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XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM    FÜGGETLEN FALUSI LAP     Boldogasszony hava    2018 JANUÁR

„Légy önmagad. És tiszteld a másikban, hogy  is önmaga. Csakis akkor szerethetsz igazán. 

Ha nem így szeretsz, az nem találkozás, hanem karambol.    Müller Péter

õ

’’

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: 200,-Ft

Január    6. (szombat) VÍZKERESZT
00 00  Január    7. (vasárnap) 9 -16 VÉRADÁS (az általános iskola épületében)

Január  15. (hétfõ) Az elkülönített hulladékok elszállítása

Január  20. (szombat) Mária eljegyzésének ünnepe

Január  22. (hétfõ) Magyar Kultúra Napja

Február 10. (szombat) JÓTÉKONYSÁGI BÁL
a Szent József Férfi Szövetség szervezésével

Február 11. (vasárnap) IDÕSEK FARSANGJA

Február 12. (hétfõ) ÓVODAI FARSANG

Február 14. (szerda) Hamvazószerda

Január  29. (hétfõ) Az elkülönített hulladékok elszállítása

Kányádi Sándor:

Csendes pohárköszöntõ 
újév reggelén

Nem kívánok senkinek se

különösebben nagy dolgot.

Mindenki, amennyire tud,

legyen boldog,

érje el, ki mit szeretne,

s ha elérte, többre vágyjon,

s megint többre.

Tiszta szívbõl ezt kívánom!

Szaporodjon ez az ország

emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,

s ki honnan jött,

soha-soha ne feledje.

Mert míg tudod, ki vagy,

mért vagy, vissza nem 
fognak a kátyúk…

A többit majd apródonként

megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom,

legyen béke,

gyönyörködjünk még sokáig

a lehulló hópihékbe’!

AZ IDÕ
Az év fordulóján mi másra gondol-

hatnánk, mint az idõre. Az idõ múlására. 
Kinek lassabban, kinek gyorsabban telt el 
az elmúlt év. Voltak sikerek, voltak 
kudarcok, mint ahogy minden évben. Sok 
helyzetbõl tanultunk, sok helyzetben 
tanítottunk.

Mi mindenre jutott idõnk? Jutott idõ 

magunkra? A családunkra? Hobbinkra? 

Vagy csak a munkával, rohanással teltek el napjaink, heteink, hónap-

jaink? Miért van ez így? A végkimerülésig megpróbálunk megfelelni a 

ránk zúduló feladatoknak, valamiért „muszáj” megcsinálni, mert 

határidõs, mert fontos, mert… „meg kell csinálni”! Az idõnk rovására. 

Pedig mennyi minden spórol nekünk idõt, mint például a mosógép, 

mosogatógép, autó, internet, stb. Sajnos az idõt nem lehet gyûjtögetni, 

tartalékolni, hogy ma maradt 2 órám, majd jó lesz a jövõ héten. Nem lehet 

sürgetni vagy megnyújtani. A 24 óra az 24 óra. Ebbõl kell gazdálkod-

nunk, ezt kell a lehetõ legjobban kihasználnunk. És meg is tesszük, úgy 

tûnik maximálisan. Mégis sokszor úgy érezzük, kifolyik a kezünk közül 

az idõ. Szaladnak a napok, hetek, hónapok, s mégsem jut idõ mindenre, 

amit szeretnék. Hogy lehetne ezt elkerülni? Hogyan tudnánk az idõnket 

a lehetõ legjobban beosztani? Lemondással? Fontossági sorrend fel-

állításával? A „nem” kimondásával? Összefogással? Munkamegosztás-

sal? Úgy gondolom, mindenkinek más és más a legjobb módszer. Egy 

dolog azért biztos: az idõ így is, úgy is eltelik, akár hasznosan töltjük, 

akár nem csinálunk semmit.

Kívánom, hogy 2018-ban mindenkinek arra legyen ideje, amit a leg-

inkább szeretne!
BVÁ

KÉT ÜNNEP KÖZÖTTI TEREMLABDARÚGÓ TORNÁK KÉPEKBEN

 

Amatõr Rimóc Kupa 1. helyezett

Vörösördögök

Amatõr Rimóc Kupa 2. helyezett

Örök Ígéretek

Amatõr Rimóc Kupa 3. helyezett

Uni-Cum

Profi Rimóc Kupa 1. helyezett

Egy Gól SE

Profi Rimóc Kupa 2. helyezett

Dolce Vita

Profi Rimóc Kupa 3. helyezett

Vaszeló

Tapsi-Hapsi Kupa 1. helyezett

Brazilok

Tapsi-Hapsi Kupa 2. helyezett

Nyúl York

Tapsi-Hapsi Kupa 3. helyezett

Ham and Eggs
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Zárt ülés keretében szociálisan rászoruló személyek Ülésterembõl egy tál meleg étkeztetéséhez történõ hozzájárulásról 

döntöttek a képviselõk.
A testületi ülés utolsó napi-Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-

rendjeként polgármester úr értékel-testülete 2017. december 5-én tartotta a soron következõ 
te a 2017-es évet.ülését. Elsõ napirendként a közösségi együttélés alapvetõ 
A település valamennyi lakosa szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásá-

részére kívánunk ra került sor. Ezt követõen a jövõ évre vonatkozó 
intézményi térítési díjak meghatározása történt, majd a eredményekben gazdag, sikeres, 
2018. évi közfoglalkoztatási programokban való részvé- békés, boldog új évet!
telrõl döntött a testület. dr. László Tünde

Legyünk hálásak ételünkért, italunkért, otthona-

inkért, a mindennapi kenyérért, az egészségünkre el-Kedves újságolvasók, fogyasztott pohár borért! Biztos vagyok abban, hogy 

mindenki tudná folytatni a sort.

Az elmúlt 2017-es esztendõ mindenkinek mást és 

mást hozott. Hozott jót és rosszat, sikert és kudarcot, kedves Rimóciak!
örömet és bánatot. Sok értékes embert veszítettünk el 

ebben az évben is. Valakit a családból, aki pótolhatatlan. Bizonyára sokan vagyunk, akik este lefekvés után 
Együtt örültünk, ha egy másik családba újszülött érkezett végig gondoljuk az eltelt napot és rövid számvetést 
és szeretettel fogadtuk õket közösségünkbe. Mennyire tartunk, értékeljük a magunk mögött hagyott órákat. 
izgultunk egy vizsgaidõszak alatt és milyen jó volt, ha Feltehetjük, feltesszük az egyszerû kérdéseket: hasznos 
„ránk nyitották az ajtót” meglátogattak minket közelebbi volt-e a mai napom, tanultam-e valami újat, tettem-e jót 
vagy távolabbi rokonok. Büszkék voltunk a házasságot bárkivel is, segítettem-e szóval vagy tettel esetleg csak egy 
kötött fiataljainkra, kitüntetett jó tanulóinkra, azokra a mosollyal? Elvégeztem-e kötelezettségeimet Isten és az 
rimóciakra akik bárhol, bármilyen formában sikereket embertársaim iránt?
értek el.Ha naponta nem is, de így az év végen többen készí-

Nekünk rimóciaknak itt van feladatunk, itt kell tünk számvetést, leltárt. Ki-ki a maga meggyõzõdése, 
élnünk együtt, egy közösséget mondhatni egy családot értékrendje, természete alapján. Úgy gondolom az eszten-
alkotni. Együtt, egymást segítve, közösen kell hordoz-dõ végén az elsõ és legfontosabb mondat a háláé és a 
nunk keresztjeinket. Tenni kell a dolgunkat a legjobb köszöneté kell, hogy legyen. Mert ugye mindannyiunk-
tudásunk szerint (Pál 12, 1-21) hogy ilyenkor év végén, nak van mit megköszönnie.
hogy majd a végsõ elszámoláskor se legyen okunk A Bibliából sokan ismerhetik Lukács evangéliumá-
szégyenkezni sem Isten, sem embertásaink elõtt.nak a tíz meggyógyult leprásról szóló történetét, akik 

Itt szeretnék köszöntetet mondani mindenkinek, aki közül gyógyulásuk után mindössze egy „idegen”- egy 
csak egy kicsivel is hozzájárult az elmúlt évben elvégzett szamariai - ment vissza hálát adni az Úrnak. De miért is 
közös munkához.kell hálásnak lennünk? Legyünk hálásak az egész-

ségünkért, családunkért, jótevõinkért, barátainkért, min-
A további közös kereszthordozáshoz kívánok den jószándékú emberért!

Legyünk hálásak az elért sikerekért, eredményekért, a mindenkinek Áldott, Boldog Új Esztendõt!
jó osztályzatokért, a megnyert meccsekért, az önzetlen 

Beszkid Jánossegítségért, a jó szóért, az elmondott imádságokért!

Eredményekban gazdag, békés, boldog

új évet kíván Rimóc minden lakójának a 

Polgárõr Egyesület nevében

Péter Zsolt

Szerencsére 2017-ben sem szakadt Végeredmény: ,,B” csoport:
1. Brazilokmeg a hagyomány, ezért ismét meg- Brazilok - Csontdaráló 5-1
2. Nyúl Yorkrendezésre kerültek a Két ünnep Vaszeló -Utolsó Pillanat 4-1
3. Ham and Eggsközötti teremlabdarúgó tornák a Csontdaráló - Vaszeló 2-2
4. Duracellrimóci sportcsarnokban. A minden hetesekkel: 2-3
5. FIFA 07 Brazilok - Utolsó Pillanat 3-2évben várt sporteseményen idén is 
6. Brazilok II.

Brazilok - Vaszeló 0-1több csapat mérte össze futball-
A Tapsi-Hapsi Kupa Csontdaráló - Utolsó Pillanat 3-5tudását. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
Gólkirálya: Kormány Richárd(10 gól) most is Golyán István és Doman 
Legjobb kapus: Janusek Dániel Végeredmény:Gábor szervezésében és vezényleté-
Legjobb játékos: Bangó Rómeó 1. Vaszeló (8 pont)vel bonyolódott le a három napos 

2. Brazilok (6 pont)tornasorozat. Játékvezetõként Doman 
3. Utolsó Pillanat (3 pont)„Amatõr” Rimóc KupaGábor mellett Makovinyi Zoltán, 
4. Csontdaráló (1 pont)2017. december 28. 10:00Makovinyi Róbert és Galcsik Szabolcs 

is közremûködött. Köszönjük a le- Eredmények: ,,C” csoport:
bonyolításban segédkezõknek a tá- Örök Ígéretek - Uni-Cum 6-1 Rimóc Ifi-Dolce Vita 1-3
mogatást, valamint mindenkinek, aki Duracell-Bejgli 2-2 Egy Gól SE - North Force 3-1
hozzájárult a torna sikeréhez! Örök Ígéretek - Vörösördögök 1-4 Dolce Vita - Egy Gól SE 0-0

Gratulálunk a résztvevõknek, a Uni-Cum - Duracell 4-3 hetesekkel:  3-2
díjazott csapatoknak és a játékosok- Bejgli - Vörösördögök 2-8 Rimóc Ifi - North Force 1-2

Örök Ígéretek - Duracell 3-0nak! Rimóc Ifi - Egy Gól SE 1-7
Uni-Cum - Bejgli 4-4

Dolce Vita - North Force 5-1
Vörösördögök - Duracell 7-0Tapsi-Hapsi Kupa
Örök Ígéretek - Bejgli 4-1

Végeredmény:2017. december 27. 10:00 Uni-Cum - Vörösördögök 2-9
1. Dolce Vita (8 pont)
2. Egy Gól SE (7 pont)Végeredmény:„A” - „B” csoport mérkõzésesek:
3. North Force (3 pont)1. Vörösördögök  (12p)

A1-A2 Duracell -Brazilok   2-5
4. Rimóc Ifi (0 pont)2. Örök Igéretek   (9p)

B1-B2  Nyúl York - Ham and Eggs   2-1 3. Uni-Cum   (4p)
A1-A3 Duracell - Brazilok II. 11-0 4. Bejgli   (2p) Elõdöntõk:
B1-B3  Nyúl York-FIFA 07   7-2 5. Duracell   (1p) Royal Guards - Egy Gól SE 2-4
A2-A3 Brazilok - Brazilok II. 13-5 Vaszeló - Dolce Vita 2-3Az „Amatõr” Rimóc Kupa
B2-B3  Ham and Eggs -FIFA 07   7-4 3. helyért:Gólkirálya: Varga László

Royal Guards - Vaszeló 0-4Legjobb kapusa: Horváth István
A csoport: Döntõ:Legjobb játékosa: Kelecsényi Tamás
1. Brazilok 6 p (18-7) Egy Gól SE - Dolce Vita 2-1

2. Duracell 3 p (13-5) A „Profi” Rimóc Kupa
Végeredmény3. Brazilok II. 0 p (2-24)

2017. december 30. 08:00
1. Egy Gól SE
2. Dolce VitaB csoport: Eredmények:
3. Vaszeló1. Nyúl York 6 p (9-3) ,,A” csoport: 4. Royal Guards

2. Ham and Eggs 3 p (8-5) Favorit-Royal Guards 2-3 5. Brazilok
3. FIFA 07 0 p (6-14) Gipsy Allstars - Ipolytarnóc 7-4 6. Gipsy Allstars

Royal Guards - Gipsy Allstars 3-0 7. Favorit
Favorit - Ipolytarnóc 8-1Elõdöntõk: 8. Utolsó Pillanat
Favorit - Gipsy Allstars 2-2B1-A2 Nyúl York - Duravell 5-1 9. North Force
hetesekkel: 4-5B2-A1 Ham and Eggs - Brazilok 2-5 10. Csontdaráló
Royal Guards - Ipolytarnóc 3-2 11. Rimóc IfiA2-B1 Duracell - Nyúl York 3-1

12. IpolytarnócA1-B2 Brazilok -  Ham and Eggs 4-3
Végeredmény:3. helyért:

A „Profi” Rimóc Kupa1. Royal Guards  (9 pont)
Duracell - Ham and Eggs 2-11 Gólkirálya: Fábián Róbert2. Gipsy Allstars (5 pont)
Döntõ: Legjobb játékosa: Balázs Simon3. Favorit (4 pont)
Nyúl York - Brazilok 1-3 Legjobb kapus: Baráth Dezsõ4. Ipolytarnóc (0 pont)

Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák a sportcsarnokban
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Akiér t a harang szólt...

V
Szilvási Imre

1951-2017
Varsányi u. 89.

V
Szabó Ferenc

1935-2017
Lóci u. 6.

Gólyahír: Bada Fernandó
2017. december 5.

Szülõk: Bada Annamária és Bada Krisztián

Lakatos Lajos
1965-2017

Rákóczi u. 2.

Sárközi Lajos Bendegúz - 2017. december 23.
Szülõk: Sárközi Elza és Balázs Lajos

N Y U L A C S K A  H Í R E K

A kiscsoportos gyerekek és a Mikulás A középsõcsoportos gyerekek is örültek
a Mikulástól kapott  csomagoknak

A nagycsoportosaink a pásztorjátékban szerepükhöz hûen öltzve Óvodásaink szeretettel hallgatták az alsótagozatosok mûsorát

érzés volt találkozni újra a  „nagyokkal” is, hiszen több éves Ha késik is a fehér takaró... hagyománya van már annak, hogy az iskolások eljönnek 
hozzánk, és egy karácsonyi összeállítással kedveskednek a A gyerekek számára nem a december jelenti a tél 
„kisebbeknek”. A dr. Manga János Közösségi Házban meg-kezdetét, hanem az elsõ hópelyhek megjelenése. Néha a 
tartott karácsonyi mûsorunkkal zártuk az adventi idõszakot, fehér takaró elkésik, azonban december hatodikán egyvalaki 
ahol a gyertyák fényénél csemeték és szüleik örömmel, biztosan megérkezik hozzájuk, õ a Mikulás. A várakozás és 
boldogsággal csordultig töltötték meg szívüket.   Jusztin Tímeaaz elõkészület idõszakai legalább olyan fontosak, mint az 

ünnepek pillanatai, hiszen azok hamar elmúlnak.

Hányat kell még aludni, hogy megérkezzen a Mikulás? 
Mit hoz magával? Honnan jön? Mivel érkezik? S vajon hogy 
néz ki? Ezekre a gyakran elhangzó kérdésekre gyermekeink 

szép lassan mind-mind megkapják a válaszaikat, hiszen a 
tanult játékok, versek, dalok soraiban szép lassan felfedezik 
azokat.

A hideg decemberi napokat, óvodánkban az advent 
meleg hangulata járta át. Közösen készülõdtünk,  minden 
csoport feldíszítette az adventi koszorúját, majd azt körbe-
ülve meggyújtottuk az elsõ gyertyákat. A táncoló gyertya-
láng fényénél felidéztük a már megtanult énekeket, verseket. 
Az elkövetkezõ hetekben egyre több gyertyaláng égett, és mi 
igyekeztünk ezt a varázslatos hangulatot megtartani, hogy 
gyermekeink kellemes várakozással éljék meg a közelgõ 
karácsony ünnepét. Óvodásaink boldogan készítettek 
családtagjaiknak apró ajándékokat a közös foglalkozásokon, 
melyekbõl szép számmal kerülhettek az otthoni fák alá is. Jó A nagycsoportos gyerekek és a Mikulás

„A múltba nézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
A temetõ csendje ad neki nyugalmat,
Emléke szívünkben örökké megmarad.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

SZABÓ FERENC
(élt 82 évet)

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

Gyászoló család

Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból
         

Decemberben sok varázslatos élmény várta a gyere-
keket és szüleiket a gyerekházban.

Jött a Mikulás, Karácsonyfa állítás, karácsonyi fotó-
zás, díszek készítése, mézeskalácssütés.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Mikulásnak, hogy 
minden évben lelkesen és szeretettel látogat el a gyerek-
házunkba örömet okozva ezzel a gyermekeinknek.

Idén is várunk minden kicsi gyereket és anyukáját 
vagy apukáját a gyerekházba.                       Baranyi Edina

Nyitva tartásunk:
hétfõtõl –péntekig 9-13-óráig

Adventi  koszorúkészítés
A hagyománnyá vált adventi koszorúkészítésre az 

idén december 2-án délután került sor. Mint minden 

évben az idén is sok-sok alapanyagból, többféle színû 

és formájú gyertyából lehetett válogatni. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy az idén sok gyerek érkezett szülei-

vel, nagyszüleivel, hogy ezzel is hozzájáruljanak az 

igazi adventi lelki készülõdésre. Az együttlétnek sok 

pozitív hatása volt, nemcsak együtt töltött minõségi, 

közösségi életet élhettek a jelenlévõk, hanem fej-

lesztõleg hatott a gyerekek képzelõerejének és krea-

tivitásának fejlõdésére is. Hát kell ennél nagyszerûbb 

lehetõség a szabadidõ hasznos eltöltéséhez? Persze 

akik lemaradtak az idén, ne bánkódjanak, jövõre is lesz 

lehetõségük csatlakozni az eseményhez.
Kaluzsa Mónika
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ISKOLAI HÍREK
Nálunk járt a Mikulás

December 6. napját minden gyermek várja. Így volt ez a 
Rimóci Szent István Általános Iskolában is. Természetesen 
nem azért, mert teljesen új, szép és érdekes dolgot tanul-
hatnak a gyerekek, hanem azért, mert tudják, hogy 
ilyenkor nem mindennapi vendég érkezik hozzájuk. És 
csakugyan eljött az idén is! Meglátogatta iskolánkat a 
valódi Mikulás. Óriási kosárban hozta ajándékait, melyet a 
gyerekek versekkel, énekekkel válthattak ki. Legnagyobb 
örömünkre még közös fényképezésre is hajlandó volt. 
Ennek a napnak a délutánja sem volt akármi, hiszen ekkor 
tartottuk a Mikulás-partit, ahol dalolászással, tánccal és 
finomabbnál finomabb sütemények elfogyasztásával 
ünnepeltük meg ezt a napot. Emlékezetes esemény volt és a 
gyerekek már készülnek a jövõ évi találkozóra is.

Nagyné Mákos Izolda
Nálunk is járt a Mikulás

titkával is. Nagyon élmény- és eseménydús napot zár-Többet, pontosabban, 
tunk, ahol minden résztvevõ jól érezte megát és már várja 

az ünnepek utáni foglalkozások megkezdését.gyorsabban
Nagyné Mákos Izolda

A Nemzeti Tehetségprogram keretében Többet, pon-

tosabban, gyorsabban! címû, NTP-KNI-17-0012. számú 

pályázaton belül heti rendszerességgel folyik a meg-

valósítás a logikai gondolkodás, a mozgásfejlesztés és a 

kézmûves foglalkozások területén. Nem történt ez 

másként az ünnepek közeledtével sem. A gyerekekkel 

mézeskalácsot sütöttünk, ahol a tanulók maguk 

szaggathatták ki kalácskáikat, ezeket díszítették, majd a 

kisütés után elfogyaszthatták, vagy ünnepi csomagolás-

ban hazavihették szeretteiknek. Tehetségnapunkat 

összekötöttük az ünnepi megemlékezéssel. Reggelrõl a 

gyerekekkel gyümölcssalátát készítettünk, majd a tanulás 

után együtt elevenítettük fel a karácsonyi szokásokat. Az 

ajándékok bontása mellett a gyerekek tanultak is, hiszen 

megismerkedtünk a karácsonyi asztal szokásrendjével, 

terítésével, illemével, valamint magával a karácsony 

30-án, szombaton pedig a darts-versenyt tartottuk meg, 
Rimóci Ifjúsági Egyesület erre már nagyobb érdeklõdés mutatkozott, igaz nem a 

településrõl. Összesen tizenhárman neveztek, ebbõl egy fõ 

volt az Egyesület tagja, valamint további három fõ volt Év végi biliárd- és darts-verseny
rimóci, így nem meglepõ, hogy a díjazottak között nincs is 

A Rimóci Ifjúsági Egyesület már nyolc éve helyi játékos. A darts világbajnoksággal egy idõben sokak-
rendszeresen rendezte szalon-sport versenyeit, ennek nak megjön a kedve a „dobáláshoz”, így ez a verseny 
velejárója volt az év végi döntõ. És bár a havi továbbra is amatõr szintû, a legfiatalabb nevezõ 12 éves volt, 
rendszeresség már elmarad, az év végi megmérettetést 

valamint a dobások átlagai sem voltak túl magasak, egyetlen 
megtartottuk. Így, amolyan hagyományként szervez-

180-as dobás volt (ezt pezsgõvel jutalmaztuk).
tünk meg 2017. decemberének végén is a biliárd-
versenyt és a darts-versenyt. A két ünnep között, 

A djazottak:amolyan holtidõben, amikor már kevés a munka, és 
mindenki a szilveszterre készül, jó idõzítésnek tûnik 
versenyt szervezni, jó példa erre a labdarúgó torna is.

29-én pénteken a biliárdozni vágyók gyûltek össze 
a 147-es Kamrában, azonban mindössze hat nevezõ 
akadt. A versenyt ettõl függetlenül teljeskörûen 
megtartottuk és díjaztuk.

A díjazottak a következõk lettek:

1. hely: Hornyan Tamás (Etes)

2. hely: Földi Tamás (Mihálygerge)

3. hely: Misztarka Péter (Salgótarján)

Gratulálunk minden díjazottnak, a nevezõknek pedig kö-1. hely: Vincze Zsolt
2. hely: Makkai Ádám szönjük a részvételt!

Bablena Feri3. hely: Kormány Richárd

Azonban….

Szóval, ha már egyébként, akkor lehet azonban is… Vagy ha a kedves olvasóinknak van egyéb 
elképzelése, akkor ragadjanak tollat, ceruzát, laptopot, és írjanak a Rimóci Újságba. Cikket, verset, 
beszámolót. Mert bizony nekünk szerkesztõknek is néha elfogynak a gondolataink, üres lesz a 
tarsoly, fogy a lendület, szétcsúsznak a mindennapjaink. Jól jönnének a segítõ gondolatok, a friss 
ötletek. Így év elején arra kérjük Önöket, ha szeretnének, csatlakozzanak hozzánk, akár csak egy-egy 
írás erejéig, hát tegyék meg. Vagy buzdítsák gyermeküket, unokájukat, hogy próbálják ki magukat. 
Legyen ez egy újévi kihívás. Hiszen kissé ironikusan mondva, írni mindenki tud... Akárki.Akkor 
miért ne lennél, a kiválasztott te, Kedves Olvasó! Szükségünk van Rád. Mint Olvasóra, és egyre 
inkább, mint ,,írótársra”.

Ne habozz, ragadj tollat….És jelentkezz!

Kaluzsa Mónika
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Karácsony az iskolában
A december a várakozások hónapja. Várjuk a Mikulást, Jézus 

születését. Az iskola diákjai sincsenek ezzel másképp. Látogatást tett 
nálunk a Mikulás, elhalmozva édességekkel a gyerekeket, majd 
megkezdõdött a készülõdés a Karácsony ünnepére. Ünnepi díszbe 
öltözött mindkét épületünk, az osztálytermek karácsonyi melegséget, 
hangulatot árasztottak. Nagy szeretettel köszönjük Bangó Norbertnek és 
Balázs Orsolyának a felajánlott fenyõfákat, melyek karácsonyfává öltöz-
tetve még hangulatosabbá tették iskolánk folyosóit.

2017. december 20-án, délután 16 órakor gyülekezni kezdtek 
iskolánk tanulói a Közösségi Ház nagytermében. Ünneplõbe öltözve 
jöttek a diákok szüleikkel együtt, hogy közösen ünnepeljük meg 
Karácsony Szent Ünnepét. A 4. osztályosok Versegi Zoltánné Hédike 
tanító néni irányításával adták elõ zenés, meghitt ünnepi mûsorukat mely 
a szeretet, a békesség fontosságát hangsúlyozta. A felsõs tanulókat Rácz 
Albin tanár bácsi készítette fel erre az alkalomra, ahol a gyerekek a Szent 
család történetét jelenítették meg.

Mint évek óta mindig, most is a belépõjegy egyben tombolajegy is 
volt, így a szerencsések apró ajándékokkal, a fõdíj nyertese pedig a 
feldíszített karácsonyfával térhetett haza.

Ezúton is szeretném megköszönni a tanulóknak és az iskola minden 
dolgozójának segítségét, közremûködését, hogy ez az ünnep ilyen szépre 
sikeredett. Kívánok mindenkinek egészségben teljes, eredményekben 
gazdag, boldog új esztendõt!                                                  Varga Bálint

Csodák márpedig vannak!
A Rimóci Szent István Általános Iskola az idei évben is sikeresen 

pályázott az Erzsébet Karácsony pályázatára, melynek keretében „A 
diótörõ” balett elõadást nézhette meg 40 gyermek az Erkel Színházban. 
December 21-én, csütörtökön, 10 órára kellett érkeznünk a szánházhoz, 
ahol már várt minket Ács Kata animátor. A színház elõtt gólyalábasok 
játszottak velünk, majd a színházban a kabátjaink lepakolása után kürtõs-
kaláccsal, meleg teával és kakaóval kedveskedtek vendéglátóink. Az 
elõadások közötti szünetekben szendvicsekkel, pogácsákkal olthattuk 
éhségünket, miközben bûvészek ejtettek minket ámulatba. Ez nem 
akármilyen bûvészkedés volt!  Sorra kerültek elõ a labdák, a pénzérmék 
gyermekeink hajából, fülébõl, miközben tanulóink is bûvészkedhettek. 
Szó szerint tátott szájjal, kikerekedett szemmel lesték kisebb és nagyobb 
diákjaink a bûvész mutatványait.

Az elõadás, a díszletek csodálatosak voltak, óriási élményt jelentett a 
gyermekek számára, minden szívet elrabolt, még akkor is, ha az elõadás 
alatt nem hangzott el egyetlen szó sem.

A program végén élelmiszer- és ajándékcsomagokat kaptunk, 
melyben a szendvics, az innivaló és az édesség mellett helyet kapott egy 
játékkészlet is, aminek igencsak jó hasznát vehetik gyermekeink.

A napnak azonban itt még nem volt vége, habár ez a program már 
önmagában is maga volt a csoda.

Hazafelé úton bementünk a Dunakeszi Auchan áruházba, ahol Czézár 
Kamilla fogadott minket. Azonkívül, hogy engedélyt kaptunk a játék-
osztály megtekintésére, óriási doboz ajándékkal és édességgel is kedves-
kedtek gyermekeinknek. Miért is volt érdekes ez a játékosztály? 
Gyönyörûen kialakított „sétány” vezet végig a játékosztály közepén, 
mely felett fenyõágakkal díszített boltíven milliónyi gömb és izzó 
biztosítja a bemutatótér csillogását. A polcokon rengeteg játék és aján-
déknak való baba, autó. legó… A gyerekeknek fontos volt megmutatni, 
hogy tanulással, munkával, fizetéssel mit lehet elérni és fontos, hogy a 
gyerekek lássák, hogy milyen az élet Rimóc határaink kívül, mert az élet 
igazán csak ott kezdõdik. És a csoda még mindig fokozható. Az 
áruházban megszólított minket Andrea az Angyalföldi Sportegyesület 
nevében és további ajándékokat, csomagokat ajánlott fel iskolánk diákjai 
számára. A gyönyörûen becsomagolt ajándékok hazaérkezés után 
kerültek kiosztásra, miközben a zsákos meglepetések a következõkben 
lesznek átadva tanulóink számára.

Este hét óra után értünk haza, fáradtan és élményekkel telve. Ez az út 
azonban mindenki számára nagyon élménydús és tanulságos volt, 
miközben bebizonyosodott, hogy csodák márpedig vannak!

Nagyné Mákos Izolda

szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum kölcsönzött számunk-IKSZT hírek ra.
Az óvodai és az iskolai karácsonyi mûsorok mellett 

December hónap mozgalmas volt ismét társasjáték délutánokat tartottunk, csütörtökön a 
az IKSZT életében. A hónap közepé- fiatalabbaknak, pénteken pedig inkább a felnõttebbek 
tõl 2 fõvel bõvült a Közösségi Ház számára. Sajnos nem mindenhol azonos idõben 
munkatársainak száma. 12-tõl a kezdõdött meg a téli szünet, így a fiatalok nem igazán 
Nemzeti Mûvelõdési Intézet kultu- tudtak eljönni, ezért január 2-án ismét tartottunk egy 

rális közfoglalkoztatottjaként, a Kobak Egyesület part- estébe nyúló játék délutánt, ahol a megszokott vidám 
nerszervezetnél Herceg Zsanett került alkalmazásba és hangulatban, több játékon keresztül közösen szórakoz-
egészen a program végéig, február 28-ig dolgozik majd a tunk.
Közösségi Házban. Továbbá a munkaügyi központ 

Programokban, 
támogatásával három hónapra, vagyis március 14-ig 

eseményekben gazdagNémeth Fanni is az IKSZT munkatársa lett.
2018-as évet kívánnak a Karácsony elõtti héten több programunk is volt. 

település minden lakójának December 19-21 között Táj-Település-Ember címmel a 
szécsényi járás településeit bemutató képeslapokból álló a Közösségi Ház – IKSZT 
kiállítás volt megtekinthetõ a Közösségi Házban, melyet a dolgozói!

A 7 Csoda még mindig népszerû A Scotland Yard-ban elkaptuk Mr X-et

Ma már személyesen nem dolgozik, de természete-Életmûdíjjal jutalmazták sen figyelemmel kíséri a pékség mindennapos munkáját. 
Azt szeretné, ha unokái a szakma közelében maradná-Vincze István pékmestert nak, különösen igaz ez egyetlen fiú unokájára.

Vincze István életútja nagyszerû példa arra, hogy a 
A mai világban gyorsan terjednek a hírek, különösen 

kitartó becsületes munka mindig meghozza gyümölcsét. 
a jó hírek. Így Rimócra is eljutott a híre annak, hogy 

Itt szeretnénk köszönetet mondani Pista bácsinak az 
Életmû díjat kapott Vincze István pékmester. Róla 

évek hosszú során nyújtott önzetlen támogatásokért, a 
mindenek elõtt azt kell tudni, hogy Rimócon született, 

rimóci rendezvényekre biztosított felajánlásokért. A 
Szécsényben lakik és Litkén dolgozik.

díjhoz szívbõl gratulálunk.
A Magyar Pékszövetség a fent említett díjjal 

További életéhez, munkájához erõt, egészséget és te-jutalmazta, ismerte el több mint ötven év szorgalmas, 
vékeny mindennapokat kívánunk.                 Beszkid Jánosbecsületes munkáját. 1965-ben került a szécsényi pék-

ségbe és végig járta a szakmai ranglétrát. Egy kis balassa-
gyarmati kitérõ után a szécsényi pékség fejújítását 
követõen 1985-ben nevezték ki üzemvezetõnek. Több 
elismerést, kitüntetést kapott az évek során.

Aztán 1992-ben vállalkozóként a litkei pékségben 
kezdett el dolgozni. Ma is ezt az üzemet mûködteti 
családi vállalkozásként két fiával együtt. 18 alkalmazot-
tat foglalkoztatnak és 80 üzletbe szállítanak kenyeret és 
pékárut. Mindig különös figyelmet fordított a képzésre, 
tanulásra a minõségrõl nem is beszélve. A litkei 
kenyérnek mind a mai napig jó híre van, nemcsak a 
környékünkön, hanem távolabbi országrészeken is.
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Köszönettel: József atyaA katolikus köszönés után, meg kell említeni a 
Magyar nép himnuszának legszebb kérését:

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART,
JÓ KEDVVEL, BÕSÉGGEL,

NYÚJTS FELÉJE VÉDÕ KART,
HA KÜZD ELLENSÉGGEL;

BAL SORS, AKIT RÉGEN TÉP,
HOZZ RÁ VÍG ESZTENDÕT,

MEGBÛNHÕDTE MÁR E NÉP
A MÚLTAT S JÖVENDÕT!

Ezekkel a mondatokkal kezdtük az újév elsõ szentmiséjét.
Ezekkel a kérésekkel kívánjuk Isten áldását az újesztendõben. 

Szeretettel az egyházközség nevében: József atya.

Köszönet az elmúlt évért.
Szeretnék mindannyiunk nevében köszönetet mondani a 

jó Istennek, hogy annyi sok szép esemény és együttmûködés 
történt egyházközségünkben, faluközösségünkben. Szere-
tettel gondolok vissza nemzeti ünnepeinkre: március 15, 
augusztus 20, október 6, október 23. és egyéb ünnepekre. 
Köszönet a szervezõknek és ünnepi mûsort adóknak. Együtt 
ünnepeltük az egyházi ünnepeket is: Húsvétot, anyák napját, 
elsõáldozást, Pünkösdöt, Úrnapját.

Külön köszönjük a passió énekes és szereplõs formában 
történõ elõadását. Köszönjük a felnõtteknek és a fiataloknak. 
Köszönjük a herencsényi Palócok Vigyázó Nagykereszt-
jéhez, a mátraverebély-szentkúti, gyöngyösi Mária kegy-
helyhez, fatimai, soroksári és a medgjugorje-i 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 meg-
ünneplését. Számomra különösen öröm volt, hogy a hívek 
közül sokan részvettek 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 Férfi Szövetség közösségének segítségét, 
Karitász munkálkodását, elsõ szombatosok imáját, és a 
segítõ fiatalok, felnõttek, idõsek munkáját.

Köszönetet mondok kántorunk énekvezetéséért, a 
rezesbandának, a harmonikásoknak, az énekeseknek, a 
gitárosoknak, a felolvasóknak és a vetítõknek, akik színeseb-
bé teszik Istentiszteleteinket, ünnepeinket. Köszönet a 
sekrestyésnek, aki tiszta, rendezett templommal vár bennün-
ket, adminisztrációs munkájával pedig segítségünkre van. 
Köszönet a virágdíszítõknek; köszönet, akik elvégzik az 
oltárterítõk elrendezését. Köszönet azoknak, akik templo-
munkat, plébániánkat kívül-belül tisztán és rendben tartják. 
Köszönet azoknak, akik Egyházközségünk dolgainak 
rendezésében besegítenek.

Végül köszönjük, akik becsülettel befizetik az „egyház-
adót”. Köszönjük a jószívû perselyadományukat. Némelyek 
bõkezûen teszik ezt, gondolva, hogy szükséges pótolni a 
nem támogatók vagy a földi életbõl eltávozó kiesõk részét. 
Isten áldjon meg mindenkit, aki bármi módon segíti 
Egyházközségünket. 
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Nálunk is járt a Mikulás

Karácsonyi áhítat (2017.12.26.)

Január ünnepi programjai:
- Január 6. (szombat) Vízkereszt. Három napkelti bölcs ünnepe 
(Gáspár, Menyhért, Boldizsár) Szentmise este 6 órakor.
- Január 7. (vasárnap) Urunk Jézus megkeresztelkedése. Szent-
mise délelõtt 11 órakor. Szentmisében keresztségi fogadalomtétel.
- Január 14.  (vasárnap) délelõtt 11 órakor szentmise, fél 11-tõl 
megemlékezés Árpád-házi Szent Margitról.
- Január 21. (vasárnap) délelõtt 11 órakor szentmise, fél 11-tõl 
megemlékezés Boldog Batthyány  Strattmann Lászlóról.
- Január 28. (vasárnap) délelõtt 11 órakor szentmise, fél 11-tõl 
imádság a Krisztusban hívõk egységéért. 

Gondozási Központ kiállítása
A község életében december eleje fontos idõszak, hiszen 

ekkor van Szent Miklós ünnepe, aki a templom védõszentje. 
A faluban a „vendégséget” is jelenti  ez az idõszak.  Biztos 
többen is meghívták ez alkalomból rokonaikat, barátaikat, 
ismerõseiket. Legfõbb cél a közösen, kellemesen eltöltött idõ. 
A Gondozási Központ dolgozói is hozzájárultak az ünnepi 
hangulathoz kiállításukkal. Ma már hagyomány, hogy min-
den év utolsó hónapjában a Gondozási Központ kiállítást 
szervez, mely kiállítás több mint egy hónapon keresztül az 
érdeklõdõk rendelkezésére áll. Több napos kutatási munka, 
érdeklõdés az után, ki milyen népviseletbe öltöztetett babá-
val, képpel rendelkezik, amit szívesen megmutatna mások-
nak is. Az idei év témája a népviselet, melyet elsõsorban 
babák, képek szemléltetnek. Ha e szavakkal találkozunk: 
féketõ, ingváll, pendely, vállkendõ, menyecske, szakácska, 
valószínûleg mindenki ismeri a mögöttes tartalmakat. 
Rimócot gazdag kultúrája, népviselete messze földön ismert-
té, elismertté tette. A hagyományõrzésnek napjainkban is 
nagy jelentõsége van. Sok fiatal ölti magára a népviseletet 
ünnepnapokon, ezzel is tisztelegve a község hagyományai 
elõtt. Akadnak olyanok is, akiknek természetes, hogy 
hétköznapi ruhájuk rimóci motívumokkal ékes. Amikor 
nyilvánosságra hoztuk kiállításunk témáját, nem húztunk 
határt, hogy mely népviseletek kerüljenek elõ, de kiemelen-
dõ,  hogy  Rimóchoz fûzõdõ jegyek tûnnek fel, méghozzá 
nagyszámban. A kiállított tárgyak egy téma köré csoportosul-
nak, mégis mindegyik egyediséget tükröz valamilyen jelleg-
zetességével.                                                  Gondozási Központ

A Gondozási Központ vezetõje Danics Dominika köszöntötte a jelenlévõket

Golyán Gréta énekkel színesítette a megnyitót

Balázs Dorka versmondás közben

Beszkid János polgármester úr és József atya A kiállítás érdeklõdõ látogatói

A berendezett kiállítás
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
megbocsátóvá egymás iránt. Ismertesse föl velünk, hogy Mentsük át az ünnepet a hétköznapokra!
Isten gyermekei vagyunk, akiknek testvéri szeretettel kell Újév ünnepének olvasmányai még jórészt karácsony 
szeretniük egymást. Gondviselõ Atyánk! A Boldogasszony ünnepét idézik. Figyelmünk középpontjában ott van még a 
Anyánk személyében hatalmas pártfogót adtál nekünk. Add, jászolban fekvõ betlehemi Kisded, akiben látható formában 
kérünk, hogy akik Fiadnak hûséges hívei akarunk maradni, megjelent a láthatatlan Isten. Nem félelmetes uralkodói 
mindhalálig érezzük Égi Édesanyánk hathatós segítségét. fenséggel érkezett, hanem az ígéret hûségével, közvetlenség 
Krisztus, a Mi Urunk által. Amen.alázatával; nem egy felnõtt ember tiszteletet parancsoló 

tekintélyével, hanem egy kisgyermek szeretetreméltó- A katolikus köszöntés.
ságával; nem büntetõ szigorral, hanem a bûnöst megmenteni Elterjedt köszönési forma: „Jó napot kívánok!”; „Legyen jó 
akaró, érte halálba menni kész irgalommal. napod, süssön feletted az éltetõ nap!”; „Legyen a napod 

Lehet-e nemesebb célunk az újesztendõben, mint hogy sikeres!”; „Ne legyenek gondjaid!”; „Minden kívánságod 
kitárjuk szívünket az Isten gyermek felé? Ha megpróbáljuk teljesüljön”. Mindezek csupa világi jó kívánságok. A katolikus 
megõrizni magunkban az istengyermekség lelkületét, köszöntés: „DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!”. Az 
testvérei maradunk Jézusnak. Átmentjük az ünnep lényegét elõbbi köszönéshez viszonyítva, sokkal többet jelent, 
a hétköznapjainkba. különösen lelki értelemben. Sokan, hívõ körökben, így 

Ne ütközzünk meg azon, hogy ma is a világgal dacolva, köszönnek: „Dicsértessék!” Ez a köszönés nem fejezi ki, 
az árral szemben úszva tudunk csak hûek maradni hogy ki dicsértessék. Ha nem mondjuk ki, hogy „Jézus 
Krisztushoz! Vállaljuk mégis bátran a közösséget vele. Ne Krisztus” dicsértessék, inkább így köszönjünk: „Jó napot 
tegyük magunkévá azt az igénytelen, emberhez méltatlan kívánok!”
életstílust, amelyet például egyes kereskedelmi tévé- Most nézzük, mit jelent a „Dicsértessék a Jézus Krisztus” 
csatornák népszerûsítenek! Maradjunk közösségben köszönés.
Jézussal és Máriával. A Szentlélek irányítása mellett -  Egész életünkben dicsértessék Jézus szent neve.
utasítsuk el korunk tévtanírásait. Máriával együtt kövessük -  Ne „más” teremtményt, földi dolog legyen dicsõítendõ az 
Jézust egészen a halálig, hogy vele lehessünk a boldog életünkben, hanem Jézus. Legyünk Jézusé, éljünk Vele, 
örökkévalóságban is! Benne, kegyelmével. Halálunk óráján nyugodjunk meg 

Újév ünnepe a béke világnapja is. Több évtizede már, szertõ szívén. Nehéz óráinkban az Õ neve legyen vigaszunk, 
hogy ezen a napon a föld katolikus templomaiban a békéért szívünk utolsó dobbanása, ajkunk utolsó szava.
imádkoznak. A keresztény ember jól tudja, hogy a béke nem - Mert nem számít, ha nem süt ránk a Nap, hiszen Õ 
csupán az erõviszonyok egyensúlyától, az anyagi érdekek megígérte: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ 
összehangolásától függ. A béke Isten ajándéka. Kérhetjük-e a nem jár sötétségben”. 
békét mástól, mint Jézustól, aki a Béke Fejedelme (Iz. 9,5)? 

- Nem végzetes, ha eltévedünk, hiszen Õ felkutatja az 
Könyöröghetünk- e máshoz, mint hozzá, aki – mint Szent Pál 

elveszett bárányt, mert „Õ az Út, az Igazság és az Élet”. 
írja az efezusi levélben – „a mi békességünk” (Ef 2,14)?

-  Nem esünk kétségbe bûneink miatt, hiszen „Isten a 
Lelkünk mélyén igyekszünk megõrizni a Krisztusi békét. 

szeretet, Aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta 
Ez képesít minket arra, hogy ellenségeinkért is tudjunk 

érte”.
imádkozni, ellenálljunk a bosszú kísértésének, a béke és a 

-  Nem lehetünk elveszettek és üdvösségünket sem féltsük, 
szeretet eszközei lehessünk közösségeinkben. 

mert Õ a „jó pásztor, Aki életét adta juhaiért”.
A Szûzanya közbenjárása áldjon meg -  Nem baj ha betegég ér, kísértés kínoz, ellenség üldöz vagy 

mindnyájunkat az Úr egész esztendõben keresztet kell hordoznunk, hiszen Jézus segít: „gyertek 
A polgári év elsõ napján az egyház Jézus édesanyjára, a hozzám mindnyájan, én megkönnyítlek titeket”.

Boldogságos Szûz Máriára tekint. Az Egyház édesanyjaként A katolikus köszöntés egyben hitvallás is, az össze-
tiszteljük Õt, s ezzel a bizalommal bízzuk reá minden tartozás jele is. Jézus 
ügyünket. Õ, aki fiának gondját viselte megszületésétõl Krisztusi példaké-
fogva, s minden külsõ viszontagságtól megóvta Õt Isten pünk, erõforrásunk, 
gondviselõ kegyelmével, oltalmazzon bennünket is. és örök boldogsá-

Szûz Mária anyai oltalmát kérjük az újév kezdetén gunk. A katolikus 
Szentatyánkra, Ferenc pápára, püspökeinkre és papjainkra. köszönés, imádság is:
Szûz Mária közbenjárását kérjük az egyház minden tagjára Add, Jézusunk, hogy 
és közösségére. Szûz Mária anyai oltalmába ajánljuk az egész m i n d i g  k i m o n d -
emberiséget, elsõsorban azokat, aki nehézségekkel küzde- hassuk örömben és 
nek: azokat, akiket a nincstelenség, a szegénység terhe sújt; bánatban, dicsõség-
netán a közelgõ halállal kell szembenézniük; azokat, akiket ben és üldöztetésben, 
belsõ szenvedések gyötörnek, akár saját bûneik következté- fényben és megaláz-
ben, akár más okból kifolyólag. tatásban, és majdan 

Az Újév a béke napja. Szûzanyánk oltalmába ajánljuk halálunk óráján is: 
minden emberi viszályt, nézeteltérést, ellenségeskedést. Õt „DICSÉRTESSÉK
kérjük, hogy lágyítsa meg a megkeményedett szíveket, A JÉZUS
tegyen bennünket megértõbbé, szelíddé, figyelmessé, KRISZTUS!”. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves újságolvasó rimóci (és mivel tudom, hogy ez a sajtótermék 

eljut távolabbra is) nem rimóci Lakosok!
A számadások idõszakát éljük. Teszi ezt ki-ki saját életében, családjá-

ban, vállalkozásában, azokban a közösségekben, amiknek tagjai közé 
sorolja magát. Én most a Rimóci Szent József Katolikus Férfi Szövet-
ség tagjaként szeretném ezt tenni. Szeretném ezt azért is tenni, mert az 
emberekkel beszélgetve azt tapasztaltam, hogy sok a találgatás a szürke folt 
szövetség élete, mûködése körül. Tehát néhány tõmondat az SZJSZ-rõl:

-  2013-ban alakította váci mintára néhány lelkes katolikus férfiember.
-  Elhatároztuk, hogy havi rendszerességgel találkozunk.
-  Rendes havi összejövetelünk helye a plébánia közösségi terme.
-  Lelki vezetõnk a mindenkori plébános.
-  Fõvédnökünk a váci püspökatya.
-  Jelenlegi létszámunk 23 fõ.
-  Célunk az élõhit megõrzése, példamutatás, segítségnyújtás.

Hamar rájöttünk, hogy a zökkenõmentes mûködéshez még itt is 
pénzre van szükség, ezért megszavaztunk havi 1.000 forintos tagdíjat, 
ami senkinek nem megterhelõ. Ez fedezi a kabátok, pólók, kitûzõk stb. 
költségeit, üzemanyag költséget, ha zarándoklatra, vagy falunktól távo-
labb esõ segítségnyújtásra, esetleg lelkigyakorlatra utazunk. Minden 
évben disznót vásárolunk, ami feldolgozva a saját hûtõládánkban 
tárolva várja a Szentkúti Búcsún vagy a szüreti alkalmával rendezett 
fõzõversenyen történõ felhasználását.  

Szövetségünk nagyon sok külsõ támogatást élvez és itt most tényleg 
a teljesség igénye nélkül: mûanyag edény, hús, kenyér, élelem, ital, 
terem, gépkocsi, kétkezi segítség, ima, jó szó.

Természetesen mi is igyekszünk meghálálni az emberek belénk 
vetett bizalmát és segítségét. Gyûjtéseket szervezünk, amit a havi tagdíj 
felett teszünk, ezzel biztosítva anyagi támogatást a látókörünkbe került 
rászorulókon. Na és most értem a mondanivalóm lényegéhez, amiért 
tulajdonképpen tollat ragadtam. Mint azt már bizonyára többen tudják 
az idén ismét az SZJSZ-nek lesz módja megrendezni a településünkön 
oly sikeres jótékonysági bált. Egyszer már volt erre lehetõségünk és 
akkor az emberek nagylelkû adományainak illetve a sosem látott támo-
gatottságnak köszönhetõen a valaha Rimócon rendezett legsikeresebb 
jótékonysági bált zártuk. Ezért nagyon hálásak vagyunk akár anyagi, 
akár erkölcsi jellegû támogatásban részesítettek is bennünket. De 
tudják-e akik segítettek, hogy mi történt a bevételként realizált pénzzel. 
Hát errõl szeretnék most beszámolni. A pénzbõl 6 alkalommal támogat-
tunk betegségbõl illetve halálesetbõl nehézhelyzetbe került ember-
társunkon, anyagi támogatást nyújtottunk tûzesetnél két ízben is, 
építõanyagot és mesterembert biztosítottunk lakás felújításhoz, pénzt 
jutattunk a Mária Rádió mûködésének elõsegítéséhez, valamint a 
Peruban szolgálatot teljesítõ magyar lelkiatya törekvéseinek meg-
valósításához. Vásároltunk a pénzbõl egy sátrat és étkészletet, amit már 
többször láthatott a közösség szüretik, búcsúk, öröm vasárnapok 
alkalmával, vagyis ezekkel is a falut igyekeztünk szolgálni. Remélem 
megnyugtató támogatóink számára, hogy a ránk bízott adományaikkal 
felelõsséggel bántunk, mi csak közvetítõi voltunk nagylelkûségüknek. 
Tudniuk kell róla, hogy a báli belépõkkel, a támogatói jegyekkel, a 
tombolára költött pénzükkel vagy a Büfében történt fogyasztásukkal 
nagyon sok embernek okoztak örömet. Ezzel az írásommal is ennek 
szerettem volna hangot adni. Tudom, hogy adni jó. Arra szeretnék hát 
mindenkit biztatni, hogy újra fogjunk össze, mutassuk meg, hogy az 
emberekbõl nem veszett ki a nagylelkûség, a segíteni akarás, csináljunk 
megint rekordot, hogy minél több rászorulóhoz juthasson el ismét a 
segítség. Fogadják szeretettel az Önöket felkeresõ társaimat és támo-
gasson bennünket ki-ki tehetsége szerint. A legfontosabb persze, hogy 
imáikkal támogassák ezt a lelkes kis férfitársaságot, hogy a Jó Isten 
elõtt továbbra is kedves legyen, amit Õk képviselnek.         Szabó Vilmos

Köszönjük mindazoknak, akik kölcsönadták értékeiket

A fiatalok számára is érdekes a gyûjtemény

A babák mellett képek is szép számban voltak

A változatos rimóci népviselet
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H Á Z  A  S  S  Á  G  O  T
K  Ö  T  Ö  T  T  E  K

Varga Nikoletta és Árva Róbert
2017. július 29.

Kanyó Evelin és Percze Tamás
2017. május 20.

Dr. Virág Kitti és Makkai Ádám
2017. augusztus 12.

Vincze Nikolett és Humany Krisztián
2017. augusztus 26.

Mákos Kinga és Hodúr Balázs
2017. szeptember 2.

Balázs Orsolya és Bangó Norbert
2017. június 23.

Beszkid Júlia Erzsébet és Lavaj Tamás 2017. július 1.

Házassági áldás
Áldd meg, Uram, akik a 

házasság szent, szerelmes 

szövetségében élnek.

Áldd meg áldozatvállalásukat, 

áldd meg testüket, lelküket, 

szándékaikat, hogy egymáshoz 

feltétel nélkül ragaszkodjanak. 

Tedd erõssé a kezüket, amellyel 

egymás kezét fogják,

tedd gyöngéddé a szívüket, 

amelyben egymást hordozzák, 

tedd egyenessé a gondolataikat 

és tetteiket, amelyekkel

egymást gyarapítják.

Tedd házaséletüket példává

a felnövekvõ nemzedékek 

számára.

Vezesd õket Uram, hogy 

mindig az általad

kijelölt úton járjanak.

Bátorítsd õket, hogy hozzád

és egymáshoz mindhalálig 

hûségesek maradjanak,

s majdan elnyerhessék tõled

az élet koronáját.
Ámen

Pálmány Judit és Jenei Norbert  2017. július 29.

Juhász Enikõ és Farkas Tibor 2017. szeptember 1.
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