Ára: 200,-Ft
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A felnõtt labdarúgó bajnokság végeredménye:

Váratlan gyõzelemmel zárta
a szezont felnõtt csapatunk

XXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

26. forduló: Rimóc-Berkenye 2-1 (2-0)
Vezette: Baranyi G. (Budveszel L., Lukács L.)
Rimóc: Janusek D. – Laczkó Zs., Juhász I., Oláh Á., Rácz I. - Árva
R., Bangó R., Kis P. (Deák G. 75.), Bangó N. - Bada N., Kormány
R. (Bada V. 62.). Csapatvezetõ: Jusztin Bertalan.
Sárga lap: Bangó N. ill. Rottek P., Horváth G., Doman G., Bõgér D.
Gól: Laczkó Zs. (4.), Bada N. (62.) ill. Greff Á. (79.)
Finoman szólva sem várt meglepetést hoztak tetõ alá a remek
diadalt elérõ hazaiak. A rendkívül motivált társaság már a
negyedik percben mattolta eléggé indiszponált ellenfelét, majd
kellett kis idõ, míg felocsúdtak a sokkból a tartalékos, nem túl jó
napot kifogó berkenyeiek. A kiegyenlített mérkõzésen ahogy
teltek-múltak a percek, úgy eszmélt egyre erõteljesebben a
hátrányban lévõ brigád, de már nem találtak be a szünetig. A
térfélcserét követõen is támadtak a vendégek, a találkozó
kétharmadánál mégis a rimóciak növelték fórjukat. Már a
véghajrában járva erõteljesebb rohamozott a bronzmedáliával
záró legénység, nagy nehezen szépítettek is, de a jól védõ ifjú
hálóõr, Janusek viszont a hátralévõ idõben már lehúzta a rolót,
így az alsóházi együttes figyelemre méltó, kettõ-egyes gyõzelmet elkönyvelve vonulhatott le a játéktérrõl.
Jusztin Bertalan: CSAPATUNK az ifi kapusunk vezérletével,
némi sportszerencsével, kisebbfajta csodát tett a jobb erõkbõl
álló vendégek legyõzésével, amelyhez szívbõl gratulálok
mindenkinek! Megköszönöm a berkenyei csapat és German
József úrnak, sportemberhez méltó, baráti, biztató szavait, akár
sokat is jelenthet a jövõnket illetõen, egyben gratulálok neki és
csapatának az elért bajnoki harmadik helyezéshez.
Aranyos Imre: Elég tartalékosan álltunk föl, a hazai csapat
lelkesen futballozott. A második félidõ végén igyekeztünk
kiegyenlíteni, de sajnos helyzeteinkbõl nem sikerült újabb gólt
elérnünk. A bajnokság végére kicsit leeresztettünk, ettõl
függetlenül azonban gratulálok a csapat egész éves munkájához,
megküzdöttünk azért, hogy a harmadik helyen tudjunk végezni.
Szívbõl gratulálok a hazaiaknak a gyõzelemhez! Köszönjük a
támogatást községünknek és vezetõségünknek.

A ifjúsági labdarúgó bajnokság végeredménye:

A serdülõ labdarúgó bajnokság végeredménye:

Rimóci Öregfiúk csapata

8

7

„Rendületlenül a hitben”

Tamás Patrik:

Több rosszat ne

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök aranymiséjén

3

(Forrás: nogradifoci.hu)
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Albert Einstein

11

4

Szent Jakab hava

,,Amit nem tudsz egyszerûen elmagyarázni, azt nem is érted egészen.’’

Rimóc SE statisztikái:
Helyezés a bajnokság végén:
13. Rimóc 26
3
2
21
23 - 89
Az elsõ félév (õszi) helyezés:
13. Rimóc 13
1
0
12
12 - 54
A második félév (tavaszi) helyezés:
13. Rimóc 13
2
2
9
11 - 35
A hazai pályán lejátszott mérkõzések tabellája:
14. Rimóc 13
1
1
11
10 - 42
Az idegenbeli szereplés tabellája:
11. Rimóc 13
2
1
10
13 - 47

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Álló sor: Kelecsényi Tamás, Kurucz Károly, Rigó Attila,
Vaskor János, Laczkó Tamás, Szitás Máté
Guggoló sor: Holecz Ferenc, Vankó Sándor, Kuris Péter,
Laczkó Péter, Vincze Benjámin, Szeles László

Rimóci Újság - Független falusi havilap.
Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
Állandó munkatársak: Bablena Ferenc, Beszkid Andor, 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.

Mindenhol csak fegyverek.
Már az április végi Láthatatlan gonosz kezek.
Katolikus Férfiszövetsé- Fojtogatnak az emberek,
gek Országos Találkozó- Így semmit nem ígérhetek.
ján tudomást szereztünk
Csak várom,
arról, hogy 2016. június
19.én vasárnap a váci hogy jobb legyen.
székesegyházban lesz A világ több rosszat
Miklós püspök atya ne vegyen.
p a p p á - s z e n t e l é s é n e k A gyerek több rosszat
50. évfordulójára bemu- ne egyen.
tatott hálaadó szentmise.
A felnõtt több rosszat
A Rimóci Szent József ne tegyen.
Katolikus Férfiszövetség
tagjaiban rögtön megfo- Az író több rosszat
galmazódott a gondolat, hogy jó és üdvös lenne részt venni a szentmisén. ne írjon.
Mindjárt indult is a szervezés. A rimóci buszra tizenegy néhány jelentkezõ Az anyuka többet
volt, elsõsorban a férfiszövetség tagjai és néhány házastárs.
ne sírjon.
Az aranymise elõtti hét közepén kiderült  a nagyobb számú érdeklõdõ Az apuka keveset
miatt  hogy egy 48 fõs autóbusz indul vasárnap reggel nyolckor a templom
dolgozzon.
elõl. Végül is összesen 28an indultunk Vácra. Útközben nem maradhatott el az
A világunk többet
ima és elhangzott néhány szép ének is.
gondozzon.
Idejében érkeztünk és sikerült leparkolni a közeli Duna partján. Kicsi
elõrelátásnak köszönhetõen többeknek még ülõhely is akadt. A hosszú Nem kell más, csak béke.
szertartás elején a férfiszövetség tagjai két lovagrenddel és több cserkész- Az ég gyönyörû kéke.
csapattal álltak sorfalat az érkezõ papoknak, püspököknek és természetesen az
Az ember lelkének fénye.
aranymiséjét ünneplõ Miklós püspök atyának is. A misén részt vett Dr. Erdõ
Nem más, csak az kéne.
Péter bíboros, érsek úr is.
(Folytatás a 14. oldalon)

Július 4. (hétfõ)
Július 15-16-17.
Július 24. (vasárnap)
00

19
Július 24. (vasrnap)
Augusztus 2. (kedd)
Augusztus 6. (szombat)
1600
00
20
30
23

PARLAGFÛ ELLENÕRZÉS RIMÓCON
PLÉBÁNIAI JÁTSZÓHÁZAS NAPOK
SZENT ANNA NAPI PALÓC BÚCSÚ
BALASSAGYARMATON
BÁBSZÍNHÁZ FELNÕTTEKNEK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
IDÕSEK ÉS BETEGEK BÚCSÚJA A SZENTKÚTON
FALUNAP
SIPOS F. TAMÁS
ISMERÕS ARCOK
GERI-BETLI DUÓ
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl

2016 JÚLIUS

HÍREK
Megyei bajnok a Rimóc Ifi!

T Á J É K O Z TAT Ó

A nyári szünet elõtti utolsó rendes képviselõ-testületi
ülésre 2016. június 23. napján került sor.
A képviselõk beszámolókat és tájékoztatókat tárgyaltak
és hallgathattak meg a következõ külsõs elõterjesztõktõl:
1. Szécsény város rendõrkapitánya képviseletében Kocsó
Bálint rendõr százados Rimóc község közbiztonsági
helyzetérõl számolt be.
2. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség
beszámolóját Okolenszki Gábor tû. alezredes írásban
küldte meg.
3. A Rimóc Polgárõr Egyesületet Vanyáné Erdélyi Márta
képviselte, az egyesület tevékenységérõl Péter Zsolt
elnök küldött írásos elõterjesztést.
4. A Rimóci Nyulacska Óvoda tevékenységérõl Virágné
Csábi Adrienn intézményvezetõ szólt.
5. A Virágsziget Szociális Társulás Rimóci Gondozási
Központja beszámolóját Bablena Péterné ismertette.
6. A Rimóci Ifjúsági Egyesület tevékenységérõl Bablena
Ferenc készített ismertetõt.
A beszámolókat követõen került sor az augusztus 6-án
megrendezésre kerülõ Falunaphoz kapcsolódó rendezvények és aktualitások megbeszélésére.
Az egyebek napirendi pont kertében élelmezésvezetõi
pályázat kiírásáról született döntés, valamint az Egészséges Rimócért Közalapítvány megszüntetéséhez kapcsolódó feladatokról tárgyalt a testület.
dr. László Tünde

KITÜNTETÉS
Kitüntették
Beszkid Andort,
Rimóc község polgármesterét!
A Magyar
Önkormányzatok
Szövetsége 2016.
június 24-25.-én
megrendezte a
Magyar Polgármesterek XI. Világtalálkozóját, amelynek egyik
helyszíne a Gödöllõi Királyi Kastély
Lovarda terme
volt. A találkozó fõ
témája volt az önkormányzatok jelene és jövõje határainkon innen és túl.
A rendezvényen ez alkalommal is átadásra kerültek a
Polgármesteri Ezüstlánc díj, valamint Polgármesteri
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26. forduló Rimóc – Berkenye 7-2 (4-1)

Rimóc Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdésében

Kiszolgáló épület a sportpályán

kapott felhatalmazás alapján

Június hónapban megkezdõdött a rimóci sportöltözõ
bejáratánál lévõ kiszolgáló épület felépítése, melyben
többek között raktárak, mosdók és büfé is kialakításra kerül.
Az épület fülépítését a TAO (Társasági Adókról és
Osztalékokról szóló) törvénynek köszönhetõen sikerült
finanszíroznia a Rimóci Sport Egyesületnek. Reméljük az
épület jó szolgálatot tesz a jövõben. Ismét egy fejlesztéssel
gazdagodik a településünk és az itt lakók egyaránt.

2015. július 4-tõl július 29-ig
igazgatási szünetet rendelt el
a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az igazgatási szünet alatt
az ügyfélfogadás szünetel.

Végre megérkeztek a településre a szelektív
hulladékgyûjtõk! Mostantól külön gyûjthetjük
a mûanyagot, a papírt és az üveget!

A kérelmeket a bejárat mellett lévõ
postaládába szíveskedjenek bedobni.
Rimóc, 2016. június 27.
dr. László Tünde
aljegyzõ

Aranygyûrûk, a kiemelkedõ polgármesteri munkát
végzõ településvezetõk számára.
Örömmel értesültünk róla, hogy településünk
polgármestere, Beszkid Andor is a díjazottak között volt
és eddigi munkájáért Polgármesteri Aranygyûrût
vehetett át.

KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY CSAK
ÉS KIZÁRÓLAG A FELIRATNAK MEGFELELÕEN
HELYEZZÉK EL BENNE
A SZELEKTÍV HULLADÉKOT!
3 gyûjtõsziget áll a település lakosainak szolgálatára:

Rimóc: Janusek – Puszta E., Sporner A., Rácz A., Kõmûves
T. - Csík Cs., Imre Z. (Percze E), Szoldatics D., Balázs G. Csík R., Oláh B. (Bangó R.)
Gól: Balázs Gergõ (2), Rácz A. (4), Szoldatics D.
Sárga lap: Janusek D., Bangó R.
A bajnokság kezdete elõtt már elterveztük, hogy meg
szeretnénk nyerni ezt a szezont, amihez nagyon határozottan állt a csapat. Az elsõ mérkõzés után nem sokan hitték
volna, hogy ez sikerülni fog, hiszen nagy nehezen csak 1-0
arányban tudtuk legyõzni Palotás csapatát, de a folytatásban még jobban összeszoktunk, jobb játékot nyújtottunk és
bebizonyítottuk mindenki számára, hogy jóval erõsebb
csapat vagyunk a látottak alapján. A 19 gyõzelem mellett
119 rúgott és 13 kapott gólt, valamint egy vereséget sikerült
produkálnunk, azt hiszem ez magáért beszél. Nagyon nagy
élmény volt számunkra ez a szezon, fõleg hogy a rivális
csapat (Szécsény) ellen lettünk aranyérmesek az utolsó
elõtti mérkõzésen. Én úgy gondolom ezt nagyon megérdemeltük, és szépen megvalósítottuk a célunkat, rég
láttam már a csapatot ennyire egységesnek, jókedvûnek és
kitartónak, de ez az edzõnkrõl, Laczkó Péterrõl is elmondható, köszönjük neki az egész éves munkáját, valamint
Holecz Feri bá'-nak a meccsek elõtti biztatását és támogatását, és ne feledkezzünk meg a remek fotósunkról sem,
Jusztin Biankáról, nélkülük nem sikerült volna! Én sok ilyen
szezont kívánok még a rimóci csapatnak, meglátjuk a
következõ szezonra mik az esélyek, és elõfordulhat a
címvédés!

HAJRÁ RIMÓC !!!
Oláh Bence

1. Az Akácos út és a Rákóczi út sarkán a Gyerekháznál
2. A Polgárõr iroda mellett a Hajni Vegyesbolt
és a Coop üzlet mögötti udvarban
3. A Bem apó út kezdetén a falu bejáratánál

Gyûjtsük szelektíven a szemetet,
ezzel is óvjuk környezetünket!

Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk és további sikereket kívánunk!
BVÁ

Gólyahír:

Angyal Alina
2016. június 23.

Szülõk: Kormány Violetta és Angyal Gyula

Akiér t a harang szólt...

V

Legutolsó újságunk megjelenése óta
községünkben nem volt haláleset.

V

Álló sor: Holecz Ferenc, Laczkó Péter, Csík Csaba,
Oláh Ákos, Csík Rómeó, Oláh Bence, Szoldatics Dávid,
Puszta Erik, Kormány Richárd, Balázs Gergõ,
Kõmûves Tamás
Guggoló sor: Bangó Ronald, Rácz Adrián, Janusek Dániel,
Imre Zoltán (Csk), Sporner Adrián, Percze Erik
A képrõl hiányzik: Percze Kristóf, Csuka Zsolt,
Juhász Gergõ, Tihanyi Alex, Laczkó Dominik,
Jusztin Milán, Bada Norbert, Pásztor Balázs
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(Folytatás az 1. oldalról) A mise végén nagyon sokan
köszöntötték az igen népszerû, szeretett püspököt. A
székesegyház elõtt sikerült átadnunk a férfiszövetség
ajándékát, melyet hálás szívvel és meleg szavakkal
köszönt meg a püspök úr.
A Váci Férfiszövetség meghívására másnap este
Szokolyán részt vettünk néhányan egy bensõséges a
püspök atya tiszteletére adott vacsorán. Itt még inkább
megismerkedtünk vele, megosztotta velünk élete egy
egy kedves emlékét, igazi barátként beszélt terveirõl,
gondjairól.
Végezetül koccintottunk az egészségére, azt kívánva, hogy a Jó Isten tartsa meg még õt sokáig erõben,
egészségben mindannyiunk javára.
Beszkid János

2016 JÚLIUS

2016 JÚLIUS
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Adóslista 2016. június 1-jei 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 hetente frissülõ listáját. Az újságban elsõként megjelenõ lajstrom a 2016.
június 1-jei állapotnak megfelelõ adósokat tartalmazza.
dr. László Tünde

Név

Utca, házszám

AND-ROLL Kft

Kossuth út 15.

Árva Gyöngyi

Magashegyi út 5.

BACKDOOR Trans Kft István király út 1.

Kommunális
adó

Gépjármû
adó

Helyi
Talajterhelési
iparûzési adó
díj

201.076

Pótlék

Összesen:

30.132

231.208

60.379

1147

61.526

1.540.238

25.512

1.565.750

64.154

115.754

1.278

75.504

81.346

189.076

1.083

84.983

103.619

171.119

50.199

118.799

51.600

Bada Ottó

Magashegyi út 52.

Bada Tamás

Hunyadi út 58.

Bada Tibor

Akácos út 26.

Bangó Árpád

Hunyadi út 28.

Bangó Gábor ifj

Hunyadi út 46.

Bangó Gyula

Hunyadi út 44.

DEPO General Kft

Akácos út 21.

119.000

8.705

127.705

Energia Komfort Kft

Szécsényi út 26.

237.100

24.597

261.697

Fa-Gyöngye Bt

Temetõ út 17.

61.000

29.395

90.395

Fanvitex Bt

Temetõ út 10.

102.713

45.968

250.682

Laczkó Béla

Petõfi út 20.

188.200

60.579

248.779

Laczkó Vilmos

Mikszáth út 1.

130.100

21.629

151.729

Mócsány István

Nagykert út 26.

24.009

202.979

Mócsány István

Magashegyi út 19.

1.649

139.979

Pusoma Józsefné

Akácos út 24.

50.478

102.758

Rácz Róbert

Magashegyi út 54.

41.318

105.168

ST Imánuel Bt

Rákóczi út 16.

251.200

96.215

347.415

Szavanna gh Kft

NYÍREGYHÁZA

141.750

27.981

169.731

Szûcs József

Temetõ út 40.

66.600

249

66.849

Szûcs Péterné

Varsányi út 13.

158.400

5.648

164.048

381.400

323.021

704.421

74.226
52.600

55.130
83.900
67.500

68.600

102.001

178.970
138.330
52.280
63.850

Talpainé E.Zsuzsanna Temetõ út 24.
Vincze Édesség Bt

Balassi B. út 4.

441.749 1.577.750

30.780

2.050.279

VINEX Kft

Balassi B. út 4.

1.224.270 4.355.950

241.496

5.821.716

Virág Tibor

Varsányi út 81.

79.400

515

79.915

Zöld Élet Szoc Szöv.

Nagykert út 31.

18.021

284.177

ZSOM-CAT H. Kft

Csillaghegyi út 4.

528.450

66.043

594.493

225.080 4.000.243 8.355.089

521.456 1.476.766

14.578.634

Összesen:

266.156
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
A nyár beköszöntével szívesen töltöttük idõnket a szabad
levegõn. A szülõkkel és a gyerekekkel kiránduláson vettünk részt
a közeli lovardában. Az Ipoly mentén Szécsényben, festõi
környezetben található a Liget Lovasudvar. A Cserhát szelíd
dombjai, tiszta levegõje, természeti szépségei, kellemes
kikapcsolódást nyújtanak az idelátogatóknak. A lovardában az
állatokhoz értõ, tapasztalt szakemberek segítik a pihenni vágyókat.
Látogatásunk alkalmával, a kisállat simogatóban a gyermekek közelebbrõl is megismerkedhettek az állatokkal. Barátságos
birkák, nyulak, és a baromfiudvar kis lakói várták a gyermekek
simogatását. A ménes békésen legelészett, a bárányok a fûzfák
alatt pihentek. Ebben a harmóniát sugárzó környezetben a
lovaglást is szívesen kipróbálták a gyerekek. A részképességek
fejlõdõsének számtalan területét támogatja a lovaglás. Segíti a
felelõsségérzet kialakulását, bizalom kialakítását, nyitottság,
önbizalom fejlesztés, türelem, fegyelem és önkontroll tanulás,
empátia fejlesztése, kölcsönös tisztelet, de ami a legfontosabb
tapasztalat volt, az az önfeledt szórakozás, amit a ló segítségével
megérezhettek a gyerekek. A lovaglást követõen, a játszótéren
boldogan próbálták ki a családok a fajátékokat. Végül mindenki
elfogyasztotta a finom jégkrémet. A résztvevõk élményekkel
gazdagodva tértek haza a program végeztével.
Szitáné Mócsány Zsuzsa
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Elõrejelzések
II. FÉLÉV
Július 13. Margit - Mérges Margit, mert áldást nem hoz.
Július 20. Illés - Esõs Illés rossz, mert áldást nem hoz.
Jaj neked kánikula, ha Illés próféta a nyakadat megmossa.
Július 25. Jakab - Jakab napja vihart szül,
Magdolna sárban csücsül.
Július 26. Anna - Anna asszony reggele már hûvös, ne játssz vele.
Augusztus 4. Domonkos
- Ha Domonkos forró, kemény tél várható.
Domonkos napján ha esik, a tél szárazsággal telik.
Augusztus 6. Berta - Úr színeváltozása.
Az Úr színeváltozása, a szõlõknek tarkulása.
Augusztus 10. Lõrinc
- Lõrinc napja, ha szép, sok a gyümölcs, és ép.
Lõrinc belekotor a sárgadinnyébe.
Szeptember 1. Egyed
- Egyed ha fenn hordót görget, jól terem jövõre földed.
Ha elmúlt Egyed, a jószág már ehet.
Szeptember 4. Rozália
- Rozália nevének viselõjét megoltalmazza minden bajtól,
járványos betegségtõl.
Szeptember 8. Mária - Kisasszony
Az idõt Kisasszony napja, négy hétre elõre szabja.
Kisasszony hajtja a fecskéket.
Szeptember 29. Mihály
- Szent Mihálykor keleti szél, igen kemény telet ígér.
Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkõztet.
Október 2. Petra, Leodegár
- Leodegár ha lombhullató, örülj, a jövõ év páratlan jó!
Október 21. Orsolya
- Orsolyakor takarítsd be káposztádat,
Simon- Júda hóval tömi be a szádat!
Október 28. Simon- Júdás
- Megérkezett Simon- Júdás, jaj már néked põregatyás!
Rég felírta Noé Tokaj hegyormára,
Hegyaljai kapás várj Simon- Júdásra.
Akár haszon, akár kár, Simon- Júdás a határ (Szüret).
November 1. Marianna - Mindenszentek
Ha esõs Mindenszentek, sok hó lesz rá, figyeljetek!
November 11. Márton
- Márton- napkor ha a lúd jégen áll,
Karácsonykor térdig sárban jár.
Ha Márton napja ködös, zûrzavaros tél lesz;
ha pedig hideg, száraz tél.
A Márton- lúd melle csontja ha világos, hó lesz; ha fekete, esõ.
November 19. Erzsébet
- Ha Erzsébet megrázza pendelyét, leesik az elsõ hó.
November 25. Katalin
- Ha Katalin kopog, akkor a karácsony locsog,
Viszont ha Katalin locsog, akkor a karácsony kopog.
November 30. András - András- napi hó, a vetésnek nem jó.
December 13. Luca
- Szent Lucának híres napja, a napot rövidre szabja.
Ha Luca sárban jár, a karácsony hóban áll.
December 25. Eugénia - Karácsony
A zöld karácsony rossz, fehér húsvétot hoz.
December 27. János
- Ha János- nap borús, a termés igen dús.
December 31. Szilveszter
- Ha Szilveszter nyugszik széllel, az újév derûvel kél fel.
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„Kékpántlika” verseny
2016. június 4-én rendezték meg a
Palóc világtalálkozó elõválogatóját,
amely majd augusztusban lesz háromnapos rendezvény Bátonyterenyén. Ide
jelentkezhettek a kicsiktõl az öregkorúakig. Voltak szép számmal: egy óvodás
kislány, több iskolás, felnõttek, és az idõsebb nyugdíjas korosztály is képviseltette
magát. Különbözõ kategóriában lehetett
indulni. Volt, aki szólóban, mások kisebb
nagyobb csoportban mutatták meg magukat. Voltak népi énekesek, népmesemondók és népi hangszeresek is. A
rendezvény helyszíne a
Gyürky Solymossy Kastély, Kisterenyén egy
csodálatos környezetben volt. A Kisterenyei Palóc asszonykórus nyitotta meg
a rendezvényt, majd az alpolgármester úr
köszöntõje következett. Ezután kezdõdött
a verseny, ami után, amíg a zsûri értékelte
a látottakat és hallottakat, addig a jelenlévõket vendégül látták szendvicsekkel és
üdítõvel. A zsûri minden indulót tovább

juttatott a döntõre, de három kategóriába
sorolta a versenyen indulókat. Gréti
Rimóci csokrot énekelt és kiválóra
minõsítették õt, a mi nagy örömünkre!
Gréti büszke szülei

Véradási statisztika
Különleges hír az, hogy nem arról számolhatunk be egy véradás után, hogy megint csökkent a véradók száma. A
2016. június 26-án községünkben tartott véradáson ugyanis 101 fõ jelent meg, és 26 új véradó volt, melyre az elmúlt
években nem volt példa. Sokunkban felmerült a gondolat, hogy a www.udulnijo.hu oldal felajánlása, a 10.000 Ft értékû
utalvány volt-e csalogató az embereknek, vagy valóban csak segíteni akartak vérükkel? Az biztos, hogy így legalább
van esély arra, hogy aki egyszer már „kipróbálta” a véradást, az talán máskor is szívesen elmegy, ha jön az értesítés.
A legfiatalabb véradók az 1998-ban született Csemer Beáta Ibolya, Bada Klaudia, Abonyi Gabriella voltak, míg a
legidõsebb véradók az 1953-ban született Percze Tibor (54-szeres véradó) és Bangó Elemér (50-szeres véradó) voltak.
A kapott adatok alapján elõször adott vért Rimócon:
1. Abonyi Gabriella (Ludányhalászi)
2. Bada Ádám (Magashegyi út 52.)
3. Bada Alexandra
(Magashegyi út 42.)
4. Bada Anasztázia Mária
(Hunyadi út 50.)
5. Bada Béla (Magashegyi út 44.)
6. Bada Dezsõ (Akácos út 28.)
7. Bada Erik (Akácos út 26.)
8. Bada Gábor (Nemesudvar u. 18.)

9. Bada Irma (Akácos út 38.)
10. Bada Klaudia (Hunyadi út 54/A.)
11. Bada Magdolna (Hunyadi út 52.)
12. Bada Róbert (Hunyadi út 60.)
13. Bada Szimonetta (Hunyadi út 52.)
14. Balog Márió (Hunyadi út 56.)
15. Bangó Arnold (Magashegyi út 37.)
16. Bangó Barna (Magashegyi út 62.)
17. Bangó Ferenc (Magashegyi út 31.)
18. Bangó Róbert (Magashegyi út 29.)

19. Csemer Beáta Ibolya
(Hunyadi út 48.)
20. Gyenes Zsolt Balázs (Szécsény)
21. Kukurta Mónika (Hunyadi út 32.)
22. Laczkó Anasztázia (Jókai u. 1.)
23. Németh István Krisztián
(Varsányi út 89.)
24. Oláh Roland (Akácos út 24.)
25. Pikács Lajosné (Mikszáth út 23.)
26. Rácz Hajnalka (Magashegyi út

A legtöbbszörös véradó, aki az idei júniusi véradásról sem hiányozhatott, Kurtán Attila Mihály, aki 72.
alkalommal adott újra vért. Ezúton is köszönjük mindenki önzetlen segítségét!
Vincze Nikolett
Lássuk a további adatokat:
Vért adott
személyek
száma (fõ)
74

Új véradók
száma (fõ)

101

Kiszûrt
személyek
száma (fõ)
27

2015.06.28

57

12

45

3

2014.06.22

49

3

46

3

2013.06.23

67

12

55

1

2012.06.24

59

11

49

3

2011.06.26

52

9

43

4

Dátum

Megjelentek
száma (fõ)

2016.06.26

26
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Egyébként…
...mindenki azon lovagol, hogy mi a siker, és,
hogy miért nagyobb siker az egyik, mint a
másik? Miért ünneplik jobban az egyiket, mint
a másikat? Pedig emellett észre lehet venni
más kettõsséget is. Mégpedig, hogy nem csak
akkor kell szurkolni, mikor nyerésre állunk.
Engem jobban meglepett az, hogy
mennyien odavannak most a magyar fociért,
mint a rég várt siker. Persze egyébként is
kevesebben vannak oda a többi sportág
világklasszis mûvelõiért, ami önmagában
érthetetlen és bosszantó. Viszont most
mindenki nagy szurkoló akart lenni. Mert most
jó helyen áll a foci. Most mindenki nagyon
szurkol, most mindenki élteti és védi a focit,
és nem csak azért, mert most megérdemlik. A
szurkolást megérdemelnék akkor is, mikor
nem megy nekik. A sok tízezer meg millió
emberbõl a többség azt se tudta korábban,
hogy hol áll a futball. Most meg kifestett
arccal hajráznak. Nem õszinte.
Ugyanígy az élet más területein, nem
csak akkor kellene egy ügy mellé odaállni,
támogatni, amikor az biztosan nyerõ. Pedig ez
a jellemzõ, a legtöbb ember nem meri a szavát
sem felemelni valami ellen, vagy valami
mellett, amíg nem tudja szinte biztosra, hogy
nyerõ helyzetben van. Így nem ér az egész
semmit, ha úgy is nyer. Akkor kell kiállni egy
ügyért, ha az a jó ügy, az az igaz ügy, még
akkor is, ha a bukás borítékolható. Mert csak
akkor lehet egy ember büszke a kiállására,
arra, amit megtett, ha õszintén, tiszta szívbõl
tette. Hiába nyernek meg ezer csatát a
rosszak, és veszítenek ezret a jók, attól a jó
még jó marad, a rossz pedig rossz. A gyáva
ember pedig csak akkor támogatja a jót, ha
gyõz, de mihelyst vesztésre áll, otthagyja. Ne
hagyjuk a MAGYAR csapatOKAT egyedül
küzdeni akkor sem, ha vesztésre állnak, és
akkor sem ha nem a legnépszerûbb táborba
tartoznak.
Az igazság nem jár kötelezõen együtt a
népszerûséggel, és a népszerûség nem garancia a jó ügyre.
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10 évesek lettünk
Jubiláló Plébániai Játszóházas Napok
2006 júliusában született meg az ötlet és a megvalósítása is.
Gondoltuk, hogy milyen jó a nyári szünetbe is ,,összerántani” a
rimóci vagy Rimócon nyaraló gyerekeket. Hiszen a régi
bandázás, az utcákban összeverõdött gyerekcsapatok az új idõk
új szeleivel valahogy elillantak. Elõször arra gondoltunk, hogy a
játék mellett tartalommal is megtöltjük, egy kis beszélgetéssel a
hitrõl, családról…. Aztán annyira jól zárult a rendezvény, hogy
a következõ években 3 napossá nõtte ki magát a kezdeményezés, amolyan ,,ottalvós” jelleggel. Aki akarta kipróbálhatta,
milyen máshol, több gyerekkel együtt lenni, a szülõi háztól éjjel
is távol maradni: táborozni. A szülõket is biztonsággal töltötte
el, hogy a gyerekük közel van, tudják kikkel és mit csinálnak.
Ráadásul a sok helyi támogatónak és együttmûködõ szülõnek
köszönhetõen még pénzbe sem került. Tartalmas napok voltak
mindig: jókedvvel, hittel megtöltve. Gitáros misén vettünk
részt, Hollókõre kirándultunk, vetélkedõket, csoportos
beszélgetéseket szerveztünk, lovagoltunk. Volt tábortûz, esti
mûsor, közös ebédek, éjjeli ,,rendetlenkedések” is. Aludtunk az
iskolában, a vendégházban, a Spotöltözõben. Ha volt is olyan,
ami nem mindenkinek tetszett, mindig helyrebillent az
egyensúly. Megéltünk sok mindent, felsorolni lehetetlen lenne,
nem is célunk. Az azonban mindenképpen, hogy tovább folytassuk az idén is ezt a programot. Július 15-17-ig a Sportöltözõ ad
helyet nekünk. Az idei programot egy ipolytarnóci jó kis
kirándulással is színesíteni tudjuk egy sikeres pályázatnak
köszönhetõen. A rimóci Római Katolikus Egyházközség az
"Alkoss Te is közösséget!" címen kiírt pályázati felhívásra
benyújtott IFJ-GY-16-A-24940 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett, A rimóci közösségépítés kicsi kövei címû pályázatát
az emberi erõforrások minisztere vissza nem térítendõ
támogatásban részesítette. A program egyik rendezvénye a
Plébániai Játszóházas Napok is, így a rendezvény az Emberi
Erõforrások Minisztériumának támogatásával és a Család-,
Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet közremûködésével
valósul meg. De a tarnóci kirándulás mellett sok-sok játék,
beszélgetés, gitározás is vár még ránk, rátok. Csak gyertek el. Ha
valaki nem szeretné az éjjelt is ott tölteni, nyugodtan haza is
mehet, reggel újra csatlakozhat. Ha valaki pedig éjjel gondolná
meg magát, autóval haza is szállítjuk. Kedves szülõk, hozzátok
el csemetéiteket, gyerekek próbáljátok ki magatokat. Ha nem
kóstolsz meg egy gyümölcsöt, sosem tudod meg, hogy egyáltalán ízlene-e neked….
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NYULACSKA HÍREK
„Iskolába íratott már az édesanyám,
itt hagyom a mókáskedvû kicsi óvodám.
Vadvirágos szép óvodám már én elmegyek,
jó mulatást óvodások, kedves gyerekek.”

„Elbúcsúzom én most tõled,
játszottam már eleget,
sírtam is, kacagtam is,
másnak adom a helyemet.”

Búcsúzó cseresznye csoportos gyerekek
Ülõ sor, balról-jobbra: Rácz Natália, Oláh Paulina, Oláh Emília, Csemer Margaréta, Oláh Kiara, Lakatos Angelina
Álló sor, balról jobbra: Csemer Mirjam, Kormány Máté, Bada Alexander, Kis Leila Fatima, Csemer Fruzsina,
Csemer Márk, Tóth Nikolasz, Balázs Mercédesz
Óvodapedagógusok: Molnár Lászlóné, Boldog Bernadett Dajka: Jusztin Béláné
Az együtt töltött éveket hogy még emlékezetesebbé tegyük,
ezért egy kirándulást szerveztünk az iskolába készülõ
gyerekeknek. Nem mentünk messzire, „csak” Szécsénybe. Itt is
sok, olyan érdekességet és látnivalót találtunk, ahol még nem
voltak gyermekeink. Az autóbuszt községünk önkormányzata
biztosította, a szülõknek anyagi terhet a kirándulás nem
jelentett.

Sétáltunk a Várkertben, megnéztük a vasút és autóbusz
állomásokat, játszottunk a játszótéren, fagyiztunk és barangoltunk a Forgách kastélyban.
Hisszük, hogy az élmények gazdagságát nem a távolság,
hanem az együtt megélt események, vidám pillanatok adják.
Molnár Lászlóné

A szervezõk nevében mindenkit szeretettel várunk:
Koczkáné Melinda és Kaluzsa Mónika

Bablena Feri
Sok látnivaló várt minket a múzeumban

Megadtuk a módját a fagyizásnak!
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ISKOLAI HÍREK
Rendõrkapitány az iskolában!
A magyar rendõrség napja alkalmából, iskolánk alsó
tagozatában, május 31. napján vendégül láttuk a
Szécsényi Rendõrkapitányság vezetõjét, dr. Ludvai Dezsõ
rendõr alezredes urat. Célunk a találkozóval az volt, hogy
a tanulók ne félelemként, hanem partnerként és példaként
éljék meg a rendõrség jelenlétét. A kapitány úr elõadás
keretében mutatta be a rendõrré válás menetét, biztatván
a gyerekeket a tanulásra. A kapitányságvezetõ úr bemutatója mellé ajándékot is hozott a diákoknak a gyermeknap
alkalmából, melyeket ezúton is köszönünk.
Nagyné Mákos Izolda
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Kerékpártúra

Értéktár feltárás a településen

Fotótúra Rimóc határában

Az utolsó tanítási napon június 14-én kerékpártúrán
vett részt a harmadik és a negyedik osztály. A kirándulás
közlekedési eszközeit, a különbözõ pályázatokhoz és
versenyeken nyert kerékpárokkal biztosítottuk. Ezen a
túrán a gyerekeknek alkalmuk volt gyakorolni azokat az
ismereteket, amelyet a tanév során a közlekedési
projektnapokon elsajátítottak. Úti célunk Hollókõ volt,
ahol az Ófalut és a kertek alja tanösvényt tudtuk
megtekinteni, miután elfogyasztottuk az elõre megrendelt
paraszti kultúra mindennapi elemózsiáját, a frissen sült
kenyérlángost. Kirándulásunkat az erdei játszótér
használata koronázta. Jól éreztük magunkat, az idõ is
nekünk kedvezett. A gyerekek visszajelzése alapján
szeretnék megismételni ezt a napot.
Kuris Rudolfné

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet
alapján Rimóc csatlakozott az értékek gondozásához, az
Önkormányzat Értéktár Bizottságot hozott létre. A
településen napjainkban megindult a helyi értékek
felkutatása és számba vétele. Jelenleg a tevékenységet a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet IV. Kulturális közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott két fõ végzi.
Felkeressük a településen élõ olyan idõseket és fiatalokat
egyaránt, akiknek tulajdonukban van olyan tárgy, vagy
esetleg olyan tudást birtokolnak, melyeket már csak
kevesen ismernek, hogy mutassák be, ismertessék egyedi
jellemzõit. Ezen látogatások alkalmával a beszélgetésekrõl hangfelvételt készítünk és lefényképezzük,
levideózzuk az értéktárba vételre javasolt dolgot, így
hitelesebben tudjuk megõrizni a helyi értékeket. Ezúton
szeretnénk mindenkit megkérni, hogy akinek régi tárgy
van a birtokában (pl. rámás tükör, négyfiókos, stb.) és
tudna róla néhány mondatot mondani, jelentkezzen az
IKSzT-ben, hogy felvehessük az értéktárba.
Jusztin Bianka

A „Nógrád az élõ természet” címû fotókiállítás rimóci
megnyitóján született az ötlet, hogy a településünk
határában és belterületén is rengeteg olyan dolog
található, amit érdemes lenne lefényképezni, és ennek
megvalósítására kezdtük megszervezni az elsõ
fotótúránkat. Többszöri idõpont tologatás után június
19.-én, vasárnap délután fél hatkor találkoztunk az IKSzT
bejáratánál, és kevesen, de lelkesen vágtunk neki a
túrának. Elsõ célpontunk az Oromlyuk volt, majd a
fogadalmi kápolna, és onnan fel a Sajgóra. Mire a Sajgóra
felértünk, a legrövidebb, de talán a legnehezebb úton,
elkezdett szemerkélni az esõ, így innen már csak hazafelé
vezetett az utunk. Rövid túránkon is sok tapasztalatot
szerezhettünk, amiket a jövõben kamatoztathatunk az
elkövetkezõ fotózások alkalmával, amire mindenkit
szeretettel várunk!

KÉPES ÖSSZEÁLLÍTÁS BALLAGÁS 2016.06.18.

Bablena Feri

Szakmai nap Hollókõn

Ballagó 8. osztály

Dzsungel könyve musical elõadás
2016. június 13-án a szécsényi mûvelõdési házban
iskolánk tanulói közül az arra érdemesek jutalomból
megtekintették a Dzsungel könyve címû musicalt. A 42
gyerkõc és az õket kísérõ pedagógusok nagy várakozással
tekintettek az elõadás elé, különösen azért, mert iskolánk
igazgatója is fõszerepet játszott a darabban. Nem csalódtunk. Egy fergeteges elõadás részesei lehettünk, ahol a
dalok szívhez szólóak voltak, a poénok viccesek, maga a
történet pedig tanulságos. A gyerekek az elõadás minden
percét élvezték. Meglepetésként az elõadás után a darab
fõszereplõivel közös fotó készült.
Huszkó Marianna, Pócsik Csilla

2016.06.16.-án Hollókõn, a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet szervezésében megtartott szakmai napon vettünk
részt. Reggel 9 órakor indult útnak az 5 fõ rimóci
kulturális közfoglalkoztatott (Burik-Vincze Ágota,
Bablena Ferenc, Vincze Szabolcsné Juhász Csilla, Jusztin
Bianka, Szép Cintia). A rendezvény egy fotókiállítással
(Nógrád az élõ természet) kezdõdött, mely már Rimócon
egyszer látható volt. A megyei járásaiban dolgozó
koordinátorok beszámolóit hallgathattuk meg, hogyan
tevékenykednek a többi település közösségi munkásai és
milyen programokat valósítottak meg. Egy-két program
megtetszett nekünk is, melyet a jövõben megvalósítunk
majd Rimócon is. A napot csapatépítõ tréninggel zártuk.
Szép Cintia

Múzeumok éjszakáján jártunk
a Gondozási Központ tagjaival
Ballagtató 7. osztály

A jutalmazott tanulók

2016. június 25-én a Gondozási központ tagjaival
részt vettünk a Múzeumok éjszakája címû rendezvényen Szécsényben. A Kubinyi Ferenc múzeum csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz, melynek keretén belül szerveztek programokat a Forgách Kastélyban.
A kora esti órákban indultunk be Szécsénybe és elsõ
programként a viseletek bemutatóján vettünk részt,
amely során a versenyzõk bemutatták településük népviseletét. Megtekinthettük Nagylóc, Szurdokpüspöki,
Cserháthaláp, Varsány népviseleteit. A hátáron túli
Magyarok is képviseltették magukat a rendezvényen
Kárpátaljáról többféle népviselet is bemutatásra került,
mint a nagydobronyi hagyományos ünneplõ ruha,
menyecske ruha, legény ruha. Valamint szintén Kárpát-

A képet a túrán készítette Mócsány Bianka
aljáról Szõlõsvégardóról (Ugocsa Megye) érkezett
cigány ünnepi népviseletet is bemutatták nekünk.
Községünk népviseletét Kishartyánból érkezett fiatalok
mutatták be. A versenyzõk többféle kategóriában lettek
díjazva, gyakorlatilag mindenki kapott valamilyen
szintû elismerést a szervezõktõl.
Az est folyamán részt vettünk a Szent Iván ünnepi
napkerék gördítésen, a jövendõ bõ termés reményében.
A kastélykertben kellemes beszélgetéseket folytattunk, sokan találkoztak rég látott ismerõseikkel és a nagy
meleg után jól is esett a hûs levegõn üldögélni, 23 órakor
élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Köszönjük szépen Beszkid Andor polgármester úrnak hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a rimóci
mikrobuszt és Jusztin Péternének, hogy vállalta szállításunkat.
Bablena Péterné
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Június 4.
Nemzeti emléknap
Trianonra emlékezve!

megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a
délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke minden más szempontból
is gúzsba kötötte az országot, miután a
háború egyik felelõseként tetemes
jóvátételt szabott ki Magyarországra,
hadseregét 35 000 fõben határozta meg
és számos egyéb gazdasági és katonai
kérdés kapcsán sértette a vesztes állam
szuverenitását.
A trianoni békérõl tehát mindezek
alapján elmondható, hogy erõszakos
diktátum volt, melyet egyoldalúan
kényszerítettek Magyarországra, és
amely végül megtagadta mindazon
elveket, melyek nevében megszületett.
Annak ellenére, hogy a területüket
gyarapító országok célja hivatalosan a
nemzeti önrendelkezés megvalósítása,
önálló nemzetállamok létrehozása volt,
a békekonferencián valójában az a cél
vezérelte õket, hogy Magyarország
területébõl minél nagyobb részt szerezhessenek meg. Czombos József atya
emlékezõ imájával kértük a Jó Istent a
magyarság megtartásáért! Beszkid
Andor Polgármester úr a megemlékezésen elmondta ,,Nem kell beszélni róla

Az idei évben 1920-as trianoni
békeszerzõdés aláírásának évfordulójára emlékezõ június 4-én, Rimóc község
megemlékezésén csekély számú
magyar ember tartotta fontosnak az
emlékezést. Hasonló módon nem
tartotta fontosnak az a 67 parlamenti
képviselõ sem akik nem támogatták
2010. május 31-én, hogy ez a nap a
nemzeti összetartozás napja legyen.
2010. évi XLV törvénybe foglalva ez a
nap Nemzeti Összetartozás Napja.
Akik ott voltunk és emlékeztünk,
Tömördi Viktor ferences atya (aki
történész, tanár) emlékezõ gondolatait
halhattuk az akkori történésekrõl, és az
azt követõ, minket hátrányosan érintõ
referendumról. A trianoni béke pontjai
ismertek: Magyarország elveszítette
területének és lakosságának mintegy
kétharmadát, ennek megfelelõen 320
ezer négyzetkilométer területû, húszmilliós középhatalomból 90 ezer
négyzetkilométeres, hétmillió lakost sohasem, de mindig, mindig gondoljunk
számláló kisállammá vált. Románia reá." Mondjuk el együtt!
Kiss János

Czombos József atya imádkozás közben

2016 JÚLIUS
Juhász Gyula: Trianon
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Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer
Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes mûveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derût.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsõket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsõket, magyar sírokat,
Dicsõség és gyász örök fészkeit.

Az emlékmû az emlékezés koszorúinak és mécseseinek

A megemlékezõk és koszorúzók egy csoportja

2016 JÚLIUS
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Bankett, ballagás
és évzáró az iskolában
2016. június 17-én, pénteken du. 5 órára hívták meg a
nyolcadik osztályos gyerekek bankettre a Szécsényi úti
iskola dolgozóit, tanítóikat és tanáraikat, akik a nyolc év
alatt tanították õket. Finom szendvicsekkel és süteményekkel láttuk vendégül a meghívottakat. A nagyon jó
hangulatú bankett 21 órakor zárult, addig ettünk-ittunk
és táncoltunk. A buli után összepakoltunk a gyerekekkel,
kicsit még beszélgettünk a kollégákkal, majd mi is haza
mentünk.
2016. június 18-án de. 9 óra után érkeztem meg a
szépen feldíszített iskolába. A 6 ballagó közül 3 már itt
volt. Annak pedig nagyon örültem, hogy mindenki
megérkezett pontosan, senkire sem kellett várni. 10 óra
elõtt behívtuk meghívott vendégeinket az osztálytermünkbe, ahol egy kis verset mondtak a ballagók
búcsúzóul és egy kis virággal kedveskedtek nekik. A
hetedikesek Laci tanár bácsival érkeztek meg hozzánk,
vállunkra akasztották a tarisznyát és kaptunk tõlük egyegy szál csodálatos rózsát. 10 órakor megszólalt az utolsó
csengõ, énekszóval végigjártuk a termeket, majd átsétáltunk a Sportcsarnokba. Ott már vártak bennünket a
gyerekek, kollégák és a vendégek. A Himnusz után
következett a 7. osztályosok majd a ballagók mûsora. Sok

szép verset és dalt hallhattunk búcsúzóul tõlük.
Ezt követte Varga Bálint igazgató úr évzáró beszéde, illetve
azoknak a tanulóknak a megjutalmazása, akik ebben a tanévben
úgy tanultak vagy egyéb közösségi munkájukkal, szorgalmukkal kiérdemelték a dicséretet. Ünnepségünk a Szózat közös
éneklésével folytatódott, majd a ballagók kivonulásával
fejezõdött be.

Mindenkinek jó pihenést kívánunk a Vakációra!!!
Golyánné Juhász Edina

A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALLAGÓ DIÁKJAI ÉS TANÁRAIK

Megemlékezett Tömördi Viktor ferences atya

Felsõsor (balról jobbra): Bárány Árpád, Kovács Norbert, Szeles Anett, Varga Bálint, Kiss Józsefné,
Huszkó Marianna, Józsa Alexandra
Alsósor (balról jobbra): Golyánné Juhász Edina of., Rácz Bianka, Csemer Ramóna, Bada Krisztián,
Farkas Patrícia Paula, Kuris Rudolfné, Rácz Katrin, Bakos László
(A képrõl hiányzik: Bangó Erika és Bada Norbert)
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Imádság szünidõben
Az olyan szünidõtõl, amely elpuhítja az
embert, amely henyélésben telik, s
amelybõl az értelemnek és a szívnek semmi
haszna nem származik, ments meg engem,
Uram!
Attól a naptól, amely nem imádsággal
kezdõdik, s amely Istentõl távol végzõdik…
A lustálkodástól, a késõi fölkeléstõl, amely
a rosszra való hajlandóságnak kedvez…
A léha szórakozástól, amely gyöngíti
önuralmamat, és fogékonnyá tesz a bûn
iránt…
A felelõtlen erkölcsû fiúktól, lányoktól,
akik konkolyt akarnak hinteni lelkembe…
A pénz könnyelmû elszórásától, amelyet nem is én kerestem
meg…
A kétértelmû beszédtõl, amelybõl hiányzik a szerelem iránti
tisztelet…
Minden meggondolatlanságtól, laza erkölcstõl, mely engem és
másokat is rosszra, kísértésbe vihet…
A felelõsség elõl való meneküléstõl…
Attól a veszélytõl, hogy elfelejtselek…
Hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen, kérlek
téged, Uram, hallgass meg engem!
Hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az
emberek szemébe…
Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék…
Hogy lépéseim biztosak, utjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek…
Hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni
kell…
Hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem…
Hogy értelmem éber és friss legyen az igazság csak az igazság
befogadására…
Hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat,
tetteimet, ami fölemel…

Elsõáldozóknak, diákoknak!
Amikor megkereszteltek, Isten gyermeke lettél. Most már
tudod, mit jelent Isten gyermekeként élni. Már kezded ismerni
Jézust és elkezdtél élni az õ tanítása szerint.
Csak akkor maradhatsz tanítványa, ha továbbra is követed õt.
Ezért imádkozzál minden nap, még ha távol is vagy otthonról.
Minden vasárnap végy részt a szentmisén, Jézus ezentúl is
mindig meghív asztalához. Templomát minden faluban és
városban megtalálod. Sokfelé fogsz még járni. Mindig hallgasd
meg lelkiismereted szavát. Jézus tanítványa maradj felnõtt
korodban is.
Szeretned kell szüleidet, testvéreidet, az új ismerõsöket, akikkel
nyáron vagy azután találkozol, hogy jóságoddal, szereteteddel
tedd szebbé mindenkinek az életét.
Teljesítened kell kötelességeidet, amit rád bíznak. Bármit teszel
bárkinek, úgy tedd, mint Istennek. Tanúságot kell tenned Jézus
jóságáról otthon és üdülõben, iskolában és táborban.
Jézus mindig veled van, bízhatsz segítségében és oltalmában.
Örömmel és hálával fogadd Isten minden ajándékát.

Bérmálkozóknak, fiataloknak!
Mint minden jóért és szépért lelkesedõ
fiatal, én is új, szebb és jobb világot
szeretnénk felépíteni. Nem a gyûlölet, a
hazugság és az erõszak világát, hanem a
szeretet, a megértés és a testvériség világát,
amelyben az ember felebarátaik javára
munkálkodnak.
Olyan világot, amely az evangélium
szellemiségére épül. Keresztény világot,
amelynek a sarokköve te vagy, Uram.
Ennek az új világnak a szépségét te rajzoltad meg evangéliumodban, ma pedig az
egész világ Szent Péter utódjára tekint, s
tõle várja a feleletet legégetõbb problémáira.
Uram, egyedül te tudod boldoggá tenni a világot. Ezért kérlek,
tégy engem igazi kereszténnyé, mindig, mindenben hû követõddé!
Neked köszönhetem, hogy van mondanivalóm a világ számára,
hogy örömhírt vihetek a világnak, hogy történelmet formáló
feladat megvalósításában vehetek részt. Vidám szívvel,
örömmel állok ebbe a megtisztelõ szolgálatba. Kérlek, engedd
beáramlani erõdet és tanításodat életembe, testemnek minden
tagjába, szívemnek, lelkemnek, akaratomnak legkisebb rejtekébe is! Uram, mindig hû akarok maradni hozzád!

2016 JÚLIUS
RIMÓCI ÚJSÁG
közösséget, családiasságot. A napokat felváltva éljük meg.
Nyári kirándulások, táborok:
1. Elsõáldozók kirándulása: 2016. július 11.
Magyarország egyik nagyon szép vidékére, a Szalajka völgybe
kirándulunk. Szabadidõruhában gyere, hozzál egy napi élelmet,
folyadékot. Esõriasztó valamit (esõkabát, esernyõ, de akár egy
szemeteszsák is jó lesz, amit átalakíthatunk esõkabáttá). Az
útiköltséget az önkormányzat és az egyházközség fedezi, az
egyéb kiadásokat József atya rendezi (pl.: kisvasút jegy, stb.)
2. Plébániai játszóházas napok: 2016. július 15-16-17.
Részletek bõvebben újságunk 12. oldalán.
3. Tíz napos tábor: 2016. július 29 - augusztus 07. /10 nap/
Kedves Diákok és Fiatalok! Kedves Szülõk! Tíz napos
táborozási lehetõséget hirdetünk ebben az évben is. Mindig másmás vidéken, hegységben táborozunk. Táborozás célja: gyönyörû
természeti környezetben, jó társaságban, Jézus vezetésével,
kölcsönösen, egymásra figyelõ szeretetben törekszünk megélni a
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Egyik napot kirándulva, túrázva (ismerkedés a természet csodáival,
történelmi és vallási helyszínekkel). A másik napot otthon éljük meg
(sok játék, beszélgetés, versenyek, stb.) Lesz strandolás, számháború,
tábortûz, zenés mulatság, szívet-lelket megható, alakító áhítatok. A
táborozás olyan élményt ad, hogy nagyon várjuk a következõt.
Helyszíne: Magyarország legszebb vidékén, a Duna- kanyarban,
Börzsöny Visegrádi- Pilis hegységben.
Szálláshely: Kismaros Börzsönyliget Gyermek és Ifjúsági Tábor
Hozzájárulás: 15-25 ezer Ft,- között, attól függõen mennyi
támogatást sikerül összegyûjteni. Ha valakinek anyagi problémája
van, egyénileg megbeszéljük. E költségben benne van a szállás,
útiköltség, étkezés, belépõk stb., önellátók vagyunk.
Szívbõl kívánom, hogy életre szóló élmény legyen ez a 10 napos
tábor, ami egyben alakítja, formálja jelen és jövõ életünket.
Jelentkezés: minél elõbb, legkésõbb július 10-ig, 5.000 Ft,- elõleg
befizetésével.
Szeretettel: József atya és a szervezõk

AZ IDEI ÚRNAPI GULYIBÁK

Szülõknek, nagyszülõknek!
Elsõként meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy hogyan tudják
szabad idejüket hasznosan eltölteni. A gyerekek és a kamaszok
is nagyon hamar észreveszik, hogy szüleik milyen értékek
szerint élnek. Ha a szüleik csak múlatják az idõt, a tévé elõtt
ülnek nap, mint nap, akkor õk sem tudnak majd mit kezdeni az
idejükkel. Ha általában nem vonják be õket a családi munkamegosztásba, akkor nyáron sem fognak segíteni. Ha nem érzik a
család gondjait és örömeit, akkor nem fogják átélni, hogy
mindenki felelõs mindenkiért. Ha érzelmileg elhanyagolják
õket, akkor szerencsétlen esetben romboló szenvedélyekkel is
megismerkedhetnek, mint a drog, a sokféle függõség.
Ez nem csak a hagyományos értelemben vett mindennapi élettel
van így, hanem a lelki élettel is. Ha azt látják a felnõttektõl, hogy
a szabadságuk ideje alatt, többet mennek templomba, esetleg a
nyaralás helyén is részt vesznek szentmisén, õk is fontosnak
fogják érezni az életkoruknak megfelelõ lelki életük ápolását.
Milyen jó annak a családnak, amelyben mindenki együtt tud
lenni, amelyben a szabad idõt szívesen tölti együtt a szülõ, a
kisgyerek és a nagykamasz. Napjaink rohanásában ez egyre
nagyobb érték. Kell a pénz, dolgozni kell. Mind kevesebb
családnak van lehetõsége az anyagiak szûkössége folytán arra,
hogy otthonától távol töltse a nyár egy részét. Milyen jó, hogy
nem az elutazás a lényeg! Egy-egy szép kirándulás, természetjárás az egész család számára emlékezetes maradhat. Akkor
különösképpen, ha évközben is voltak tartalmas, együtt töltött
órák. A nyári szünetben ezen a téren is szabad és lehet
megújulni, új hagyományokat teremteni, a régieket továbbvinni. Talán elõször találjuk meg és éljük át az együttlét igazi
örömét?
Kívánjuk, hogy minél többször tapasztalják meg ezt az örömöt,
ne csak nyáron, hanem egész évben! Hasznos, szép szünidõt
kívánunk!

Köszönjük minden családnak, segítõnek, virágot adónak, díszítõnek, hogy ezekkel a gyönyörû úrnapi gulyibákkal szebbé tették az Úrnapját!

BÉRMÁLKOZÓINK 2016. június 12-én vasárnap

Varga Lajos segédpüspök, Czombos József plébános, Menyhárt János plébános, Balázs Jánosné hitoktató
és a bérmálkozók: Holecz Zoltán Ákos, Laczkó Martin Máté, Jusztin Roland, Petrovics Anna, Bablena Blanka, Beszkid Mátyás,
Jusztin Edina, Jusztin Milán, Nagy Dolóresz, Percze Roberta, Péter Fruzsina, Péter Gabriella, Ocsovai Ramóna,
Szoldatics Milán, Szoldatics Dávid, Szabó Boglárka, Vizoviczki Lolita, Tóth Fanni, Oláh Bettina,
Szeles Gergõ, Holecz Dorina, Pásztorka Tibor

