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„Merjünk egymás számára lágy tavaszi es lenni, hogy mellettünk

a másik kivirágozzon.  (Böjte Csaba)
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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

Április 1-2. HÚSVÉT
Április     1. (vasárnap) 15 Rimóc- Szécsény bajnoki labdarúgó mérkõzés
Április   7. (szombat) Vincze Barna emléktorna

3Április   7. (szombat) 16 Palotás-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Április   8. (vasárnap) Országgyûlési Képviselõ Választás

Április 11. (szerda) Költészet napja
Április 15. (vasárnap) Ároktisztítási határidõ
Április 15. (vasárnap) 15 Nyilvánosság napja

3Április 15. (vasárnap) 16 Rimóc-Kberény bajnoki labdarúgó mérkõzés
3Április 22. (vasárnap) 16 Berkenye-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Április 24. (kedd)      8 EBOLTÁS       Pótoltás: 16

3Április 29. (vasárnap) 16 Klapujtõ-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május    1. (kedd) Munka ünnepe
Május    6. (vasárnap) 17 Rimóc- SBTC Sport Kft.

bajnoki labdarúgó mérkõzés
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Április   9. (hétfõ) Gyümölcsoltó Boldogasszony

Április 28. (szombat) Búzaszentelõ
Április 29. (vasárnap) 16 Czombos József atya Aranymiséje
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RIMÓCI SP   RTHÍREK

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kíván
a Rimóci Újság szerkesztõsége!

Bódás János: Feltámadott
(részlet)

Zeng-bong a húsvéti harang,
s mint millió fehér galamb,
ujjongva röppen szét a hang
elûzni gondot, bánatot:
– Feltámadott! Feltámadott!

Tavaszi szél repes, dalol,
fû kacag az avar alól,
fa a fának, hegy a völgynek
adja tovább a szózatot:
– Feltámadott! Feltámadott!

Feslõ levél errõl susog,
kicsiny és nagy legátusok
viszik a nagy hírt szerteszét:
nem maradt sírban a Halott,
– Feltámadott! Feltámadott!

Húsvéti hit lobogj, lobogj,
s minden szívet egy hitbe fogj,
ez a szegény, beteg világ
higgye a boldog szózatot:
– Feltámadott! Feltámadott!

Ujjongj szívem, dalolj remény!
Él Krisztus, s Benne élek én,
nem ijeszt halál, sem pokol:
porrá lesz bár szívünk, agyunk,
feltámadunk! Feltámadunk!

Cím nélküli hírek... mert titok
A Rimóc Sham News Agency ismét nyilvánosságra hozza az elmúlt idõszakban 

tudomására jutott titkos és bizalmas információkat:

Március elején titokban egy migránsokból álló csoport érkezett a településre. A 
délkeletrõl gyalog érkezõ tömeg egyik tagja sem beszélt magyarul, ezért a kormány-
tól kértek segítséget, egy Éva nevû lakos képében. Amit ki tudtak venni a barkóbázás-
ból, az az volt, hogy szükségük volt szállásra, ételre és forró vízre, melyet a hónuk 
alatt lévõ nagy hengerben akartak tárolni. Úgy tûnt a hegyi levegõ tetszett nekik a 
legjobban a településen, mert ott próbáltak elvegyülni a helyi lakosok között, akik 

körében nagy riadalmat keltettek az újonnan érkezett gyüttmentek. Vajon milyen 
céllal érkeztek? Ezek a furcsa idegenek vajon messzi tájról jöhettek? Vajon jönnek még 
mások is? Talán titkos katonai génkisérletek elkóborolt alanyai? Vajon közük van a jetihez 
vagy a fanyûvõhöz? Az igazság odaát van… a dombon túl.

Beeeeelsõs információk szerint a tavaly októberben, a Közösségi Ház elõtt 
lencsevégre kapott bárányok valójában kazah kémek voltak, akik a RimócTV nagy 
világhírét megirigyelve rengeteg fontos, céges titokra tették rá patájukat. Akkor még 
nem ismerték a juhok valódi mivoltát, a lopásra csak akkor derült fény, amikor 3 
hónapnyi tudományos kísérletek után elindult a Kazah-baknyú TV, ami miatt a 
RimócTV egybõl csõdbe ment és befejezte napi mûsorsugárzását. A titkosszolgálat 
elõször rossz személyt kapott el, bizonyos B. Attila zenemûvészt, ám a helyzet 
tisztázása után szabadon engedték. Azóta nem nyertünk csatát ez ügyben, ezért 
vészesen közeledünk a teljes csatornatörléshez. Mindenki készüljön a legrosszabbra, 
készítsenek be a pincéjükbe konzervet, vizet és meleg pokrócokat, mert mihánt 
megszûnik a Mária rádió sugárzása, elkezdõdik az apokalipszis.

Ennyi volt mára a hírösszefoglalónk. Továbbra is új, megdöbbentõ és szigorúan 
titkos információkkal szolgálunk önöknek az év minden napján… de jövõ áprilisig 
senki se keressen minket, ez a cikk meg sem történt… Shhh!

Rimóc Sham News Agency / Rimóci Álhírügynökség – a megbízhatatlan forrás

Csapataink gyõzelemmel 
indították a tavaszi bajnokságot

12. forduló: Mátranovák-Rimóc 2-5 (0-1)

Vezette: Bakos T. (Strehó E., Bencsik B.)

Mátranovák: Urbán – Velki, Kiss, Kisbali, Vanó – Líber, 
Lakatos (Bognár, 46.), Móricz, Sipkó Bálint – Sipkó Bence, 
Nagy N. (Tóth D., 61.).                   Vezetõedzõ: Forgó Péter.
Rimóc: Janusek – Benécs, Szmolnik, Mócsány (Dinka, 65.), 
Kuris (Szép, 62.) – Rácz I., Bangó R., Pásztor, Bada (Laczkó, 
65.) – Kiss P., Matyóka             Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Sárga lap: Lakatos
Gól: Sipkó Bence (86.), Bognár (89.), ill. Matyóka (25., 74., 
90.), Kiss P. (71.), Bangó R. (72.)
Jók: senki, ill. Mócsány, Kuris, Matyóka, Kiss P., Rácz I.

A kezdeti tapogatózás után fokozatosan fölénybe 
kerültek a rimóciak, akik az elsõ félidõ derekán el is léptek 
nem túl veszélyes ellenfelüktõl. A vékonyka fór birtoká-
ban a második felvonásban is az elõnyben lévõ társulat 
uralta a pályán zajló eseményeket, riválisuk csak elvétve 
jutott levegõhöz. Aztán a hajrához érve felgyorsultak az 
események, pár perc leforgása alatt újabb három gólt 
termeltek indiszponáltnak tetszõ házigazdáik ellenében a 
hibákat könyörtelenül kihasználó látogatók. Az utolsó 
percekben még legalább kisebb kozmetikázásokkal tud-
tak jeleskedni a ‘novákiak, az utolsó szó így is a némiképp 
kiengedõ vendégeké volt, az öt-kettes gyõzelmet arató 
Benécs-alakulat Matyóka vezérletével intézte el a gyenge 
napot kifogó hazaiakat.

Forgó Péter: Maximálisan elégedetlen vagyok a teljesít-
ményünkkel, sajnos mélyen a tudása alatt játszott a csapat. 
Azt kell mondjam, edzés nélkül egyelõre ennyire vagyunk 
képesek ezen a szinten.

Benécs Balázs: Nehéz talajú pályán, végig koncentrált, 
határozott játékkal, csapatként funkcionálva, jó egyéni 
megmozdulásokkal és a második félidei pontosabb fut-
ballunkkal, megérdemelten szereztük meg a három pon-
tot. Gratulálok a csapatnak!

Forrás: http://nogradifutball.hu/megye-i/ez-tortent-a-megye-
egy-tizenkettedik-fordulojaban/

A felnõtt bajnokság állása:

Az ifjúsági bajnokság állása:

IFJÚSÁGI BAJNOKI MÉRKÕZÉS

Mátranovák – Rimóc 0–3 (0-2)

Kezdetét vette a tavaszi szezon a megye 1-ben. Az elsõ 
mérkõzésen a listavezetõ Mátranovákhoz látogattunk, és tudtuk 
azt, hogy csak gyõzelem esetén maradhatunk versenyben a 
bajnoki aranyért. A meccs elõtt sokat rágódtunk azon, mit hoz a 
találkozó, ugyanis az elsõ mérkõzésen 3-2-es vereséget szen-
vedtünk hazai pályán, valamint a hiányos edzés-látogatottság is 
gondot jelentett számunkra. A meccset mindkét csapat jól kezd-
te, adódott lehetõség ittis-ottis, de szerencsére mi szereztük meg 
a megnyugtató elõnyt egy szabadrúgást követõen. Az elsõ gól 
után teljes egészében átvettük az irányítást, és még a félidõ elõtt 
sikerült másodjára betalálni. A második félidõre teljes higgadt-
sággal ment ki a csapat, aminek újra meg lett az eredménye egy 
tizenegyesbõl szerzett góllal. Továbbra az eredmény nem válto-
zott, egy 6 pontos meccsen magabiztos sikert arattunk, és nagy 
lépést tettünk újra a bajnoki címért.   Gratulálok a csapatnak!
Gól: Imre Zoltán 2, Rácz Adrián.            Sárgalap: Rácz Adrián
Jók: egész csapat                                                       

Oláh Bence
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gólyahír: Legutolsó újságuk megjelenése óta

községünkben nem volt gyermeszületés.

„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

ERDÉLYI BERTALAN
(élt 81 évet)

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

                                                                                          Gyászoló családok

Akiér t a harang szólt...

VV
Virág István
1959-2018

Varsányi út 77.

Egyébként…
írhatnék én ide bármit? Nem.

De ha bármit írnék, akkor is elolvasnák, és bármit 

írnék, akkor sem olvasnák? Vannak, akik csak átfutják az 

újságunkat, amire több ember is elég sok idõt szentel, 

hogy az formailag és tartalmilag is igazán összeszedett 

legyen. És vannak, akik minden betûjét átrágják még 

akkor is, ha valamelyik cikkrõl már elõre tudják, hogy 

nem õk a célközönség. Még is az újság egyik szerkesz-

tõjeként szomorú azt a véleményt hallani, hogy: „azt a 

cikket rendszerint átugrom”. Pedig egyrészt természe-

tes, hogy egy 30 éves egyedülállót nem érdekli a Gyerek-

házról szóló rész, és egy ovis gyermek édesanyját nem 

érdekli  a  Gondozási  Központ  cikke.

De vannak cikkek, amiket nem ártana tényleg 

mindenkinek úgy átolvasni, hogy értelmezni is próbálja 

a szavakat és mondatokat. Sokan szeretnek kritizálni 

bármit, amihez nincs közük, vagy aminek nem látják 

értelmét, vagy egyszerûen nem értik. Sokan gondolják 

bele mindenbe azt, hogy valakik abból mekkora haszon-

ra tesznek szert. Pedig ha csak az újságból tájékozódná-

nak, és értve olvasnának, már olyan információkra 

lelnének, amikbõl sok gyanúsítgatásokkal terhelt elmé-

letet elvethetnének.

Egyébként mindenki elõtt ott a lehetõség, hogy 

kérdezzen. Nem nagy ez a falu, bárki megtalálható. Még 

a polgármesternek is biztosan fel lehet tenni kérdéseket 

BÁRMIvel kapcsolatban a falugyûlésen. Ajánlom is 

mindenkinek, akinek bármilyen gondja van a faluval, 

rendeletekkel, hivatallal, utakkal, járdákkal, emberek-

kel, állatokkal... talán én is ott leszek, még talán kérdezni 

is fogok. Mert van kérdésem, van, amit még nem értek, 

és hivatalos választ várok. A legjobb módja a kérdések 

tisztázásának, ha nyilvánosan intézünk kérdést az illeté-

kesek felé. Szóval, akinek gondja, baja van, az jöjjön, ne 

magának és a szomszédjának morogjon. Annyit meg-

tehet bárki, hogy kérdez. Talán. Még.

Bablena Feri

Az elmúlt idõszak 
eseményei

Csomagok a rászoruló családoknak

A kormány pályázata alapján, a Szociális és 

Gyermekvédelmi Fõigazgatóság koordinálásában, a 

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Intézmény-

fenntartó Társulás család és gyermekjóléti szolgálatá-

nak bonyolításában havi egyszeri alkalommal, tartós 

élelmiszer csomagtámogatásban részesülnek a 

rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapó 0-3 éves 

korú gyermekek, akik még nincsenek intézményi 

ellátásban. Ugyanezekkel a feltételekkel évi egyszeri 

tartós használati cikkekbõl (pl.: takaró, termosz, láz-

mérõ, babafelszerelés stb…) álló csomagtámogatásban 

részesülnek ugyanezen körülmények között élõ rá-

szoruló gyermekek.

-  Március 3-áról 4-ére szombatról vasárnapra 

virradó éjszaka három angol nyelven beszélõ, 

térképpel közlekedõ egyetemista turistának 

biztosítottunk szállást a Sportcsarnokban. 

Köszönet azoknak, akik bármivel is segítették a 

fiatalokat. Külön köszönet Csizmadia Bertalan-

nénak és Golyán Istvánnak, akik enni és 

innivalóval is ellátták a váratlan vendégeket.

-  Rimóc Község önkormányzatának képviselõ-

testülete a március 23-i Magyar-Lengyel 

Barátság Napja alkalmából rövid megemlé-

kezést tartott a dlutówi lengyel testvérek által 

hozott emlékfánál. Ez alkalomból felvonták a 

Lengyel Köztársaság nemzeti lobogóját is és 

táviratban üdvözölték testvértelepülésünk 

Dlutów elöljáróit és minden lakóját.

-  Március 12-én hétfõn este a BONUM Televízió 

rögzítette a Rimóci Szent József Katolikus 

Férfiszövetség Szent József tiszteletére tartott 

kilenced imádságát. A felvételt késõbbi 

idõpontokban többször mûsorra tûzik majd.

Beszkid János

Ülésterembõl

2018. március 26-án 16.30 órától a képviselõ-testület 
közmeghallgatást tartott, melyen három személy vett részt 
és mondta el véleményét, javaslatát, kérését a képviselõk-
nek.

Ezt követõen került sor a soron következõ ülésre. Elsõ 
napirendi pontként jogszabályi kötelezettségének eleget 
téve a testület elfogadta Rimóc Község Önkormányzata 
2018. évi közbeszerzési tervét.

Következõ napirend keretébena Rimóc Község 
Önkormányzat 2017. évi belsõ ellenõrzési jelentését tár-
gyalták meg a képviselõk. A tavalyi évben a Rimóci Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén a helyi adózás rendjé-
nek vizsgálata volt a célfeladat. A belsõ kontrollrendszer 
mind az öt elemének értékelése megfelelõ volt.

Döntött a testület arról, hogy az önkormányzat részt 
kíván venni az önkormányzatok rendkívüli támogatása 
címû pályázati kiíráson, valamint jóváhagyták a Rimóci 
Nyulacska Óvodába történõ beiratkozás idõpontját, mely 
2018. április 26-27-én 8.00 – 16.00 óra között lesz.

Nyilvánosság Napja megtartásáról is határozott a 
képviselõ-testület. Az idõpont 2018. április 15. (vasárnap) 
15.00 óra, helyszíne: Dr. Manga János Közösségi Ház 
nagyterme. Minden érdeklõdõt hívunk és várunk a rendez-
vényre.

Az egyebek napirend keretében jóváhagyásra került a 
Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Szakmai 
Programjának, valamint Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának módosítása, melyekre azért került sor, mert a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi 
Osztálya, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatósága 
egy ellenõrzést követõen elõírta. Szintén jóváhagyta a 
testület a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesz-
tési és Feladatellátási Társulásának döntését, melynek 
értelmében 2018. április 1. napjától 6 hónap idõtartamra, az 
orvosi ügyeleti ellátásra, szolgáltatási szerzõdés került 
megkötésre a Curatio 2003 Egészségügyi és Szolgáltató 
Kft.-vel 75.-Ft/fõ/hó önkormányzati hozzájárulás meg-
fizetésével.

dr. László Tünde
jegyzõ

Országgyûlési Képviselõ Választás
2018. április 8.

Rimócon a választópolgárok két szavazókörben adhatják le 
szavazataikat 2018. április 8-án reggel 6.00 és 19.00 óra között:

001.sz. szavazókör Dr. Manga János Közösségi Ház – 
IKSZT Szécsényi utca 6.

002.sz. szavazókör Közös Önkormányzati Hivatal 
Madách tér 1.

A szavazókörökben szavazatszámláló bizottságok (a további-
akban: SZSZB) várják és segítik a választópolgárokat szava-
zataik leadásában.
A választópolgárok személyazonosságuk és személyi azono-
sítójuk vagy lakcímük igazolását követõen kapják meg a 
szavazólapokat (egy egyéni választókerületi és egy pártlistás 
szavazólapot; vagy egy egyéni választókerületi és egy nem-
zetiségi listás szavazólapot; vagy csak egy egyéni válasz-
tókerületi szavazólapot), melynek átvételének igazolásaként 
aláírják a névjegyzéket. Írásképtelen választópolgár helyett – 
e tény feltüntetésével – az SZSZB két tagja írja alá a 
névjegyzéket. Annak a választópolgárnak, aki bármely okból 
önállóan nem tudja kitölteni a szavazólapot és általa válasz-
tott segítõt sem hozott magával a szavazókörbe szintén az 
SZSZB két tagja nyújt segítséget.
A választópolgárok a szavazókörben csak annyi ideig 
tartózkodhatnak, míg leadják szavazataikat.
Mozgóurna iránti kérelmeket április 6-án pénteken 16.00 
óráig a HVI-nél-; április 8-án 15.00 óráig az SZSZB-nél lehet 
leadni. A szavazás napján 15.00 órát követõen beérkezett 
kérelmeket az SZSZB el fogja utasítani.
Kérem a határidõre legyenek figyelemmel!
Mozgóurnás szavazásra 15.00 órát követõen kerül majd sor.
A választáshoz kapcsolódó részvételi arányok és egyéb 
információk nyomon követését a választópolgárok a 
www.valasztas.hu honlapon kísérhetik figyelemmel.

dr. László Tünde HVI vezetõ

EB OLTÁS
Tisztelt Eb tulajdonos!

Tájékoztatom, hogy a 2018. évi kötelezõ veszettség elleni 
eb oltásra

2018. április 24-én (kedden) 8.00 – 9.30 között kerül sor.

Pótoltás

2018. április 24. (kedd) 16.00 – 17.00 között

Helyszín: Rimóc, István király útja 32.

dr. Renner Károly állatorvos, telefon: 30/698-2058

Az eb oltási díja ebenként: 3. 500.- Ft
Háznál történõ oltás esetén ebenként: 4. 000.-
Kérem az eb oltási könyvét hozza magával!

Beteg, vagy két héten belül embert mart eb nem oltható!
A kötelezõ veszettség elleni eboltás elmulasztása

szabálysértési bírságot von maga után!

Tájékoztatom az eb tulajdonosokat, hogy a szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról 2/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet értelmében ebtartási támogatás 
kérhetõ az eb oltására, transzponderrel történõ ellátására, 
ivartalanítására és elszállíttatására. Kérem, érdeklõdjön a 
Közös Hivatalban!

dr. László Tünde jegyzõ

Nyilvánosság Napja

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
2018. április 15-én (vasárnap) 15.00 órától a Dr. Manga 
János Közösségi Ház nagytermében tartja következõ 
Nyilvánosság Napját.

A rendezvényre minden lakót szeretettel
hívunk és várunk.

Rimóc Község Önkormányzata
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kapcsolódó gondolatait. A Szózat hangjai után közösen 
170 éve történt… vonultunk le a Petõfi szoborhoz, ahol az Önkormányzat, a 

Nyulacska Óvoda, a Rimóc Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó 

Egyesület és a Kobak Egyesület képviselõi helyeztek el 170 éve, 1848. március 15-én összefogtak. Elhatároz-
koszorút a szobornál.ták, hogy tesznek valamit és tettek is. Olyat tettek, 

Sajnos csak kevesen érezték úgy, hogy részt kell amelyre most, 170 év múlva is méltán emlékszünk vissza. 
venniük a települési megemlékezésen. A sok üres szék A hazáért, a magyar népért, a jövõért, miértünk.
arról árulkodott, hogy valakiket az esõ tarthatott vissza, Nemzeti ünnepünkön a hagyományokhoz híven, mi 
valakik elutazhattak a hosszú hétvége miatt, mások 

is megemlékezést tartottunk, idén a hideg, esõs idõjárás 
elfáradhattak már délutánra, hiszen szép számú hívõ 

miatt a Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdõ 
közösség vett részt József atya kononokká avatásán 

mûsorban Németh Fanni, Ulviczki Mariann, Ulviczki 
délelõtt a Váci Székesegyházban. Mindazoknak akik 

Petra és Szoldatics Milán segítségével idéztük fel a 
eljöttek - akár kötelességbõl, akár hazaszeretetbõl tették - 

forradalom eseményeit, azokat a fõbb momentumokat, köszönjük szépen, hiszen õk voltak azok, akik ez által 
melyek meghatározóak voltak a forradalom alakulásá- példát mutattak másoknak. Köszönjük a mûsorban 
ban. A visszatekintõ után Beszkid János, településünk közremûködõknek, a tereprendezõknek, s mindenkinek, 
polgármestere osztotta meg a jelenlévõkkel az ünnephez aki tevõlegesen is hozzájárult az ünnephez!                  BVÁ 

A maroknyi ünneplõ közösség

A Nyulacska Óvoda képviselõi

Ulviczki Petra, Szoldatics Milán, Németh Fanni, Ulviczki Mariann

Beszkid János polgármester úr
ünnepi beszédet mond

A Polgárõr Egyesület elhelyezi koszorúját Az Önkormányzat képviselõi
koszorúzás közben

19162829-2-12

ADÓSZÁM SZERVEZET NEVE CÍME

18642902-1-12

18636615-1-12

18644928-1-12

18642139-1-12

RIMÓC KÖZSÉGÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

RIMÓC ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ ÉS
POLGÁRÕR EGYESÜLET

RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET

RIMÓCI KOBAK 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.

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

19928502-1-12 RIMÓCI SPORT EGYESÜLET 3177 RIMÓC, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 1.

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

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

Visszaemlékezés
Vincze Barnára

Már 4 éve, hogy nem erõsíti egyesületünket egy 

remek sportember. Már kiskorunk óta egyengette 

utunkat Barna bacsi. A rengeteg torna és sok szép 

hely, melyekre gyerekként eljuthattunk és sikereket 

elérhettünk a mai napig kellemes emlékként él 

bennünk, bennem. Nagyon sok mindent tanított 

nekünk ezen idõk alatt, nem csak a foci szeretetérõl, 

hanem az egymás és a csapat iránti tiszteletrõl is. A 

késõbbiekben serdülõ és ifjúsági csapatban is 

irányított és tovább tanítgatott bennünket. Így utólag 

visszagondolva nem volt velünk sem könnyû dolga. 

Akár mennyire is linkek voltunk mindig arra tanított 

minket, hogy a ránk bízott feladatot a legjobb belátá-

sunk szerint teljesítsük, és ha megígérünk valamit, 

akkor azt igen is be kell tartanunk. Büszkeséggel tölt 

el, hogy ifistaként az õ edzõsége alatt kétszer is 

sikerült megnyernünk a bajnokságot a megyei 

másodosztályban. 20 éves koromtól én is az edzõi 

pályára léptem, ahol az elsõ években Barna bacsi 

mellett végeztem munkámat. Az egyik mondata a 

mai napig bennem van „Megoldjuk, nincs olyan, hogy 

nincs!” Barna bacsi sport iránti szeretete egyedülálló 

volt, akármikor, ha megemlítjük õt mindig csak a 

tisztelet és a szeretet jut róla eszünkbe, hiszen nagyon 

sokat köszönhetünk neki, mi is és az egyesület is!

Laczkó Péter

A Jótékonysági Bál támogatói közül 
kimaradtak:

Pásztor Lászlóné
FAERK Bt.

Holecz Ferenc

Polgárõr híradó
A Rimóc Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2018. 

03. 17-én tartotta meg a 2017. év értékelõ közgyûlését. A 
közgyûlés résztvevõit az egyesület elnöke köszöntötte, ezt 
követõen a levezetõ elnöki tisztségre Beszkid János polgár-
mester urat kérte föl. A felkérésre a polgármester úr meg-
tisztelõ igen válasza után a közgyûlés egyhangúlag elfogad-
ta és megszavazta a tisztséget.

A polgármester úr újfent köszöntötte a résztvevõket – 
kiemelten a meghívott vendégeket – a szécsényi rk. részérõl 
Kocsó Bálint rendõrszázados urat, Sári Ottó rendõrtörzs-
zászlós urat, az N.P.SZ. megyei elnökét, Vass Miklós urat, 
végül, de nem utolsó sorban az N.P.SZ. koordinátorát, 
Szabó Endre urat.

Az elnök beszámolója:
- 2017. évi pénzügyi beszámoló
- 2018. évi pénzügyi tervezet
- 2017. évi szolgálat ellátás
- 2018. évi feladatok

Ezt követte a felügyelõ bizottsági jelentés. Rigó Attila F. 
B. E. tájékoztatta a résztvevõket, hogy az idõszakos és év 
végi ellenõrzések során az egyesület mûködésével és pénz-
ügyi elszámolásával kapcsolatban mindent hitelt érdemlõ-
en találtak.

A hozzászólások, kérdések-válaszok napirendi pontban 
az N.P.SZ. elnöke adott rövid tájékoztatót a 2018. évi 
aktuális programokról, feladatokról. A rendõrség részérõl 
Kocsó Bálint tartott rövid beszámolót a 
közbiztonsági helyzetrõl, illetve közös szolgálat ellátásáról.

Mindkét részrõl méltatták a polgárõrség munkáját és a 
jövõbeni támogatásukról biztosították az egyesület mun-
káját. A vezetõséghez, továbbá a meghívott vendégekhez 
feltett kérdésekre történt válaszadás után az egyesület 
elnöke köszönetet mondott az eddigi támogatásokért, se-
gítségekért és a tagság által nyújtott szolgálat ellátásáért.

Ezt követte egy kötetlen beszélgetés és a tagság által 
készített finom ebéd elfogyasztása. Köszönet a finom ebéd 
elkészítéséért a közremûködõknek, és a kelett kalács készí-
tõinek, ami mindenkinek ízlett.  „Gombik Bözsi néninek és 
Kusmer Piros néninek” köszönjük!

A rendõrség és az N.P.SZ. támogatásával 2018. 03. 12-én 
a szolgálati autó lecserélésre került, amit ezúton is köszönünk.

A lakosság bizalmát és támogatását megköszönve 
maradunk továbbra is a település szolgálatában.

Az egyesület nevében kívánok mindenkinek 
békés húsvéti ünnepeket.

Péter Zsolt

rendõrszázados 
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  Hú, ez holnapra biztos irdatlanul bekékül!  Hatalmas megkönnyebbülés volt Olívia számára, 
 Sóhajtva rejtette a ruha alá ismét sebzett bõrét, és hogy egy lélek sem tartózkodott akkor a mellékhelység-

tovább indult. ben. Az utolsó fülkébe bezárkózva aztán háttal nekidõlt a 
 Odalent kitárta maga elõtt az ebédlõ kétszárnyú falnak, és lecsúszott a hideg csempére. A levegõt kapkod-

ajtaját, és épp készült észrevétlenül beslisszolni a terembe, va húzta fel a mellkasához a lábait, és a térdeit átkarolva 
hogy magányosan elfogyaszthassa a neki kimért aznapi 

kitört belõle a keserves, megszégyenült zokogás.
ebédet, amikor a nagy, egyébként gyanús csendbe bele-

 Miért pont Simon tette ezt?!... Ekkorát még nem hasított egy rémesen ismerõs hang.
csalódott emberben, mint most a fiúban! - Kajacsata! - ordította vigyorogva Simon a széken 

 Olívia agyába ez a nap örökre beleégett. Nem mintha állva, és nagy lendülettel elhajított egy marék spagettit. 
nem lenne emellett még több ezer ilyen borzalmas Egyenesen Olívia arcába.
emlék... A lány meglepetten kapott az arcához. Az étel nagy 

része beleragadt a hajába és beterítette az arcát, a maradék  Ahogy jóízûen nevetnek rajta. Ahogy direkt erõsen 
pedig hangos placcsanással ért földet az ebédlõ mocskos megküldik a marék ételt, egyenesen a szeme közé. Ahogy 
linóleum padlóján. mutogatnak rá, és csúfot ûznek belõle.

 És ekkor az egész menza népébõl kitört a hisztérikus  Az ilyen embereknek fogalmuk sincs arról, hogy a leg-
vihogás. Egyre többen csatlakoztak Simonhoz, és Olíviát 

apróbb rosszakaró gesztussal is mekkora sebet ejthetnek 
célba véve dobálták az ételt. A lány próbált védekezni és 

az így is összetört áldozatuk lelkén. Mert a fizikai fájda-
kijutni a csatatérrõl, aminek nyilvánvalóan õ volt a közép-

lom elõbb-utóbb elmúlik, és már csak egy halvány sebhely 
pontja, de ez csak percekkel késõbb sikerült neki, de ekkor 

vagy emlék marad meg róla, de a mentális gyötrelem 
már minden porcikáját paradicsomszósz és tészta borítot-

örökké kínoz.ta. Végigrohant a folyosón, egyenesen a nõi mosdóba. 
 És akkor válik egy helyzet tényleg reménytelenné, Csak az lebegett a szeme elõtt, hogy  elbújhasson a kegyet-

amikor már nincs senki, aki segítsen.len emberek elõl.

vel tette meg, majd Petõfi Sándor: Falu végén kurta kocsma Nõnap címû versét magyarról japánra fordította a színpadon Kovács 
Norbert és Varga Bálint, a jelenlévõk rekeszizmait jól meg-Mint ahogy az elmúlt években, idén is köszöntötték az 
dolgoztatva. Az est fénypontja pedig Besenyõ Pista bácsiék Önkormányzatnál vagy a település intézményeiben dolgozó 
(Beszkid János) estéjét bemutató elõadás volt Anti bácsi (Laczkó hölgyeket Nõnap alkalmából a szintén itt dolgozó férfiak. Ez 
Kristóf) fõszereplésével, ahol feltûnt a színen Margit (Ádám az az idõszak, amikor a nõk közül sokan az Önkormányzatnál sze-
Zsolt), Kancácska (Bárány Árpád), valamint a tv bemondók, retnének dolgozni, hogy meghívást kapjanak erre az ünnepségre.
Varga Bálint (Rimóc TV), Vincze Attila (Dikk TV), Virág László A férfiak már hetekkel korábban elkezdték a próbákat, 
(Betyár TV) és Józsa Dezsõ (Jampi TV) is. A színfalak mögött kitalálták a mûsor menetét, gyakorolták a jeleneteket. Március 
Kovács Norbert és Erdélyi István segítette a történet zavartalan 8-án délután 5 órára minden készen állt a Közösségi Házban a 
menetét. S mint minden jónak, sajnos az elõadásnak is véget hölgyek fogadására: szépen berendezett terem, kabátot lesegítõ, 
kellett érnie, a férfiak közös dallal búcsúztak a jelenlévõktõl. mosolygós férfiak.
Zárásként Laczkó Kristóf és Anti bácsi (felváltva beszéltek) A mûsor igazán hatásosan, a Dallas hangjaival indult, majd 
pohárköszöntõt mondtak, majd megvendégeléssel és kötetlen Beszkid János rövid köszöntõvel üdvözölte a jelenlévõket. 
beszélgetéssel ért véget az este.Kovács Norbert saját szerzeményét énekelte gitárkísérettel, 

A jelenlévõ hölgyek az elmúlt évekhez hasonlóan jel-majd Ádám Zsolt elõadásában Törõ József: A nõ: örök! címû 
képesen egy-egy üveg „itókával” köszönték meg a férfiak verse következett. A Nõnap ünnepi gondolatait Józsa Dezsõ 
kedvességét. Ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy osztotta meg a jelenlévõkkel, aki elmondta, hogy a férfiak 
évrõl évre gondolnak ránk, nõkre, s mindig kedveskednek miért éreznek késztetést a nõk felköszöntésére. Kis történettel 
nekünk valamilyen meglepetéssel! Köszönjük az Önkor-magyarázta a dolgot: „Kókadtan, szomorkásan ballagok a 
mányzatnak is, hogy anyagiakban hosszú évek óta támogatja járdán, jön velem szemben egy nõ. Lehet, hogy nem is ismerem. 
ezt a kezdeményezést, örömet szerezve az itt dolgozó hölgyek-Kedvesen köszön vagy rám mosolyog, bennem meg hirtelen 
nek.                                                                                    BVÁmegváltozik valami. Jól érzem magam, egy vidám gesztussal 

feldobta a lelkiállapotomat, sõt az egész napomat. Ezt csak a 
nõk tudják. Beszkid Jani hiába integet már messzirõl, az nem 
olyan. A nõnek van egy titkos tulajdonsága: varázsolni tud: 
jókedvet, boldogságot, örömöt.” A „komoly” mûsor átvezeté-
sét Varga Bálint Máté Péter: Ott állsz az út végén címû slágeré-

A hölgyeket köszöntõ férfiak A Nõnapi vidám mûsor

N Y U L A C S K A  H Í R E K

Márciusi ünnepeink

Március 15.

Óvodás korban is fontos már, hogy a gyermekek életkori sajátos-
ságaiknak megfelelõ módon részesei legyenek az ünnepnek, a meg-
emlékezésnek.

Mi felnõttek minden évben részt veszünk a Község által szervezett 
ünnepségen, koszorúzáson, a gyermekekkel pedig az ünnepet meg-
elõzõ napon ünnepelünk.

Jó látni a boldog gyermekarcokat, amikor örülnek a mellükre 
kitûzött kokárdának, és nagy lelkesedéssel viszik a saját maguk 
készített nemzeti színû jelképeket, melyeket elhelyezhetnek Petõfi 
Sándor szobránál. Az ünnepre alkalomhoz illõ versekkel, dalokkal 
készülünk, melyet szépen elõadnak a megemlékezés helyszínén.

Bízunk abban, hogy lelkesedésük életük elkövetkezõ éveiben is 
megmarad, és egy kis csírát sikerül elültetni a szívükbe a haza iránt. 

Március 22. A víz világnapja

Ezen a napon a környezettudatos életmódra, a víz fontosságára, 
értékére, a vízzel kapcsolatos tevékenységekre helyezzük a hang-
súlyt.

Ilyenkor elsétálunk a patakhoz, vízmintát veszünk, a vízzel kap-
csolatos megfigyeléseket teszünk, ezt a napot úgy szervezzük, hogy a 
VÍZ legyen a középpontban.

Húsvéti készülõdés

Minden évben nagy élmény a húsvéti tojások festése. Igaz nem a 
hagyományos írókás módszerrel, de saját kezûleg készített, tempe-
rával festett, lakkozott húsvéti tojások készülnek. A nagy gondos-
kodással elõkészített kifújt tojásokat a legnagyobb precizitással és a 
legnagyobb odafigyeléssel készítik a gyerekek. Ez a tevékenység 
mindenkinek, még az elevenebb gyerekeknek is nagyon kedves. Az 
ünnep elõtt büszkén viszik haza a felfûzött hímes tojásokat.

Kívánunk mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket!

Pásztorné P. Gyöngyi

Tisztelt Szülõk!
Értesítem az érintett Szülõket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre 

történõ óvodai beíratkozásra a Rimóci Nyulacska Óvodában az 

alábbi idõpontok kerül sor:

2018. április 26. csütörtökön 8-16 óráig

2018. április 27. pénteken 8-16 óráig.

Az óvodaibeíratkozáshoz szükséges okmányok:

»   a gyermek születési anyakönyvi kivonata

»   a gyermek lakcímkártyája

»   a gyermek TAJ kártyája

»   a szülõ személyi igazolványa, lakcímkártyája

Szeretettel várjuk a jelentkezõket.
Virágné Csábi Adrienn

óvodavezetõ
Nagy gondoskodással készülnek a húsvéti tojások

Az ,,Alma’’ nagycsoportosok

A középsõsök is büszkén viselték a kokárdát

A legkisebb büszkeségeink a szobornál



elsajátítása. Áprilisban is hirdetünk alkalmat, melyre IKSZT hírek ezúton is nagy szeretettel várunk mindenkit, s mint az 
eddigi alkalmakkor is, Józsáné Varga Zsuzsanna 

A Közösségi Házban március elején 
vezetésével gyarapíthatjuk majd tudásunkat a témában. 

a Cserhát Natúrpark által szervezett 
A papírfonás következõ idõpontja: április 13., péntek 

Natúrpark találkozó alakalmával 
16:00.

fogadtuk az ország több pontjáról érke-
zett vendégeket, akik a „fiatalok a kitelepüléseken” A Közösségi Ház dolgozói gárdájában változások 
témában tartottak tanácskozást egy projekt keretében. A történtek az elmúlt idõszakban. A Nemzeti Mûvelõdési 
Fõkötõ kiállítás megtekintése után helyi jó példákat Intézet V. Kulturális közfoglalkoztatási programja 
mutattunk be nekik: a Közösségi Ház és a fiatalok február 28-án lejárt, az ott dolgozók, Herceg Zsanett és 
kapcsolódási pontjait ismertettük a jelenlévõkkel, az Burik-Vincze Ágota (Kobak Egyesület partnerszervezet), 
Ifjúsági Egyesület elnöke, Bablena Ferenc tartott elõadást valamit Laczkó Kristóf (Önkormányzat partnerszerve-
az egyesület tevékenységérõl, valamint az idõ rövidsége zet) szerzõdései megszûntek. Az Intézet ugyan lehetõsé-
miatt egy kis ízelítõt kaphattak az iskolakert mûködésé- get kapott az államtól a program június végig történõ 
rõl. A programjuk további része Varsányban folytatódott. meghosszabbítására, a kevesebb megítélt dolgozói 
Szintén ebben a hónapban - az iskolával és az óvodával létszám miatt azonban nem tudott minden közösségi 
egyidejûleg - a Natúrparktól madárodút kapott munkást továbbfoglalkoztatni. Ezért településünkön csu-
ajándékba a Közösségi Ház, mely az épület mögött pán az Ifjúsági Egyesületnél maradtak meg a közösségi 
található fák egyikén kerül majd elhelyezésre. munkások. Németh Fanni munkaszerzõdése, aki a 

munkaügyi központ támogatásával dolgozott három 
Március hónapban, kihasználva a hosszú hétvégét, 

hónapig a Közösségi Házban, március 14-én járt le, de 
ismét társasjátékoztunk 16-án. Délutánra a fiatalabbak-

még besegített a Március 15-i ünnepségben.
nak hirdettünk játékot, estére pedig már a felnõtteket 

Mivel az IKSZT pályázat 2 fõ foglalkoztatását írja elõ a 
vártuk. A délutáni játékra most kevesebb résztvevõ 

fenntartási idõszak alatt, ezért Burik-Vincze Ágota 
érkezett, de az esti játékot ismét sikerült maratonira 

határozott idejû szerzõdéssel, míg Laczkó Kristóf 
nyújtani.

közfoglalkoztatotti szerzõdéssel, szintén határozott idõre 
Felmerült a gondolat a Játékdélutánok „megreformá-

került felvételre az Önkormánythoz a Közösségi Házba.
lására”, hogy még izgalmasabban és még jobb hangulat-

BVÁ
ban tölthessük együtt az ilyen alkalmakat.

Március 24-25-én a Közösségi Ház nagytermét 
alakítottuk „étkezõvé”, ugyanis vacsorát és reggelit 
biztosítottunk a szombat este, Szécsényben fellépõ Magis 
kórusnak, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai 
számára, akik több, mint 100-an vendégeskedtek a hét-
végén a településen. Ez úton is köszönjük mindazoknak, 
akik süteménnyel vagy egyéb módon segítették a ven-
déglátást!

Februárban útjára indult a papírfonás, mely március-
ban kétszer is megtartásra került. Akik rendszeresen 
jártak, mára már haladó szinten készítik a kosarakat, 
tárolókat, de még mindig van lehetõség a bekapcsolódás-
ra, mert szerencsére nem okoz nagy gondot a technika 

Papírfonás Twister

Trónok Harca
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 Amint befordult az épület utcájába, egyre több diákot Doman Flóra
látott meg arrafelé igyekezni. A lépcsõ elõtt társaságokba Miért pont én?
verõdve beszélgettek, nevettek, néhányan pedig még 
utoljára beleszippantottak a csak félig elszívott slukkjuk- Az ébresztõóra jelzett. Hangos sípolása betöltötte az 
ba, de nem idõztek olyan sokat kint a fagyban.egész szobát, ahogy Olívia fáradt elméjét is. De, termé-

 A lány megérkezése nagy port kavart a tanulók szetesen, egyik fülén be, a másikon ki, mert abban a 
között: csúfondárosan, szánakozva pillantgattak rá, né-pillanatban kinyúlt a keze a takaró alól, és egy ügyes 
hányan még ki is fütyülték, és ezek a gesztusok egészen az mozdulattal el is hallgatta azt.
osztályteremig elkísérték Olíviát. Belépve a 11./B termé- Semmi kedve nem volt a mai naphoz. Sõt, egyikhez 
be, csak minden rosszabbra fordult. Amint az osztály-sem. Most sem aludt valami jól, holott mindenféle 
társai észrevették, gúnyosan felhorkantak, és egymás gyógynövényes altatót szed már hetek óta. És még így is 
után záporoztattak felé csípõs és sértõ megjegyzéseket. Õ szenvedéssel és álmatlansággal telik minden éjjele.
ezt csendben tûrve ballagott a második padsor közepén  Aztán öt nyugodt perc után ismét felcsendült az 
lévõ helyére. Mielõtt leült volna, a pillái alól gyorsan ki-ébresztõ, így Olívia belátta, hogy nincs értelme tovább 
lesett, egy konkrét személyt keresve, akit meg is talált a küzdeni a valóság ellen. Nagy nehezen kikászálódott a 
leghátsó sorban, a haverjai és a barátnõje valamint annak meleg ágynemû csábító ölelésébõl, és kómásan elindult a 
felhozatala gyûrûjében. Õ volt Pataki Simon.fürdõszoba felé, hogy rendbe szedje magát

 Minden nap ugyanolyan. Reggel kínok közt felébred,  Olíviának ez a fiú volt már évek óta a titkos szerelme. 

Imádta az izzasztó tesiórákat, ahol õ maga nem nagyon kínok közt elindul iskolába, kínok közt végigtûri a napot, 

brillírozott, de a fiú annál inkább. Imádta annak mély-majd kínok közt visszatér a „kínzókamrába”, majd 
minden kezdõdik elölrõl. Ezért ugyan mi értelme van barna szemeit, amik mindig olyan pimaszul csillogtak. 
felkelni? Imádta, hogy Simon milyen laza és jófej. És legfõképp 

  Mi értelme van Olívia életének? azért imádta õt, mert csak õ nem volt még tagja a 
 Miután nagy nehezen elvégezte a reggeli (egyhangú) "Szívassuk Jakab Szerencsétlenség Olíviát A Végsõkig"-

rutinját, elkészülve lépett ki a lakás ajtaján, gondosan csoportnak.
ügyelve arra, hogy ne verje fel az éjszakai mûszakból  Simon, mintha megérezte volna a lány rajongó 
nemrég hazaérkezõ anyját. Ó, csak az kéne még...! tekintetét magán, elfordította a fejét a társaságtól, és 

 Lesétált az elsõ emeletrõl, és a földszinten kinyitotta egyenesen Olívia szemébe mosolygott. Hát a lánynak 
maga elõtt a lépcsõház nehéz ajtaját. Odakint farkasordító menten elakadt a lélegzete, és érezte, ahogy szíve egyre 
hideg volt, és a gyenge, téli nap még csak most kezdett el gyorsabb ütemet diktál. Elvörösödve huppant le a széké-
felbukni a Föld keleti peremérõl. Olívia összébb húzta re, és magában ujjongva még fél füllel hallotta, ahogy a 
magán fekete bundás kabátját, és az ósdi fülhallgatóját a slepp jól kiszórakozza magát az elõbbi kis közjátékon, és 
fülébe helyezve indult el a villamosmegállóba.  „Istenem, epésen odaszólnak neki. Innentõl kezdve nem is tûnt 
csak ne legyenek itt! Könyörgöm, csak még ne most!" - olyan szörnyûnek a nap további része. Egész jól elviselte a 
fohászkodott magában, miközben paranoiásan ide-oda gúnyolódásokat, a nyálas papírgalacsinokat a hajába 
kapkodta a fejét. Minden egyes árnyéktól megijedt, záporozva, vagy a jeges vízzé olvadt porhavat a ruháján, 
mindegyik járókelõben kegyetlenül ismerõs arcokat amivel egyik szünetben megdobálták, esetleg a tanárok 
keresett, óriási gyomorgörccsel a hasában – de volt is rá csipkelõdését.
oka. Amikor aztán sikeresen, egyedül elért a megállóba,  És egyszer csak kicsöngettek ebédszünetre. Az 
majd társaság nélkül felszállt a villamosra, valamelyest 

osztály egy emberként pattant fel és viharzott ki a terem-
megkönnyebbült. De nagyon jól tudta, hogy ez csak a 

bõl. A magyartanár gondterhelten felsóhajtott, és miköz-
vihar elõtti csend.

ben összepakolta a cuccait, alaposan elgondolkodott az 
 Sokszor elõfordult, hogy néhány iskolatársa már 

életén és azon, hogy vajon milyen isteni akarat terelte õt a 
reggelrõl megtalálta a lányt, és egy csipet ízelítõt ad neki 

tanári pályára. Olívia komótosan összeszedte magát, és a 
abból, hogy nap közben mi vár majd rá. Rendszerint az 

többiek után eredt a földszinti ebédlõbe. Ám mielõtt 
anyját szidják, esetleg lökdösik, és kiabálnak rá 

elérte volna a lépcsõt, három évfolyamtársnõje kacarász-
mindenféle ocsmányságot. És ez még csak piskóta azok-

va és pletykálkodva egyenesen áttrappoltak rajta. A lökés 
hoz képest, amit otthon, a négy fal között kell átélnie - bár 

erejétõl a lány orra bukott, és még épp idõben fogta fel az 
errõl soha nem beszél szívesen. Nem mintha bárkit is 

esését a karjaival, mielõtt beverhette volna a fejét. A Buta érdekelné.
Liba-trió még inkább vihogva tipegett le a lépcsõn, mint- Amikor leszállt a jármûrõl, kikapcsolta a zenét az 
ha mi sem történt volna.õsrégi, nyomkodós mobilján, majd a fülhallgatóval 

 Senki sem segítette fel Olíviát. A saját erejébõl együtt a zsebe mélyére süllyesztette, hogy a város korai 
tápászkodott fel, amikor egy éles szúrást érzett a jobb nyüzsgését hallgatva gyalogoljon az iskoláig.
karjában, majd folyamatos, intenzív lüktetést. A fájda- A megállótól a gimnáziumig csaknem 87 lépés az út, 
lomtól grimaszolva tûrte fel a szürke pulóvere ujját, hogy ha siet az ember. Olívia már nagyon rég nem sietett oda, 
szemügyre vegye. Az alkarja belsõ felén éktelenkedõ, így neki felment ez a szám akár 138-ra is. Muszáj volt 
hosszú forradások fölött átsiklott a tekintete, inkább a lélekben felkészülnie a felkészülhetetlenre, hiszen 
csuklóját kezdte el tapogatni.máshogyan hogy élje túl a napot?
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ISKOLAI HÍREK
Rejtvényfejtõ az iskolában…

Az alsó tagozaton
Március hónapban a szokásoknak megfelelõen megtartottuk 

rejtvényfejtõ versenyünket az alsó tagozatos diákok között is. Az idei 
évben szakítottunk a hagyományokkal és minden gyermek részese 
volt a megmérettetésnek. Életkori sajátosságaiknak megfelelõ 
nehézségû és típusú feladványokat kellett a gyerekeknek megoldani. 
A sokféle feladványból szívesen válogattak diákjaink és szorgalma-
san dolgoztak úgy önállóan, mint csoportosan. A verseny nagyon 
szoros eredményt hozott és mindenki izgult, hiszen finomabbnál 
finomabb csokoládék voltak a nyeremények. Az alsós gyerekek 
helyezettjei a köbvetkezõképpen alakultak:
1 helyezett: Bangó Stella Fatime, Dobár Enikõ, Oláh Vincencia 
Mária, Rácz Natália, Rácz Tímea és Bangó Milán csapata.
2. helyezett: Balázs Virgínia Vanessza, Pusuma József, Pusuma Rikardó, 
Bada Lorenzó, Bada Tifani Alexandra és Tóth Nikolasz csapata.
3. Helyezett holtversenyben a Bada Árpád, Bangó József, Csemer 
Lajos Benjamin, Bada Vanessza és Bangó Virág, valamint a Pusoma 
Lolíta, Bangó Martin, Bangó Adrien, Bada Alexander, Oláh Paulina 
és Bada Richárd csoportja.
Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek.               Nagyné Mákos Izolda

A felsõ tagozaton
Március 10-én iskolánkban a felsõ tagozaton újra megrendezésre 

került a várva várt rejtvényfejtõ verseny. A verseny szervezését jó-
magam vállaltam el. 8 nagyon motivált csapat indult el a versenyen, 
és egyenként 2-4 diák alkotta õket. 10 teljesen különbözõ fajtájú és 
nehézségû versenyfeladat várt rájuk. Volt keresztrejtvény, szókere-
sés, betûvadászat, titkosírás, szólánc, és bûvös négyzet is. Elõször 
csapatnevet kellett választaniuk majd jókedvûen nekivághattak 
ennek az érdekes kihívásnak. A verseny elsõ felében fej fej mellett 
haladtak a csapatok a pontok gyûjtögetésével. A 7. feladat után is 
csak egy csapat maradt le kicsivel a többiektõl. Ahogy közeledtünk a 
végéhez, úgy lettek egyre nehezebbek a feladatok. Az utolsó kihívás 
elõtt még 3 csapat volt versenyben a bajnoki címért. Végül csak 1 
pont döntött az elsõ 3 hely sorsáról. A gyõztes csapat 113 ponttal a 
HARIBO lett, tagjait az alábbi diákok alkották: Bada Rebeka, 
Bangó Anett, Bangó Mónika Klára, és Bangó Melissza. A 2. helyen 
holtverseny alakult ki a MENÕK és a DÉMONOK csapata között. 
Rácz Zsanett, Rácz Viola, és Csemer Szilvia trióból állt a MENÕK 
csapata, a DÉMONOK csapata pedig egy kvartett volt a következõ 
diákokkal: Bada Jázmin Vanessza, Bada Letícia, Csemer Krisztofer, 
és Bada Róbert. A következõ héten került sor az eredményhirdetésre, 
és a fent említett csapatok tagjai jutalomban részesültek. Mindent 
összevetve nagyon jó hangulatban és szoros küzdelemmel karöltve 
zajlott le a rejtvényfejtõ versenyünk.

Ádám Zsolt

Március 15.
A Rimóci Szent István Általános Iskolában március 14-én 

tisztelegtünk hõseink elõtt. A felsõ tagozatos tanulók mûsorukban 
felelevenítették az 1848. március 15-én kitört pesti forradalom fõbb 
eseményeit. Meghallgattuk a magyar nemzet kívánságát, azaz a 12 
pontot, valamint Petõfi Sándor Nemzeti dalát. Elénekeltük a Him-
nuszt és a Szózatot is. Nemcsak a megemlékezéssel, hanem ünnepi 
öltözetünkkel, kitûzött kokárdáinkkal is kifejeztük tiszteletünket a 
haza szabadságáért életüket sem féltõ hõseink emlékének. A mûsor 
után az iskola tanulói elvonultak a Petõfi szoborhoz és koszorút 
helyeztek el nagy költõnk emlékhelyén. A talapzat köré az alsó 
tagozatos diákok által készített piros-fehér-zöld színû madarak, 
virágok, szívek, tulipánok kerültek. A megemlékezés a „Kossuth 
Lajos azt üzente” címû népdal közös eléneklésével zárult.

Bárány Árpád

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázi- illetve dialógusai kötik össze, így épül 
um MAGIS kórusával immár 6. fel, s válik maivá a darab. Teljes meg-
alkalommal érkeztünk Szécsénybe: értéséhez azonban nem árt jártasnak 
elõször egy karácsonyi koncertre, lenni Szent Ferenc életében.
majd, hogy az éppen aktuális zenés A diákok kreatív együttmûködé-
darabunkat bemutassuk. 2014-ben a sével létrejövõ elõadás fõszereplõje a 
La Manchával debütáltunk itt, aztán Szent Ferencet - átéléssel, nagy alá-
volt Popfesztivál, Padlás és Maszat- zattal és remek énekléssel - alakító 
hegy...  A régi kapcsolatnak köszön- Beszkid Matyi ismét ,,hazai pályán’’ 
hetõen talán mondhatjuk, hogy ma játszott, hiszen itt, Szécsényben került 
már úgy érezzük, ,,haza járunk” közel a színjátszáshoz. A 110 fõs 
Szécsénybe. A  ,,volt’ és jelenlegi diák- elõadói csapatban a fõszereplõk 
jainkhoz, szüleikhez, a ferencesekhez mellett a kórustagok 8-10 fõs mû-
- akikhez hosszú évek óta járnak lelki- helyekben hoztak létre tánckoreog-
gyakorlatozni a jezsus fiúk -, és az évek ráfiákat, jeleneteket, amelyek a nem 
során szerzett barátainkhoz, akikkel csak gazdagítják a darabot, hanem a 
mindig jó újra találkozni. Valami kü- mondanivaló átadását segítik, s 
lönleges, mély szeretet járja át ezeket hozzájárulnak a Magis kórus féle 
az alkalmakat, ami miatt a gyerekeink egyedi atmoszférához. A teljes hatás 
között már szájról szájra terjed a hír, azonban elképzelhetetlen az önzetle-
hogy Szécsényben lenni jó, s itt na- nül és nagy odafigyeléssel tevékeny-
gyon jól szeretnénk szerepelni. kedõ jezsus technikusi gárda nélkül, 

Az idei bemutatónk az Olasz- akik igazi színházzá varázsolják az 
országban nagy népszerûségnek ör- elõadást.
vendõ Forza venite gente (Gyertek Az idén a rimóciak vendégszere-
ide gyorsan) címû zenés komédia, tetét is élvezhettük az elõadás után, az 
ami két - jelenleg miskolci - fiatal iskola tornacsarnokában és a kultúr-
jezsuita fordításának köszönhetõen házban, ahol finom vacsorával, s más-
kerülhet most magyar nyelvû szín- nap reggelivel vártak minket. A 110 
padra. A darabot mi egyszerûen fõs csoport megtöltötte a nagytermet, 
Ferenc-musicalnek hívjuk, ugyanis jó volt nézni, ahogy a gyerekek a 
assisi Szent Ferenc életét dolgozza hosszú, fehér abrosszal terített asztalok 
fel. Az idõben tõlünk oly távol esõ mellett üldögéltek, beszélgettek. Meg-
történetet erkölcsi kérdésfeltevése ható volt átélni, elfogadni azt a sok ön-
hozza igazán közel hozzánk, oly- zetlen szolgálatot, amit a vendéglátó is-
annyira, hogy már-már zavarba merõsöktõl, ismeretlenektõl kaptunk. 
ejtõen aktuális, felkavaróan valós és Hálás köszönetünk érte!
hétköznapi. A szent Ferenc életébõl Herpainé Velkey Klára
vett mozaik-szerû jeleneteket az apja Mozgó Endre
és egy Rongyos koldus monológjai, és a MAGIS kórus tagjai

Szent Ferenccel Szécsényben és Rimócon

Születésnapja alkalmából 

Isten éltesse sokáig

Kanyó Boldizsárné 

Árva Máriát,

aki március 10-én ünnepelte

90. születésnapját.

A jeles nap alkalmából 

Orbán Viktor

Magyarország 

miniszterelnöke

Emléklappal köszöntötte, 

melyet Beszkid János 

polgármester

és Burik-Vincze Ágota 

képviselõ adott át

egy csokor virág kíséretében.

Mari néninek ezúton is

sok boldogságot kívánunk, 

erõt, egészséget,

hogy még sok

boldog éveket

tölthessen 

családja körében.
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A Székeskáptalan megüresedett két 
kanonoki stallumát Dr. Beer Miklós 
megyéspüspök atya betöltötte. A két új 
kanonok, Czombos József püspöki 
tanácsos, Rimóc plébánosa és Tóth 
András püspöki tanácsos, a Nagykátai 
kerület esperese. Beiktatásuk március 
15-én 10 órakor volt a Váci Székesegy-
házban. A beiktatáson településünkrõl 
több mint hatvanan vettek részt.

További munkájára Isten áldását kérve 
sok szeretettel gratulálunk József atyának!

Beszkid János

Kanonokká választották községünk plébánosát
Czombos József atyát

József atya beiktatása

Czombos József atyát, településünk plébánosát kanonok-
ká választották. Beiktatására 2018. március 15-én került sor a 
Váci Székesegyházban.

József atyának kinevezéséhez gratulálunk. Isten éltesse 
erõben egészségben, hogy szép hivatását sokáig elláthassa.

Itt szeretnék köszönetet mondani a Szent József Férfi 
Szövetség tagjainak, hogy társaságukban tölthettük el a 
napot. Külön köszönet Szabó Vilinek, hogy ha rövid idõ is állt 
rendelkezésére a szervezésre, végül minden a helyére került, 
boldogan szép élményekkel gazdagodva, feltöltõdve térhet-
tünk haza.                                                                                 M. B.

A József atya az õt elkísérõ hívekkel

Nõnap a központban
„Szeretettel hoztam Nõket köszönt most
e szép csokrom, az egész világ,
s köszöntõmet hát nyíljon nékik
mindenkinek mondom. a sok színes virág.”

A március 8-án tartott foglalkozás kicsit másként 
zajlott a megszokotthoz képest. Hölgy klubtagjaink 
megérkezésekor felcsendült a muzsikaszó, Czele Lajos 
bácsi jóvoltából. Szabó Laci bácsi és Erdélyi Pista bácsi 
köszöntõ versei (ennek egy kis részlete a bevezetõben 
olvasható), valamint a szépen feldíszített terem azt 
sugallta: ismét elérkezett a Nõnap.  A verses mûsor után 
kötetlen beszélgetés következett, majd megérkezett 
Beszkid János polgármester úr, aki szintén szép szavak-
kal üdvözölte, köszöntötte a jelenlevõ nõket, asszonyo-
kat. Az Úr angyala címû imát harmonika szó kíséretében 
imádkozhattuk el, mint kiderült Lajos bácsi ezt is el tudja 
zenélni. Az ünnep virág átadással ért véget. Reméljük 
mindenki jól érezte magát és szívesen tart velünk jövõre 
is! 

Gondozási Központ

Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

A márciusi hónapunk tele volt vidámabbnál-vidámabb 
programokkal. Minden kis lurkó érezte a tavasz beköszön-
tét. Sokkal mozgékonyabban és energiadúsabban teltek a 
mindennapjaink. A gyermekek is érezték, hogy közeleg a jó 
idõ és vele együtt rengeteg élmény móka és kacagás. Alig 
várják már, hogy kint szaladgálhassanak az udvaron és 
felfedezhessék a tavasz minden szépségét.

Sok programunk volt ebben a hónapban is. Nagyon sok 
anyuka készített szebbnél-szebb tavaszváró díszeket, hogy 
örömet okozhasson ezzel csemetéjének. Én úgy gondolom, 
hogy az alkotás öröme mindenkit megillet. Nagyon sokat 
szoktam keresgélni új és érdekes ötletek után. Minden 
évszaknak megfelelõen rengeteg szép díszt tudunk csinálni 
amelyekkel megörvendeztethetjük a családunkat. Jó látni, 
hogy a szülõk milyen örömmel készítenek gyönyörû 
húsvéti dekorációt. Az én véleményem szerint sokkal jobb 
gyönyörködni egy olyan dekorációban amit mi, a saját 
kezünkkel készítettünk mint egy olyanban amit csak gyor-
san lekaptunk az áruházak polcairól. Amikor készülnek 
ezek a csodálatos kis mûvek amikbe a szülõk beleadják 
minden szeretetüket, látni rajtuk, hogy élvezik. Van, hogy 
még el sem jutok addig a pontig, hogy felajánlhassam a 
kézmûveskedést õk már kérdezik, hogy csinálhatnak-e 
valami szépet. Ez olyan jól esik az embernek mert tudja, 
hogy nem hiába készül az adott foglalkozásra. Meg ez által 
én úgy veszem észre, hogy kicsit ki is kapcsolódnak a 
szülõk. A gyerekek eljátszanak velünk, õk meg elfoglalják 
magukat és beszélgetnek egymással. Úgy gondolom, hogy 
nagyon jó egy kicsikét kiszakadni a mindennapok forgata-
gából. A Gyerekház egy kitûnõ lehetõség erre, nem csak 
hogy kikapcsolódnak és kibeszélik magukból a minden-
napi problémákat de még alkotnak is valami szemet gyö-
nyörködtetõt.

Így a hónap végére húsvétoztunk is. Jó volt látni a 
szülõk és a gyermekek érdeklõdését. Csináltak húsvéti 
dekorációt, tojásokat és húsvéti recepteket cserélgettek. 
Nagyon nagy sikere volt a csoki tojásoknak is amiben még 
meglepetéseket is találhattak. Nagyon örültem, hogy ilyen 
nagy volt az érdeklõdés a programjaink iránt. Továbbra is 
nagy szeretettel vár minden kis lurkót és édesanyját a 
Napraforgó Gyerekház!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! 
Erdélyi Anita
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
érdekesen hangzik, de engem nem érdekel. Nekem itt és most A FELTÁMADÁS REMÉNYE 
feladatom van, azt szeretném tisztességesen elvégezni. Engem - dr. Beer Miklós püspök írásából. A halál közel-
csak az érdekel, hogy én mikor fogok meghalni. ségében, nem csak a hívõk keresik Istent. 

Láthatjuk magunk körül a sok szörnyûséget, robbanást, 
Mindenki, legyen akár megrögzött 

közlekedési balesetet, tragédiát. Mindennap halljuk a 
ateista, találkozik az életben valamilyen 

halálhíreket, de mégsem élhetünk folyamatos félelembe! 
vallási jelenséggel. Templomokkal, 

Tudjuk jól, hogy egyszer úgyis meghalunk, hát addig éljünk a 
ünnepekkel. Ha megpróbálom most 

Jóisten szeretetében. Ez a fontos. 
elképzelni egy nem vallásos ember 

A szentírásban olvashatjuk: szem nem látta, fül nem hallotta, 
hétköznapi életét, arra gondolok, hogy a 

emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik 
harangot õ is hallja, legfeljebb bosszanko-

szeretik õt. Így kell gondolnunk a feltámadásra, nem pedig a 
dik miatta, hogy hangos. De nyilvánvaló, 

részleteken spekulálni emberi fogalmakkal. Had idézzek fel egy 
hogy szinte mindenki tudja, mit ünnepe-

rövid kis történetet, már nem tudom kitõl hallottam. Egy idõs 
lünk karácsonykor vagy húsvétkor, még 

bácsi és a felesége beszélget a mennyországban. „Látod, Maris, 
akkor is, ha a gyakorlatban elõbbi a vásárlási õrület, utóbbi a 

gyötörtél engem azzal a sok gyógyteával meg gyógyszerrel. 
wellnesshétvégét jelenti a legtöbb embernek. Elõbb-utóbb 

Pedig már hamarabb is idekerülhettünk volna.”
azonban rádöbben: nem rajta múlik minden. Egy betegség, egy 

Vacakolunk a napi gondjainkkal, de minden pillanat az 
baleset mindenkit megrendít. 

örökkévalósággal fûz össze bennünket. Ez a végkimenetele 
Balás Béla püspök úrnak volt egy számomra nagyon 

mindennek. Nagy kérdés számomra, hogyan tudjuk a 
emlékezetes prédikációja egy zsebegényi temetésen. Azt 

feltámadásba vetett hitünket a jelenben megélni. Márpedig egy 
mondta: „Ha ez erdõben kidõlt egy öreg fa, pár pillanatra a 

hívõ ember számára a feltámadás az evangélium egyik 
madarak is lecsendesednek.” Döbbent csend lesz. Megmaradt 

legfontosabb üzenete. Amely feloldása minden földi 
bennem ez a kép. A bajban mindenki, sõt, a nem hívõ talán még 

igazságtalanságnak. Csak hát annyira rabjai vagyunk a térhez, 
inkább keres valamilyen fogódzót. Egy másik orvost, egy 

idõhöz kötött földi életnek, hogy mindig vívódunk: hogyan 
természetgyógyászt…

tudjuk összeegyeztetni földi életünket és az örök életbe vetett 
Milyen érdekes, egy megfázásból vagy egy influenzából hitünket, reményünket. Sokszor idézem Szent Pált: számomra 

még könnyen kigyógyítjuk magunkat, pedig már ezek az az élet Krisztus, a halál pedig a nyereség. Ha még tovább kell 
egyszerûbb betegségek is jelzik, elõbb-utóbb véget ér a földi élnem, az gyümölcsözõ munkát jelent. Nem tudom tehát, mit 
élet. Ahogy telik az idõ, testünk a természet rendje szerint kopik, válasszak. Mind a kettõ vonz: szeretnék elköltözni, hogy 
egyre betegebbé válhat. Kié elõbb, kié utóbb. Csak idõ kérdése, Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy 
mikor ér el bennünket az igazán gyógyíthatatlan betegség, a értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Mi ezzel 
halál. Betegségben, balesetben, idõskorban vagy fiatalon. A szemben inkább azt szoktuk mondani: csak gyógyítson meg még 
mostani fizikai, térhez és idõhöz kötött létállapot mindannyiunk utoljára a Jóisten. 
számára véget ér, biológiai óránk megáll. Mindebbõl pedig Én ezt az életfilozófiát javasolom mindenkinek: úgy 
következik, hogy tulajdonképpen folyamatosan becsapjuk dolgozz, tervezz és tégy erõfeszítést, mintha örökké itt élnél a 
magunkat, ha nem a feltámadás hitével nézzük az életünket. földön, de úgy imádkozz, mintha a következõ percben 

Szánnivaló állandóan csak azon spekulálni, mivel tudjuk meghalnál. Kell, hogy legyenek céljaink, felelõsek vagyunk az 
megõrizni az egészségünket: fitneszbérlettel, méregtelenítõ utánunk következõkért, de végsõ soron valamennyien az örök 
kúrákkal, vagy egyéb divatos módszerekkel. És közben életre készülünk...
elfelejtjük, miért is élünk. Az igazi felépülés, amire valóban Volt egy öreg papunk, aki mindig azt mondta, Istenbõl nem 
számíthatunk, a halálból való gyógyulás… lehet gúny ûzni. Egyfelõl nem lehetünk felelõtlenek, mondván, 

- Hogyan kell elképzelni a feltámadást? hogy Isten úgyis megbocsát. Másfelõl reménykedhetünk az õ 
 Halálunk után egy egészen új létrendbe kerülünk, és ennek irgalmas szeretetében. A kettõ együtt érvényes. Éppen ezért 

mikéntje valóban nagyon izgalmas. Egyik kedves barátom szoktam mondani a másik nagy bölcsességet: igyekezz úgy 
kérdezi mindig: hol fogunk elférni? Hiszen éppen katolikus törekedni az üdvösségre, mintha minden tõled függne, de 
vallásunkban mondjuk: hiszek a test feltámadásában. A test és a naponta úgy imádkozzál, mintha minden Isten irgalmasságán 
lélek szétválása rendkívül izgalmas kérdést vet fel. Ember-e test múlna. Nagy titok ez. Hadd utaljak vissza arra, amirõl már 
nélkül a lélek? Ember-e lélek nélkül a test? Jézus beszéltünk: kérjetek, bármit kérhettek az én nevemben. 
feltámadásából azonban már megsejthetünk valamit: együtt Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, ugyanakkor ezt 
evett az apostolokkal, de úgy került a terembe, hogy zárva volt sem akarja ránk kényszeríteni. Érvényes a régi tanítás: Isten 
az ajtó. A sebek látszódtak a testén, és közben hol az egyik, hol a megteremtett a közremûködésünk nélkül, de üdvözíteni nem 
másik helyen jelent meg. Sejthetõ tehát, hogy a térnek és idõnek akar a közremûködésünk nélkül. 
egészen más megfelelõi várnak ránk. Jézus egyértelmûen éberségre, virrasztásra, készenlétre hív. 

Még Pilismaróton történt, hogy becsöngettek hozzám a Az egész kérdés feloldása csak az a páli lelkület lehet, amely, 
Jehova tanúi. Nem akartam udvariatlan lenni, fogadtam, Isten Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretetébõl táplálkozik. 
leültettem õket. Egyikük megszólalt: szeretné elmondani Amirõl János apostol is tanít: a félelem nélküli szeretet. Ha 
nekem, mikor lesz a világvége. Azt válaszoltam neki: ez igazán szerettek, tartsátok meg parancsaimat…

mindennapi élet gondjaiban is. Engedd, hogy tanácsaikkal Szentmisék rendje
segíthessenek bennünket nehéz döntésünkben, s engedd, hogy - Csütörtök, péntek, szombat este 6 órakor szentmise,
szent hajlékodban összegyûlve számot vethessünk a földi - vasárnap délelõtt 11 órakor szentmise, elõtte fél 11-kor áhítat. 
létezésünk feladataival is. Ne hagyd, hogy templomaidon kívül 

Ünnepeink: rekesszék a való életet és az evilági döntéseket!
- Április 1. Húsvét – Jézus Krisztus feltámadása, délelõtt 11 A Te Szent Fiad mondotta: „Én vagyok az út, az igazság és az 
órakor szentmise. élet.” Segíts nekünk, hogy Jézus Krisztust kövesük az Õ útján, 
- Április 2. Húsvéthétfõ, reggel 8 órakor szentmise.

megismerjük az Õ igazságát, és megtapasztaljuk a hozzá méltó 
- Április 8. Húsvét 2. vasárnapja, délelõtt 11 órakor Isteni 

életet itt és a túlvilágon! Engedd, hogy jó keresztényként és 
Irgalmasság ünnepe. Egyben a választás napja. Isten áld meg 

magyar hazafiként döntsünk felebarátinkkal, honfitársainkkal 
Magyarországot! Felelõs, átgondolt választást! - Árpilis 9. 

együtt s olyan politikai pártot, erõt, mozgalmat támogassunk, 
hétfõ, Gyümölcsoltó Boldogasszony, szentmise este 6 órakor. 

mely biztos és becsületes utat jelöl ki minden keresztény magyar 
- Április 28. szombat, este 6 órakor Búzaszentelõ.

számára 2018-ban.- Április 29. vasárnap, Aranymise, délután 4 órakor pappá-
Ámen.

szentelésem 50 éves évfordulója. 

Áldd meg, Uram, Magyarországot!Ima a hazáért

Áldd meg, Uram, a te magyar néped!Én Uram, Istenem, vigyázz ránk!
Oldozd fel és szabadítsd megNe hagyjad elveszni a Hazát!
ellened, mások, önmaga ellen elkövetett bûneitõl,Sírva kér két szemünk,
az erkölcs terén, szociális és gazdasági téren,Irgalmazz minekünk!
a természet, az élet területén.,Emeld fel magadhoz Nemzetünk!
Saját múltja, jelene és jövõje ellen elkövetett számtalan bûnétõl!

Szeretet fénye ég bennünk!
Mig élünk hiszünk és remélünk! Szabadíts meg minket, Uram, a gyûlölködéstõl,
Vigyázz ránk, nyújtsd kezed, a kitartás hiányától!
Oltalmazd népedet Segíts minket, Uram,
Az õsi Magyar Nemzetet! hogy a jó gyõzzön, és ne a gonosz;

az igazság, ne a hamisság;Szûzanyánk szeplõtlen Mária,
 az erõ és ne az erõszak; a szeretet, ne pedig a gyûlölet;Hozzád száll sok magyar sóhaja,
a józanság és  ne az indulatok;Kérd értünk Fiadat,
a megfontoltság és  ne a kapkodás;Megváltó Urunkat,
az okosság,  ne az ostobaság;Védje s õrizze Országunkat!
a szorgalom, ne az irigység;

Mig igaz magyar él a földön, a tehetség gyõzzön, ne a könyöklés!
NEM HAGYJUK,HOGY A ROSSZ LEGYÕZZÖN!
Bármi volt, bármi lesz, Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól
A magyar magyar lesz, és minden rossztól, oltalmazz
Így éled újjá a Nemzet! és védelmezz minket a súlyos csapásoktól!

A Szent Margit Gimnázium diákjainak imája
Szenvedõ testvéreinket különösen segítsd meg!
Adj nekünk bort, búzát, békességet!

Keresztény választók imája!
Változtasd át a bort a te Szent Véreddé,

Mindenható örök Isten! a búzakenyeret a te Szent Testeddé,
Magyarok védelmezõ és könyörületes Istene. Hozzád a békét, a Te békéddé, örök örömünkké!

fordulok most, kérlek, adj erõs hitet és bölcsességet, józan észt Ámen
és türelmet, hogy magyar hazám jövõjét szavazatom 
segítségével tõlünk telhetõen Neked tetszõ és jó irányban 
határozzuk meg mindazon keresztény testvéreinkkel együtt, 
akik tanításod és akaratod szerint kívánnak élni és dolgozni azon 
a földön, melyet õseinkre bíztál, s melyet utódainknak 
megõrzünk, és erõnk szerint gyarapítunk.  Alázatosan kérünk, 
Te, aki a végtelen idõben élsz és gondolkodsz, vesd meg 
szolgádat, hogy csupán négy esztendõre elõre tud gondolkodni 
és remélni! Kérünk, adj legalább annyi belátást és felelõsséget 
magyar testvéreinknek, kik talán nem is sejtik, ha alkotmányos 
jogukkal nem, vagy rosszul élnek, súlyos válságba sodorhatjuk 
hazánkat és önmagukat is. Kérünk, világosítsd meg az õ 
értelmüket is, oszlasd el szívük félelmeit, gyûlöleteit, 
elõítéleteit, közömbösségét!

S nekem is mutasd meg az igazságot, hogy különbséget 
tehessek elhivatottság és hivalkodás, ígérgetés és ígéret, önzés 
és önzetlenség között! Add, hogy papjaid, szolgáid jó 
pásztorként irányítsák nyájukat nemcsak a lélek, de a 
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