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XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM       FÜGGETLEN FALUSI LAP       Böjtelõ hava        2018 FEBRUÁR

„Miel tt beszélsz, hallgass. Miel tt válaszolsz, gondolkodj. Miel tt kritizálsz, várj.

Miel tt fohászkodsz, bocsáss meg. Miel tt feladod, próbáld meg!  (Ernest Hemingway)
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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

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

Február 11. (vasárnap) IDÕSEK FARSANGJA

Február 12. (hétfõ) Az elkülönített hulladékok elszállítása
00Február 12. (hétfõ) 14 ÓVODAI FARSANG

Február 14. (szerda) Hamvazószerda
00

Február 19. (hétfõ) 17 Író-olvasó találkozó: VINCZE FERENC

Február 26. (hétfõ) Az elkülönített hulladékok elszállítása

Március  8. (csütörtök) NEMZETKÖZI NÕNAP

RIMÓCI SP   RTHÍREK

Mi leszel, ha nagy leszel?
Hát focista, traktoros, meg óvó néni és fodrász: hasonló válaszo-

kat kapunk a gyerekektõl, ha feltesszük nekik ezt a kérdést. És 
ahogy nõnek, úgy homályosul el elõttük minden. Mire 8-osok 
lesznek, gyakorlatilag szinte mindenre van válaszuk, kivéve arra, 
mik szeretnének lenni. Amíg 20-30 évvel ezelõtt mindenki az lett, 
amit elképzelt, amit tanult, amit szeretett, addig ma ez a kamaszok 
rémálma: mivé legyek, hogy boldog sikeres és kiegyensúlyozott 
felnõtt legyek. Na meg rosszul se keressek… Jönnek a felvételik, az 
alkalmassági vizsgálatok, kezdõdik a stressz, a megfelelés. Vagy a 
másik oldal: az iskolai tanulás teljes mellõzése, hiszen ezer példa 
mutatja, hogy a dörzsölt ember, aki képes magát érvényesíteni, an-
nak áll igazán a világ, a karrier, a népszerûség, a pénzesõ.

Kedves 8-osok! Ne várjatok most tõlem kioktatást, nagy szava-
kat, tanácsot és felnõtt bölcsességet. De azért egy kicsit mégis adok! 
Én 6. osztályba gyerekorvos, 8-ban újságíró akartam lenni. Igazából 
teljesen más lettem, de azért egy kicsit , ,,gyerekorvos” is, meg egy 
kicsit talán újságíró is. A sors mindig hagy kiskaput. És Te, aki most 
ezt olvasod, talán szerencsésnek mondhatod magad, hogyha tudod, 
mi nem akarsz lenni. Vagy ha éppen nyitott szemmel jársz és reális 
vagy, mert tudod nehezen elképzelhetõ egy informatikus matek-
tudás nélkül. Vagy egy orvos, aki irtózik a vértõl. Vagy egy történe-
lem tanár, aki nem csípi a kölyköket. És hogy mi leszel, ha nagy 
leszel, az igazából mindegy is. Ember legyél, ez a legfontosabb. Jó ember. Jó pék vagy asztalos, felelõsség-
teljes nõvér. Jókedvû óvó néni. Vagy bármi, csak maradj önazonos magaddal. Ahogy ti mondjátok: add 
magadat! És ahogy mi felnõttek kiegészítjük: sose cél nélkül tedd.

Egy idézettel kívánnék minden továbbtanulás elõtt állónak kitartást és lendületet az elkövetke-
zendõkben:

,,Nem hullik az öletekbe a dolog, az biztos (...). Ez persze nem azt jelenti, hogy fejjel kellene rohanni a falnak. 
Kockázat nélkül viszont nincs siker, és bizony arra is fel kell készülni, hogy befuccsoltok. Viszont az észszerû 
kockázatvállalás része a dolognak, ez teszi érdekessé az egészet.”/ Ray Kroc/                                     Kaluzsa Mónika

Március 24-én indul a tavaszi 
labdarúgó szezon

Tervezett edzõmérkõzések a felnõtt csapatnak
Balassagyarmat, mûfüves pálya

Február   3. szombat Rimóc – Szügy
Február 11. vasárnap Rimóc U19 – Salgótarján
Február 18 vasárnap Rimóc – Óvár
Február 25. vasárnap Rimóc – Varsány

Mérkõzések sorsolásai
a 2017/2018-as tavaszi szezonra

Felnõtt csapat mérkõzései

12. forduló

2018.03.24 szombat 15:00 Mátranováki VSC - Rimóc SE

13. forduló

2018.04.01 vasárnap 15:00 Rimóc SE - Szécsény VSE

14. forduló

2018.04.07 szombat 16:30 Palotás SE - Rimóc SE

15. forduló

2018.04.15 vasárnap 16:30 Rimóc SE - SK Karancsberény

16. forduló

2018.04.22 vasárnap 16:30 Berkenye SE - Rimóc SE

17. forduló

2018.04.29 vasárnap 16:30 Karancslapujtõ KSE - Rimóc SE

18. forduló

2018.05.06 vasárnap 17:00 Rimóc SE - SBTC Sport Kft

19. forduló

2018.05.12 szombat 17:00 Pásztó SK - Rimóc SE

20. forduló

2018.05.20 vasárnap 17:00 Rimóc SE - Héhalom SE

21. forduló

2018.05.26 szombat 17:00 Cered VSE - Rimóc SE

22. forduló

2018.06.02 szombat 17:00 Rimóc SE - Érsekvadkert SE

Megjegyzés:
A Héhalom SE hazai mérkõzéseinek a helyszíne: Egyházas-
dengeleg. A játékosok és a játékvezetõk öltözése Héhalomban 
történik.
A Pásztói ULC a hazai mérkõzéseit Mátraszõlõsön rendezi.

Ifjúsági csapat mérkõzései
12. forduló
2018.03.24 szombat 13:00 Mátranováki VSC - Rimóc SE
13. forduló
2018.04.01 vasárnap 13:00 Rimóc SE - Szécsény VSE
14. forduló
2018.04.07 szombat 14:30 Palotás SE - Rimóc SE
15. forduló
2018.04.15 vasárnap 14:30 Rimóc SE - Buják SC
16. forduló
2018.04.22 vasárnap 14:30 Berkenye SE - Rimóc SE
17. forduló
2018.04.29 vasárnap 14:30 Karancslapujtõ KSE - Rimóc SE
18. forduló
2018.05.06 vasárnap Rimóc SE - SZABADNAP
19. forduló
2018.05.12 szombat 15:00 Pásztói ULC - Rimóc SE
20. forduló
2018.05.20 vasárnap 15:00 Rimóc SE - Héhalom SE
21. forduló
2018.05.26 szombat 15:00 Cered VSE - Rimóc SE
22. forduló
2018.06.02 szombat 15:00 Rimóc SE - Érsekvadkerti UFC

Megjegyzés:
A Héhalom SE hazai mérkõzéseinek a helyszíne: Egyházasdengeleg. 
A játékosok és a játékvezetõk öltözése Héhalomban történik.
A Pásztói ULC a hazai mérkõzéseit Mátraszõlõsön rendezi.
A Buják SC a hazai mérkõzéseit Karancsberényben rendezi.

Serdülõ csapat mérkõzései

14. forduló 2018.03.16 péntek 15:30 Rimóc SE - Cered VSE

15. forduló 2018.03.15 péntek 15:30 Berkenye SE - Rimóc SE

16. forduló 2018.03.30 péntek 15:30 Rimóc SE - Csécse SE

17. forduló 2018.04.06 péntek 17:00 Héhalom SE - Rimóc SE

18. forduló 2018.04.13 péntek Rimóc SE - Szabadnap

19. forduló 2018.04.20 péntek 17:00 Rimóc SE - Pásztói ULC

20. forduló 2018.04.27 péntek 17:00 Mátranováki VSC - Rimóc SE

21. forduló 2018.05.04 péntek 17:00 Rimóc SE - Bujáki SC

22. forduló 2018.05.11 péntek 17:00 Szécsény VSE - Rimóc SE

23. forduló 2018.05.18 péntek 17:30 Rimóc SE - SBTC Sport Kft

24. forduló 2018.05.25 péntek 17:30 Palotás SE - Rimóc SE

25. forduló 2018.06.01 péntek 17:30 Rimóc SE - Karancslapujtõ KSE

26. forduló 2018.06.08 péntek 17:30 Érsekvadkerti UFC - Rimóc SE

Megjegyzés:
A Héhalom SE hazai mérkõzéseinek helyszíne: Egyházasdengeleg.
A játékosok és a játékvezetõk öltözködése Héhalomban történik.
A Cered VSE a hazai mérkõzéseit Salgótarjánban, a Forgách Antal 
úti pályán rendezi.
A Pásztói ULC a hazai mérkõzéseit Mátraszõlõsön rendezi.
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Akiér t a harang szólt...

VV
Legutolsó újságunk megjelenése óta

községünkben nem volt haláleset.

Gólyahír: Bada Fanni - 2018. január 1.
Szülõ: Bada Katalin

Carvalho Enzó - 2018. január 2.
Szülõk: Szép Szabina és Carvalho Adilson

Kis Alexandra - 2018. január 8.
Szülõk: Dér Andrea és Kis István

Bada Karolina - 2018. január 12.
Szülõk: Bada Bianka és Bada Barnabás

Adóslista 2017. december 31-ei állapot szerint
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi adó 
és gépjármûadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot elérõ, 90 napon keresztül 
folyamatosan fennálló adótartozással rendelkezõ adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, 
adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselõ-testületének döntése értelmében a jogszabályban foglaltaknak megfelelõen a helyben szokásos módon  újságban, 
honlapon, televízióban  közzé tesszük az adósok frissülõ listáját. Az újságban  megjelenõ lajstrom a 2017. december 31-ei 
állapotnak megfelelõ adósokat tartalmazza.                                                                                                                       dr. László Tünde

Adózó neve Adó-
tartozás

VINEX KFT.

BACKDOOR TRANS KFT.

VINCZE ÉDESSÉG BT.

WHITE FLAT CAR KFT.

4 639 160

2 063 997

2 038 129

1 094 925

Megnevezése

Vállalkozó

Vállalkozó

Vállalkozó

Vállalkozó

ZSOM-KAT HUNG. Kft.

FANVITEX BT.

209 850

204 714

Vállalkozó

Vállalkozó

DEPO GENERAL KFT. 148 808Vállalkozó

322 042VállalkozóST. IMÁNUEL Keresk és Szolg. Bt.

SZAVANNAgH INVEST Szolg. Kft.

AND-ROL Szerv. és Szolg. Kft.

R-FANVITEX KFT.

Pásti Gábor

Vágvölgyi Ágnes

Szekeres Szabolcs

141 750

135 308

110 842

106 665

84 584

84 320

Vállalkozó

Vállalkozó

Vállalkozó

Magánszemély

Magánszemély

Magánszemély

ZÖLD ÉLET SZOC. SZÖV. 143 458Vállalkozó

Bangó Gyula 76 400Magánszemély

Lakhelye

3177 Rimóc, Balassi u. 4.

1184 Budapest, Aranyesõ u. 8.

3177 Rimóc, Balassi u. 4.

1097 Budapest, Gyáli út 15.

3177 Rimóc, Csillaghegyi u. 4.

3177 Rimóc, Temetõ út 10.

3177 Rimóc, Akácos u. 21.

3177 Rimóc, Rákóczi u. 16.

4400 Nyíregyháza

3177 Szécsény, Rákóczi u. 41.

Adóazonosító jel

3177 Rimóc, Kossuth u. 15.

3177 Rimóc, Temetõ út 10.

3177 Rimóc, Varsányi u. 29.

3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.

3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.

3177 Rimóc, Hunyadi u. 48.

8437472679

8392735218

8364752898

8311152721

Bada Tibor 115 530Magánszemély 3177 Rimóc, Akácos u. 26.8373040773

Csordás Csaba 54 400Magánszemély 3177 Rimóc, Temetõ u. 32.8382350887

szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat Országgyûlési Képviselõ Választás
képviselõ-testülete legkésõbb a szavazás napja elõtti 

2018. április 8. huszadik napon (március 19.) választja meg; személyükre a 
helyi választási iroda vezetõje tesz indítványt. A szavazat-

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke – a 
számláló bizottságba megbízott tagokat is delegálhatnak a 

2018. január 11-ei sajtóközleménye szerint – az ország-
jelölõ szervezetek. A megbízott tagok delegálásának határ-

gyûlési képviselõk 2018. évi általános választásának 
ideje március 23.

idõpontját 2018. április 8-ára tûzte ki.
Rimóc településen két szavazókörben – 001. sz. 

Azt a választópolgárt, aki legkésõbb a szavazás napját 
szavazókör: Dr. Manga János Közösségi Ház, IKSZT 

megelõzõ ötvennyolcadik napon a szavazóköri névjegy-
(Szécsényi utca 6.); 002. sz. szavazókör: Rimóci Közös 

zékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítõ meg-
Önkormányzati Hivatal (Madách tér 1.) – adhatják le a 

küldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételé- választópolgárok szavazataikat.
rõl. Az értesítõket a választópolgároknak legkésõbb 2018. Az elkövetkezendõ idõszakban folyamatos tájékoz-
február 19-éig meg kell kapniuk. A választási kampány tatást nyújt a helyi választási iroda az országgyûlési 
február 17-én kezdõdik és április 8-án 19.00 óráig tart. képviselõ választással kapcsolatosan.          dr. László Tünde

A szavazatszámláló bizottság három tagját és HVI vezetõ

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy a tüzelõtámogatás iránti kérelmek beadási határideje:

2018. február 16.
Beszkid János polgármester
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19162829-2-12

ADÓSZÁM SZERVEZET NEVE CÍME

18642902-1-12

18636615-1-12

18644928-1-12

18642139-1-12

19928502-1-12

RIMÓC KÖZSÉGÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

RIMÓC ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ ÉS

POLGÁRÕR EGYESÜLET

RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET

RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET

RIMÓCI SPORT EGYESÜLET

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1.

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1.

3177 RIMÓC, NAGYKERT ÚT 1.

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1.

3177 RIMÓC, SZÉCSÉNYI ÚT 6.

3177 RIMÓC, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 1.

                                                                          Forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil

Ajánlja fel adója 1%-át
a rimóci civil szervezeteknek!

Adója 1%-át pedig ajánlja fel a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZNAK, melynek technikai száma: 0011

LAKOSSÁGI KÉMÉNYSEPRÕIPARI SZOLGÁLTATÁSRÓL
Idõpontra lehet hívni a kéményseprõket a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétõl a családi házban (egylakásos ingatlanban) élõk a nekik alkalmas 
idõpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenõrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem 
kötelezõ, de a biztonság érdekében javasolt. Figyelem! Az ingyenes kéményseprõ ipari sormunka idõpontfoglalással 
történik, amelyre interneten, telefonon vagy személyesen van lehetõség.
Fontos tudnivalók: A gyors és egyszerû ügyintézés érdekében korszerû internetes felületen is lehet idõpontot foglalni 
kéményseprésre.
Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
E-mailben: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszám tárcsázása után a 9-es, majd az 
1-es nyomógombot megnyomva a jelentkezõ ügyintézõnél.
Személyesen: ügyfélfogadási idõben várja a Nógrád megyei ellátási csoport, Salgótarjánban, a Szent Flórián tér 1. szám alatt 
(Tûzoltóság épülete, földszint)
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet idõpontot az ingyenes 
kéményseprõi sormunka elvégzésére.
A kéményseprõ ipari szolgáltatás idõpontfoglalása a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi 
kirendeltségen keresztül NEM intézhetõ! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetõségeken tegyék meg!

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés idõpontjai
A VGÜ Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menõ csomagolási hulladékok gyûjtését - 
a korábbi havi egyszeri alkalom helyett - 2018. évtõl kéthetente fogják elvégezni. Az idõpontok a 
www.vgu.hu oldalon is elérhetõek, mi most kizárólag a településünkre esõ idõpontokat közöljük:

Rimóc 2017-12-31 2018-01-15 2018-01-29 2018-02-12 2018-02-26 2018-03-12

2018.02.08.Bizonyára még mind-2010-ben 104 fõ,
Szécsény 12-19 óraannyian emlékszünk, hogy 2011-ben   85 fõ,VÉRADÁS

(Egészségügyi Centrum,2017-ben a hepatitis jár-
2012-ben   74 fõ, Rákóczi út 115.)vány és a fertõzésveszély 2018. január 7-én véradás 
2013-ban   72 fõ, miatt elmaradt a januárra volt községünkben, melyen 

2018.02.18.tervezett véradás. Helyette összesen 45 fõ jelent meg. A 2014-ben   74 fõ,
Hollókõ 8-10 óra2017. 04. 23-án került meg-kapott információk alapján 2015-ben   71 fõ, tartása, ahol 36 fõ jelent közülük 7 fõt kiszûrtek és 

2018.02.18.2016-ban   64 fõ meg.összesen 1 fõ új véradó volt. 
Nagylóc 11-14 óraLegközelebbi véradások:Lássuk az elmúlt évek janu- 2017-ben         -

2018.02.07.ári rimóci véradáson meg-
2018-ban   45 fõ Forrás: www.veradas.huSzécsény 9-15 órajelentek statisztikáját:

SzJSz hírek röviden

Tisztelettel tájékoztatom az érdeklõdõ újságolvasókat A Rimóci Szent József 

Katolikus Férfiszövetség elmúlt idõszakbeli eseményeirõl, történéseirõl.

November 4.        Favágás Szandaváralján

november 8.        Telefonos interjú a BONUM TV-ben

November 9.        Élõ közvetítés Rimócról a BONUM TV-ben

November 17-18. „Azzal tegyél jót, akit a kezed elér” (Teréz anya)

                                lelkigyakorlat Rimócon férfiaknak , több férfiszövetség részvételével

November 24.      Máriabesnyõi lelkigyakorlat Grácián atyával

December 8.         Tetõjavítás, Bucsután egy ötgyermekes családnál, segítségnyújtás tartós élelmiszerrel

December 15-23. Szentcsalád járás

December 15.      Szentcsalád járás Tv felvétele

December 16.     Adventi agapé a híveknek Rimócon

December 21.      Anyagi segítségnyújtás egy rimóci családnak

December 22.      Szentcsalád járás Varsányban

December 22.      Határon túli magyar gyerekeknek tartós élelmiszer csomagok készítése

December 24.      Szentcsalád áhitat imádkozás a templomban az éjféli mise elõtt

2018. január 6.    Disznóvágás

Január 16.           Anyagi segítségnyújtás egy bajba jutott helyi családnak

Január 20.           Mária eljegyzése imádság a Közösségi Házban

Január 20.           Részvétel a Varsányi Borbarátok bálján

Január 24.           Havas gyalogzarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

Január 26-27.      Szent Mihály országos lelkigyakorlat Máriabesnyõn

Január 30.           A jótékonysági bál elõkészítése

Ezek voltak az elmúlt idõszak említésre méltó eseményei dióhéjban. A most elõttünk álló legnagyobb 

feladat a jótékonysági bál színvonalas megszervezése és lebonyolítása.

A bál teljes bevételét - csakúgy mint a 2014-es bálét - a Szövetség karitatív célokra fogja felhasználni.

Ezúton is köszönetet mondunk minden jó szándékú embernek, aki bármilyen formában segítette, 

támogatta a Férfiszövetség tevékenységét.
Beszkid János
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
„Csipp, csipp, hull a hó,
Éhezünk, fázunk,
Csipp, csipp, hideg van, 
S nincs meleg házunk.”

A hideg idõ beköszöntével gondolnunk kell az itt telelõ 
madarainkra. A róluk való gondoskodás az ember dolga, hisz mi 
könnyebbé tehetjük a számukra azt az idõt, míg újra beköszönt az 
enyhülés, atavasz. A felnõttek pozitív példáját követve a gyerekek-
nek is fontos lesz ez a feladat, hisz ha már óvodás kortól kezdve 
segítik a madarak életét, akkor ezzel a természet- és a környezet-
védelemre neveljük õket. Mi is kihelyeztük mindhárom csoport 
ablakába a madáretetõket. Így közvetlen közelrõl figyelhetik meg 
a gyerekek az etetõbe érkezõ madarak jellegzetességeiket, 
könnyebben megtanulják a neveiket. Folyamatosan töltjük fel 
magokkal az etetõket, hisz szerencsére már sok kis madár fel-
fedezte azokat az óvoda udvarán.

„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát!”

Községünk népviselete, zenéje, tánca messze földön híres és 
a hagyományõrzõ hét szervezésével mi is szeretnénk hozzájárulni 
ahhoz, hogy ez sokáig így is maradjon. Az óvodás korosztály 
életkori sajátosságait szem elõtt tartva választjuk ki a népi 
mûvészet elemi közül azokat, amelyek segítik a gyerekek számára 
megismerni illetve megszeretni a múltban élõ szokásokat, kultu-
rális kincseket. Óvodánk több, gyermek méretû népviselettel ren-
delkezik, amelyeket ezen a héten mindenki felvehet. Sokat szól a 
Rimóci rezesbanda a csoportokban, amelyre járjuk a rimóci csár-
dást. A hét közös programja a Táncház, amikor együtt mulat a 
három csoport. A Táncház szervezését és vezetését idén Boldog 
Bernadett, óvodapedagógusunk vállalta, aki õsszel elvégezte az 
„Így tedd rá!” népi játék és néptáncmódszertan címû  tovább-
képzést. Az ott tanult módszerekkel, játékos elemekkel gazdagítot-
ta a zenés, táncos délelõttünket. Erre az alkalomra Jusztin Mária, 
pedagógia asszisztensünk magára öltötte népviseletes ruháját, 
amely tovább színesítette a programunkat.

„Szaladok a dombra,
Csiklandoz a szél,
Fürgén fut a szánkó,
Gyönyörû a tél!”

A gyerekek nagy örömére végre annyi hó esett, hogy ki 
tudtuk vinni a szánkókat az udvarra. Sajnos, sokan vannak, akik 
csak az oviban tudnak szánkózni, mert otthon erre nincs lehetõsé-
gük. Az idén tervezzük a szánkóink számának gyarapítását, hogy 
minél többen örülhessenek annak, ha esik a hó!

Virágné Csábi Adrienn

Mindennap gondoskodunk a magok pótlásáról

Reméljük, hogy a gyerekeben elültettük a néphagyomány szeretetét

Minden évszaknak megvan a maga öröme és szépsége

Farsangi Meghívó

Farsangolni készül a falu apraja,

mûsorral vár mindenkit a

Rimóci Nyulacska Óvoda.

Aki tud, jöjjön a rimóci

Sportcsarnokba,

2018. február 12-én, 14:00 órára.

Belépni 500 Ft-ért lehet,

200 Ft-ért zsákbamacskát is vehet!

A büfében sok minden kapható,

enni- és innivaló.

TERVEZETT BÚCSÚREND – 2018
Április 13-14. péntek-szombat:
magyarországi Szerzetesek Zarándoklata – Pierbattista 
Pizzaballa címzetes érsek, a Jeruzsálemi Latin 
Patriarchátus apostoli adminisztrátora

Május 19-20-21. szombat-vasárnap-hétfõ:
PÜNKÖSDI BÚCSÚ, vasárnap – Dobszay Benedek 
OFM, tartományfõnök. Hétfõn a jubiláns házasok 
megáldása – Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita

Május 26. szombat:
Óvodások zarándoklata – Beer Miklós váci püspök

Június 8. péntek: Jézus Szíve búcsú, a betegek keneté-
nek közösségi kiszolgáltatása, a Katolikus Szeretet-
szolgálat intézményeinek zarándoklata

Június 9. szombat: Szûz Mária Szeplõtelen Szíve, a 
Szeretetláng Mozgalom zarándoklata – Bosák Nándor 
ny. püspök

Június 24. vasárnap: Szent László ünnepe, sportolók, 
lovasok, szurkolók zarándoklata – Harkai Gábor 
budajenõi plébános

Június 30. szombat:
Váci Egyházmegyei Nap – Beer Miklós váci püspök

Július 1-2. vasárnap-hétfõ:
SARLÓS BOLDOGASSZONY BÚCSÚ, együtt-járók, 
jegyesek, fiatal házasok, gyermeket várók zarándoklata. 
Vasárnap – Bíró László tábori püspök

Július 7. szombat: Országos Roma Zarándoklat – Dúl Géza romhányi plébános

Július 14. szombat: Lellisi Szent Kamill ünnepe, a mentõsök zarándoklata

Július 15-16. vasárnap-hétfõ: Kármelhegyi Boldogasszony. Vasárnap – Keresztes Szilárd ny. görögkatolikus püspök

Július 21-22 és 26. szombat-vasárnap és csütörtök: SZENT ANNA BÚCSÚ, nagyszülõk zarándoklata. Vasárnap – Varga 

László kaposvári püspök, csütörtökön – Snell György esztergom-budapesti s.püspök

Augusztus 2. csütörtök: Porciunkula búcsú, a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása, szociális otthonok 

zarándoklata – Ternyák Csaba egri érsek

Augusztus 11-12 és 15. szombat, vasárnap és szerda: NAGYBOLDOGASSZONY FÕBÚCSÚ, a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Vasárnap – Erdõ Péter bíboros, szerdán – Székely János szombathelyi püspök

Augusztus 20. hétfõ:  Szent István búcsú

Augusztus 25. szombat:  1 Úton – zarándoklat az édesanyákért

Augusztus 26. vasárnap:  Motorosok zarándoklata – Juhász Ferenc gyöngyösi plébános

Augusztus 29. szerda: Keresztelõ Szent János vértanúságának ünnepe. A Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek 

zarándoklata

Szeptember 8-9. szombat-vasárnap: KISBOLDOGASSZONY BÚCSÚ. Szombaton – Márfi Gyula veszprémi érsek, 

vasárnap – Spányi Antal székesfehérvári püspök.

Szeptember 16. vasárnap:  Fájdalmas Anya búcsú – Snell György esztergom-budapesti segédpüspök

Szeptember 22. szombat: Görögkatolikus búcsú – Jaczkó Sándor budapesti gk. helynök

Szeptember 23. vasárnap: Pietrelcinai Szent Pió atya halálának 50. évfordulója búcsú – Várnai Jakab OFM, a Sapientia 

Szerzetesi Hittudományi Fõiskola rektora

Szeptember 30. vasárnap:  Egyetemisták zarándoklata – Pákozdi István budapesti egyetemi lelkész

Október 7-8. vasárnap-hétfõ: Rózsafüzér Királynõje és Magyarok Nagyasszonya búcsú – vasárnap:  Cserháti Ferenc, a 

külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök

Október 13. szombat: A régi római rítusú hívek zarándoklata – Varga Lajos váci segédpüspök
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Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

Bemutatkozás
Erdélyi Anita vagyok a 

rimóci Napraforgó Gyerekház 

új vezetõje. Másfél évvel ez-

elõtt végeztem Vácon az Apor 

Vilmos Katolikus Fõiskola kis-

gyermeknevelõ szakán. Én 

már nagyon fiatal korom óta 

tudtam, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni és 

bíztam benne, hogy ez lesz a hivatásom. Nagyon sokáig 

óvónõ szerettem volna lenni, de a sors úgy hozta, hogy a 

legkisebb gyermekeknek van rám a legnagyobb 

szükségük. A két éves képzésünk végén volt egy több 

hónapos gyakorlatunk Budapesten. Itt nagyon jól 

éreztem magam és megbizonyosodtam afelõl, hogy 

megtaláltam a helyem. A kisgyermeknevelõk segítõ-

készségének hála nagyon sok mindent tanulhattam itt, 

viszont úgy hiszem, hogy van még mit tanulnom. 

Rimócon a Gyerekházban úgy gondolom, hogy lesz 

esély a tanulásra és a meglévõ ismereteim hasznosí-

tására is. Nagyon örültem, amikor felvételt nyertem ide 

mivel úgy gondoltam, hogy ez a hely nagy lehetõséget 

kínál a fejlõdésre. Tartottam is a vezetõi munkakörtõl 

mivel pályakezdõként nincs sok tapasztalatom, de 

ahogy megismertem a Gyerekház kedves légkörét és a 

két munkatársam Baranyi Edina és Csemer Petra 

segítõkészségét és kedvességét, rájöttem, hogy itt nincs 

semmi ok a félelemre. Lassan egy hónapja, hogy itt 

dolgozom, és úgyérzem kezdek a Gyerekház egyik 

fontos részévé válni. Mindíg és ezt szerettem volna, 

hogy olyan munkám legyen, ahol tudok segíteni mások-

nak. Ahogy eddig láttam a munkatársaim is ezen 

vannak és a szívükön viselik a Gyerekház sorsát. 

Nagyon örülök, hogy egy ilyen jó ügynek lehetek a 

részese! Igyekszem megfelelni a vezetõi pozíciónak és 

nem okozni csalódást. Nem tudom eléggé hangsúlyoz-

ni, hogy mennyire hálás vagyok Edinának és Petrának, 

amiért ennyire befogadóak és segítõkészek voltak. Erre 

nagyon nagy szükségem is volt mivel még nem tudtam, 

hogy hogyan is folynak a Gyerekház mindennapjai. 

Nagyon hasznosnak tartom a Gyerekház mûködését és 

ezúton is bátorítom a szülõket, hogy látogassanak el 

hozzánk! A jövõben is igyekszünk színes programokkal 

várni az érdeklõdõket, nagyon szívesen vesszük a javas-

latokat is, hogy mit és hogyan szeretnének a Gyerek-

házban látni és megvalósítani. Februárban is lesznek 

programjaink, ilyen például a farsang vagy a Valentin 

nap. Amire nagyon sok szeretettel várjuk a gyermekeket 

és szüleiket egyaránt!

Erdélyi Anita 

Munkaszüneti napok és hosszú hétvégék 2018. évben
2018. január 1. hétfõ Új Év elsõ napja (hosszú hétvége)

2018. március 15. csütörtök Nemzeti Ünnep (hosszú hétvége)

2018. március 30. péntek Nagypéntek

2018. április 2. hétfõ Húsvét hétfõ (hosszú hétvége)

2018. május 1. kedd Munka Ünnepe (hosszú hétvége)

2018. május 21. hétfõ Pünkösd hétfõ (hosszú hétvége)

2018. augusztus 20. hétfõ Államalapítás Ünnepe (hosszú hétvége)

2018. október 23. kedd 1956-os Forradalom Ünnepe (hosszú hétvége)

2018. november 1. csütörtök Mindenszentek napja (hosszú hétvége

2018. december 24. hétfõ Szenteste

2018. december 25-26. kedd és szerda Karácsony (hosszú hétvége)

2019. január 1. kedd Új Év elsõ napja (hosszú hétvége)

A  2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend, ledolgozás és 
munkanap áthelyezés az alábbiak szerint alakul majd:

2018. március 10. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – március 16. péntek pihenõnap

2018. április 21. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – április 30. hétfõ pihenõnap

2018. október 13. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – október 22. hétfõ pihenõnap

2018. november 10., szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – november 2. péntek pihenõnap

2018. december 1. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – december 24. hétfõ pihenõnap

2018. december 15. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – december 31. hétfõ pihenõnap

2018. év iskolai tanítási szünet idõpontjai összefoglaló:

téli szünet : 2017. december 27 – 2018. január 2.

tavaszi szünet: 2018. március 29 – április 3.

nyári szünet: 2018. június 16 – augusztus 31.

Emléktábla a Hivatalban

A Rimóci Újság közelmúltbeli hírei közül kimaradt, 
hogy 2017. november 24-én emléktáblát áldott és 
szentelt meg Czombos József atya Beszkid Andor 
községünk volt polgármesterének emlékére temetésé-
nek elsõ éves évfordulóján.

A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban 
elhelyezett emléktábla-avatón beszédet mondott 
Beszkid János polgármester és Balla Mihály ország-
gyûlési képviselõ. Az emléktáblát minden rimóci lakos 
nevében Rimóc község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete állította és Tóth Dávid szobrászmûvész 
készítette.

Beszkid János

A megemlékezõk

- Kalondán aláírták a testvér települési dokumentumot Visszatekintõ
(október 4)

- Rimóc „Európai falu” lett a LEADER pályázatnak Ez történt 10 éve:
köszönhetõen (november 20)

- Sághy Ferenc kanonok úr, Rimóc egykori plébános 
temetés (január 3.) Ez történt 20 éve:

-   1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 150.  - 100-adszor ünnepelték a nõnapot a világon, Rimócon is 
    évfordulójaköszöntötték a hölgyeket (március)

-   Dózsa György út, Hegyaljai út, Jókai út felújítása és 
- 40 éve hunyt el Szinder Mihály, a Rimócon született 

     átadása (június 2.)
Kossuth-díjas akadémikus (május)

-   Szoci elõtt elkészült a parkoló
- Elhunyt a Szent István Általános Iskola igazgatónõje, 

-   50 éves lett a Sport EgyesületGolyán Jánosné (május 5)

-   Új sportöltözõ alapkövének letétele
- Elsõ testvértelepülésünk lett a lengyelországi D³utów 

(augusztus) -   Óvoda felújítása
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Ünnepi mûsorral Andi színjátszósai A Magyar Kultúra köszöntötték a versenyzõket, taná-
rokat, szülõket, megjelenteket. A kor-Napja
csoportos elõadások után – amíg a 
zsûri döntésre jutott – a múzeum 

1823. a magyar kultúra számára 
kiállítását tekinthettük meg. Az 

kitüntetett év. Január 22-én fejezte be 
eredményhirdetést mindenki izga-

Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a 
lommal várta. Az elsõ helyezettek a 

Himnusz írását. A dátum hosszú 
nagyközönség elõtt újra elõadták 

évek óta a Magyar Kultúra Napja. 
verseiket, dalaikat.

Ennek tiszteletére az idén január 20-
Iskolánkat Rácz Zsanett nyolca-

án már 27. alkalommal rendezték 
dikos, Bangó Mónika hetedikes, 

meg Szécsényben a Mûvelõdési Köz-
Bangó Lili hatodikos,Bangó Ariella 

pontban a Nemzetközi Versmondó - 
negyedikes és Bangó Karolina har-

és Népdaléneklõ Versenyt. Nemcsak 
madikos tanuló képviselte vers-

Nógrád megye iskoláinak tanulói 
mondó kategóriában. Felkészítõ 

versengtek, hanem a határon túl élõ versmondó kategóriában a zsûritõl tanáraik: Huszkó Marianna, Versegi 
fiatalok is érkeztek Fülekrõl és külön díjat kapott. Felkészítette Zoltánné és Vinczéné Percze Gizella 
Székelyudvarhelyrõl. A megnyitó Versegi Zoltánné osztályfõnök.voltak.Diákjaink szépen szerepeltek 
beszédet Stayer László, Szécsény Gratulálunk nekik!az erõs mezõnyben. Nagy örömünk-
város polgármestere és Balla Mihály 

re Bangó Ariella az alsó tagozatosak Versegi Zoltánnéországgyûlési képviselõ tartotta. 

ISKOLAI HÍREK MÁRIA

MENYEGZÕJE

KÉPEKBEN

Mulatsággal zárult az est

A Rimóci Rezesbanda állandó résztvevõje a MenyegzõnekA Közösségi Ház megtelt az áhítat résztvevõivel

Elõimádkozók

A Boldogról érkezett sütemények

Tûzoltó volt hosszú évtizedekig, Példa lehet õ sok-sok nyugdíjasnak,Vincze János tiszteletére
Hogyan adjanak esélyt önmaguknak.Sok kilométert tekert Rimócról Tarjánig.
A szólótáncos születésnapja közeleg,Becsülettel szolgált, kapott obsitot,Váradi-Kiss Szabolcs:
Ezért e néhány sorral reá emlékezek.S ma falujában végez közfeladatot.

A szólótáncos
Mûvelje még sokáig e nép hagyományát,

Egyedül él évek óta, elhagyta a párja, S növelje vele a kultúra tárházát.A rimóci Pávakörben szól a muzsika,
Égi parancsra került a mennyországba. Legyen a táncába sokaknak öröme,

Benne ropja táncát a szólótáncosa.
Hûséggel õrzi párjának földi emlékét, S ne hagyja cserben meglévõ ereje.

A nagy bajusza csaknem fülig pödörve,
S ma a Pávakörben éli nyugdíjas életét.

Õ pedig talpig palócosan öltözve.
Február 12-e nála tisztes évforduló,
Ekkor lesz 75 évesen fiatalos nagyapó.Nyugdíjas éveit tartalmasan tölti,Fiatalos lendülettel látványosan mozog, Kívánjuk, legyen nagyon jó egészsége,

S azzal másoknak is éltét színesíti.Figurákat mutat, s húszévesként forog. S hátra lévõ ideje évtizedekben mérve.
Szépen barkácsol fémmel és fával,Hetvenötödiket tapossa, tudja mindenki,

Barátságos, tiszteli minden rimóci. Példásan birkózik kicsi gazdaságával. Gyöngyöspata, 2003. január

A résztvevõk
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Egyébként…
a mûvészetek által kapunk betekintést a 

határainkon, korlátainkon túlra.

Korlátozottak vagyunk, a magunk kis világába 

zárva. Ezt a világot Isten teremtette nekünk, és szebbé 

is csak az által lehet, amit õ tett bele, vagy amit általa 

„hozhatunk létre”. Mert vagy csak utánozzuk azt, ami 

már létezik, vagy az ihlet, a legnagyobbak által sem 

megértett, csupán felhasznált sugallat hatására hozunk 

létre olyan produktumokat, amik szebbé, az 

„istenihez” közelebbivé teszik napjainkat.

Mert mondjon valaki egy példát olyan ötletre, ami 

nem egy korábbi ötleten alapul, vagy arra nem 

visszavezethetõ. A legtudományosabb sci-fik, a 

legelrugaszkodottabb fantasik is csak korábban létezõ, 

vagy már korábban kitalált elemekbõl építkeznek. Ha a 

történetük új is, önálló teremtményeket, tárgyakat nem 

tudnak kitalálni. Képtelen az ember egy bizonyos 

határt átlépni, mert ezek közé a határok közé vagyunk 

zárva.

A tálentum, tehát a tehetség, amivel meg lettünk 

áldva pedig végképp nem tõlünk függ. Azt kaptuk, 

csak az az egy dolgunk van vele, hogy jól használjuk, 

kamatoztassuk.

Az ihlet, a múzsa csókja pedig az én felfogásom és 

akár mondhatni tapasztalataim szerint az Isten, vagy 

talán inkább a közvetítõ Szentlélek egyszeri, 

alkalmankénti ajándéka. Amit ha kap az ember, rövid 

ideig a fellegekben, a mennyekben érzi magát, mert 

valami olyan tapasztalásban van része, hogy amit érez 

nem belülrõl, csak a belseje által jön létre. Ezek azok a 

pillanatok, amikor mi magunk vagyunk Isten 

üzenetének postásai, és többszörözött erõvel tudjuk 

ilyenkor átadni a mondandót. Sõt az ilyen mondandó a 

hallgatóságban is más hatást vált ki. Számomra 

különösképpen a zene az, amiben felfedezem ezeket a 

csatornákat. A zene a lélek hárfája, amin az ember 

ujjaival a jó Isten játszik. És ezeket a zenéket jó 

hallgatni. Az így létrehozott mûvészet az igazi. Mert 

nem csak hangot képet, nem csak érzést, hanem belsõ 

üzenetet hordoz.

Ezért gondolom, hogy nem csak a vallásos 

szándékkal létrehozott mûvészet, de az összes ihletett, 

tehetséggel megáldott mû érdemes a figyelemre, mert 

mind Isten üzenetét hordozza. A határokon belül újat 

csak a történeteinkkel teremthetünk, de hát lehet, hogy 

éppen ezért vagyunk.
Bablena Feri

Rimóci Ifjúsági Egyesület

Lezajlott az elsõ 
csocsóverseny a Kamrában

26-án péntek este 7 órától 5 páros csapat mérte 

össze az erejét az elsö kamrás csocsoversenyen oda-

visszavágós összecsapásokkal. Nagyon jó hangulatú 

versenyt mondhatunk el, bár igaz, összegyûlhetett 

volna több csapat is, de majd a következõn. Izgalmasnál 

izgalmasabb meccsek után a következõképpen alakult a 

dobogó:

1. Kiss Róbert - Kiss Gábor

2. Oláh Bence - Pásztor Balázs

3. Kormány Richárd - Csizmadia Bálint

Köszönjük mindenkinek aki részt vett, és a nyerte-

seknek ezúton is gratulálunk!
Oláh Bence

A Rimóci Római Katolikus Az imádságok után szere-

Egyházközség meghívására ja- tetvendégséggel folytatódott 
nuár 20-án a Jobbágyi, a Szur- az együttlét. Jó volt látni, hogy 
dokpüspöki és a Héhalmi hí- az emberek, mindenki a maga 
vekkel a Boldogságos Szûz módján, hozzájárult az agapé-
Mária menyegzõjének ünnepé- hoz. Az Ige és Eukarisztia asz-
re zarándokoltunk el, mintegy talánál megkezdett vendégség 
harmincan Rimócra. az agapéban folytatódott.

Voltak a zarándokok közt, Akik részt vettek az ese-
akik elõször, s voltak, akik nem ményen, megtapasztalhatták, 
elsõ alkalommal vettek részt 

hogy az imádságnak, a hívek 
ezen a szép ünnepen, mégis a 

közti szeretetvendégségnek 
zarándok hívek közössége 

micsoda összetartó ereje van. 
nagy izgalommal indult útnak. 

Hálásak vagyunk, hogy ott 
Útközben a szentolvasó imád-

lehettünk. Öröm látni, hogy a 
ságával hangolódtunk az ün-

Rimóci emberek mennyire nepre.
hagyományõrzõk, akik hét- Ezen a napon a hitünkben, Megérkezésünkkor harang-
köznapi és hitéletükben is közösségi együttlétben megélt szó kongása fogadta közössé-
ragaszkodnak gyökereikhez. menyegzõ megelevenedett günket, mely különös öröm-
Példaértékûek mindenki szá- köztünk. Érezhetõ volt, hogy a mel töltötte el a hívek szívét. 
mára. Jelek, melyre az ember hívek közt jelen van a Bol-Énekkel vonultunk be a temp-
felkapja a fejét, és szembesül lomba, ahol 15.00-kor elkezdõ- dogságos Istenszülõ, jelen van 
azzal, hogy ha egy közösség dött a szentmise. Ezt követõen az Isten. Hisz Jézus mondta: 
akár civil fórumon, akár egy-imádság a helyi közösségi ház- „Ahol ketten vagy hárman össze-

ban folytatódott, ahol a különbö- házi vonalon elhagyja hagyo- jönnek az én nevemben, ott va-
zõ helyekrõl érkezõ hívek ajká- mányait, megszakítja a gyö- gyok köztük én is!”      (Mt 18,20)
ról felcsendült az ének. keret, akkor élettelenné válik. Köszönjük a Rimóci test-

véreknek a lehetõséget, hogy 

ott lehettünk, köszönjük, hogy 

jelenvalóvá tették hitünk tit-

kait, köszönjük, hogy õrzik, 

ápolják népi és vallási kincsei-

ket! Rájuk tekintve, példájuk-

ból erõt merítve imádkozzunk 

azért, hogy minél több tradíció 

hû, népi hagyományait õrzõ 

Katolikus Közösség legyen. 

Mert aki nincs tisztában gyö-

kereivel, annak nincs igazi 

jövõje.
Menyhárt János

plébános

Menyegzõn jártunk
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Jézus köszöntése Ferenc pápa buzdítása, Gyertyaszentelõ ünnepére!
Uram Jézus, boldog vagyok, Égõ lámpás lenni! Ez a keresztény hivatás!
mert meghívtál országod közösségébe. Mi, keresztények mindannyian misszionárius tanítványok 
Úgy fogadsz barátaid közé, mint kedves hívedet . vagyunk, és arra kaptunk meghívást, hogy a világban elõ 
Köszönet érte Néked! evangéliumok legyünk: szent életünkkel adjunk „ízt” a 
Hálámat azzal mutatom meg, hogy tetszésedre akarok élni. különbözõ életkörülményeknek. Így megvédjük a korrupciótól, 
Hûséges követõid a szentek, példát adtak erre az életre. a romlástól, mint ahogy ezt a só teszi; elvisszük Krisztus 
Mária Magdolna bûnbánattal borult lábad elé, világosságát a valódi szeretet tanúságtételével. De ha mi, 
Szent Kristóf a vállán hordozott, keresztények elveszítjük „ízüket” és megszûnik világosságként 
Tarzicius élete árán is védelmezett, jelen lenni a világban, akkor elveszítjük hatékonyságukat. 
Szent Márton a kedvedért megosztotta köntösét, Milyen szép ez a küldetés, hogy legyünk a világ világossága! Ez 
Erzsébet mindenét a szegényeknek adta, a mi küldetésünk. Az is nagyon szép, hogy megõrizzük a 
Assisi Ferenc a farkast is meg szelídítette, világosságot, amit Jézustól kaptunk, megõrizzük és vigyázzunk 
Klára nõvér oltáriszentséggel ûzte el a katonákat, rá. Egy keresztény legyen ragyogó személyiség, aki 
Arnulfo Romeo bártan védelmezte az elnyomottakat. világosságot hoz, mindig fényt áraszt maga körül. Ez a fény nem 
Jézusom, segíts, hogy kövessem példájukat! az övé, hanem Isten ajándéka, Jézus ajándéka. És mi hordozzuk 
Segítsd szüleimet, barátaimat és mindenkit, ezt a világosságot. Ha egy keresztény eltolja ezt a fényt, akkor 
hogy a Te békédnek örvendezhessünk! az életének nincs értelme: csak névlegesen keresztény, aki nem 

világít, élete értelmetlen mondta a pápa, majd párbeszédet 
folytatott a Szent Péter teret megtöltõ hívõsereggel: „Ti hogyan 
akartok élni? Mint egy égõ, vagy mint egy eloltott lámpás? Égõ 
vagy eloltott? Hogyan akartok élni?” 
ISTEN AZ, AKI NEKÜNK EZT A FÉNYT ADJA, ÉS MI 

AZT TOVÁBBADJUK MÁSOKNAK. ÉGÕ LÁMPÁS 
LENNI! EZ A KERESZTÉNY HIVATÁS!

Gyertyaszentelõ  2018. február 2.
„Új fény támadt…”
Urunk bemutatásának, vagy, ahogy népiesen mondjuk, 
Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepén a szentmise elõtt 
gyertyát szentel az egyház. Az áldás után az égõ gyertyákkal Február 11-e a betegek világnapja.
körmenetre hív minket, hogy „találkozzunk az Úrral.”A 

Ebbõl az alkalomból fogadják szeretettel a következõ imát: 
szentmise után gyertyáinkat otthonainkba visszük és családi, 

Betegségbenegyházi ünnepléseinken meggyújtjuk. 
- A betegség annyi mindent jelent. Itt már nemcsak az öregséget, Azzal vigyük haza a megszentelt gyertyát, hogy életünk 
és a vele járó gyengeséget kell elviselni, hanem a fájdalmakat, Krisztus fényeként világítson, és a sok apró lámpás tegye minél 
sokszor kegyetlen fájdalmakat is. Talán járni sem lehet, csak világosabbá ezt a világot. 
éjjel-nappal az ágyat nyomni. Rászorulni minden percben Ahogyan lakásunkban helye van a feszületnek, a Mária-képnek, 
mások jóságára. Milyen kiszolgáltatottság ez! Mindig ott a legyen méltó helye a megszentelt gyertyának is, Ünnepi 
bizonytalanság is, hogyan végzõdik a betegség, ott ólálkodik a alkalmakkor gyújtsuk meg, imádkozzunk, énekeljünk 
halál lehetõsége. Ritka ember, akin betegség nélkül megússza az világosságánál. Névnapkor, születésnapkor a gyerekek 

keresztelési gyertyáival együtt ez tegye ünnepélyesebbé az életet. Ezért fel kell rá készülni! Itt az alkalom, most eben a szent 
asztalt, gyújtsuk meg ünnepek elõestéjén, közös családi órában!
imádságnál. Válljék szokásunkká, hogy ha valaki távol van Krisztus Urunk, te jó beteg voltál betegágyadon, a kereszten. 
szeretteink közül, naponta a szentelt gyertya fényénél Úgy tûrtél… olyan nyugodt maradtál… úgy törõdtél még ott is 
mondjunk érte rövid fohász imát. mindenkivel, édesanyáddal is, még a gonosz emberekkel is! 
Tudjuk, hisszük, hogy Jézus jelen van otthonunkban, ott van Add, hogy amikor eljön az idõ, én is jó beteg legyek, 
imádságunkban és minden dolgunkban. A szentelt gyertya Hogy amikor megbetegszem, bátran, minden szépítés nélkül 
fénye segít, hogy ne feledkezzünk meg errõl, és érezzük is Jézus 

szembe tudjak nézni a valósággal, elõttem ne kelljen semmit sem 
jelenlétének meghitt örömét. Eszünkbe juttatja, hogy Jézus 

eltitkolni,lelket, fényt tudott vinni az üressé, tartalmatlanná vált 
Hogy betegágyamon is el tudjam fogadni a szenvedést Isten formákba, szertartásokba, szokásokba, s követõinek azt ígérte, 
kezébõl, a türelmes Jób szavaival: „Az Úr adta (az egészséget) hogy bármilyen nagy legyen is a sötétség, egyetlen gyertya pici 
az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve” (Jób 1, 21),kis fénye is meg tudja törni…

Hogy amikor eljön a fájdalmak órája, készséges lélekkel tudjak A Szûzanya Medjugorje jelenéseinek rövid 
belenyugodni szenvedéseimbe, mint egykor Jób: „Ha a jót történeti áttekintése. (folytatás)
elfogadjuk Isten kezébõl, miért ne fogadnánk el a rosszat is?” Negyedik nap. 
(Jób 2, 10), 1981 június 27-én a Szûzanya háromszor jelent meg a 
Amikor beteg leszek, jobban megértsem, Krisztus, félelmedet és gyerekeknek. Ekkor válaszolt a gyerekek által feltett 
szenvedésedet, kérdésekre. A papokról azt mondta: „Higgyenek erõsen a 
Amikor betegségemben kezdek elnyomorodni, világosan lás- papok, és õrizzék a nép hitét!” Jakov és Mirjana újból arra 
sam: kínjaimban megváltó hatalom lehetek mások üdvözítésére, kérték, hogy hagyjon valamilyen jelet, mert az a hír kezdett 
Hogy észrevegyem a szenvedés, betegség mélységes értelmét, terjedni, hogy a gyerekek hazudnak és kábítószereznek. A 
Hogy akkor is megértsem, hogy jót akarsz, magadhoz emelsz, és Szûzanya erre azt válaszolta nekik: „Ti semmitõl se féljetek!”
megtisztítasz, amikor korholod és fenyíted azokat, akiket szeretsz, A búcsúzás elõtt arra a kérdésre, hogy eljön-e újra, a Szûzanya 
Amikor eljön az- az idõ, jó beteg akarok lenni, igenlõen bólintott. A Podbrdoról lefelé vezetõ úton még egyszer 
Amikor majd nagy kínok között vergõdök, szeretnék megjelenik nekik, majd a következõ szavakkal vált el a 
fegyelmezett maradni, hogy minél kevesebbet jajgassak és gyerekektõl: „Isten veletek angyalkáim! Menjetek békével!”
panaszkodjak, 

Látnokok.   Ivan DragiæeviæBetegágyamon is meg akarom õrizni a humort és a jókedvet, 
Ivan Dragiæeviæ 1965. május 25-én született Bijakoviæban, Segíts akkor úgy viselkedni, hogy könnyû legyen ápolni,
mely a Medjugorjei plébániához tartozik. Még ma is minden Betegágyamon mindenkinek példát akarok adni. Akkor lássák 
nap megjelenik neki a Szûzanya, és kilenc titkot bízott rá. Ivan meg rajtam, hogy a te kegyelemed milyen türelemre, hõsies 
nõs, három gyermeke van, és családjával az Egyesült szenvedésre képesíti az ember,
Államokban és Medjugorjében él. A Szûzanyától a fiatalokért és Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
a papokért való imaszándékot kapta. És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk. Uram, Jézusom, elõre tudom, hogy amikor 
súlyos beteg leszek, én is úgy kérlek és könyörgök hozzád, mint 
akikkel a földön jártadban találkoztál: „Uram, ha akarod, 
megtisztíthatsz!” (Mt 8, 3)
Uram, könyörülj rajtam! De add kegyelmedet, bármilyen 
betegen is beszélek hozzád, végsõ szavam ez legyen: „Atyám, ha 
akarod, kerüljön el ez a kehely. De ne az én akaratom 
teljesüljön, hanem a tiéd.” (Lk 22, 42) Igen, legyen meg a te 
szent akaratod. Aki élsz és uralkodol mindörökké. 

Ámen.

Február 11-én (vasárnap) a 11 órás misén ünnepélyesen 
szolgáltatjuk ki a betegek szentségét. A betegek szentségét csak 
kegyelem állapotában vehetjük fel. Akiknek szükségük van a 
szentgyónásra, az elõtte lévõ napokban a szentmisék elõtt Vicka Ivankoviæ-Mijatoviæ
megteheti. Vasárnap a szentmise elõtt szintén van alkalom a Vicka Ivankoviæ-Mijatoviæ 1964. szeptember 3-án született 
szentgyónásra, bár ilyenkor kevés idõ áll rendelkezésre. Bijakoviæban , mely a Medjugorjei plébániához tartozik. Még 

ma is minden nap megjelenik neki a Szûzanya, és kilenc titkot 
bízott rá. Vicka férjnél van, két gyermek édesanyja, és Krehin 
Gradacban él, közel Medjugorjéhoz. A betegekért való 
imádkozást bízta rá a Szûzanya.

Közeledik a Nagyböjt  a szent „Negyven nap” 
Készülünk egyházi évünk legnagyobb ünnepére, Jézus 
Krisztis feltámadására.
A nagyböjti szent negyven nap (február 14.), hamvazószerdával 

Szentmisék  rendje:kezdõdik. Sokat mondó szertartás figyelmeztet életünk, örök 
- Csütörtök, péntek, szombat este 6 órakor, életünk fontosságára. Tavaly még virágzó barkák ma hamuvá 
vasárnap délelõtt 11 órakor kezdõdnek a szentmisék.lettek. Megjelölik vele homlokunkat. Figyelmeztet életünk 
- Február 2. (péntek) Urunk bemutatása.mulandóságára. A tûzben hamuvá lesznek kertjeink haszontalan 
  Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe.hulladékai. Õszinte bûnbánatban hamuvá lesznek lelki 
-Február 11. (vasárnap) Betegek napja.életünket rongáló bûneink. A hamu termékenyíti a földet. 
  Betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása. Vagyis a bûnbánat hamujával megtisztított lélek Isten szép 
- Február 14. Hamvazószerda, hamvazkodás. terveinek gyümölcsét termi. Jól használjuk fel a nagyböjtöt. 
- Február  24-25. (szombat- vasárnap) gyûjtés a katolikusok javára. Idõben végezzük el a szentgyónást, figyelmesen hallgassuk 
- Március 15- 16 - 17. (csütörtök, péntek, szombat)Isten igéit, gyakoroljuk az önuralmat, becsületesen helytállunk, 
  Lelkigyakorlat.erõt merítünk imáinkból, hitünk gyakorlásából. 
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