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XXIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM   FÜGGETLEN FALUSI LAP   Karácsony hava    2018 DECEMBER

„Merjünk karácsonykor mi magunk ajándékká válni!”
Böjte Csaba

Rimóci Újság - Független falusi havilap.

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

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

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

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

Ára: 250,-Ft

RIMÓCI SP   RTHÍREK

December   3. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

December   9. (vasárnap) 11 VENDÉGSÉG ÉS TEMPLOMBÚCSÚ
Kiállítás megnyitó a Gondozási Központban

December 17. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás
December 25-26. KARÁCSONY

00December 27. (csütörtök) 11 Teremlabdarúgó torna: Tapsi-Hapsi Kupa
(Helyi és rimóci származású játékosok számára.)

00December 28. (péntek) 10 Teremlabdarúgó torna: ,,Amatõr’’ Rimóc Kupa
(Nem igazolt és 40 év feletti igazolt játékosok (max. 2 fõ) számára.)

Nevezési díj: 12 000 Ft/csapat.
00December 29. (szombat)   8 Teremlabdarúgó torna: ,,Profi’’ Rimóc Kupa

(Aktív igazolt és nem igazolt játékosok számára.)
Nevezési díj: 12 000 Ft/csapat.
(Csak a nevezési díjat befizetett csapatok léphetnek pályára.)
Nevezés és információ: Golyán István 06/20 342-0173

December    31. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás
2019. Január 1. (kedd) ÚJÉV

00 00  2019. Január 6. (vasárnap) 9 -16 VÉRADÁS (az általános iskola Hunyadi úti épületében)

00

Áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet kíván 

a Rimóci Újság szerkesztõsége!

Ára: 250,-Ft

+ 2019-es
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A felnõtt bajnokság végeredménye:

Az ifjúsági bajnokság végeredménye:

A serdülõ bajnokság végeredménye:

II. Beszkid Andor emléktorna
A Rimóci Sport Egyesület 

folytatva a tavaly elkezdett ha-
gyományt, idén második alka-
lommal rendezte meg a Beszkid 
Andor emléktornát, amelyen 
ezúttal a Rimóci Öregfiúk csapa-
ta a szlovákiai Ragyolc Öregfiúk 
csapatát fogadta. A mérkõzést 
megelõzõen a résztvevõ csapa-
tok és a megjelent szurkolók rö-
vid ünnepség keretében emlé-
keztek meg a két éve tragikus 
autóbalesetben elhunyt Beszkid 
Andorról, az Egyesület korábbi 
Elnökérõl. A megemlékezést 
követõen az Egyesület nevében 
koszorú került elhelyezésre a sportöltözõ falán tavaly felavatott 
márványtáblán.

A mérkõzést a hazaiak kezdték jobban, többnyire mezõny-
fölényben futballozva többször is veszélyeztették a vendég 
kaput, azonban igazi veszélyt csak egy átlövéssel sikerült 
kialakítaniuk, azonban ekkor Kopaczki kapus kitûnõ ütemben 
elvetõdve hárítani tudott. Némiképp váratlanul, a vezetést a 
vendégcsapat szerezte meg a félidõ közepén, a középpályán 
történt labdaszerzést követõen egy tetszetõs jobb oldali 
kontratámadás végén Horváth kapus már tehetetlen volt. A 
második játékrész egyre inkább hazai fölényt hozott, de a kapu 
elõtti befejezésekbe rendre hiba csúszott. Így a hazai gólra a 
hatvanadik percig kellett várni, amikor is Árva szöktette kitûnõ 
ütemben Kurucz–ot, aki a vendég kapus fölött átemelve 
megszerezte az egyenlítõ találatot. A mérkõzés lefújását követõen 
a csapatok a sportöltözõ emeleti termében a harmadik félidõvel 
folytatták a mérkõzés elemzését. A Ragyolci vendégcsapatban 
egy sportszerû, jó szellemû ellenfelet ismerhettünk meg, a 
mérkõzés visszavágójára a meghívásuk alapján jövõ év tavaszán 
kerülhet sor. A Rimóci Sport Egyesület ezúton is köszönetet 
mond a vendégcsapatnak, hogy elfogadták a felkérést valamint 
Holecz Ferencnek, aki a Rimóci Örgefiúk csapatának vezetõje-
ként a mérkõzés szervezését vállalta magára.

Rimóc Örgefiúk-Ragyolc Öregfiúk 1:1 (0:1)
2018.11.24 13:00,  Rimóc Sportpálya

Vezette: Bangó R.,Makovényi R.
Rimóc Öregfiúk: Horváth I.- Virág Zs., Rigó A., Kurucz K., 
Puruczki F.,- Bablena Cs., Kuris P., Árva R., Vankó S., - Fábián R., 
Jusztin A., (Kurucz L.,)
Ragyolc Öregfiúk: Kopaczki F.,-Szlovák R., Filipiak I., Fehér I., 
Tóth R.,-ReznyikCs., Ali A., Molnár B., Póczos S., -Bozó I., 
Szaniszló N., (Jakab Gy.,)                                           

  Bablena Csaba

hogy a szenteste elõtti hétvége van. Karácsony közeledik
Húha, most már tényleg minden 
ajándékot meg kell venni, a fáról már Ismét elérkeztünk az év utolsó nap-
nem is beszélve, meg fõzni is kellene jaihoz. Visszatekintve gyorsan eltelt ez 
még valami könnyût, így a nagy a 11 hónap, s ami még hátra van az 
karácsonyi lakomák elõtt. Tessék! Be is évbõl, az is gyorsan elröppen majd, 
van táblázva az egész decemberünk! Ez hiszen igazán izgalmas és történésekkel 
lenne az adventi várakozás és a teli idõszak vár még ránk. Hogyan tud-
karácsonyi készülõdés? Hol van a Kis juk ezt a legteljesebben megélni majd? 
Jézus helye ebben a rohanásban? Ha Mindjárt itt a Mikulás, izgulhatunk, ki 
szerencsénk van, karácsonyra utolérjük volt jó és kinek van megbánni valója, 
magunkat és békességben, szeretetben aztán igyekeznünk kell, hogy fényes 
és meghittségben tölthetjük az ünnepe-legyen a csizmánk az ablakban vagy 
ket szeretteink körében. De hogyan éppenséggel nekünk kell a Mikulás 
jutunk el idáig? Valahogy le kellene segítségére sietnünk, hogy biztosan 
lassítanunk már mostantól kezdve… célba érjenek az ajándékai. Aztán jön a 
Bezzeg régen minden más volt! - Vendégség, a Templombúcsú, takarí-
szoktuk mondani. Nem volt ennyi tunk, fõzünk, hogy vendégül láthassuk 

vagy társasjátékozást, a gyerekek külsõ hatás, nem volt ennyi elvárás. rokonainkat, esetleg elmegyünk majd a 
örömét, az éjféli misék felemelkedett Csak a csendes téli esték meghitt Gondozási Központ kiállítás megnyi-
hangulatát, a nyugalmat, a szeretetet, várakozása. Ha nem is tudunk ugyan-tójára vagy mi utazunk valakihez 
hogy kicsit türelmesebbek vagyunk a olyan készületet megteremteni, mint a látogatóba. A következõ héten már 
másikkal. Jól esik ilyenkor a pihenés, az régi idõkben, most is becsempész-december közepénél járunk, egyre 
egymásra és Istenre figyelés. Nyugod-hetünk egy-egy mozzanatot, mely jobban aggódni kezdünk a karácsonyi 
tan tegye meg mindenki, hiszen meg-boldog karácsonyainkat idézi fel: a ajándékok miatt, gondolkodunk, hogy 
érdemeljük az egész éves hajtás után! hajnali misék utáni nyugodt napkezdés mi lesz majd az ünnepi vacsora, vala-
Annál is inkább fontos ez a megállás, hangulatát, az örömöt, mikor valakinek mint hogy melyik nap kit látogatunk 
mivel ebbõl táplálkozva tudunk jövõre megtaláljuk a tökéletes ajándékot majd meg az ünnepek alatt. Aztán 
újult erõvel nekivágni a következõ év (persze nem kell mindent horribilis eljönnek a karácsonyi mûsorok az 
feladatainak!összegekért megvásárolni), a forralt bor iskolákban, óvodákban, megkezdõdik a 

BVÁillatát, a közös sütés-fõzést, kártyázást téli szünet, s azon kapjuk magunkat, 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Ülésterembõl

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete 2018. november 19-én tartotta soron következõ ülését.

Elsõ napirend keretében a Rimóci Nyulacska Óvoda 
Pedagógiai Programjának megtárgyalására és elfogadá-
sára került sor.

Minden év végén, a költségvetést megalapozó felmérés 
elkészítésekor idõszerû az intézményi térítési díjak felül-
vizsgálata.

A  második napirenden belül ezt a felülvizsgálatot 
végezte el a képviselõ testület. Következõ napirend kere-
tében a közétkeztetéshez kapcsolódó Szolgáltatási Szer-
zõdés felülvizsgálata és meghosszabbítása volt napiren-
den, melyet a testület jóváhagyott.

A negyedik napirendi pontban a Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett pá-
lyázatok elbírálását tárgyalta a testület. A 2019/2020-as 
tanítási évben 7 fiatal fõiskolai, egyetemi tanulmányaihoz 
járul hozzá az önkormányzat.

Szintén év végéhez közeledve kell meghatározni az 
önkormányzat, illetve a hivatal következõ évi belsõ elle-
nõrzési témáját. 2019-ben az önkormányzatnál, az anya-
gok, eszközök és szolgáltatások közbeszerzési értékhatárt el 
nem érõ beszerzéseinek vizsgálatát fogja elvégezni a belsõ 
ellenõr. Ehhez a témához kapcsolódott a következõ napi-
rend, amelynek keretében a 2018-as évben elvégzett belsõ 
ellenõrzési jelentést hagyta jóvá a képviselõ-testület.

2013 októberében lett elfogadva az önkormányzatnál 
foglalkoztatotti jogviszonyban állók Munkaruha Sza-
bályzata, mely meghatározza, hogy az egyes munkakörök 
esetén milyen összegû munkaruha hozzájárulással támo-
gatja az önkormányzat az érintett személyt. A támogatás 
mértékének felülvizsgálatát és megemelését jóváhagyta a 
testület.

A Nógrád Megyei Önkormányzat megkereste a megye 
valamennyi települését, hogy a Közgyûlése 2019. évi 
üléstervéhez-, illetve a Madách Imre Díjra tegyenek 
javaslatot. A testület az elõterjesztéseket megtárgyalta, de 
javaslattal nem élt.

Tekintettel arra, hogy technikai okok miatt a 2018. 
december 8-ra tervezett „Rockkarácsony” rendezvény 
elmarad, az erre vonatkozó korábbi határozatát a testület 
visszavonta.

Településünkre a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálko-
dási és Üzemeltetési Kft. a nyár végén leszállította az új 
chipes kukákat. A Kft. ügyvezetõje kérte a településeket, 
hogy határozzák meg azt az idõpontot, amikortól már csak 
a chipes kukákba, illetve a sárga színû VGÜ-s zsákok-
ba elhelyezett hulladékot fogja elszállítani a VGÜ. A 
képviselõ-testület úgy döntött, hogy 2018. december 1. 
napja legyen ez az idõpont.

Egyebek napirend keretében tájékoztatások, valamint 
képviselõi észrevételek hangoztak el.

 dr. László Tünde
jegyzõ

Hírek röviden

- Elbontásra került a Varsányi utca 54 szám alatti 
vályogház, melynek a helyén parkolásra alkalmas 
területet alakítunk ki a Tízpengõs vendégházba 
érkezõ vendégek gépjármûvei számára.

- 2018. november 23-án pénteken újabb tizenhat kóbor 
kutyát szállítottak el a településünkrõl, ami nem 
kevés pénzébe kerül az önkormányzatnak. A telepü-
lés lakóinak biztonsága érdekében figyelmeztetjük a 
kutyatartókat az ebtartás szabályainak maradéktalan 
betartására. Az állattartással kapcsolatos jogszabá-
lyok következetes betartása mindannyiunk közös 
érdeke.

- Technikai okok miatt elmarad 2018. december 8-ra a 
Sportcsarnokba tervezett Pokolgép koncert.

- Felújításra került az István király úti járda központi 
szakasza a Palóc-Coop bolttól az Ady Endre útig, 
illetve új burkolatot kap az úgynevezett „Rendez-
vénytér” egy része és a Sportcsarnok fõbejáratához 
vezetõ járdákat is korszerûsítették.

- Fórumot tartott az Ipoly-menti Palócok Térségfej-
lesztõ Egyesülete 2018. november 20-án Szécsényben, 
ahol tájékoztatót hallhattunk a LEADER-es pályá-
zatokról a vidékfejlesztési programokról, a fiatalok 
vállalkozóvá válásának elõsegítésérõl és a 2019-es adó 
jogszabályokról.

Beszkid János
polgármester

Kívánni sem kívánhatott volna kellemesebb rajtot a hazaiak élére a 
napokban kinevezésre kerülõ Jele Zoltán, miután társulata már a 
negyedik minutumban eredményes volt. Jó darabig nem is módosult 
a mérkõzés képe, az történt a pályán, amit a palotásiak szerettek Véget ért az õszi bajnokság a 
volna, ellenlábasuk miatt nem kellett izgulniuk. Pár elrontott 

Megyei I-ben lehetõség után, még éppen az elsõ félidõ lezárulta elõtt megduplázták 
elõnyüket a házigazdák, így kellõ nyugalomban mehettek 

12. forduló:Rimóc-Mátraterenye 2-5 (1-0) szusszanni. A második játékrészre úgy-ahogy összekapták magukat a 
Vezette: Kalmár P. (Boda V., Bérczi B.) rimóciak, de ez konkrét eredményben már nem mutatkozott meg. A 
Rimóc: Janusek – Pásztor, Kõmûves, Benécs, Laczkó – Kuris palotásiak még alakítottak ki helyzeteket, amiket azonban rendre 
P., Hegedûs (Puszta, 16.) – Bangó R. (Imre Z., 71.), Csík D., 

kihagytak, így már nem nõtt a különbség a pályán, a látogatók kettõ-
Kis I. (Balázs G., 59.) – Rácz A. (Csík R., 71.).

nullás vereséget maguk mögött tudva térhettek vissza otthonukba.
Játékos-edzõ: Benécs Balázs.   Sárga lap: Stark, Miklós M.
Gól: Kis I. (16.), Csík D. (49.), ill. Molnár (47.), Lengyel (54.), Jele Zoltán: Úgy gondolom, a legnagyobb feladat az volt, hogy 
Kisbali (73., 84.), Novota (91.)     Jók: Kis I., Rácz A., Pásztor, megnyerjük ezt a meccset, ami sikerült is. Rengeteg helyzetet 
ill. Lengyel, Stark, Kisbali, Kuris A. alakítottunk ki, melyekbõl sajnos csak kettõt tudtunk értékesíteni a 
Korai ‘terenyei rohamok után meghúzták a váratlant a derült sportszerû vendégekkel szemben. Megérdemelten nyertünk, de a 
égbõl villámcsapásként eredményes rimóciak, alaposan komolyabb erõpróbák most következnek! A Palotási Sportegyesület 
leforrázva vetélytársukat. Az elsõ félidõben nem is volt képes nevében köszönjük Nagy Tamás eddigi munkáját és sok sikert 
megtáltosodni a gólt kapó brigád, ezzel szemben ellenfelük kívánunk neki, mind a sportban, mind az életben egyaránt! 
lelkesen tette a dolgát, sõt akár még a különbség is nõhetett 

Benécs Balázs: Ismét tizenegyen tudtunk megérkezni a mérkõzésre. volna. A rimóciak viszont nem tudtak már betalálni a pauzáig, 
Ez látszott is az elsõ félidei játékunkon. Aztán a szünetben átbeszéltük ami miatt a második félidõ legelején még inkább 
a hibákat. A második játékrészben már tudtunk váltani cserével és a bosszankodhattak, a másik oldal ugyanis remivé módosította 
játékunk is elfogadhatóvá vált. Ez sajnos már kevés volt és a hazai az állást. Ekkortájt igen csak felgyorsultak az események, a 
csapat megtartotta elõnyét, ezáltal gyõztesen hagyta el a pályát. házigazdák újra elléptek, de örömük nem bizonyult hosszú 

életûnek, mert pár perc múlva megint iksz lett a nyílt sisakos Gratulálok Jele Zolinak és a Palotásnak.
összecsapás. Ezt követõen hasonlónak tûnõ erõk viaskodtak, 
mígnem elérkezett az ütközet utolsó szakasza, amikor is új 14. forduló: Rimóc-Szécsény 0-1 (0-1)
erõre tettek szert a látogatók, az utolsó húsz percben még Vezette: Kovács T. (Boda V., Szakal T.)
háromszor mattolták szétesõ riválisuk védelmét, aminek hála, Rimóc: Janusek – Pásztor (Puszta, 71.), Kõmûves, Benécs, Laczkó Zs. 
öt-kettes arányban múlták felül a meglepetéstõl nem is olyan – Kuris, Hegedûs (Imre Z., 75.) – Bangó R. – Kis I., Csík D., Rácz A. 
messze lévõ, a végére mégis csúnya pofonba beleszaladó Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
vendéglátókat.

Sárga lap: Nagy M., László L.                                 Gól: Strehó (33.)
Benécs Balázs: Az elsõ félidõben tökéletesen végrehajtották a Jók:  Pásztor, Kis I., Kuris, ill. Kelecsényi, Nagy M., Juhász, Strehó
fiúk, amit elterveztem. Tudtuk, hogy egy játszó csapat a A labda útjára indulása után a szécsényiek akarata érvényesült a 
Mátraterenye, és ezért feltoltuk a védekezést, ezzel szomszédvári rangadón, egy darabig azonban csupán helyzetekig 
megakadályozva a labdakihozatalukat. Egy remek akció végén jutott László Loránd csapata. A házigazdák nem lelték meg a meccs 
meg is szereztük a vezetést. Majd több helyzetet is ritmusát, az elsõ felvonásban nem sokat vizet zavart a sereghajtó. Az 
kialakítottunk még ebben a játékrészben, de ezeket nem tudtuk összecsapás harmadát átlépvén aztán megszerezték a vezetést a 
gólra váltani. A második félidõben egyenlítettek a vendégek, látogatók, akiknek így némi teher lekerült a válláról a pihenõ elõtt. A 
majd ismét vezetést szereztünk. Aztán az ellenfél nagy erõket második etapra összekapták magukat a rimóciak, ekkor már hasonló 
mozgósítva visszajött a meccsbe, mi viszont ziccert hibáztunk, erõsségûnek tetszõ gárdák viaskodtak a játéktéren. Lehetõségekig is 
amivel akár le is zárhattuk volna a találkozót. Végül jött a 

eljutottak a hazaiak, de a legkomolyabb ziccerükig az utolsó 
hetvenedik perc, és egyre többet hibáztunk, amit a vendégek 

pillanatokig kellett várni, amikor is Csampa bravúrjára volt szükség 
köszöntek szépen és kihasználtak.

ahhoz, hogy együttese megõrizze vékonyka elõnyét. A vendégek 
Romhányi Tamás: Szokásosan kezdtük a mérkõzést. tehát végül megúszták kapott gól nélkül a lefújásig, így egy-nullás 
Támadólag léptünk fel, helyzeteket alakítottunk ki, amiket siker révén húzták be a fontosnak mondható pontokat.
sorra puskáztunk el, az ellenfél pedig elsõ helyzetébõl azonnal 

Benécs Balázs: Az elsõ félidõben kicsit bátortalanul játszottunk, gólt szerzett. Szünetben átbeszéltünk pár dolgot. Sikerült is 
ekkor a Szécsény ránk erõltette az akaratát. Aztán egy lepattanóból gyorsan egalizálni, de egy védelmi hibából ismét vezetést 
hátrányba kerültünk. A második játékrészben rendeztük a sorokat és szerzett a hazai együttes. A csapat erejét mutatja, hogy nem 
partiban voltunk a vendégcsapattal, ha figyelmesebbek vagyunk és esett össze és sikerült megfordítani a találkozót. Ebben nagy 
helyzeteinkbõl legalább egyet értékesítünk, meg lett volna a szerepe volt “Szürinek”! Még mindig jó az öreg a háznál. 
döntetlen. Köszönöm a csapatnak, hogy becsülettel végigvittük ezt a Gratulálok a játékosaimnak a második félidei játékhoz, az 
félévet!elsõt én már el is felejtettem. Ezt jobb, ha õk is így teszik. A 

hétvégén nehéz mérkõzés vár ránk, de bízom benne, hogy a mai 
László Loránd: Az elsõ játékrészben sorra dolgoztuk ki a 

gyõzelem átszakított valamit a srácokban. További sok sikert a 
nagyobbnál-nagyobb helyzeteket, de nem sikerült komolyabb fórt 

rimóciaknak.
kialakítani. A második játékrész igazából mezõnymunkáról szólt, a 
védelmünk jól zárt, a középpálya robotolt, elõl kicsit ötlettelenek 13. forduló: Palotás-Rimóc 2-0 (2-0)
voltunk. A végén Csampának is be kellett mutatnia egy bravúrt. Vezette: Gordos Á. (Bakos T., Gecse Z.)
Összességében megérdemelten nyertünk, további sok sikert a hazai Rimóc: Janusek – Puszta, Kõmûves, Kuris, Laczkó Zs. – Imre 
csapatnak.Z. (Benécs, 61.), Hegedûs – Bangó R. -Csík D., Kis I., Rácz A. 

Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Sárga lap: Kotasz G.,Kotasz T., Kotasz E., Török, ill. 15. forduló: Rimóc szabadnapos
Hegedûs, Kõmûves                                    Gól: Török (4., 44.)
Jók: Jambrich S.,Hadrik, Kotasz T., Török, ill. Kis I., Hegedûs Forrás: http://nogradifutball.hu/megye-i/

Tüzelõtámogatás

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a szociális és gyermek-
jóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló2/2015. (II. 
27.) önkormányzati rendelet 15/A. § (7) bekezdése 
értelmében az a rimóci állandó lakcímmel rendelkezõ 
lakos, aki a szociális célú tûzifa támogatás feltételeinek 
nem felel meg és családjában az egy fõre jutó nettó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 350 %-át, azaz 99. 750.- Ft/fõ 
kérelem nyomtatványon Tüzelõtámogatást igényelhet.

A tüzelõtámogatás mértéke – a fûtési fajtától 
függetlenül – egyszeri 20. 000.- Ft/ingatlan, melynek 
kifizetése készpénzben történik.

A kérelmek benyújtására 2018. december 3-tól 
van lehetõség.

Nyomtatvány a Hivatalban ügyfélfogadási napokon 
(Hétfõn és Szerdán: 8.00-16.00; Pénteken: 8.00-12.00) 
igényelhetõ.

Rimóc, 2018. november 30.
dr. László Tünde s.k. jegyzõ



Gólyahír: Elõzõ újságunk megjelenés óta
községünkben nem volt

gyermek születés.

RIMÓCI ÚJSÁG 32018 DECEMBERRIMÓCI ÚJSÁG14 2018 DECEMBER

Akiér t a harang szólt...

Laczkó József
1956-2018
Õrhalom VV

Pásztor Teréz
1941-2018

Kölcsei. u. 1.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi évekhez hasonlóan

szeretnénk megjelentetni a Rimóci Újság hasábjain

a 2018-ban házasságot kötött rimóci fiatalok

esküvõi fényképeit.

Kérjük a fiatalokat, hogy ha szeretnék, hogy esküvõi fotójuk megjelenjen

2018.  december 23-ig adják le azokat az

IKSZT-ben, vagy küldjék el e-mailben

a rimociujsag@gmail.com címre.   Köszönjük!

Kispályás Szuper Kupa
Nagy megtiszteltetésnek éljük meg, hogy az elõzõ 

szezonban „bajnok” ifi csapatunk meghívást kapott a 
Nógrádi Foci által szervezett Nógrádfutball-Reklám Press 
Kispályás Szuperkupára. Elõselejtezõvel indul a kupa 
Balassagyarmaton és Nagybátonyban, ahol csoportmérkõ-
zések után harcolhatják ki a csapatok a dec. 23-i Salgó-
tarjánban megrendezésre kerülõ Szuperkupára. A torna 
meghívásos, csak a Nógrádban megrendezésre került, akár 
kispályás akár nagypályás torna vagy bajnokság elsõ 
helyezettjei kerültek meghívásra. A mi csapatunknak 
Balassagyarmaton kell kiharcolni a továbbjutást. A felké-
szülés elkezdõdött, hogy méltóképpen tudjuk képviselni 
községünket. Akár bejutunk, akár nem, úgy gondolom, 
már ez egy elismerés a csapat számára, hogy egyáltalán ott 
lehetünk a legjobbak között.                            Laczkó Péter

Adóslista 2018. november 26-i 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 2018. november 26-i 
állapotnak megfelelõ adósokat tartalmazza.                                                                                                                       dr. László Tünde

Adózó neve Adó-
tartozás

VINEX KFT.

BACKDOOR TRANS KFT.

VINCZE ÉDESSÉG BT.

WHITE FLAT CAR KFT.

4 615 856

2 063 997

2 038 129

1 094 925

Megnevezése

Vállalkozó

Vállalkozó

Vállalkozó

Vállalkozó

FANVITEX BT. 204 714Vállalkozó

DEPO GENERAL KFT. 148 808Vállalkozó

322 042VállalkozóST. IMÁNUEL Keresk és Szolg. Bt.

SZAVANNAgH INVEST Szolg. Kft.

R-FANVITEX KFT.

Vágvölgyi Ágnes

Szekeres Szabolcs

141 750

111 392

87 184

82 005

Vállalkozó

Vállalkozó

Magánszemély

Magánszemély

ZÖLD ÉLET SZOC. SZÖV. 143 458Vállalkozó

Bangó Gyula 79 000Magánszemély

Lakhelye

3177 Rimóc, Balassi u. 4.

1184 Budapest, Aranyesõ u. 8.

3177 Rimóc, Balassi u. 4.

1097 Budapest, Gyáli út 15.

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, Temetõ út 10.

3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.

3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.

3177 Rimóc, Hunyadi u. 48.

AND-ROL Szerv. és Szolg. Kft. 167 150Vállalkozó 3177 Rimóc, Kossuth u. 15.

8437472679

8392735218

8364752898

Bada Tibor 117 130Magánszemély 3177 Rimóc, Akácos u. 26.8373040773

Csordás Csaba 57 000Magánszemély 3177 Rimóc, Temetõ u. 32.8382350887

Bada Aladár 52 600Magánszemély 3177 Rimóc, Hunyadi u. 54.8398835257

November 12-én 
elindult a Rimóc TV 
tesztvetítése a UPC 
kábelszolgáltató 502-

es csatornáján. Információnk szerint azok tudják fogni a 
Rimóc TV adását, akik UPC elõfizetõk és beltéri modem-
mel (digitális ConnectBox) rendelkeznek, sajnos analóg 
formában nem fogható. Többen jelezték, hogy ilyen 
jellegû problémájuk van, ezt csak a UPC ügyfél-
szolgálatának felhívásával lehet megoldani, tõlük kell 
segítséget kérni, valószínûleg be kell szerezni a mo-
demet.

A TV technikai fejlesztése jelenleg is folyamatban 
van, a mûsoridõ legnagyobb részét képújság fogja 
kitenni, szerkesztett mûsor (településen készült fel-
vételek) annak függvényében kerülnek levetítésre, hogy 
hogyan halad a videók szerkesztése, ugyanis a kamerá-
val készült felvételek formátuma nem megfelelõ a TV-
ben való lejátszásra, azt át kell alakítani, meg kell 
szerkeszteni. Jelenleg a Közösségi Házban híján va-
gyunk videoszerkesztõ program ismeretével rendel-
kezõ munkatársnak, valamint olyan fõnek, aki csak a TV-
vel tudna foglalkozni munkaideje nagyobb részében.                                                                                   

BVÁ

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és

Békés Boldog Új Esztendõt Kíván a 

Polgárõrség!

2018/2019-es 2018/2019-es 
õszi szezon õszi szezon 

felnõtt ifjúsági 
csapatának csapatának 
statisztikái statisztikái

Góllövõk Góllövõk

Bangó Rómeó 3 Rácz Szabolcs 5

Csík Dávid 3 Bada Norbert 3

Rácz Adrián 3 Bangó Ronald 2

Laczkó Zsolt 2 Puszta Erik Balázs 2

Benécs Balázs 1 Bada Krisztián 1
Kis István 1 Bangó Dominik 1
Rácz Iván 1

Oláh Richárd 1

Sporner Adrián 1
Sárga Lap

Rácz Adrián 4

Rácz Iván 4 Sárga Lap

Pásztor Balázs 3 Bangó Ronald 3

Puszta Erik Balázs 3 Balázs Adrián 1

Bangó Rómeó 2 Csuka Zsolt Attila 1

Dinka Krisztián 2 Laczkó Máté 1

Benécs Balázs 1 Rácz Szabolcs 1
Csík Dávid 1 Sporner Adrián 1

Piros Lap

Piros LapCsík Dávid 1

Hegedûs Balázs 1 Bangó Renátó 1

Rácz Iván 1 Laczkó Máté 1

FELHÍVÁS
November 1-jén Mindenszentek napján József 

atya megszentelte a „Meg nem született gyermekek” 

Emlékhelyét a rimóci temetõben.

Lakossági kezdeményezésre döntött úgy önkor-

mányzatunk képviselõ-testülete, hogy a rimóci 

temetõben emlékhelyet létesít azoknak az emlékére, 

akik valamilyen ok miatt nem születhettek meg. 

Különféle információk alapján úgy tudjuk, hogy több 

érintett édesanya, édesapa, család is van településün-

kön, akik hasonló élethelyzetbe kerültek és élték át 

gyermekük elvesztését.

Az emlékhely kialakításának költségeit a Rimóc 

Községért Alapítványon keresztül anyagilag is lehet 

támogatni. Kérjük, hogy amennyiben szeretne hozzá-

járulni az emlékhely költségeihez érdeklõdjön a Pol-

gármesteri Hivatalban.
Beszkid János

polgármester



RIMÓCI ÚJSÁG4 2018 DECEMBER

Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

Annyi minden történt ebben a hónapban, hogy 

szinte lehetetlen összefoglalnom, de hogy azért minden-

ki beleláthasson egy kicsikét a mi kis Gyerekházunk 

vidám mindennapjaiba, mégis megpróbálom.

Nagyon sok anyuka szeret sütni-fõzni és ugye kö-

zelednek az ünnepek, ezért egyre többször van arra 

példa, hogy mesés illatok szállnak ki a Gyerekház 

ablakán. Nagyon szeretünk együtt alkotni és mindenki 

beszámol arról, hogy milyen fortélyai is vannak a 

konyhában. Igyekszünk mindenkinek segíteni egy-egy 

nehezebb sütemény elkészítésében. Az a cél, hogy min-

denki kedvenc süteménye elkészüljön, és ott lehessen az 

ünnepi asztalon.

Születésnapot is ünnepeltünk, méghozzá az elsõt, 

amelyre mi is és az anyuka is nagyon készült. Minden 

egyes szülinap megünneplését nagyon várják mint a 

szülõk mint a gyermekek. Már napokkal az ünnep elõtt 

kérdezgetik a kicsik, hogy milyen torta lesz, milyen 

ajándékot fog az ünnepelt kapni. Nem gyõzünk vála-

szolgatni a rengeteg lelkes kérdésre.

Mivel óriási gõzerõvel közelednek az ünnepek 

ezért mi is próbájuk felvenni a versenyt az idõvel. Min-

den anyuka varrja már a gyermekének a mikulászsákot 

melybe majd a mikulás bácsi rengeteg meglepetést rejt. 

Hatalmas öröm látni azt, hogy milyen lelkesedéssel 

készülnek el a zsákok. Gyönyörûséges zsákok készültek 

már el és még menyi fog. Még van egy kis idõnk addig, 

szóval minden anyuka, aki szeretné meglepni gyerme-

két egyedi mikulás zsákkal, azt nagyon várjuk, hogy 

együtt alkothassunk valami szépet. December 5-én jön a 

Gyerekházba a Mikulás bácsi hozzánk és minden kis-

gyermeket nagyon sok szeretettel várunk, hogy együtt 

örülhessünk a Mikulás bácsinak.

Nagyban készülnek már az adventi koszorúk is, 

mivel lassan már meggyújtjuk a legelsõ gyertyát és 

kezdetét veszi az adventi várakozás. Nagyon sokféle 

szép dísz várja, hogy felkerülhessen valaki koszorújára. 

Úgy gondolom, hogy szebbnél-szebb alkotások fognak 

születni, mivel nagyon ügyes és kreatív anyukáink 

vannak. Rengeteg programunk van decemberben is, 5-

én jön hozzánk a Mikulás, lesz kerekítõ foglalkozásunk 

is, karácsonyfa díszt is csinálunk együtt a szülõkkel 

aztán a Gyerekház karácsonyfáját is együtt feldíszítjük. 

Egyszóval az ünnepek jegyében fog telni az egész hó-

nap.

Mindenkit nagyon sok szeretettel hívunk és vá-

runk!
Erdélyi Anita
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Meghívó
A Szent Miklós Gondozási Központ

szeretettel meghívja Önt és családját az 

„Ami a múltból ránk maradt…”

címü Kiállításának megnyitójára.

A megnyitó ideje:

2018. december 9-én 12 óra

A Kiállítás helye:
Szent Miklós Gondozási Központ

Rimóc, Hunyadi út 9.

Szent Miklós Gondozási Központ munkatársai

Kedves Nyugdíjasok!
Bizonyára sokukban felmerült már az a kérdés: mit is 

csinálnak az ÖNÓ-ban? Ha érdekli a válasz, jöjjön el hoz-

zánk, látogasson meg minket 2018 decemberében. 

Lehetõséget kívánunk adni minden érdeklõdõ számá-

ra, hogy betekinthessen a hétköznapjainkba: ezért nyílt 

napokat tartunk: minden szerdán 10 óra és 14 óra között 

nyitva áll mindenki elõtt a Szent Miklós Gondozási Köz-

pont ajtaja.

Programjaink 2018. decemberében, szerdai napokon: 

• 2018. december 5. szerda: Zenehallgatás: Adventi dalok, 

zenék; Ülõtorna; Mikulás-ünnepség, 

• 2018. december 12. szerda: Zenehallgatás: Adventi 

dalok, zenék; Felolvasás a Bibliából; Filmvetítés rimóci 

filmekbõl.

• 2018. december 19. szerda: Karácsonyi ünnepség a 

Manga János Közösségi Házban.

Nem csak szerdán vannak foglalkozásaink: Januártól 

hétfõn, szerdán és csütörtökön is várjuk Önöket. A 

foglalkozások keretein belül megismerkedünk az adott 

hónap Szentjeivel, életük bemutatásával; vannak egészsé-

günk megõrzésére, frissen tartására beszélgetések; agy-

tornák, ülõ- és gerincmozgató tornák. 

Minden héten filmvetítést tartunk: válogatunk régi 

Rimóci életképekbõl, Székely Orsolya filmjeibõl, megnéz-

zük a Passiót.

Terveink között szerepel, hogy rendõrségi elõadásokat 

tartunk különbözõ témákban:

pl. hogyan vigyázzunk értékeinkre? 

Ha felkeltettük érdeklõdését, ne habozzon. Jöjjön, várjuk.

Fábián Katalin
Szent Miklós Gondozási Központ intézményvezetõje

Szociális bolt
ünnepi nyitvatartása:

December  24. hétfõ 6 - 12

December  25-26. Karácsony zárva

December  27. csütörtök 6 - 17

December  28. péntek 6 - 17

December  29. szombat 6 - 12

December  30. vasárnap zárva

December   31. hétfõ 6 - 12

2019. január  1. kedd zárva

2019. január  2. szerda

2019. január  3. csütörtök

2019. január  4. péntek

2019. január  5. szombat 6 - 12

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

a Szociális Bolt dolgozói

Leltár

KÖSZÖNET
Újra eltelt egy év. Jó és nehezebb napok követték egymást. 
Ebben az évben is, többször eljöttek hozzám a Szent József 
Férfi Szövetség tagjai, akik szívvel-lélekkel és nem kevés 

energiával vágták össze és pakolták be a téli tüzelõt. 
Miközben vidáman beszélgettünk és jókat nevettünk.

Köszönöm, hogy idõt, fáradtságot nem sajnálva,
Újra Segítettek!

A rimóci újságon keresztül kívánok mindnyájuknak 
kitartást, erõt, egészséget, valamint Áldott, 

Szeretetteljes Szép Karácsonyt és Békés Új Évet!
Szandaváraljáról:

Kanyó Balázs

Nézem a sok embert, valamit keresnek!

Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!

Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék,

mikor más célt szolgál, mögöttük a szándék.

Pénzben mért szeretet, anyagias vágyak,

görbe tükrei egy eltorzult világnak.

A mosoly, az öröm, egymás ölelése,

- önzõ világunkban, vajon nem kevés-e?

Vajon hová bújt el az igazi érték,

a szív gazdagságát, sosem pénzben mérték.

Figyelmet és idõt kéne többet adni,

minden körülményben embernek maradni!

Aranyosi Ervin
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

búvóhelyét. Nagyon kedves, és jól sikerült hetet tudha-

tunk magunk mögött, hiszen minden gyermek részt vett a Márton napi vigalom
tevékenységekben, szívesen dolgoztak, türelmesen segí-

tették társaikat, átélték a készülõdés, ráhangolódás élmé-az óvodában
nyét. A változatos irodalmi, zenei, vizuális, mozgásos, 

tevékenységek elõsegítették a Márton napi szokások, 

néphagyományok örömteli átélését.„Novemberben, Márton napján,
Mindezt fokozta a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

Liba gágog ég a kályhán.
felajánlásával a Lóca együttes zenés meseelõadása, akik a 

Aki libát nem eszik, Márton legendát jelenítették meg sok–sok zenével, ének-

kel, interaktív formában. Nagy örömmel vettek részt Egész évben éhezik.” 
benne a kicsik, a hallott, tanult énekek így is mélyültek. Tartja a népi mondás 

Márton püspök nagylelkûsége, jósága, önzetlen 

embertársi tisztelete, szeretete például szolgálhat minden A Rimóci Nyulacska ovi gyermekei bizony nem éhez-

gyermek, és felnõtt számára. nek, hiszen megünnepelték Szent Márton napját. Meg-
Szvetlik Péternéismerkedtek Szent Márton püspök élettörténetével, a 

óvodapedagógus
személyét övezõ különbözõ mesés történetekkel, 

legendával, a nevéhez kötõdõ népszokásokkal, hiedel-

mekkel, és ha libát nem is, de libazsíros kenyeret ettek 

párolt káposztával, lila hagymával, és jó meleg gyümölcs-

teával. A héten minden tevékenységünk kapcsolódott a 

Márton naphoz, gyermekeinknek a fejlettségüknek meg-

felelõ differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetõ-

séget biztosítottunk. Rendeztünk tollfosztót, mákos ku-

korica kóstolással egybekötve, tollfújó versenyt, lámpá-

sokat készítettünk különbözõ módon. Világító lámpások-

kal, énekszóval vonultunk át az alma csoportba, ahol az 

óvoda minden gyermeke együtt örült a mécsesek láng-

jának. A folyosón csak a kis lámpások fénylettek. Énekel-

ve, mondókázva biztattunk mindenkit a finom libalako-

ma elfogyasztására. Verseket, mondókákat mondogat-

tunk, énekeltünk, elmeséltük Márton püspökké választá-

sának történetét, amikor is a libák gágogása árulta el 

,,Szent Mártonnak ünnepén...’’

A Lóca Együttes Márton napi elõadása

„Hogy unokáink is láthassák!”
Lezárult a „Hogy unokáink is láthassák!” címû programsorozat 

novemberben, melyet a Nemzeti Kulturális Alap nyertes pályázatának 
köszönhetõen sikerült megvalósítanunk Rimócon. A program célja az 
volt, hogy folytatva a helyi Értéktár gyarapítását, a Rimócon található 
értékek hiányzó darabkáit összegyûjtsük és dokumentáljuk, hogy ily 
módon is sikerüljön megõrizni az utókor számára. Az 500.000 Ft-os 
támogatásból 3 program került megvalósításra.

November 9-én délelõtt 10 órától Értéktár fórumot tartottunk, 
ahová hívtuk a település lakosságát egy kötetlen beszélgetésre. Meghí-
vásunknak fõleg a Szent Miklós Gondozási Központ klubjába járók 
tettek eleget, az intézmény vezetõjével, Fábián Katalinnal együtt, vala-
mint Pásztor Antalné és Szabó Mónika kislányával vettek részt a 
beszélgetésben. A két órás fórumon sok érdekesség elhangzott, hogy 
„hogy is volt Rimócon annak idején”, mely információk rögzítésre is 
kerültek, egyelõre csak az archívumba, reméljük késõbb majd egyéb 
felhasználásra is. Az összejövetelen a jelenlévõk rimóci malomkalácsot 
(Rimóci Pékség), laskát (Laczkó Erzsébet), és buktát (Bablena Ferenc) 
kóstolhattak, mindegyik igen jól sikerült, ezúton is köszönjük a készí-
tõknek!

Szintén ezen a napon délután 3 órától Élõben az Értéktár 
elnevezéssel kézmûves délutánt tartottunk, melynek célja az volt, hogy 
bemutatásra kerüljön néhány azok közül a hagyományos rimóci motí-
vumok közül, amelyeket akár az eredetitõl eltérõen is felhasználhatunk, 
valamint megtanulhatóak is lettek volna ezek a folyamatok. A délutánra 
Talpai Zsanett süthetõ gyurmákkal, Déska Bertalanné Margit néni hím-
zéssel, valamint Golyán Miklósné Bözsi néni tányérfestés és baba-
készítés technikájával készültek. Sajnos ezen az alkalmon kevés volt az 
érdeklõdõ, ennek ellenére videofelvételes rögzítésre kerültek a fent 
említett technikák, így bárki számára megtanulhatók a felvételek alap-
ján is.

Harmadik programunk megvalósítására november 11-én, vasárnap 
került sor, amikor is Filmvetítéssel egybekötött Viselettörténeti Archí-
vum és Játék multimédiás felületek bemutatására került sor. A Székely 
Orsolya és az Ikon Stúdió által készített filmekbõl 6 került levetítésre, 
valamint az http://ikonstudio.hu/ címen található Archívum és Játék 
mutatkozott be, melyek szintén Rimóc értékeit õrzik és ápolják az 
utókor számára. Ez alkalommal Vincze Dezsõné Piroska néni túrós 
lepényét, malomkalácsot és pogácsát kóstolhattak a jelenlévõk, akik 
elég szép számban vettek részt az eseményen. Köszönjük Székely 
Orsolyának és Szabó-Nyulász Melindának, valamint meghívott vendé-
geinknek, hogy elfogadták meghívásunkat és részt vettek az esemé-
nyen, valamint köszönjük azoknak is, akik a szórólapról, újságból vagy 
egyéb helyrõl tájékozódva jöttek el a záró programra! Sajnos a település 
vezetõi valamilyen okból nem tudtak idõt szakítani erre az összejövetelre.

Végül, de nem utolsó sorban szintén a pályázatnak köszönhetõen 
elkészült a Rimóci színezõ is, mely A/5-ös méretben, 28 oldalon 
keresztül Rimóc jellegzetességeit mutatja be, kis versikével tarkítva. A 
több, mint egy hónapot igénybe vevõ munkálatok alkalmával Péter 
Gabriella, Talpai Zsanett és Burik-Vincze Ágota a rajzok elkészítésben 
vettek részt, Kaluzsa Mónika tollából származik a vers, valamint 
Bablena Ferenc és Kanyó Balázs rajzai is helyet kaptak a füzetben. 
Sajnos vannak hiányosságok, nem fért bele több épület, viselet, minta, 
természeti érték. A pályázatban májusban meghatározott formai köve-
telmények sajnos korlátok közé szorítottak minket. A színezõbõl 1000 
db készült el a pályázatnak köszönhetõen!

Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen módon közremûködött és 
segítséget nyújtott ennek a projektnek a lebonyolításában! Sikerült 
ismét gazdagítanunk településünket!                                               BVÁ

Értéktár Fórum

Élõben az Értéktár

Székely Orsoly a Rimócról szóló Viselettörténeti oldalt

mutatja be

Rimóci színezõ
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ISKOLAI HÍREK
Pályaválasztási

kiállítás
2018. november 7-én Balassagyarmaton került 

megrendezésre a Pályaválasztási kiállítás. Mint minden 
évben, most is a hetedik és a nyolcadik osztályos tanulók 
vettek részt a rendezvényen. A kiállításon a megye 
középfokú intézményei mutatkoztak be, a legkülönfélébb 
szakmák közül válogathattak a továbbtanulás elõtt álló 
gyerekek. Kipróbálhattak a szakmákhoz kapcsolódó né-
hány tevékenységet. Kellemes élményekkel és az iskolák 
szórólapjaival tértek haza a kiállításról iskolánk tanulói.

Huszkó Marianna

Pályaorientációs nap a 
Szent István iskolában
2018. november 7-én iskolánk alsó tagozatán ismét 

megrendeztük a pályaorientációs napot. A 4 osztály 
tanulói a sport témakörben gyûjtötték össze és rajzolták le 
a modern kor foglalkozásait. A 3 osztály tanulói 
ismerkedtek, az interaktív tábla segítségével, a régi 
mesterségek szerszámaival. Megtanulták az Amerikából 
jöttem címû játékot, amely során napjaink szakmáit 
idézték fel.

A 2. osztály tanulói elsétáltak a Jelenlét Házba, s 
képeket gyûjtve, szakmák szerint csoportosítva szereztek 
új ismereteket.

Az 1. osztály tanulói kirakó játék segítségével 
ismerkedtek a foglalkozások eszközeivel, a végzett mun-
ka eredményével.

Tanulóink egy jól eltöltött projektnap emlékével, 
hasznos ismeretekkel gazdagodtak.

Pócsik Csilla

A négy adventi gyertya jelentése

Néhány évtizeddel ezelõtt még ritkaságszámba ment 
Magyarországon, ha valahol kigyulladtak az adventi 
gyertyák. Pedig német földön már az 1880-as évek közepe 
óta ismert dolog az adventkoszorú. Johann Heinrich 
Wichern több árvaházat hozott létre hazájában, és az 
árvaházakban szokássá tette, hogy az adventi idõszakban 
a napi istentiszteleten mindig eggyel több gyertyát 
gyújtottak meg a hatalmas, fából készült csilláron. Így, az 
egyre erõsödõ világossággal várták decemberben a 
karácsonykor eljövendõ „világ világosságát”. Néhány 
évvel késõbb már nagyon sokfelé cselekedek hasonló-
képpen, de idõvel a huszonnégy gyertyát felváltotta a 
heteket jelképezõ négy gyertya, amiket csillár helyett 
fenyõágakból font koszorúra tettek.

De miért éppen koszorúra? Valószínûleg eredetileg 
pogány hiedelmek miatt, de ez a jelkép számunkra már 
mást jelenthet. Hogy mit? Mit jelent az adventkoszorú, és 
mire emlékeztetnek a sorban meggyújtott gyertyák? 
Vegyük hát sorra!

A koszorú körének nincs eleje sem vége, tehát 
végtelen. Ez Isten végtelenségére, örökkévalóságára 
mutat rá. Arra, hogy Isten mindig volt és mindig lesz, és 
uralma és szeretete örökké tart. Erre az állandóságra 
emlékeztet az örökzöld is, amibõl a koszorút kötjük 
általában. Ha már kész a koszorú, és fel is díszítettük, 
akkor hétrõl hétre, advent vasárnapjain meg lehet gyújtani 
a gyertyákat. Ezek a gyertyák is beszélnek, de mit is 
mondanak?

Az elsõ gyertya meggyújtásakor végiggondolhatjuk 
azokat a próféciákat, amik a Messiás eljövetelét elõre 
meghirdették. Isten annyira szeret minket, hogy már jóval 
a születésünk elõtt gondja volt ránk. Jézus bennünket 
helyettesítõ áldozatát elõre hirdették a próféták. Hangzik 
ma is, utólag ez az örömhír: hogy úgy szereti Isten a 
világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen (János evangéliuma, 
3. fejezet).

 A második gyertya arra emlékeztet minket, ahogy az 
angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az 
örömhírt, hogy õk nevelhetik fel Isten Fiát, Jézust.

A harmadik héten, amikor felgyulladnak immár 
három gyertya lángjai, arra a világosságra gondolhatunk, 
ami a pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ 
világossága, és a sötétségbõl szabadulást hozott 
mindannyiúnknak.

Amikor pedig a negyedik gyertya lángja is felragyog, 
eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezetõ betlehemi 
csillag ragyogása.

Ha tehát már mind-

egyik gyertya ég, ez 

azt jelenti, hogy elérke-

zett a karácsony: bol-

dogan ünnepelhetjük 

Jézus Krisztus születé-

sét, a nekünk adott 

végtelen Szeretetet.

A Közösségi Házban a novembert 
társasjátékkal indítottunk, a játék jellege 
miatt inkább a 14-16+-os korosztálynak 
szólt. A délután kezdõdõ programot 7 
Csodával nyitottuk meg, majd a Trónok 
Harca Rizikóra esett a választás, pedig 
már az elõzõ alkalmakkor is 4-5, sõt volt, 

amikor 6 órát vett igénybe a játék végigjátszása. Most meg-
egyeztünk abban, hogy a maximum 10 pont összegyûjtése 
helyett 7 pont legyen a játék befejezése, de a több játékos és 
a hosszú köridõk miatt ez a rész is 4 órán át tartott. 
Szerencsére még harapnivalóról is gondoskodtak a fiúk a 
konyhában, így nem okozott gondot a maratoni játék. Ismét 
egy jó hangulatú összejövetelt tudhattunk magunk mögött.

A Közösségi Házban karácsony elõtt, december 21-én, 
pénteken kézmûves délutánt tervezünk megtartani, ahol 
ajándékokat, karácsonyi díszeket készítünk Talpai Zsanett 
segítségével.
Valószínûleg már csak az év végén, a két ünnep között 
tudunk ismét játék délutánt tartani, a pontos idõpontot a 
Közösségi Ház Facebook oldalán lehet majd megtalálni.
Ismét eltelt egy év a Közösségi Ház életében. Köszönöm 
mindazoknak, akik partnereink voltak 2018-ba, azoknak, 
akik eljöttek és részt vettek egy-egy programon, akik 
segítséget nyújtottak megemlékezéseken, eseményeken, 
intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, 
hogy segítségünkre siettek, ha kellett! Köszönöm az 
együttmûködést!

Boldog, békés karácsonyt, és eseményekben, 
eredményekben gazdag új évet kívánok a Közösségi Ház 

dolgozói (Péter Gabriella, Csizmadia Bertalanné) 
nevében: Burik-Vincze Ágota

A szécsényi könyvtár elköltözött

az Ady Endre út 12-bõl.

Új címe: Krúdy Gyula Városi Könyvtár

3170 Szécsény, Sas út 1.

A Trónok Harcás társasjáték most is maratoni hosszúságúra sikerült
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mosolyodik el magában. Pedig három évvel fiatalabb. Fekete István (1949)
Nem nagy idõ, az igaz, de mégis csak fiatalabb. Aztán 
meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár a halotté.Roráte 
Uram Isten! Csak nem lett vele valami? Harag ide, harag 

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek oda - a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról - csend-
szeme. Kicsit hunyorognak. És még nem tudják: sírásra ben odamegy Mátéhoz, és kicsit borzongva megérinti a 
vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, vállát.
csak pislognak. … Az ég még sötét. A tegnap gondja, - Hallod-e, te! Máté!
mintha még aludna, a mai még nem ébredt fel. S a falu csak Máté felhorkan:
tiszta önmagát viszi a hajnali misére. Ajtó nem csattanik, - Hö?! Mi? - és néz Illésre, mint a csodára.
kiáltás nincs. A külsõ mozgás bekúszik a templomba, s - Te vagy az, Illés?
megnyugszik. Suttog egy kicsit, vár, s amikor már a - Én hát. Hát mondok megnézlek, mert olyanformán ültél, 
gyertyák lángja is meggyúlik a várakozástól, felkiált az hogy ... És nézi egymást a két öreg.
idõtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok”. A templomban meleg csend, a kõszentek elmosolyodnak.

Mise végére egészen bemelegedett a templom, szinte - Kicsit megszédültem - hazudja Máté. De áhítattal. Mert tele 
otthonos lett. Legalább is így érezte ezt Baka Máté az van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. - Már elmúlott.
alszegbõl, de így érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. - Há no! Hál Istennek, akko menjünk. És egymás mellett 
Ámbár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen kicsoszognak a templomból.
vannak, aligha érezték volna, nagy harag volt ugyanis a Mi volt ez, Szentatyám? - néz fel egy pufók kis angyal 
két öreg között. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már, Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett 
nem is emlékeztek, ló volt-e az oka vagy asszony, a szívem egyszerre. Két ember kibékült - mondja a 
mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fõszent. És melegen sóhajt.
fához. És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a - Hjaj! Csoda! - suttogja a kis angyal.
templom. Az ajtóban még mozgás, hát csak ülnek tovább, - Hát bizony. A mai világban ...
sõt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés - És most mit csinálnak?
nem szereti a tolongást. De egyébként is ráér. Félszemmel - Nézz utánuk, fiam. A két öreg közben Illés háza elé ér. 
odapislant Mátéra, hogy alszik-e már, mozdul-e már, de Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a 
Máté nem mozdul. Amilyen kutya, konok ember volt reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák.
világéletében, azt várja - gondolja Illés - hogy én menjek - Gyere be, Máté, rég voltál nálunk - mondja Illés. Lángost 
elõbb. De abból nem eszel! Pedig már a gyertyát is sütött a lányom...
eloltotta a dékán. Azaz a harangozó, szóval a sekrestyés. A kis angyal kérdõn néz a fõszentre:
Azután: csend. Illés gondol erre, gondol arra, állát - Mi az a „lángos”,  Szentatyám?
behúzza a meleg nyakravalóba és a szeme szép lassan 

A toronyban ekkor hetet ütött az óra. S e földi hangtól lecsukódik.
megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha - Nem! - ijed meg. - ezt igazán nem szabad - s Mátéra néz, 
ott maradt volna az arcukon…aki úgy látszik elaludt. Hö-hö-hö. Ez hát a híres? - 

Nem máshol történt ez, hanem Rimócon, ahol Egyébként… béke veled! ilyet már többször hallottam másoktól, de magamban 
mindig kétségbe vontam, gondoltam csak félreértett 

Sikeresen átvészeltem életem elsõ elutasított, de mégis valami mozdulatot a tapasztaló. De nem volt ebben mit 

megszerzett békecsókját. félreérteni. Egy olyan valaki nyújtotta nekem a kezét 
békére, majd húzta egyértelmûen vissza, akinek én a 

A szentmise keretében, mikor is a pap azt mondja: nevét sem tudom. Sem azt, hogy hol lakik, kinek a kije. 
„Köszöntsétek egymást a béke jelével!”, mire a nép a Bár Õ, gondolom, tudja, hogy én ki vagyok. De akiktõl 
„Legyen békesség köztünk mindenkor!” választ adja, úgy hallottam már ilyet, azok ismerték azt, aki elkövette ezt 
hívják, hogy békecsók. Nem a neve a lényeg, hanem az velük. Vajon tudják ezek az emberek, hogy mit 
aktus, hogy áldozás elõtt embertársainkkal is meg- cselekszenek? A jézusi idézet jut az ember eszébe: 
békélünk, MEGBOCSÁJTUNK nekik. A mise elején a „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 
bûnbánati részben fogalmazzunk úgy, hogy Istennel cselekszenek” (Lk 23,34). De itt, egy faluban, egy 
és magunkkal rendezzük a bûnbocsánat azon részét, templomban, egy eléggé megszabott liturgiai rendben 
mikor mi vagyunk a bûnösök. Bocsánatot kérünk az emberek tudják, hogy mit kell tenni, tudják, hogy 
azokért a bûnökért, amiket szóval, cselekedettel vagy mit tesznek, illetve, hogy mikor tesznek olyat, ami nem 
mulasztással vétettünk az isteni törvények vagy fele- jó.
barátaink, testvéreink, bárki ellen. Kis kitérõ itt, hogy a 

Bûn az, ha nem bocsájtunk meg? Bûn az, ha keresztények ugye megbocsájtanak annak, aki kéri a 
megbotránkoztatjuk a többi templomba járót? Hogyan bûnbocsánatot és õszintén vezekel érte („mea culpa”). 
várhatja el valaki, hogy megbocsássanak neki, ha õ A bûnrõl sokan azt hiszik, csak ez a része létezik és 
nem bocsájt meg? Miért jár valaki a templomba, ha gyakran megfeledkeznek a másik oldalról. Amikor 
nem azért, hogy bocsánatot nyerjen és megbocsásson? kárunkra vagy ellenünk követtek el bûnt mások: azt 
Hogy mer áldozni? Elgondolkodik azon, amit tesz? nekünk kell megbocsájtanunk. A mise elején a többiek, 
Vagy fel sem fogja?akik ott vannak, a templom bármely szegletében, akár 

abban a padban is, ahol mi vagyunk, szintén meg- Jól tettem, hogy mégis megfogtam a kezét? Azt 
bánják bûneiket, és bocsánatot kérnek, nem csak gondolom igen. Én megbocsájtottam neki. Azért írtam 
Istentõl, de tõlünk is, bármiért, amit elkövettek. És a ezt le, hátha elolvassa, és akkor talán nem felejt el a 
békecsók az a része a misének, ahol kinyilvánítjuk azt, következõ mise bûnbánati részében erre is gondolni. 
hogy mi mindazokkal, akik ott vannak a misén, És ha a kedves olvasók között van olyan, aki csinált 
békében vagyunk, megbocsájtást kértünk tõlük, és már ilyet, fõleg ha szándékosan, akkor az gondolja át, 
megbocsájtottunk nekik. Mélyebben belegondolva hogy miért jár egyáltalán templomba! Nincs ebben 
szép és végeredményben praktikus az, hogy a bocsá- semmi felháborító. Aki templomba, misére azért jár, 
natkéréstõl (mise eleje) egészen addig ad idõt a liturgia hogy imádkozzon a többiekkel, hogy tanuljon, töltõd-
a béke kinyilvánításra, amíg csak lehet (szinte az áldo- jön, bocsánatot kérjen, kapjon és adjon, hogy részt 
zás megkezdéséig). És ezután lehet áldozni. Az mehet vegyen az eucharisztiában, az érti amit leírtam. Aki 
áldozni, aki bocsánatot kért, megbocsájtást nyert és aki azért jár a templomba, hogy megnézze, hogy ki ment 
megbocsájtott felebarátainak. még oda, ki nem ment, hogy kin milyen ruha van, ki 

Nemrég történt meg velem életemben elõször, és kivel ment, ki késett, vagy azt hallgatja ki mit pletykál, 
remélem utoljára, hogy nem kaptam meg a békecsókot. mit mond, az tulajdonképpen bûnt követ el: 
Hogy mindenkinek egyértelmû legyen, itt nem egy mulasztással. Lehet, hogy rosszabb, mintha nem men-
pusziról van szó, hanem a „Béke veled! – És a Te ne.
lelkeddel!” párbeszédrõl és az alatta nyújtott kéz-
fogásról. Egészen részletesen mondva, de a személyi- „ismerhetem az összes titkokat ... odaadhatom a 
ségi jogokat nem tiporva: templomlátogató felebará- testemet is égõ áldozatul, ha szeretet nincs bennem, 
tom a mise korábbi részében nem látta, hogy én ott mit sem használ nekem.”                                    (1Kor 13)
vagyok a közelében, békecsókkor ugye a kézfogás 

Bablena Feriokán körbenéz az ember (legtöbben mosolyogva, mi-
vel ez egy kifejezetten örömteli rész), ahogy a szemem-
be nézett láttam a felismerést, és a kezét azon nyomban 
visszahúzta, próbálta azt másnak nyújtani. Nem tu-
dom, hogy jutottam döntésre ilyen gyorsan, de utána 
nyúltam, és nem erõsen, csak határozottan megfogtam 
a kezét, és mosolyogva mondtam, hogy „Béke veled!”. 
Zavart bólogatás volt a válasz. Az igazán meglepõ az 
volt, hogy ezután áldozott.

Rimóci kitüntetettek
Elõször 1954. november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Ebbõl az 
alkalomból a Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy 1988-tól kezdõdõen november 
27-én legyen a VÉRADÓK NAPJA. Ezen a napon nemcsak a Magyar Vöröskereszt, hanem 
annak szervezetei is számos helyen köszöntik a jubiláló véradókat. A szécsényi járás jubiláló 
véradóit is évrõl-évre meginvitáltam egy köszöntõ rendezvényre, mely sajnos ez évben 
egészségügyi állapotom miatt elmaradt, de ha sikerül, év elején bepótoljuk. A rimóciak azonban 
így sem maradtak kitüntetés nélkül, mivel két személyt felterjesztettem a Vöröskereszt 
vezetõsége számára, hogy megköszönjük munkájukat.
2018. november 27-én Budapesten a Gerbeaud Házban Humanyné 
Vincze Nikolett átvehette a Magyar Vöröskereszt Országos 
Vezetõsége EZÜST EMLÉKÉRMÉT a véradó mozgalomért kifejtett 

tevékenységéért. Niki nemcsak évek óta segíti a rimóci véradásszervezést, hanem a jelenlegi 
munkahelyén, jegyzõként is segíti az endrefalvai, szalmatercsi és a szécsényfelfalui véradások 
megszervezését, azokat a helyi újságokban, az interneten is rendszeresen népszerûsíti.
A másik kitüntetett, Szabó Vilmos vállalkozó, aki évtizedek óta kiemelkedõen támogatja a 
Magyar Vöröskereszt munkáját, sok esetben ingyen szállítással, adományokkal segíti a 
véradásokat, véradókat. Minden ünnepséget támogat, kérésünkre, megkeresésünkre sosem 
mond nemet, mindig talál valami megoldást az együttmûködésre. Mindkettõjük munkáját ezúton 
is köszönöm és kitüntetésükhöz ezúton is gratulálok!

dr. Horváthné Németh Éva megyei véradó koordinátor
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
nevezte”. Teljesen átadta magát a Szentlélek vezetésének. Újra advent, közeledik a karácsony
Nap, mint nap megélte: „Istenem, legyen meg a te Az adventi idõszak az Úr Jézus Krisztus hármas 
akaratod”. Felismerte, hogy az ember akkor találja meg eljövetelérõl beszél:
élete értelmét és beteljesülését, ha átadja magát Istennek. 1. Jézus Krisztus elsõ eljövetele az õ test szerinti 
Olyan volt mint egy üres kehely. Azért volt alkalmas arra, születése. Ezt az eljövetelt várta a nép, azt hirdették a 
hogy Isten betöltse õt, hogy Isten fia, Jézus Krisztus testet próféták. Karácsony ennek az Úr jövetnek, vagyis Jézus 
öltsön benne.test szerinti születésének az ünnepe.

2. Másodszor jön el az Úr minden hívõ emberhez Ebben rejlik Mária nagysága. Ebben az Istenben való 
egyénileg, amikor megjelenik személyes hitben és hit figyelésben lett mindannyiunk példaképe. Ha ezt 
szerinti keresztény életben. Ez az eljövetel tulajdon- gyakoroljuk most ádventben, mi is Jézust adhatjuk 
képpen egy egész életen árt tart, tökéletesedik, amikor környezetünknek, hozzátartozóinknak, embertársaink-
egyre jobban beengedjük életünkbe Urunkat, Jézus nak. Ha ebben az álladó jóravaló törekvésben, állandó 
Krisztust. Ez az eljövetel személyes találkozások sorozata megújulásban élünk, igazi születésnapi ajándék leszünk 
Jézus Krisztussal az Egyházban, az Egyház tanításában, Jézusnak. Ádventben különféle gyakorlatokat 
szentségeiben és embertestvéreinkben. Ezeken a ajánlhatunk fel, amelyek Jézusra figyelmeztetnek. 
találkozásoknak betetõzése lesz halálunk pillanata és Advent például alkalmas idõ a fegyelmezett életmód 
attól kezdve örökre együtt leszünk az Urunkkal, Jézus 

gyakorlására. Káros szenvedélyek mérsékelésére, 
Krisztussal és mindazokkal, akik befogadták földi 

elhagyására. Önuralom gyakorlására: pl. bizonyos 
életükbe Jézus Krisztust.

napon, napokon vagy egész ádventben csokoládé vagy 
3. Harmadszorra jön el az Úr a világ végén. Amikor a 

italmentes napok tartása. Csak értékes, szép, hasznos 
régi világ elpusztul. Elkezdõdik az új ég, új föld és 

esetekben történik a tv-nézés, internet bekapcsolása… 
elkezdõdik a Krisztusban élõ, feltámadt emberiség új 

Rengeteg idõt megspórolhatunk, jó dolgokra, imádságra, élete. Számunkra a világ vége bár súlyos figyelmeztetés 
egymásra, közös programokra, pihenésre.készenlétre elsõsorban nem ijesztõ tanítás. Ellenkezõleg! 

Más valaki elhatározza, hogy elmegy hajnali misére, A legnagyobb bíztatás, hogy Isten szeretete, igazsága a 
vagy sohasem fogja elmulasztani a reggeli és esti imát. világ minden hamissága és igazságtalansága ellenére 
Vannak, akik az adventi gyertyákat elnevezi, és éli. Elsõ gyõzni fog. Tehát érdemes feltétel nélkül „rátenni” 
gyertya: Imádság, Isten kapcsolat gyertyája. (Ima, életünket Jézus Krisztusra.
szentmise, gyónás, áldozás.) Második gyertya: tiszta, Az Úr elsõ eljövetele már megtörtént. Hogy a 
jótékony beszéd, udvarias- tisztelettudó szavak. harmadik eljövetel mikor lesz pontosan, senki nem tudja 
Harmadik gyertya: kötelesség, helytállás, megbízhatóság a földön. Azt azonban tudjuk, hogy a második eljövetel 
gyertyája. Negyedik gyertya öröm gyertyája, egymásra rajtunk múlik. Mi tehát a feladatunk? Állandó megújulás. 

figyelés, segítés….Jézus Krisztus segítségünkre van Egyháza tanírásával, 

Gyakran mondogatjuk: Istenem legyen meg a te akara-szentségeivel. Ebben segítenek az adventi programok.

tod. Szeretném, hogy a gyakorlatok által Isten szép terve való-

suljon meg életemben és a rám bízottak életében. Mária légy 

segítségemre, légy oltalmazóm. Szeretném példádat követni. 

Néhány történet, ami példát és erõt ad a saját és rám 
bízottak életéhez.

Figyeld az utat!

Az életen csak egyszer megyünk végig. Az út és idõ, 

amelyen áthaladunk, soha többé nem tér vissza.

Figyeld tehát az utat! Ami jót, szívességet és szeretetet 

adhatsz, rögtön add! Használd ki az alkalmat minden 

pillanatban nemes dolgokra, mert az úton visszafelé 

menni nem lehet.
Hogyan készülünk karácsonyra? Légy bátor és éber! Figyelj erõsen, mert veled is 

megtörténik – amit az emmauszi tanítványokkal - , hogy Ebben legfõbb példaképünk Szûz Mária. Ádvent elején 
erre hívja fel figyelmünket a szép Mária ünnepünk: Szûz melléd csatlakozik valaki, akinek rejtett dicsõségét csak 

Mária Szeplõtelen Fogantatásának Ünnepe. késõbb veszed észre… Ami annyit 
jelent, hogy Szûz Mária Szent Anna édesanyja méhében A szeretet hatalma
történõ foganása pillanatától kezdve mentes volt az Nagy volt a riadalom az elmegyógyintézetben. Két 
eredendõ bûntõl és minden más bûntõl. Születése után, veszedelmes, nyugtalan beteg szabadult ki, és vérben 
Mária tudatosan vállalta ezt a bûn nélküli életet. Angyali forgó szemekkel támadott meg mindenkit, aki útjukba 
üdvözletben Gábor angyal „kegyelemmel teljesnek került. 

Meglátta ezt az egyik szelíd ápolónõ. Az õrültek után Programjaink:
szaladt, rájuk nézett és megsimogatta õket, majd 1. Adventi hajnali és esti misék
karonfogva visszasétált velük a cellájukba. Kedd, csütörtök reggel 6 óra; péntek 6 óra, szombat este 5 óra, 

- Hogyan csinálta ezt? – kérdezték a csodálkozók. vasárnap délelõtt 11 óra. A szentmisék elõtt fél órával 
- Szeretettel - hangzott az egyszerû felelet. gyóntatás. Kérem a testvéreket, fiatalokat, és a diákokat, 
Igen, a szeretet sugárzását mindenki megérzi és hogy már az advent elején végezzék el szentgyónásukat. 

megszelídül hatalmától. A szeretet a legnagyobb Így, szép lelkülettel, adventi gyakorlatokkal készülhe-
csodatevõ hatalom a földön, de csak az tud csodát tünk Jézus születésnapjára. Szentgyónásunkra az ima-
mûvelni vele, aki nagyon tud szeretni. könyvbõl készüljünk. Adventi vasárnapok elõtti szom-

– Próbáld meg! baton, szentmise után a nagykeresztnél a falu adventi 
koszorúján gyertyagyújtás. Advent 3. vasárnapja elõtti 

Karácsony
szombaton, a gyertyagyújtás után a templom elõtti téren a 

Az esztendõ legboldogabb napja. A kisded Jézus sze-
Szent József Szövetség tagjai szerény megvendégelést adnak.

retetet, békességet, örömet és boldogságot hozott a földre.
2. December 8-án Boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen 

Tedd most félre a gondokat, haragot, keserûséget és a Fogantatásának Ünnep.
bánatot! A Megváltó mindannyiunkhoz jött! - December 8-án (szombaton) este 5 órakor szentmise.

Tárd ki lelked ajtaját a drága Vendég elõtt, fogadd el 3. Szent Miklós tiszteletére búcsú szentmise:
ajándékait és tartsd meg egész életeden át! Így minden - December 9. (vasárnap) délelõtt 11 órakor. A szentmise 
napod karácsonnyá válik! végén, a gyerekek örömére rövid látogatást tesz a 

Mikulás. Hívek pedig átvonulnak a Gondozási Központ Búcsúzunk az esztendõtõl!
épületébe, ahol I-II világháborús kiállítással várnak Menj bátran elõre; remegõ lábak könnyen botlanak, 
bennünket. A megnyitó után a kiállítás megáldása míg a biztos léptek alatt a kemény göröngyök is porra 
következik, utána a kiállítás megtekinthetõ lesz.válnak! Ne félj senkitõl és semmitõl, mert ha lelki-
4. Szent Család áhítat:ismereted tiszta, senki nem árthat neked!
- December 15-tõl kezdõdik, a hívek szervezésében. A Ne gyûjts fölösleges javakra, mert azok csak vissza-
Szentcsalád eszményképei: Jézus, Mária, Szent József.tartanak az elõrejutásban!
5. Karácsonyi miserend:Ne légy szájmarkos, hanem a tettek embere!
- December 24-én az éjféli szentmise elõtt 11-tõl Szentcsalád Dobálj le magadról minden fölösleges terhet, egyedüli 
áhítat a csoportok egyetértõ beosztásával a templomban, legyen az életed keresztje, amelyet hordozz örömmel, 
majd éjféli szentmise.alázatos szívvel és zúglódás nélkül! Lehetséges, ez lesz a 
- December 25-én karácsonykor délelõtt 11 órakor szentmise.kulcs kezedben az örökkévalóság kapujához!
- December 26-án karácsony másnapján szintén délelõtt 11 Légy mindig vidám, vidíts fel másokat is, segíts ott, 
órakor szentmise. Délután 3 órakor karácsonyi áhítat: ahol csak tudsz! Ne ess kétségbe, erre nincs okod, gondolj 
Pásztorjáték, versek énekek; fúvós zenekar és harmonikások Jézus gyönyörû ígéretére: „Én veletek vagyok minden 
teszik színessé az összejövetelt.nap, a világ végezetéig”   (Mt 28,20). 
6. Hálaadás:
- December 30-én (Szentcsalád vasárnapja) délelõtt 11 Adventi imádság
órakor szentmise, utána megáldjuk a családokat; december 

Urunk Jézus Krisztus, várjuk eljöveteled, 31-én este 5 órakor évvégi hálaadó szentmise. Egyben 
várjuk a békét, beszámoló az egyházközség hitéleti és anyagi dolgairól. 

mert annyi békétlenség van kívül a világban 7. Újév elsõ szentmiséje
és bent a szívünkben!  - Január 1. délelõtt 11 órakor. 

Várjuk eljöveteled, Lelkiekben megújulást, tartalmas adventi elõkészületet,
és áldott karácsonyi ünnepeket kívánok az mert az igazságra éhezünk,

Egyházközség nevében!és annyi igazságtalanság sújtja a népeket
Szeretettel: József atyaés az embereket!

Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,

és mindnyájan a bajok és a bûnök bilincseiben
kínlódunk.

Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk.

Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek

egymással szemben.
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet

megtapasztalhassuk életünkben.
Kérünk, hallgass meg minket.

Ámen
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