárgyat  mutatnak be a hajóroncsból. Az egyes kiállítási területeken 
mi szintjéhez igazodó játékokat, tevékenységeket szervezünk, amelyek- megtekinthetõk többek közt a hajó technikai felszerelései, bútorok, 
kel igyekszünk változatos és élményszerû módon minél több ismeret- valamint az utasok személyes tárgyai, például ruhák, ékszerek és 
hez juttatni a gyerekeket.Talán nem untatjuk a kedves olvasókat, ha a pénztárcák. A tárlat önálló magyar részleggel is rendelkezik, ahol a kor 
Márton napi legendát, - amit a gyerekeknek is elmondunk, - természete- helyi történelmi eseményei mellett megismerhetjük a Titanic magyar 
sen bábokkal illusztrálva - itt az újság hasábjain leírjuk. vonatkozású történeteit. A kiállítás megtekintéséhez ingyenes 

Valamikor réges-régen élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak, audioguide készüléket biztosítanak mindenki számára, amely egy 
Márton. Márton édesapja katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska olyan kis kézben fogható és önálló ütemben hallgatható  készülék, 
lett, õ is szeretett volna katona lenni és jelentkezett a római hadseregbe. amelynek segítségével  részesei lehetünk az idõutazásnak. Korszerû, 
Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott bátran a csatákban. Bá- látványos élményszerû kiállítás, amit ajánlunk az érdeklõdõk figyel-
torsága mellett jószívû is volt, ezért katonatársai megszerették õt. Egy mébe, aki hajóra szállva belebújhat valamelyik akkori utas bõrébe, és 
napon egy város felé lovagoltak és az út szélén egyszer csak megláttak az utazás végén még azt is megtudhatja, hogy odaveszett, vagy esetleg 

életben maradt.egy koldust. Hideg volt, de a szegény kolduson alig volt valami ruha, 
Ugyanezen a napon tettünk látogatást a Magyar Mezõgazdasági reszketett, fázott, amikor megszólította Mártont: – Segíts rajtam, meg-

Múzeumban, a Vajdahunyadvárban megnyílt Orchidea és bromélia vesz az Isten hidege! Márton tanakodni kezdett, mit is adhatna ennek a 
kiállításon. Ez a kiállítás is látványos és szép volt, rengeteg mennyisé-szegény embernek, mert saját ruháján kívül nem volt nála semmi más. 
gû, sokféle orchideában gyönyörködhettünk. A kiállításon vásárlásra is Hirtelen levette köntösét, kardjával kettévágta és az egyik felét a dider-
volt lehetõség, aki gondolta, szép virágokkal  gazdagodva térhetett gõ koldusra terítette. Késõbb, amikor Márton lefeküdt aludni, különö-
haza. Köszönjük az Önkormányzat segítségét abban, hogy az utazást set álmodott. Álmában Jézust látta, és a vállán az a fél köpönyeg volt, 
biztosította  számunkra.                                           Pásztorné P. Gyöngyiamit õ adott a koldusnak. Márton nemsokára otthagyta a hadsereget és 

pap lett belõle. Nagyon szerették mindenütt, mert jóságos volt és min-
denkinek segíteni próbált. Az emberek hamarosan meg akarták válasz-
tani püspöknek. Márton nem akart püspök lenni, aki díszes palotában 
lakik és szolgák veszik körül, õ ezután is egyszerû életet akart élni. Ezért 
elbújt az emberek elõl, hogy ne találják meg. A libák közé bújt el, az 
ólban. De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak, és 
gágogásukkal elárulták Márton búvóhelyét. Így az emberek megtalál-
ták és mégiscsak püspök lett belõle, de ezután is ugyanolyan jóságos és 
szerény maradt, mint elõtte. Nagyon sokat segített a szegényeknek és az 
emberek egész életében nagyon szerették õt.

Ez a történet nagyon jó alkalmat ad arra, hogy elbeszélgessünk a 
gyerekekkel  arról, miért is jó dolog másoknak segíteni. Felidézünk 
olyan eseményeket, amikor a gyermekek ügyesek voltak és segítettek 
valamiben valakinek. A képek alapján történõ mesélés által fejlõdik a 
gyerekek emlékezete, gondolkodása, beszédalkotása, gyarapodik 
szókincsük, a jó példa közvetítése által Szent Márton legendájából 
tanulva is egy kicsit a  „jót tenni jó”  irányába tereljük a gondolataikat. Csapatépítõ kirándulásunk egyik állomása a Vajdahunyad váránál

Márton napja a cseresznye csoportbanKészülnek a Márton napi kislibák

alapján készült. A nemrég beszerzett játék nagy izgalmakat IKSZT hírek
ígért, ezért is volt külön öröm, hogy itt is maximum fõvel 

zajlott a nem épp rövidre sikerült (kb. 6 óra) próbajáték. Az 
Ismét társasjáték délutánt tartottunk 

alap rizikó szabályokat követve „harcoltak” egymással a 
az õszi szünetben, nem is egy, hanem két 

sorozatból ismert nagy házak, kinek több, kinek kevesebb 
nap is! Már hagyománnyá vált, hogy a 

sikerrel. A következõ alkalommal már a speciális kártyák és 
tanítási szünetekben játéknapokat tartunk 

kiegészítõ szabályok alapján vágunk neki a küzdelemnek. 
fõleg a fiatalok számára, de szívesen várjuk a játékos kedvû 

Ezúton hívunk minden Trónok Harca rajongót!
felnõtteket is minden egyes alkalommal. A Rimóci Ifjúsági 

Már most tervezgetjük a téli szünetre a játék délutánt, 
Egyesület igen szép számú társasjáték gyûjteménnyel 

reméljük, hogy a karácsonyi készülõdés mellett többek-
rendelkezik, melyet szívesen kölcsönöz a rimóci fiatalok 

nek lesz idejük az ilyen jellegû szórakozási, kikapcsoló-
számára. Ezúton is köszönjük nekik! Sõt, utóbb egy igen 

dási lehetõségre is. értékes példánnyal gazdagodott a játékok száma, mely végre 

kipróbálásra is került az õszi szünetben.
Októbert 30-án délután egy kisebb létszámú csapat vette 

birtokba az IKSZT nagytermét, de ez nem befolyásolta a jó 

hangulatot. Csupán két vagy három játékot sikerült végig-

játszanunk, olyan gyorsan elröppent a rendelkezésre álló 

idõnk, de senki sem csüggedt, hiszen másnap ismét játékra 

gyûltünk össze. Október utolsó napján délután a fiatalab-

bakkal kezdtük meg a játékok sorát. Egy kis bemelegítõ után 

maximum létszámon játszottuk a 7 csodát, amely így még 

izgalmasabb volt, valamint egy hajszálon múlott, hogy Bilbó 

segítségével meg tudtuk menteni Tóvárost Smaugtól a 

Hobbit nevû társasjátékban. Csaknem fél hétig játszottunk 

együtt az ilyenkor megszokott, vidám, jó hangulatban. 

Ekkor átrendezkedtünk a már inkább felnõtteknek szóló 

Trónok Harca Rizikóhoz, mely a nagy sikerû tv sorozat 

November 14-én az NMI Mûvelõdési Intézet meghívására és székhelyén, Lakiteleken került bemutatásra a Dr. Manga János 
Közösségi Ház - IKSZT-nk, a Térválasztó - A közösségi mûvelõdés terei címmel megrendezett konferencián. „A tanácskozás 
fókuszában a közösségi folyamatoknak otthont adó, azokat gyakorta 
inspiráló és éltetõ, helyi fórumként szolgáló helyszínek, terek álltak. 
Elõadóink kaszinók, faluházak, népfõiskolák, agorák, ifjúsági klubok és 
más közösségi színterek mûködését, történetét és jó gyakorlatait 
osztották meg a jelenlévõkkel, de ízelítõt kaphattunk a közösség-
fejlesztés építészettel, valamint a térpszichológiával összefüggõ terü-
leteibõl is.” (NMI - Fb) A konferencia zárásaként mutatkozott be a 
rimóci Közösségi Ház, mint Európai Uniós jó példa, (ahogyan azt már 
az elmúlt lapszámokban is közöltük), egészen az IKSZT meg-
álmodásától a már 3 és fél éve tartó fenntartási idõszakig bezáródóan 
milyen tevékenységek, programok zajlanak a Közösségi Házban és a 
településen, hogyan fogja össze a település kulturális életét, mi minden 
koncentrálódik a Közösségi Ház alá. A bemutató nem csak az IKSZT, 
hanem az egész település hírnevét öregbítette.    BVÁ Burik-Vincze Ágota a rimóci Közösségi Házról tart elõadást

A 7 csoda maximum létszámmal

A nagy házak elfoglalták területeiketMegmentettük Tóvárost a Hobbitban
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(Folytatás az 1. oldalról) Ezúton is szeretnénk kifejezni lengyel barátainknak a 
Az emléktábla a lengyel testvérek által hozott lengyel gondoskodó és a jóban-rosszban való töretlen és kitartó 

nyírfa tövében került elhelyezésre, mivel 2008 augusz- együttérzésért hálánkat és köszönetünket. Isten áldjon meg 
tusában itt találkoztunk elõször, itt írtuk alá 2008. augusztus minden dlutowi lakost.
3-án szabadtéri szentmise keretében a testvértelepülési November 20-án hétfõn reggel miután a Szociális Boltban 
megállapodást és itt lobog a lengyel zászló amíg barátaink bevásároltak, a lengyel küldöttség tagjai elindultak hazafelé 
nálunk tartózkodnak. és este hat óra körül jött a telefonhívás, hogy szerencsésen 

Ezután a most felállított tábla emlékeztessen mindenkit hazaérkeztek szülõföldjükre.
Beszkid Jánosaz emberi, a baráti, a testvéri és a nemzeti kapcsolatok 

polgármesterfontosságára és a soha el nem múló szeretetre.        (János 3, 16)

második részében Dr. Kercza Asztrik ferences atya, - aki Lelkigyakorlat férfiaknak Zalaegerszegrõl érkezett hozzánk - a katolikus keresztény 
férfi napjainkban való viselkedésérõl, példamutatásáról 
szólt.A Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség 

Szombaton délben az Úrangyala imádkozás után ebéd, szervezésében kétnapos lelkigyakorlat volt férfiak részére 
majd ismét kötetlen beszélgetés kezdõdött a jelenlévõ 34 férfi 2017. november 17-én és 18-án.
között. A lelkigyakorlatos találkozó a kora délutáni órákban A több hónapos szervezést követõen november 17-én, 
hálaadással ért véget. Hálásan köszönjük minden jó pénteken délután kettõ óra után gyülekeztek a férfiak a 
szándékú ember segítségét, aki a szervezésben és a lebonyo-Varsányi úti Tízpengõs vendégháznál. Ezt követõen három 
lításban közremûködött.órától a Dr. Manga János Közösségi Házban az Irgalmasság 

Beszkid Jánosrózsafüzérével kezdõdött a lelkigyakorlat 33 fõ részvételé-
vel.

A lelkigyakorlat elsõ témája Pál apostol Rómaiakhoz írt 
levelébõl a 12. rész (1-21), az erkölcsi kötelességek. Az 
említett szentírási részlet lelki vezetését Dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök atya vállalta, amit ezúton is szívbõl 
köszönünk neki. A kora esti órákban a férfiak ellátogattak a 
temetõbe, ahol mécsest gyújtottak és közösen imádkoztak 
Vincze Barna és Beszkid Andor sírjánál. Az esti szentmisét 
püspök atya celebrálta és népes rimóci hívõsereg is részt vett 
rajta.

Szentmise után vacsora következett, majd kötetlen, 
baráti beszélgetés a Közösségi Házban illetve a Vendég-
házban. Szombaton reggeli után kilenc órakor folytatódott a 
lelkigyakorlat Miklós Zalán nógrádmegyeri plébános atya 
elõadásával Férfi emberek a Bibliában címmel. A délelõtt 

vagy templomi felolvasás alkalmával is szívesen elvállalta a 1 ÉV neki szánt feladatot. Igazi Közösségi Ember volt, aki 
tettrekészségével példaként járt elõttünk, akitõl nagyon Egy év telt el azóta, hogy településünk polgármestere, 
sokat lehetett tanulni. Köszönöm neki hogy együtt Beszkid Andor autóbaleset következtében az életét 
dolgozhattam vele, köszönöm neki, hogy tõle tanulhattam! veszítette. Az elmúlt idõszak nagyon nehéz volt mindenki 

BVÁszámára, a család, a barátok, az egész település számára. 
Ahogyan közeledett az évforduló az ember valahogy egy 
kicsit újra átéli az akkor történteket, valamint jobban 
eszünkbe jutnak a közös élmények.

Mióta itt dolgozom a településen egy karizmatikus 
vezetõt ismertem meg benne. Az hamar egyértelmûvé vált: 
Az adott feladatnak határidõre meg kell lenni! - mondhatni bármi 
áron. Kedvenc mondása volt, hogy Teher alatt nõ a pálma!, s 
ezt a nehéz helyzetekben többször is hangoztatta. Gondolom 
bátorításnak szánta, habár néha ijesztõ volt a mély víz. Végül 
sikerült kiúsznunk belõle, s ez vitte folyamatosan elõre a 
település fejlõdését! Aztán mikor már rutinosabban mentek a 
dolgok, s könnyebb lett a helyzet, akkor már az okozott 
nehézséget, hogy sikerüljön vele beszélni, mert rá kellett 
bólintania a dolgokra. Személyesen szinte lehetetlen volt 
utolérni, ha le is egyeztettük a találkozót, jobb esetben késett, 
de odaért, de olyan is volt, hogy egyéb teendõi miatt nem 
jutott el hozzánk. Nem is tudom, hogy tudott annyi mindent 
észben tartani! Emlékszem egyszer együtt utaztunk 
Salgótarjánba, s már elõre örültünk, hogy egy fél óránk lesz 
beszélgetni. Hát tévedtünk! Egész úton telefonon ügyeket 
intézett, sajnos mi nem kerültünk sorra. A hazafelé út sem 
volt másként. De ha ideje engedte, órákat lehetett beszélgetni 
vele mindenféle témában, akármirõl, akármeddig. Pozitív 
életszemléletû volt. Már évekkel korábban „látta” elõre, 
hogy a jövõben milyen nehézségek várnak a településre és a 
térségre, mégsem adta fel, hanem mindent megtett azért, 
hogy a mindenkor itt élõknek jó legyen. Észrevette a 
dolgokban rejlõ lehetõségeket. Azon fáradozott, hogy a 
lehetõ legtöbb feltételt biztosítsa az itt élõk számára, hogy jó 
legyen itt élni. Minden területet (vallás, kultúra, sport, 
ifjúságügy, egészségügy, stb.) fontosnak tartott, hiszen 
mindegyikre szükségünk van az élethez! Ezért is volt tagja 
szinten minden közösségnek, hogy ezzel is példát mutasson 
nekünk. Mindig a maximálisat akarta kihozni az adott 
helyzetbõl, akár a plakáton lévõ betûtípusról, akár egy nagy 
pályázatról legyen is szó. Ha valamit egyszer megcsinálunk, 
akkor azt a lehetõ legjobban csináljuk meg! Ha valaki idejön, 
pozitív élményekkel térjen haza! S ezeket mi is megtanultuk 
tõle, nem értük be kevesebbel.

Személyisége a munkán kívül is megmutatkozott, tudott 
lazítani és szórakozni, mindenben benne volt. Nem riadt 
vissza, ha be kellett öltözni a jótékonysági bálon rimóci 
menyecskének, házmesternek, mesemondónak, vagy egy 
énekes bõrébe kellett bújni. Szívesen közremûködött a 
nõnapi mûsorokban, humoros videókban, de versmondás 

Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból
         Idén, is mint miden évben eljött az Advent. Most is nagy 
szeretettel vártuk a kedves szülõket a Gyerekházba, ahol 
mindenki kreativitásának, igényének megfelelõen elkészíthet-
te az Adventi koszorúját. Ez az idõszak nemcsak az adventrõl 
szól így a szorgos anyukák készíthetik a mikulás zsákot is a 
gyermekeiknek! Amit a Mikulás finomságokkal tölt meg és 
december 6-án át is adja a gyerekeknek a Gyerekházban.

Idén is sok szép karácsonyi dekorációt készítünk, kará-
csonyfára, ajtóra, ablakra. December 11-én közös karácsonyra 
hívunk minden gyerekházas gyereket és szüleiket egy közös 
karácsonyfa állításra és karácsonyi fotózásra.

December 13-án mézeskalács készül, amit a gyerekekkel 
kidíszítünk.

Kellemes ünnepeket kívánnak mindenkinek a
Rimóci Napraforgó Gyerekház munkatársai!

Mézes Egészségnap
2017. 12. 13-án Luca napján 

Közösségi Ház – IKSZT-ben
Rimóc Szécsényi út 6.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

10.00 Megnyitó
10.15 A Természet tiszta édessége :
a MÉZ 10.45 "Has, Alkoss, Gyarapíts!" könyvbemutató
11.00 A Forrásvíz - elõadás és kvíz játék
11.30 Iskolakert Rimócon:
          Kell ez nagyon, igen nagyon c, film vetítése
12.00 Gyermekjóga
13.00 Luca sütemény készítése természetesen: mézzel
14.00 EAThink szemlélet formálás 5 percben
14.30 Terítéken az egészség:
          Szabó Zoltán humánkineziológus
15.00 Interaktív mese: Egész, s Ég

10-15 Kóstolók:
méz, propolisz, gyógyteák, iskolakerti termények

Egészségügyi mérések
Termék bemutatók  

A mûsorváltozás jogát a szervezõk fenntartják.

Támogatók:

Rimóci Szent István Általános Iskola,

Rimóc Község Önkormányzata,

DMJKH – IKSZT
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Újra advent, közeledik a karácsony

Az adventi idõszak az Úr Jézus Krisztus hármas eljövetelérõl beszél:

1. Jézus Krisztus elsõ eljövetele az õ test szerinti születése. Ezt az eljövetelt várta a választott nép, azt hirdették a próféták. 

Karácsony ennek az Úr jövetnek, vagyis Jézus test szerinti születésének az ünnepe.

2. Másodszor jön el az Úr minden hívõ emberhez egyénileg, amikor megjelenik személyes hitben és hit szerinti keresztény 

életben. Ez az eljövetel tulajdonképpen egy egész életen árt tart, tökéletesedik, amikor egyre jobban beengedjük életünkbe 

Urunkat, Jézus Krisztust. Ez az eljövetel személyes találkozások sorozata Jézus Krisztussal az Egyházban, az Egyház tanításában, 

szentségeiben és embertestvéreinkben. Ezeken a találkozásoknak betetõzése lesz halálunk pillanata és attól kezdve örökre együtt 

leszünk az Urunkkal, Jézus Krisztussal és mindazokkal, akik befogadták földi életükbe Jézus Krisztust.

3. Harmadszorra jön el az Úr a világ végén. Amikor a régi világ elpusztul. Elkezdõdik az új ég, új föld és elkezdõdik a 

Krisztusban élõ, feltámadt emberiség új élete. Számunkra a világ vége bár súlyos figyelmeztetés készenlétre elsõsorban nem ijesztõ 

tanítás. Ellenkezõleg! A legnagyobb bíztatás, hogy Isten szeretete, igazsága a világ minden hamissága és igazságtalansága ellenére 

gyõzni fog. Tehát érdemes feltétel nélkül „rátenni” életünket Jézus Krisztusra. Az Úr elsõ eljövetele már megtörtént. Hogy a 

harmadik eljövetel mikor lesz pontosan, senki nem tudja a földön. Azt azonban tudjuk, hogy a második eljövetel rajtunk múlik. Mi 

tehát a feladatunk? Állandó megújulás. Jézus Krisztus segítségünkre van Egyháza tanírásával, szentségeivel. Ebben segítenek az 

adventi programok.

Hogyan készülünk karácsonyra?

Ebben legfõbb példaképünk Szûz Mária. Ádvent elején erre hívja fel figyelmünket a szép Mária ünnepünk: Szûz Mária 

Szeplõtelen Fogantatásának Ünnepe. Ami annyit jelent, hogy Szûz Mária Szent Anna édesanyja méhében történõ foganása 

pillanatától kezdve mentes volt az eredendõ bûntõl és minden más bûntõl. Születése után, Mária tudatosan vállalta ezt a bûn nélküli 

életet. Angyali üdvözletben Gábor angyal „kegyelemmel teljesnek nevezte”. Teljesen átadta magát a Szentlélek vezetésének. Nap, 

mint nap megélte: „Istenem, legyen meg a te akaratod”. Felismerte, hogy az ember akkor találja meg élete értelmét és 

beteljesülését, ha átadja magát Istennek.. Olyan volt mint egy üres kehely. Azért volt alkalmas arra, hogy Isten betöltse õt, hogy 

Isten Fia, Jézus Krisztus testet öltsön benne. Ebben rejlik Mária nagysága. Ebben az Istenben való figyelésben lett mindannyiunk 

példaképe. Ha ezt gyakoroljuk most ádventben, mi is Jézust adhatjuk környezetünknek, hozzátartozóinknak, embertársainknak. Ha 

ebben az álladó jóravaló törekvésben, állandó megújulásban élünk, igazi születésnapi ajándék leszünk Jézusnak.

Ádventben különféle gyakorlatokat ajánlhatunk fel, amelyek Jézusra figyelmeztetnek. Advent például alkalmas idõ a 

fegyelmezett életmód gyakorlására. Káros szenvedélyek mérsékelésére, elhagyására. Önuralom gyakorlására: pl. bizonyos nap, 

napokon vagy egész ádventben csokoládé vagy italmentes nap, napok tartása. Csak értékes, szép, hasznos esetekben történik a tv-

nézés, internet bekapcsolása… Rengeteg idõt megspórolhatunk: jó dolgokra, imádságra, egymásra, közös programokra, pihenésre. 

Más valaki elhatározza, hogy elmegy hajnali misére, vagy sohasem fogja elmulasztani a reggeli és esti imát. Vannak, akik az 

adventi gyertyákat elnevezik, és élik. Elsõ gyertya: Imádság, Isten kapcsolat gyertyája. (Ima, szentmise, gyónás, áldozás.) Második 

gyertya: tiszta, jótékony beszéd, udvarias- tisztelettudó szavak. Harmadik gyertya: kötelesség, helytállás, megbízhatóság 

gyertyája. Negyedik gyertya öröm gyertyája, egymásra figyelés, segítés… Gyertyája.

Gyakran mondogatjuk: Istenem legyen meg a te akaratod. Szeretném, hogy a gyakorlatok által Isten szép terve valósuljon meg 

életemben és a rám bízottak életében. Mária légy segítségemre, légy oltalmazóm. Szeretném példádat követni.

Adventi imádság
Urunk Jézus Krisztus, várjuk eljöveteled, várjuk a békét,

mert annyi békétlenség van kívül a világban és bent a szívünkben!

Várjuk eljöveteled, mert az igazságra éhezünk, és annyi 

igazságtalanság sújtja a népeket és az embereket!

Várjuk eljöveteled, mert szomjazzuk a szabadságot, és 

mindnyájan a bajok és a bûnök bilincseiben kínlódunk.

Add vissza reménységünket, amit elvesztettünk.

Add meg újra a szeretetet azoknak, akik hideg idegenséggel 

viselkednek egymással szemben. Nyisd meg szívünket, hogy 

felragyogó örömödet megtapasztalhassuk életünkben.

Kérünk, hallgass meg minket.

Ámen

A Szûzanya Medjugorje jelenései Programjaink:
1. Adventi hajnali és esti misékés a látnokok történetei.  (folytatás)
Kedd, szerda, csütörtök reggel 6 óra; péntek szombat este 6 óra, 3. nap.
vasárnap délelõtt 11 óra. A szentmisék elõtt fél órával gyóntatás. 1981. Június 26-án a gyerekek alig várták a hat óra körüli idõt, 
Kérem a testvéreket, fiatalokat, és a diákokat, hogy már az amikor kezdetben a Szûzanya megjelent nekik. Újra elindultak a 
advent elején végezzél el szentgyónásukat. Így szép lelkülettel, hely irányába, hogy találkozzanak vele. Nagyon boldogok vol-
adventi gyakorlatokkal készülhetünk Jézus születésnapjára. tak, habár örömükben némi félelem is vegyült a bizonytalanság 
Szentgyónásunkra az imakönyvbõl készüljünk. Adventi vasár-miatt, hogy mi lesz mindebbõl. Mindennek ellenére a gyerekek 
napok elõtti szombaton, szentmise után a nagykeresztnél a falu úgy érezték, hogy belsõ erõ vonzza õket a Szûzanyához.

Hamarosan, míg a gyerekek úton voltak, háromszor villant fény. adventi koszorúján gyertyagyújtás. Advent 3. vasárnapja elõtti 
Ez jelezte számukra és a többieknek számára is, akik kísérték szombaton, a gyertyagyújtás után a templom elõtti téren a Szent 
õket, hogy hol van a Szûzanya. Ez alkalommal, valamivel József Szövetség tagjai szerény megvendégelést adnak.
feljebb jelent meg, mint az elõzõ napokban. És amikor a 2. December 8-án (Boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen 
gyerekek elkezdtek imádkozni, újra megjelent. Csodálatos volt, Fogantatásának Ünnep.
vidám derûs, és mosolygós. Amikor otthonról elindultak, az - December 8-án (péntek) este 6 órakor szentmise.
idõsebb asszonyok biztatására egy férfi a kíséretbõl, aki a 3. Szent Miklós tiszteletére búcsú szentmise:
gyerekekkel együtt a jelenések helye felé indult, hozott magával - December 10. (vasárnap) délelõtt 11órakor. A szentmise vé-
szenteltvizet, hogy a gyerekek meghintsék azzal a jelenést, és gén, a gyerekek örömére rövid látogatást tesz a Mikulás. Hívek 
így védve legyenek a sátántól. Amikor a Szûzanyával voltak, pedig átvonulnak a Gondozási Központ épületébe, ahol népv-
Vicka fogta ezt a vizet és meghintette vele, mondván: „Ha a iseletes kiállítással várnak bennünket. A megnyitó után a kiállí-
Szûzanya vagy, maradj velünk; ha nem távozz tõlünk!” A tás megáldása következik, utána a kiállítás megtekinthetõ lesz.
Szûzanya erre elmosolyodott, és a gyerekekkel maradt. Akkor 4. Lelki gyakorlat: december 14. 15. 16.
Mirjana még megkérdezte tõle, hogy hívják, Õ pedig így (csütörtök, péntek, szombat.)
válaszolt: „Én vagy a Boldogságos Szûz Mária.” Ugyanezen a Esténként a 6 órási szentmisében, elõtte este 5 órától gyóntatás. 
napon, amikor a gyerekek lefelé mentek a Podbrdóról, a Szûzanya A lelkigyakorlatos atya szép gondolatokkal segíti a karácsonyi 
még egyszer megjelent, de ezúttal csak Mirjának, és ezt mondta: elõkészületeinket. Akik még eddig nem végezték el gyónásukat, 
„Béke, béke, béke, és csak béke!” A háta mögött kereszt volt. az õ segítségével elvégezhetik. Elõre is köszönjük.
Könnyek között kétszer megismételte: ”Békének kell uralkodnia 5. Szent Család áhítat:
az ember és Isten között, és az emberek között!” Ez a hely a - December 15-tõl kezdõdik, a hívek szervezésében. A Szent-
jelenések helye felé vezetõ útnak kb. a felén van. család eszményképei: Jézus, Mária, Szent József.
A látnokok 6. Karácsonyi miserend:
3. Jakov Colo - December 24-én az éjféli szentmise elõtt fél 11-tõl Szentcsalád 
Jakov Colo 1971. március 6-án született Szarajevóban. 1981. áhítat a csoportok egyetértõ beosztásával a templomban, utána 
június 25-tõl 1998. szeptember 12-ig naponta megjelent neki a negyed 12- tõl pásztorjáték, majd éjféli szentmise.
Szûzanya. Ezen a napon, a Szûzanya közölte vele a tizedik - December 25-én karácsonykor délelõtt 11 órakor szentmise.
titkot, és megígérte, hogy élete végéig meg fog jelenni neki - December 26-án karácsony másnapján szintén délelõtt 11 óra-
évente egyszer, karácsonykor. Jakov nõs, három gyermeke van, kor szentmise. Délután 3 órakor karácsonyi áhítat: Megismé-
és családjával együtt Medjugorjéban él. A Szûzanyától a teljük a pásztorjátékot; versek énekek; fúvós zenekar és harmo-
betegekért való imaszándékot kapta. A BÉKE KIRÁLYNÕJE nikások teszik színessé az összejövetelt.
UTOLSÓ MINDENNAPOS JELENÉSE JAKOV 7. Hálaadás:
COLONAK 1998. SZEPTEMBER 13-ÉN VOLT. - December 31-én (Szentcsalád vasárnapja) délelõtt 11 órakor, 
Amerikában való tartózkodása során, Miamiból Jakov a évvégi hálaadó szentmise. Egyben beszámoló az egyházközség 
következõt mondta: „Szeptember 11—én, pénteken a Szûzanya hitéleti és anyagi dolgairól.
azt mondta nekem, hogy különösen készüljek imádsággal a 8. Újév elsõ szentmiséje
másnapi találkozásunkra, mert kinyilvánítja számomra a tizedik - Január 1. délelõtt 11 órakor.
titkot is. Szeptember 12-én, szombaton 11 óra 15 perckor (a 

Lelkiekben megújulást, tartalmas adventi elõkészületet, helyi idõ szerint) jött a Szûzanya. Amikor megérkezett, szokása 
és áldott karácsonyi ünnepeket kívánokszerint Dicsértessék a Jézussal köszönt. Míg a tizedik titokról 

az Egyházközség nevében!beszélt, szomorú volt. Majd szelíd mosollyal az arcán a 
Szeretettel: József atyakövetkezõket mondta: ,,Drága gyermekem! Az édesanyád 

vagyok, és feltétel nélkül szeretlek téged. Mától fogva nem 
fogok megjelenni neked minden nap, csak karácsonykor, 
Fiam születésnapján. Ne legyél szomorú, mert édesanyádként 
mindig veled leszek, és mint minden igazi édesanya, sohasem 
hagylak el. Továbbra is kövesd Fiam útját, a béke és a szeretet 
útját, és törekedj állhatatos lenni abban a küldetésben, amit 
rád bíztam. Légy példakép, olyan ember, aki megismerte Istent 
és az õ szeretetét. Légy mások elõtt példa arra, hogyan 
munkálkodik Isten az emberekben és az emberek által. 
Megáldalak édesanyai áldásommal, és köszönöm neked, hogy 
válaszoltál hívásomra.’’ 
A jelenés 11 óra 45 perckor fejezõdött be.” 
Ui.: Fra Slavlo Barvarictyal folytatott rövid telefon-
beszélgetésében Jakov azt mondta, hogy sokáig sírt, és nagyon 
szomorú volt. 
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