Ára: 200,-Ft
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Interjú Beszkid Andorral,
a Rimóci Sport Egyesület Elnökével
Az egyesület elnökeként miképpen értékeli a mögöttünk
hagyott szezont?
A járás egyetlen megyei I. osztályban játszó falusi csapata
vagyunk, ennek minden szépségével és terhével. Minden
korosztályban játszanak csapataink. Ez igen komoly
munkát és hozzáállást igényel a közremûködõktõl.
Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatunk, ami évrõl évre
több energiát igényel az egyesület önkénteseitõl és a
csapatokat irányító szakemberektõl egyaránt.
Az elmúlt bajnoki évben az U16-os (serdülõ) csapatunk
Bangó Norbert vezetésével 3. helyezést ért el.
Nagy öröm számunkra, hogy egyesületünk eddigi
legszebb eredményét érte el az U19-es (ifi) csapat,
amelyik megnyerte a bajnokságot így aranyérmes lett.
Ezúton is köszönöm a csapat mellett dolgozó Laczkó
Péternek és Holecz Ferencnek áldozatos munkáját!
A felnõtt csapatok világa egy más világ. A nehezen induló
bajnokságot tisztességgel végig játszottuk. Minden
mérkõzésen helyt álltunk. A csapat mellé azonban ritkán
szegõdött a szerencse. A megszerzett pontok alapján a
mezõny végén végeztünk volna, azonban a csapataink
szervezettségének köszönhetõen minket pontlevonással
nem büntettek, így a 13- helyen végeztünk.
Az U19-es gárda bajnoki címet szerzett saját mezõnyében, de
az U16-ososok is tisztességesen szerepeltek. Mit gondol, a
jövõben milyen mértékben építhet a felnõtt együttes a
fiatalokra?
Állandó törekvésünk a fiatalok beépítése a felnõtt
csapatba. Ez több-kevesebb sikerrel valósul meg. Mindig
van 3-4 játékos az ifjúsági csapatban, akik érettek a felnõtt
csapatban való játékra. Beépítésük azonban sok
körülménytõl függ. Sok fiatalt a felsõfokú oktatásban való
részvétel messze a falunktól elszólít. (Sajnos a megyében
egyetlen felsõfokú tanintézet sincs, így esély sincs arra,
hogy itthon maradjanak, vagy más megyékbõl hozzánk
érkezzenek hallgatók!) Másokat felsõbb osztályban
játszó, vagy lényegesen jobb körülményeket biztosító
egyesületek is megkeresnek. Esetenként sikerrel.
Egy 1800 fõs falunak nehéz felvennie a kesztyût ezen a
területen is a jobb, kevésbé hátrányos helyzet û
településekkel.
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Gyakorlatilag minden körülmény adott a klubnál, semmire
sem lehet panasz, így adódik a kérdés: hogy látja, mikor jöhet
el ez az idõ, amikor a Rimóc felnõtt alakulata kimozdulhat az
alsóház árnyékából, és mondjuk masszív középcsapatként
számolhatunk a gárdával?
A jobb eredmény elérésének tulajdonképpen minden
feltétele adott már jelenleg is. A mostani összetételû
csapat is jobb eredményre hivatott. Azonban ehhez a
szakmai felkészítés és a csapatépítés olyan területeit is ki
kell aknázni, amit eddig vélhetõen kevésbé használtunk
ki. Volt már elõkelõbb (fél szezont követõen dobogós)
helyezése is csapatunknak. Nagyon sok tényez õ
befolyásolja a végeredményt egy-egy bajnoki évben.
Bízunk benne, hogy a most kezdõdõ bajnoki évad jobb
eredménnyel zárul.
A napokban Mátyás Zsolt vette át a társaság irányítását.
Miért éppen az említett szakemberre esett a választásuk? Mit
várnak az újdonsült trénertõl?
Mátyás Zsolt fiatalok nevelésével foglalkozott eddig. Mi
egy fiatal csapattal kívánunk belevágni az elõttünk álló
bajnokságba. Bízunk a játékosainkban és az edzõnkben,
akaratukban és elszántságukban, kitartásukban, mert azt
valljuk, hogy komoly eredményhez többek között ezek a
tulajdonságok elengedhetetlenek.
Az egyesület vezetése a 10. vagy jobb helyezéssel lenne
elégedett egy év múlva.
Milyen mozgások várhatóak a játékoskeretben, mennyire
okoz nehézséget a friss labdarúgók esetleges átigazolása?
Még nem zárultak le véglegesen az átgazolások. Vannak
még nyitott kérdések. A lehetõségeinket szeretnénk
maximálisan kihasználni. Fiatalítjuk a keretet. Csapatépítésbe kezdtünk. Juhász visszaigazol Szécsénybe.
Köszönjük a nálunk végzett munkáját, ami példamutató
volt a fiatalabb játékosaink részére is. Sajnos sérülése
miatt hosszabb idõn keresztül nem tudott a csapat
rendelkezésére állni.
Milyen célokkal vágnak neki az idénynek, személy szerint
mivel volna elégedett?
Tisztességes helytállást várunk el minden korosztálytól,
bozsikosoktól, serdül õ kt õ l, ifistáktól, feln õ ttekt õ l
egyaránt. Tisztességes és sportszerû játékra készülünk és
ezt várjuk az ellenfeleinktõl és a játékvezetõktõl is.
Olyan csapatokkal lennék elégedett, melynek játékosai a
pályán kívül is segítik egymást, a csapatot, a közösséget és
nem utolsó sorban - jól érzik magukat az egyesületben.
nogradfoci.hu
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,,Ha szent a búza zsengéje, szent lesz a kenyér is, s ha szent a gyökér, szentek az ágak is.’’
Pál apostol levele a rómaiakhoz 11,16

A X. Plébániai
Játszóházas napokról
Az idén 10. alkalommal gyûltek egybe
a helybéli gyerekek hogy egy tartalmas
,,hosszú hétvégét" töltsenek el együtt,
hittel, énekkel játékkal és nevetéssel.
Talán már senkinek nem kell bemutatni,
mirõl is szól ez a kezdeményezés (az elõzõ
lapszámban rövid kitekintést adtunk
errõl). Közel 30 többnyire 6-12 év közötti
kisdiák táborozott az idén a sportöltözõben. A pénteki érkezést követõen vidám
közösségépítõ játékokkal indult a közös
program, majd egy rövid énekpróba után
a szentmise énekeit kísértük gitárral és
énekszóval. Az idei program egyik különlegessége volt, hogy a szombati napot
ipolytarnóci kirándulással tölthettük:
bejártuk a tanösvényt, 3 és 4 dimenziós
mozifilmet nézhettünk meg, megcsodálhattuk a méltán híres õsmaradványokat. S
hogy ez a programrész senkit sem terhelt
anyagilag, az egy nyertes pályázatnak
volt köszönhetõ. A program egyik
rendezvénye a Plébániai Játszóházas
Napok is, így a rendezvény az Emberi
Erõforrások Minisztériumának támogatásával és a Család-, Ifjúság- és Népese-

Augusztus 6. (szombat)
00
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Augusztus 10. (szerda) 8 -13
Augusztus 13. (szombat)
00
Augusztus 14. (vasárnap) 17
Augusztus 20. (szombat)
00
Augusztus 21. (vasárnap) 17

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.

Augusztus 28. (vasárnap) 17
Szeptember 1. (csütörtök)
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Szeptember 4. (vasárnap) 16

déspolitikai Intézet közremûködésével
valósult meg. Igy sem az utiköltség, sem
pedig a belépõjegyek nem terhelték a
szülõk pénztárcáját. Bár az esõ szinte
végig esett ezen a napon (is), ez nem
szegte a gyerekek kedvét, hiszen a
kirándulás végén még a játszótéri esõáztatta játékokat is kipróbálták. A hátizsákból elfogyasztott ebédnél pedig talán
nem is ettek finomabbat, egészen addig,
amig meg nem kóstolták azt a vacsorát,
amivel az egyháztestületi képviselõk
vártak minket: igazi katlanban fõtt
babgulyással vártak minket. Ezúttal is
köszönjük nekik a támogatást. A vasárnapi kézmûveskedés és közös szentmise
után még másnapra is maradt a finom
ételbõl. És hogy hogy érezték magukat a
gyerekek? Meg kell kérdezni tõlük. De
amíg ezt megteszik, mellékelünk néhány
képet, ami, reméljük önmagáért beszél.

Nagy Miklós

SZENTKÚTI
BÚCSÚSOK
-részlet

Csordultig fénnyel,
harangszóval,
Énekkel a völgykatlan
És jönnek Máriát dicsérve,
Vonulnak szakadatlan.
Horpadt völgyek közt
bukdácsolnak,
Amit más lábak véstek.
Az idõ hétszáz fáklyát
gyújtott
A roppant esdeklésnek.

Jövõre újra várunk benneteket!
Koczka Csabáné és Kaluzsa Mónika
(folytatás a 7. oldalon)

FALUNAP
SIPOS F. TAMÁS
ISMERÕS ARCOK
GERI-BETLI DuÓ
ÁRAMSZÜNET
Szentkúti gyalogzarándoklat
Rimóc-Érsekvadkert
bajnoki labdarúgó mérkõzés
SZENT ISTVÁN NAPJA
SBTC-Rimóc
bajnoki labdarúgó mérkõzés
Rimóc-Cered
bajnoki labdarúgó mérkõzés
TANÉVNYITÓ az általános iskola
Hunyadi úti épületében
Rimóc-Nagybátony
bajnoki labdarúgó mérkõzés

És jönnek-jönnek
szakadatlan
Hegyekrõl le a völgybe
És zeng a Név
áradt folyamként
Harsogva és dörögve.
És hogy megszépül
sok keservnek,
Kínoknak sötét árnya;
Magával ragadja az ének
Napfényes magasságba.
Ó, értem már,
Istennek Anyja
Forrást miért fakasztott.
Úgy hûsíti népe lelkét,
Mint partján a harasztot.
Ó, értem már.
Nézek a fénybe,
Nézek a fölvert porba.
Sebét hozza csodás Kúthoz,
Ha sorsa megtiporta.
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
A képviselõ-testület a „nyári szünetben” is dolgozik, így 2016.
július 25-én rendkívüli ülés keretében vitatta meg a következõket:
Elsõként a kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása kapcsán került pontosításra,
kiegészítésre néhány rendelkezés. Kiterjesztette a testület a kitüntetõ
díjak adományozására vonatkozó javaslattevõi kört. Ennek értelmében
bárki tehet ajánlást a rendeletben meghatározott személyek részére,
akik az ajánlás-, illetve saját gondolataik alapján is élhetnek javaslattal a
képviselõ-testület felé. Mindkét díj tekintetében augusztus 31. napja a
javaslattevésre nyitva álló határidõ. A díjak átadására minden évben az
október 23-ai ünnepség keretében kerül sor.
Újabb pályázati kiírásról döntött a testület. Az idei évtõl kezdõdõen
meghirdetésre fog kerülni „Az év aktív fiatalja” cím. A cím elnyerésére
azok a 14-30 év közötti fiatalok jogosultak, akik a község érdekében
aktív, önként vállalt közösségi munkát végeznek. A pályázat
benyújtásának határideje: augusztus 31. A címre bárki írásban,
indokolással együtt javaslatot tehet. A díjazott jutalma egy elismerõ
oklevél és 10. 000.- Ft könyvutalvány.
A hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
önkormányzati rendeletbe beépítésre került a jogkövetõ magatartások
elmaradása esetén alkalmazandó bírság maximális mértékének
(50. 000.- Ft) összege. Ezúton is kérem a tisztelt lakosságot, hogy az
ingatlanokban és azok környékén szíveskedjenek a jogszabályokban
rögzített gyommentesítést folyamatosan elvégezni!
Az egyebek napirendi pont keretében a polgármester tájékoztatta a
képviselõket a folyamatban lévõ pályázatokról, illetve kérelem
elbírására került sor.
dr. László Tünde

Rimóc Község Önkormányzatának összevont
2016. évi költségvetési rendeletének fõbb számai
Kiadások
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen

Eredeti
elõirányzat
(Ft-ban)
151 677 000
32 438 000
32 547 000
2 768 000
27 822 000
724 000
20 570 000
19 349 000
8 428 000
7 747 000
15 508 379
5 742 000
325 320 379

Bevételek
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7

Önkormányzatok mûködési támogatásai
Egyéb mûködési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülrõl
Vagyoni típusú adók
Termékek és szolgáltatások adói
Mûködési bevételek
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen

Eredeti
elõirányzat
(Ft-ban)
172 905 879
83 984 500

HÍREK

Pályázati aktivitás
Sokszor és sok helyen elhangzott már: csak úgy tudunk
településünkön fejleszteni, ha az ehhez szükséges anyagiakat
elõteremtjük. Ennek számtalan módja van. A lakosság szempontjából
a legkevésbé megterhelõ, ha kihasználjuk mindazon pályázati
lehetõségeket, melyet a különféle felhívások kínálnak nekünk.
Ebbõl aztán többször is adódhat olyan helyzet, hogy a lakóink azt
látják, megújul valamelyik intézmény, átadásra kerül egy köztéri
alkotás vagy épül egy épület (pl. utóbb a Petõfi úton a közmunkások
telephelyén, vagy a sportpályán), pedig nem ezek lennének a
legfontosabb fejlesztések, nem itt vannak égetõ problémák, melyeket
orvosolni kellene. Akkor miért éppen ezek a fejlesztések valósulnak
meg? A települési képviselõk talán nem látják, hol, mit kellene
megvalósítani? A kérdésre természetesen az a jó válasz, hogy nagyon
is látják! De!! Egy-egy fejlesztésre lehetõséget adó pályázati kiírás
kapcsán felvetõdik a kérdés, éljünk-e a pályázat adta lehetõséggel,
vagy ne éljünk vele?
Mi azt gondoljuk, hogy meg kell ragadni minden lehetõséget, amely a
település boldogulását, gyarapodását elõsegíti. Még akkor is, ha az
adott fejlesztés a fontossági sorrendben nem az elsõk között szerepel!
Ezen logika mentén nyújtottuk be pályázatunkat a TOP (Települési
Operatív Program) legújabb, számunkra is pályázati lehetõséget rejtõ
kiírására.
Az önkormányzati épületek energetikai korszerûsítésére 100%-os
támogatással járó kérelmet nyújtottunk be. Sikeres pályázat esetén
külsõ hõszigetelést és új nyílászárókat kap az óvoda, a
sportcsarnok, az iskola Szécsényi úti épülete, az önkormányzati
hivatal. Napelemmel termeljük meg a szükséges elektromos
energiát a felsorolt épületek közül azok számára, ahol eddig ez
nem megoldott (óvoda, iskola). Minden felsorolt épületben a
legmodernebb kondenzációs kazán kerül beépítésre.
A tervezett teljes bekerülési költség kicsit meghaladja a 125 millió
forintot. A munkálatok - a támogatás megítélését követõen - jövõ év
tavaszán kezdõdhetnek és õsszel fejezõdnek be.
A fejlesztés célja természetesen a jövõbeni fenntartás költségeinek
csökkentése, továbbá hozzájárulás az alacsony energia felhasználású
gazdaság és környezetvédelmi célok megvalósításához.
Döntött a testület a Nemzeti Szabadidõs Egészség Sportpark
Programban való részvételrõl is.
Ennek keretében két sportpark (olyan játszótér, ahol gyerekek és
szülõk együtt mozoghatnak, játszhatnak, edzhetnek…) megvalósítására nyújtottunk be kérelmet. A telepítés helyéül a sportcsarnoktól
és az aszfaltos pályától patak felé esõ ingatlanrészt jelöltük meg.
Beszkid Andor polgármester

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 2016. április 1-tõl egy egységes
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az
állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelõ Zrt.-t, mely biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjak számlázását és a díjak beszedését. Az új rendszer felállása miatt nem
kapták még meg a lakosok a II. negyedéves hulladékgazdálkodási
csekkeket, hiszen - a jelenlegi információk szerint - a díjakat már nem a VGÜ
Nonprofit Kft. felé kell fizetni április 1-jét követõen.
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt.
tájékoztatása szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevõ ingatlanhasználók számára
az NHKV Zrt., mint a díj beszedésére jogosult kedvezményezett részére
történõ pénzügyi teljesítésre való áttérés, fõként a beszedési megbízásokat
illetõen, a lehetõ legkevesebb kellemetlenséggel valósuljon meg!
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Mátyás Zsolt lett a Rimóc vezetõedzõje
A Rimóc a 13. pozíciót begyûjtve köszönt el a megye
egy elõzõ évadától. A nem túl jól sikerült idõszakon túlesõ
alakulat változatos szezont zárt: jó darabig a brazil
Carvalho Adilson irányította a társaságot, majd a bajnokság utolsó fordulóiban Jusztin Bertalan felelt a gárdáért.
A napokban kiderült, hogy a jövõben szebb szereplésben reménykedõ csapat kinek a dirigálásával vág neki a
közelgõ idénynek: a klub vezetõi a korábban több együttesben (BSE, SBTC, Berkenye, Magyargéc) is szép esztendõket
eltöltõ, egykori remek középpályást, Mátyás Zsoltot bízták
meg az edzõi feladatokkal, az elmúlt években a BSE
utánpótlásánál ténykedõ tréner elõször dolgozhat felnõtt
legénység élén.
Mátyás Zsolt az alábbi gondolatokat osztotta meg weboldalunkkal friss szerepvállalása kapcsán:
- Az elmúlt éveket a családdal és a munkával töltöttem,
emellett pedig 5 éve dolgozom a BSE utánpótlásánál, több
korosztály is volt már a kezem alatt - mondta a Rimóc
újdonsült edzõje. Többszöri megkeresés után most igent
mondtam a Rimócnak, kihívásnak érzem ezt a lehetõséget,
ezért úgy döntöttem, megpróbálom! Megfordultam már
pár öltözõben, ahhoz képest, hogy eddig csak gyermekekkel foglalkoztam, van rálátásom a dolgokra, éppen ezért
egyáltalán nem tartok a feladattól. A felkészülésre elég
rövid az idõnk, hiszen augusztus közepén már indulhat a
bajnokság. Munkahelyi elfoglaltságok miatt heti két
alkalommal tudunk összejönni, remélem, ezeket a
tréningeket meg tudjuk tölteni tartalommal. Egyelõre egy
edzõmérkõzésünk ismert, július 30-án a Szügyöt fogadjuk,
de ezen a meccsen kívül is szeretnénk még két-három
elõkészületi találkozót. A vezetõség és az én elképzelésem
azonos: mindenféleképpen meg kell erõsíteni a csapatot,
hiszen az eredmények is tükrözik, hogy nem túl acélosan
szerepelt a társaság az elõzõ szezonban. Öt-hat erõsítést
jelentõ játékos leigazolása van tervben, a tárgyalások
jelenleg még folyamatban vannak. Célunk a középmezõny
elérése, kis lépésekkel szeretnénk elõrelépni, szerintem
hiba lenne, ha rögtön nagyot akarnánk ugrani. A tervünk,
hogy egyrõl a kettõre jussunk, ami helyezésben azt jelenti,
hogy szeretnénk az elsõ tízben befejezni a bajnokságot.

A felnõtt csapat felkészülési mérkõzési:
Rimóc - Mohora 2-2, 0-1
Rimóc: Oláh D. - Szita L., Benécs B., Mohácsi L., Kormány
R. - Laczkó Zs., Rácz I., Pásztor B., Varga B. - Szita B., Bangó
R. Csereként léptek pályára: Bada N., Bada V., Rádi B.,
Csizmadia B., Csík R., Kiss P., Imre Z., Kõmûves T.
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt

Rimóc-Szügy 2-0, 1-0
Rimóc: Oláh D. - Szita L., Benécs B., Rádi B., Csizmadia B. Bada N., Bada V., Csík R., Pásztor B. - Kiss P., Bangó R.
Csereként léptek pályára: Mohácsi L., Kormány R., Laczkó
Zs., Rácz I., Varga B., Imre Z., Kõmûves T.
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt. Forrás: http://www.nogradifoci.hu/
A 2016/2017-es Megyei I. osztályú
felnõtt labdarúgó bajnokság õszi sorsolása

A 2016/2017-es Megyei I. osztályú
ifjúsági labdarúgó bajnokság õszi sorsolása

Zarándokok figyelmébe!
A Nemzeti Kegyhelyünk Mátraverebély-Szentkút fõbúcsújára
induló gyalogzarándokokat a hagyományokhoz híven ez
évben is meleg ebéddel várja a Rimóci Szent József Katolikus
Férfiszövetség a kegyhelyhez legközelebb esõ zarándokszállás elõtt. Mindenkit bátorítunk, hogy minél többen
vegyünk részt egyházközségünk fõ gyalogzarándoklatán.
A zarándokok mindegyike ajánlja föl a zarándoklat megpróbáltatásait, fáradalmait, imáit szeretteiért és valamilyen nemes
célért.

Minden résztvevõt a jó Isten segítse az oda-vissza úton!
Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség

Magyarország köztársasági elnöke
országos népszavazást tûzött ki.
A népszavazásra feltett kérdés: "Akarja-e, hogy az Európai
Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ
betelepítését?”
A SZAVAZÁS NAPJA: 2016. OKTÓBER 2.

Augusztus 14-én, Érsekvadkert ellen
indul a labdarúgó bajnoki szezon

Forrás: http://www.nogradifoci.hu/

NÉPSZAVAZÁS
3 400 000
11 320 000
24 897 000
28 813 000
325 320 379
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A szentkúti búcsúba az autók behajtási engedélyét
augusztus 9 keddig lehet kérni, a rendszámot leadni
Jusztin Péternél lehet
a 0630/5993490-es telefonszámon!

,,Szeretném megköszönni a rimóci játékosoknak, vezetõségnek, szurkolóknak és mindenkinek, aki segített. Annak
is köszönöm, aki próbált keresztbe tenni nekem. Büszke
vagyok a játékosokra, akikkel végig csináltuk a bajnokságot. Ez nagy siker volt, hogy végig csináltuk úgy, hogy
11 pontot szereztünk és nem lettünk az utolsók. Az új
edzõnek és a csapatnak sok sikert kívánok, mert Rimóc
megérdemel egy jó csapatot. Amikor idõm engedi jövök és
szurkolok a csopatnak.’’
Carvalho
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Balaton környékén jártunk

Közmunkások kirándulása

Vincze Nikolett: Öt éves a rimóci Palóc Fõkötõ Kiállítás

2016. június 30.-án és július 1.-jén, a Köztisztviselõk napja
alkalmából a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak
egy része és a Képviselõ-testület néhány tagja egy Balaton körüli
kiránduláson vett részt. A csütörtök reggeli indulás után kényelmesen utaztunk a Dunántúl felé, meg-megállva egy-két frissítõre.
Elsõként a balatonfûzfõi BalatoniBob Szabadidõparkot látogattuk meg, ahol a bátrabbak boboztak, az igazán merészek pedig egy
„átfordulós hintán” bizonyították rátermettségüket. Ez után
Veszprémet látogattuk meg, ahol többek között betértünk a
Községházára egy kis segítségért, aztán az óváros részen sétálgattunk. Estére érkeztünk meg a szállásunkra, mely Tihanyban várt
minket. A szállásfoglalás után egy csapat bevásárolni indult, egy
másik pedig egy kis esti fürdõzésre a Balatonban. Az estét pedig
közös EB mérkõzés nézésével zártuk. Pénteken délelõtt már a
szállás elhagyása után indultunk ismét egy kis fürdõzésre, most
már az egész csapat részvételével. Az idõ a lehetõ legjobb volt a
strandolásra. Sajnos délután búcsút kellett vennünk a Balatontól,
de mindenki számára jól esett ez a kis kikapcsolódás. Köszönjük a
lehetõséget!
BVÁ

A kirándulás reggelén szakadó esõre ébredtünk. Hosszas
tanakodás után elindultunk egy kis tervmódosítással. Az új úti
célunk Esztergom lett. Mire odaértünk az esõ elállt.
Megcsodáltuk a Bazilikát. Az alagsortól a kupoláig végigjártuk.
A templom részbõl a Fõszékesegyházi Kincstárba vezetett
utunk, amely Magyarország leggazdagabb egyházi kincstára,
melynek kiemelkedõ ötvös- és textilgyûjteménye van. Innen
tovább mentünk a Panoráma teremig, ahol a várhegy eredeti
tervei alapján készült korabeli makett található, valamint csodás
kilátás a Dunára. Eztán „rengeteg” lépcsõfok következett
mellyel a Kupolakilátóra érkeztünk.
A „bátrabbak” kimerészkedtek a kupolán kívül található
padlóra és körbe járták, onnan megcsodálva a környéket.
Következõ állomásunk Visegrád volt ahol megebédeltünk az
Étkek Házában, ahonnan csodás rálátás volt a várra és a Dunára.
Mivel a nap ezután már szépen sütött elindultunk a Margitszigetre, ahová eredetileg készültünk. Kisvonattal körbeutaztuk
a szigetet, közben meghallgattuk történetét és megnéztük
nevezetességeit. Sajnos az idõ nagyon rövidnek bizonyult és már
indulnunk is kellett hazafelé. Fáradtan de jókedvûen érkeztünk
meg.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy biztosította
számunkra az autóbuszt. Reméljük jövõre megismételjük.

2011. július 17-én adták át a rimóci Palóc Fõkötõ Kiállítást a látogatók számára. Az öt év alatt számos településrõl,
több országból (Horváthország, Lengyelország, Finnország, Németország, India, Belgium, stb.) láthatták a
kiállított rimóci, bánki, bujáki, dejtári, diósjenõi, erdõkürti, érsekvadkerti, galgagutai, herencsényi, kazári,
ludányhalászi, maconkai, mátraderecskei, nemti, õrhalomi, pataki, szurdokpüspöki, terényi, vagyarci és zobor
vidéki fõkötõket. A két éves évforduló alkalmából már szemezgettünk újságunk hasábjain a vendégkönyvbe írt
gondolatokból, most nézzük, mit írtak vendégeink azóta:

Pásztorné Jusztin Anita

A Balaton partján

Megemlékezés
LACZKÓ FERENC emlékére
Édesapánk halálának 2. évfordulójára
,,Istenem súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam!
Álmomban keressen meg engem,
még egyszer had lássam had öleljem!
Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat,
csak had lássam még egyszer drága Apukámat!
Had legyen nekem ez a legszebb álmom,
súgd meg neki halkan, hogy nagyon szeretem
és én minden nap várom!’’
Szerettei

„Ha emlegettek köztetek leszek
De fáj ha látom könnyetek
Ha rám gondoltok mosolyogjatok
Mert én már Istennél vagyok!”

Köszönetnyilvánítás

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

KANYÓ BALÁZS
(élt 75 évet)
Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családok

Csemer Roberta
2016. június 30.

Gólyahír:

Szülõk: Csemer Nikoletta és Bada Gyula

Bada Krisztián Ronaldó
2016. július 7.

Kovács Brendon Ferenc
2016. július 15.

Szülõk: Bada Arianna
és Bada Krisztián

Szülõk: Csemer Beáta
és Kovács Attila

Akiér t a harang szólt...

V

Bangó Gyuláné
1928-2016
(Hunyadi út 56.)

Gacsán Józsefné
1931-2016
(Arany János út 4.)

Percze Bertalan
1922-2016
(Szécsényi út 59.)

Kiss Andrásné
1941-2016
(Rákóczi út 20.)

Kanyó Balázs
1940-2016
(Hársfa út 14.)

„Gyönyörû a kiállítás, óriási érték, amit õriz, különös tekintettel a
ritkaságokra, egyedi darabokra. Köszönjük a bemutatást!
Szekszárdi TKM Klub tagjai (2013.05.30.)
„Értékes, szép, ízléses elrendezett kiállítást láttunk. Örülünk, hogy
ennyire odafigyelnek értékeink megbecsülésére. További jó
gyûjtést, sok vendéget kívánunk: Platán Néptánccsoport (2013.)”
„Csodálatos fõkötõket láttunk! Gratulálunk a gyûjtõmunkához!
Csak így tovább! Hagyományok Háza Budapest, Csipke Osztály
(2013.07.17.)”
„Sok szeretettel köszönjük, hogy bepillanthattunk a palóc
népviselet fõkötõ világába. Nagyfüged Nyugdíjas Klub tagjai
(2013.07.17.)”
„Nagyon köszönjük a rendezõknek, a nívós, szép kiállítást.
Különleges, gazdag a gyûjtemény. Kívánjuk, hogy a helybéliek is
gyakran látogassák, és legyenek büszkék erre a kincsre.
(2013.07.24.)”
„Már sokadszor volt szerencsém itt lenni, de minden alkalommal,
új élményekkel gazdagodva várom a következõ találkozást e szép
gyûjteménnyel és az itt élõ emberekkel. (2013.08.21.)”
„Kutattuk a vendégszeretetet. Megtaláltuk. Kutattuk a hagyományokat. Szembe jöttek. Kerestük az élõ falut Magyarországon. És mi
is vele éltünk. Köszönjük a szép élményeket, igyekszünk mindent
hûen bemutatni, amikor kérdezik, és amikor nem. Köszönjük a
díszes kiállítás szépségét, emlékeit! Sok kitartást a mindennapi
munkában, a számunkra is olyan kedves palóc hagyományok
õrzéséhez! ELTE TTK Kutatócsoport (2013.09.06.)”
„A Magyarok Anglia Országos Szövetségének nevében nagyon
szépen köszönjük, hogy megtekinthettük ezt a csodálatos
múzeumot, és köszönjük, hogy ilyen csodálatos módon megõrzik
gyönyörû értékeinket! (2013.10.06.)”
„Svédországi Országos Szövetsége képviseletében megcsodáltuk
ezt a fantasztikus múzeumot, valamint az értékes gyûjteményt.
(2013.10.06.)”
„Nagyon szépen köszönjük a lehetõséget, hogy külhoni magyar
vendégeink megtekinthették ezt a fantasztikus kiállítást. Kalonda,
Felvidék (2013.)”
„Egyik ámulatból a másikba estem. (2013.)”
„A Sréter Ferenc Népfõiskolai egyesület tagjai köszönik a
csodálatos fõkötõk megtekinthetõségét. Köszönet mindazoknak,
akik fontosnak tartják a Palóc világ értékeinek bármilyen
fenntartását és bemutatását. Csodálatos élményben volt részünk.
(2013.10.09.)”

„Nagyon szépen köszönjük a vendéglátást. A fõkötõ múzeum is
színesítette nászutunkat. (2013.10.30.)”
„Kedves rimóciak! Ezek a gyönyörû féketõk és a lehetõség, hogy a
szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes tagjai is láthatták, igazi
élmény számunkra! (2013.12.01.)”
„Õrizzék tovább olyan gondossággal és szeretettel, ahogy
bemutatták. (2014.02.07.)”
„Ide szinte becsöppentünk, de nagyon kedves meglepetés ért
minket, gyönyörû a kiállítás! Köszönjük és további jó munkát
kívánunk! (2014.03.16.)”
„Országjáró Múzeumbarátok Békés megyébõl 50 fõvel jártak a
gyönyörû és különleges kiállítóhelyen. Köszönjük a vendégszeretõ
fogadtatást és a kedves tájékoztatást. 2014. húsvét szombatján”
„Az ürömi Bot-Ladozók néptánc együttesének nevében: „Csak
csodálkozunk, ámulunk és bámulunk eme gyönyörûséges fejfedõk
láttán.” (2014.07.16.)”
„Meseszépek! Addig nem nyugszok, míg egy egyszer a fejemre nem
kerül. Köszönöm! (2014)”
„Nagyon szépen köszönjük a kedves fogadtatást. Gyönyörû a
kiállítás, egy letûnt kor nagyon is eleven emléke. Szívbõl gratulálunk hozzá és nagyon köszönjük mindenkinek, aki részt vett az
összegyûjtésében! Cserhát Zöldút (2015.05.24.)”
„Gratulálunk! Ilyent még nem láttunk. A kiállítás és az
idegenvezetés kiváló. Köszönjük, hogy megõrzik a magyar
népmûvészet helyi kincseit. (2015.08.13.)”
„Csodálatos gyûjtemény egy csodálatra méltó kis közösség
érdeme. Köszönet a hagyományok ápolásáért, a jó szóért,
barátságos fogadtatásért, a történetekért. Isten áldása kísérje
Rimóc lakosságának életét! (2016.03.14.)
„Csodálatos gazdagságú gyûjtemény! Nagyon megfogott, hogy
ennyi gonddal, hozzáértéssel készítették a fõkötõket. Örülök, hogy
ez a gazdag világ elénk tárult. (2016)”
„Hálásan köszönjük az ismertetést, igazán jó így megismerni egy
közösség kultúráját. Minden jót kívánunk a továbbiakban, úgy
érzem, a „gyerekek” örök emlékkel, élményekkel mennek majd
haza. Reméljük, visszatérünk. Budapesti Ward Mária Iskola
Zenemûvészeti Szakközépiskolás növendékei és tanárai (2016)”
„Köszönjük a részletes beszámolót és a páratlan lehetõséget a
hagyományõrzõ Rimóc életének megismerésére! Rimóc jóhírét
barátaink,, ismerõseink körében terjeszteni fogjuk. Bízunk benne,
hogy még sok érdeklõdõ fogja látogatni. ZÚTE Salgótarján
(2016.07.23.)”

Túra indult Rimócról
A Zöld Út Természetjárók Egyesülete (ZÚTE) nyílt gyalogtúrát hirdetett 2016. július 23-án
Rimócról Nógrádsipeken keresztül (Dobos-kút - Dobogótetõ - Hollókõi vár) Hollókõre. A túra
hossza kb. 16 km volt (szint 620 m). Településünk nemcsak az indulási hely miatt volt
érintettje a programnak, hanem a túravezetõ személye miatt is, hiszen a rimóci származású
dr. Laczkó Zoltán szervezte a gyalogtúrát. Zoltán az elmúlt idõszakban 900 km-t zarándokolt
az El Camino zarándoklaton 33 napon keresztül, de a környékre sem elõször hoz már túrázó
csoportot. Kérésére a túrázókat a fél nyolcas szécsényi busznál Beszkid Andor
polgármester várta, aki Rimóc történetébõl adott ízelítõje után megmutatta az
idelátogatóknak a Közösségi Házat, a „nap-számos órát” napórát, a trianoni emlékmûvet, a
kõkeresztet, a fõkötõ kiállítást, a Szent József szobrot, a templomot, a Szent Erzsébet
szobrot és a közbe esõ intézményeket. A fõként Salgótarján környékérõl érkezõ túrázók
nagy része még soha nem járt Rimócon, ezért érdeklõdéssel hallgatták településünk
bemutatását és elismeréssel szóltak értékeinkrõl. A túra indulása elõtt már csak egy
kérdésük maradt polgármesterünkhöz: „Miért is pislog a rimóci nyúl?” A történetet követõen
a túrázók megköszönték az idegenvezetést és többen ígéretet tettek, hogy nem utoljára
jártak a településen.
Vincze Nikolett
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

2016 AUGUSZTUS

kektõl. Az új babákat és a családokat zenés foglalkozással
várjuk a gyerekházba csalogató napon. Szitáné Mócsány Zsuzsa

A verõfényes nyári napsütést júliusban, szívmelengetõ élmények követték a gyerekházban. Nagy
örömmel fogadták a családok a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítványtól kapott élelmiszer adományokat. A kézmûves foglalkozáson, természetes anyagokból kreatív alkotások születtek, melyek a családok
otthonát díszítik. A konyhakert termésébõl fõzõcskéztünk, a saját gyümölcsbõl lepényt sütöttünk.
Családi, kerti programon vettünk részt, ahol követ
festettünk és sokat játszottunk.
Augusztusban búcsúzunk az óvodába menõ gyere-

ISKOLAI HÍREK
Erzsébet
Napközis Tábor
Az általános iskola alsó tagozatának
nevelõi pályázatot nyújtottak be az
Erzsébet Programon belül napközis táborra. A pályázat nyertes lett, így az alsó
tagozatból 40 gyermek egy héten keresztül
belekóstolhatott a tábori életbe július 18-22 között.
A cél az volt számunkra, hogy minél sokoldalúbb és
színesebb programot állítsunk össze a nyári szabadidõ helyes
eltöltéséhez és feledhetetlen élményt adjunk a gyerekeknek. A
projekt összeállításakor figyelembe vettük gyermekeink
átlagéletkorát, a helyi sajátosságokat, valamint a pályázat
kitételeit. Az élménytábor attól lett komplex, hogy tematikája a
következõ tartalmi összetevõkre épült: önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés, egészséges életmódra nevelés,
kézmûvesség, kulturális örökségeink, hagyományõrzés, sport,
iskola és környezet szépítése, környezettudatosság, természeti
értékeink megismerés, védelme.
A tábor reggel 8-tól délután 16-ig tartott, részben a tábor
területén - az iskola Hunyadi úti épülete -, részben külsõ
helyszínen.
Július 18-án, hétfõ délelõtt elõször is megbeszéltük a tábori
szabályokat, majd a tanulók önállóan alakítottak csapatokat.
Így jött létre a Napsugár lányok Csilla néni, az Erzsébet lányai
Gizike néni, a Dzsungel királya Izolda néni, a Piros rózsák Hédi
tanító néni vezetésével.
Az élvezetes és jó hangulatú csapatépítõ játékok után került
sor a szimbólumok, így a csapatlogó, kitûzõ, napló és csatakiáltás elkészítésére.
Délután Czombos József Atya érkezett közénk és elmesélte
Szent Erzsébet életét.
A négy csapat ezután forgószerûen kézmûveskedett.
Megalkottuk Szent Erzsébet rózsáját, kötényét mûanyagpohárból, kifestettük az Erzsébet logót. Vegyes technikát alkalmaztunk. Dolgoztunk krepp-papírral, festékkel, színessel, kartonpapírral, vágtunk és ragasztottunk. A munkaanyagokból
elkészült kiállítás az iskola folyosóján tekinthetõ meg
A keddi napon az Aggteleki Nemzeti Parkba látogattunk el.
A hosszú utazás után a Baradla étterem ebédeltünk. Ezt
követõen indultunk a barlangtúrára.
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amely szállásunkkal szemben található. Ott tartózkodásunk
alatt az atya többször is meglátogatott minket, pénzt lehetett
váltani nála, sajtot, pálinkát, bort vásárolni és nem utolsósorban
élvezettel hallgatni a jobbnál-jobb történeteit, melyeken õ
kacagott a legjobban. Csengõ nevetésén pedig mi is jókat
kacagtunk. Ezen az estén voltak olyanok is, akik befizettek
„medvenézõre”, õket kivitték az erdõbe egy védett vadászlesbe,
ahol csak várakozniuk kellett, hogy megjelenjenek a medvék.
Szerencsére az ottani medvék nem voltak szégyenlõsek,
közülük négyen is megjelentek a kíváncsiskodóknak.
Szombaton korán reggeliztünk, hogy mihamarabb útnak
induljunk a Fogarasi havasok felé, mely a Déli-Kárpátok hegyláncolatának kelet felõl a második tagja, a Kárpátok legnagyobb
tömegû kristályos hegysége. A Transzfogarasi út 500 m-rõl visz
föl a közel 2000 m magasan fekvõ Bilea-tóhoz, de sajnos azon a
szombaton kerékpárversenyt rendeztek a hegyen, így csak a
Bilea-völgy aljáig tudtunk autóbusszal felmenni, innen csak a
bátrabbak és azok, akik megengedhették maguknak, lanofkával
juthattak fel a tóhoz, ahonnan páratlan kilátás nyílt a völgyre és
a hegycsúcsokra, valamint kristálytiszta levegõ fogadta az oda
érkezõt. A hatalmas sziklák, fenyõfák, hegyi patakok és a
vízesés látványa, a természet lényûgözõsége és érintetlensége
egyszerûen rabul ejtette az embert. Sajnos itt sem tölthettünk el
egy fél napot sem, a nagy távolság miatt délután 4 órakor
indulnunk kellett vissza a szállásunkra. Sajnos nagyon hamar
elérkezett a hazaindulás napja. Már reggeli elõtt bepakoltuk
csomagjainkat a buszba, megreggeliztünk, elbúcsúztunk vendéglátóinktól és Korond felé vettük az irányt. Korondon egy jó
másfél óra áll mindenki rendelkezésére, hogy elköltse maradék
lejeit, így szép számú ajándékokkal megrakodva indultunk
most már hazafelé. Összességében, úgy gondolom, mindenki jól
érezte magát vagy legalább volt egy olyan programja a
kirándulásnak, ami kimondottan tetszett neki. Igaz, adódtak
kisebb-nagyobb problémák, de ezek elõfordulnak egy 5 tagú
családi nyaralásnál is, nem ott, ahol 46-an vagyunk folyamatosan
„összezárva”. Ennek ellenére igyekeztünk (sofõrök, idegenvezetõ, szállásadók) minden problémát megoldani. Az idõjárás a
lehetõ legjobb volt a kint tartózkodásunk alatt, míg itthon
kánikula volt, ott kellemes meleg kísért minket. Nagyon sokat
utaztunk, mire hazaértünk több, mint 2000 km-t tettünk meg, de
reméljük ez senkinek nem vette el a kedvét hasonló kirándulásoktól. Abban viszont a legtöbben megegyeztünk, hogy ha
legközelebb megyünk, minimum egy hétre megyünk és
kényelmesen, rohanás nélkül fedezzük fel Erdély még nem
látott szép helyeit!
BVÁ

Július 6.-án, szerdán este tíz
órakor egy busznyi kiránduló
indult útra Erdély irányába,
hogy legyõzve a kb. 680 km-es
távolságot, felfedezzék a régi
A ,,Nyulas-szorosban’’
Magyarország szép tájait, értékeit. A 46 fõ utazó közül a legtöbben rimóciak, rimóci származásúak vagy rimóci kötõdésûek voltak, a buszt két sofõr vezetett
felváltva, valamint Bánffyhunyadon csatlakozott hozzánk egy
székely idegenvezetõ, aki az utunk során sok érdekes és hasznos
információt megosztott a csapattal a székely emberekrõl, a
vidékrõl, a történelmükrõl, természetesen sok székely humorral
megfûszerezve.
Az éjszakai utazás mindenkin nyomot hagyott, keveset
aludtunk a buszon, ráadásul a határon is egy órát várakoznunk
kellett. Miután sikerült a határt átléptük, a reggeli fényben
szebbnél szebb táj tárult a szemünk elé a busz ablakából. Elsõ
megállónk Torda vidékén volt, a Tordai-hasadék mellett
elhaladva a Tordai sóbányához értünk, ahol helyi idegenvezetõ
segítségével ismerhettük meg a sóbányászat történetét, valamit
szabadprogram keretében sétálgathattunk a közel 1000 m-es
mélységben, ahol csónakázni, óriáskerekezni lehetett és egyéb
sportolási lehetõség várta az odalátogatókat. A csoport tagjai
közül sokak bátorságát próbára tette az impozáns terem nagysága és mélysége, sok lépcsõfokot meg kellett másznunk lefelé és
felfelé egyaránt. A lenyûgözõ látvány sokunk elismerését kivívta.
A hûvös bánya után következõ úti célunk Segesvár volt, amely
1999 óta kulturális Világörökség része. Egy kis idõt töltöttünk el a
város történelmi központjában, ahol megcsodáltuk a város egyik
jelképének számító Óratornyot, valamint a középkori építészetet
máig megõrzõ épületek sokaságát.
A városnézés után a szállásunk felé, Zeteváraljára vettük az
irányt. Miután megérkeztük a völgyben megbúvó kis faluba,
mindenki elfoglalta a szobáját és vacsorához láttunk.
A második napon, reggeli után útnak indultunk, elsõként a
Zeteváralja mellett található Víztározót látogattuk meg, majd
onnan folytatva utunkat a meseszép hegyvonulatok között,
egészen a Békás-szorosig. Itt gyalog ereszkedtünk le a szoros kb.
2 km-es részén, lábunk alatt gyors folyású hegyi patakkal, fejünk
felett pedig roppant sziklatömbökkel (1100-1300 m) és a
leglehetetlenebb helyeken megkapaszkodó növényzettel. Mivel
egy békát sem láttunk, de az utazó rimóci nyuszink velünk volt,
így (egy kis honfoglalást is belecsempészve) viccesen Nyulas-szorosnak kereszteltük át a helyet. A szoros után a közelben
lévõ Gyilkos-tónál álltunk meg, ahol szintén volt miben gyönyörködnünk, valamint sikerült enyhítenünk szomjunkat és
éhségünket is.
A megálló után újabb utazás következett, ezúttal Csíksomlyó volt a következõ
állomásunk. Sajnos a sok látnivaló és a
hosszú utazás miatt késõn értünk oda, így
csak a templomba tudtunk bemenni a
Szûzanyához egy rövid idõre, valamint a
kinti kegytárgyboltba, hogy hazára is
vásároljunk egy-két emléket. Sajnos a
szabadtéri oltárhoz, ahonnan Pünkösdkor
a misét közvetítik, már nem tudtunk
kimenni. Miután visszaérkeztünk a
szállásunkra, a helyi atya, Mátyás Gábor
atya misét mondott nekünk a nemrég
felújított, májusban átadott templomban,
A csapat Zeteváralján, a plébánia elõtti székelykapunál
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Adóslista 2016. augusztus 2.-ai 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 megjelenõ lajstrom a 2016. augusztus
2-ai állapotnak megfelelõ adósokat tartalmazza.
dr. László Tünde

Név

Utca, házszám

AND-ROLL Kft

Kossuth út 15.

Árva Gyöngyi

Magashegyi út 5.

Kommunális
adó

Gépjármû
adó

Helyi iparûzési Talajterhelési
adó
díj

216.876

BACKDOOR Trans Kft István király út hrsz 691

Pótlék

30.495

60.379

1248

1.540.238

28.094

51.600

64.315

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

8.953

Energia Komfort Kft

Szécsényi út 26.

237.100

24.995

Fanvitex Bt

Temetõ út 10.

102.713

46.314

Laczkó Béla

Petõfi út 20.

188.200

60.966

Laczkó Vilmos

Mikszáth út 1.

130.100

21.829

Mócsány István

Nagykert út 26.

Oláh Dezsõné

Magashegyi út 19.

Pusoma Józsefné

Akácos út 24.

Rácz Róbert

Magashegyi út 54.

ST Imánuel Bt

Rákóczi út 16.

256.500

96.767

Szavanna gh Kft

NYÍREGYHÁZA

141.750

28.219

Szûcs József

Temetõ út 40.

66.600

361

Szûcs Péterné

Varsányi út 13.

158.400

5.926

74.226
52.600

55.130

Balassi B. út 4.

81.528
80.800

67.500

1.227
103.731

68.600

50.319

102.001

178.970

24.313
138.330

52.280

1.866
50.571

59.155

Talpainé E.Zsuzsanna Temetõ út 24.
Vincze Édesség Bt

1.395

441.749

VINEX Kft

Balassi B. út 4.

1.224.270

Zöld Élet Szoc Szöv.

Nagykert út 31.

121.434

ZSOM-CAT H. Kft

Csillaghegyi út 4.

41.409

381.400

323.705

1.577.750

34.165

4.355.950

250.851
9.644

530.850

66.934
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A Baradla barlang legismertebb részeit bemutató túra 1 km
hosszúságú, a bejárása 1 órát vett igénybe. A túra során olyan
világgal ismerkedtünk meg, melyet az õsember fedezett fel néhány
ezer évvel ezelõtt. Hatalmas termeket, képzõdmények sokaságát
láttuk, függõ álló cseppkövek, cseppkõ oszlopok között vezetett az
utunk. A következõ termekben jártunk: Pitvar, Teknõsbéka-terem,
Fekete-terem, Tigris-terem, Oszlopok csarnoka, Avató-terem,
Csipke-terem. Láttuk az Anyósnyelvet, Mikulást, Tigrist. A
koncertek helyszínéül szolgáló Hangverseny-teremben felejthetetlen zenei élményben volt részünk. Egy kis pihenés után vidám
énekléssel telt a hazafelé vezetõ út.
Szerdát községünk kultúrájának alaposabb megismerésére,
ápolására helyeztük a hangsúlyt. Ellátogattunk a Falumúzeumba, a
Babamúzeumba és megtekintettük a Palóc Fõkötõ kiállítást.
Ismerkedtünk a falu hagyományaival, népviseletével.
Feldolgoztuk a Rimóci nyúl legendáját, el is készítettük
kartonból, színes papírból. A rimóci népviseletbõl tablót állítottunk
össze, rimóci keletkezésû népdalokat kerestünk az interneten.
A csütörtök a természeti értékeink megismerése, a környezettudatosság jegyében telt el. Kirándultunk az Ipolytarnóci
Természetvédelmi területre. 1 órás vezetett túrán vettünk részt
avilághírû földtani ösvényen, ahol õsi vulkáni katasztrófa
maradványaival találkoztunk. Legfontosabb õsmaradványok: a
cápafogak, kövesedett fák, levéllenyomatok, õsállati lábnyomok. A
vezetõtõl hallhattunk az õsmaradvány mítoszokról is. A
nagycsarnokban 3D filmmontázs kivetítésével láttuk, hogy a
lábnyomok alapján rekonstruált állatok hogyan elevenednek meg
az õsi miocén korban kb. 20 millió évvel ezelõtt.
Megnéztük a fogadó épület kiállítását, majd a 4D-s animációs
filmet, amely idõutazásra vitt minket. Az élményt fokozta, hogy a
mozgó székekben részesei lettünk a produkciónak.
Megcsodáltuk a bejárat mellett elhelyezett Bükkábrányi
õsfenyõket. A pihenés és mozgás jegyében kihasználtuk a játszótér
adta lehetõségeket. A pénteki nap a sporté, szórakozásé,
vetélkedésé volt, de nem feledkeztünk meg az iskola
környezetének szépítésérõl, a környezet védelmérõl sem. Délelõtt
Burik Vincze Ágota megismertetett minket a Rimóci Kobak
Egyesület mûködésével, tevékenységével. Az ezt követõ vetélkedõ
sorozat páratlan sikert aratott. A gyerekek hangosan szurkoltak
egymásnak a színes korongok válogatása, toronyépítés,
múmiakészítés, és az ügyességet igénylõ feladatok alatt.
Pócsik Zita néni aki régebben iskolánkban tanított vezetésével
virágmontázsokat készítettünk, a fiúk Gizike nénivel virágot
ültettek. A vidám hangulatot zsákbamacska húzása fokozta.
Pénteken délután a tábort az épület, a sportszerek rendbetételével zártuk le.
Meg kell említeni, hogy mindennap lehetõség nyílt sportolásra,
játékra. A lányok kedvence a csocsó, a fiúké az asztali tenisz volt.
Tanulóink részére napi négyszeri étkezést biztosítottunk.
Ebédjeinket a szécsényi Gastron-M Kft. szállította ki. A reggeli,
tízórai, uzsonna alapanyagát a Rimóci Szociális Boltból vásároltuk
és mi készítettük el. A hét folyamán önkéntes segítõnk volt
Dallmann Fanni. Köszönöm kollégáim részvételét, akik vállalták,
hogy szabadságuk ideje alatt foglalkoznak a gyerekekkel. Köszönet
illeti Vinczéné Percze Gizella, Pócsik Csilla Laura, Nagyné Mákos
Izolda, Huszkó Marianna, Golyánné Juhász Edina, Versegi
Zoltánné pedagógusokat.

Iskolánk ismét sikeres
pályázatoknak örülhet
A Nemzeti Tehetség Program kiírásában a
Tehetségünk a jövõnk! címû projekt 1.780.000 Ft-ot
nyert. A pályázat a tehetséges roma, hátrányos helyzetû
és halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok felkutatását
célozza, valamint 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésû, komplex tehetséggondozó programot tartalmaz. Két tehetségterületet választottunk ki: testikinesztetikus és térbeli-vizuális terület. A tematikus
egymásra épülõ foglalkozásokat a mozgás és a
kézmûvesség jegyében szervezzük meg a természet
közelségre építve. A kötelezõ programot kiegészítõ
tevékenységgel párosítottuk. Ez 60 órás bentlakásos
tehetséggondozó tábor Tiszafüreden. A projekt 2016.
szeptember 1-jén kezdõdik és 2017. május 30-án zárul. A
folyamat során több nyilvános szereplést, kiállítást és
bemutatót tervezünk. A másik pályázat szintén az
Erzsébet program keretein belül talált támogatásra. Õszi
Kalandtúra tábor, melyet 2016. szeptember 15-17.
között szervezünk a balatoni Fonyódligeten.

Versegi Zoltánné táborvezetõ

Versegi Zoltánné

Figyelem! Kedves Olvasóink.
Ezúton is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az iskolai papírgyûjtés folytatódik. A legközelebbi várható
elszállítás augusztus végén lesz. Bõvebb információ: a Szociális Boltban és Vinczéné Percze Gizellánál.
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NYULACSKA HÍREK
„Itt a meleg, itt a nyár,
mezítláb jár a madár.”
Az óvodában egész évben mozgalmasak a hétköznapok.
Foglalkozások, programok, séták és sok-sok játék tölti ki a
mindennapjainkat. A nyári zárva tartás alatt, amíg a
gyerekek otthon vannak, az élet nem áll meg az óvodában.
Ekkor történnek meg azok a fertõtlenítési és takarítási
munkálatok, amelyeket mûködési idõben nem lehet
elvégezni. Természetesen a napi takarítások alkalmával is
megfelelõ tisztaságot tudunk biztosítani, de mindent átfogó
és mindent érintõ fertõtlenítésre ilyenkor van lehetõségünk.

A dajkák nyári takarítási feladatai közé tartoznak:
· a fektetõ ágyak vásznainak mosása
· a párnák, a takarók, az ágynemûk mosása, vasalása
· a csoportszobában található összes játék átválogatása,
fertõtlenítése
· a ruhazsákok javítása, mosása
· a tornazsákok, a tornaruhák mosása, vasalása
· a helyiségekben található függönyök mosása
· az ablakok tisztítása

Júliusban két fõ szünidei dolgozó is aktívan részt vett a
nagytakarításban.
Idén nagy figyelmet fordítottunk az udvari játékaink
felújítására, biztonságossá tételére. Megtörtént a két
csúszdavár fáinak kicserélése, szükség szerinti pótlása,
festése. Folyamatban van két darab beülõkaros csúszdabeépítése a csúszdavárakba, amelyek még biztonságosabbá
teszik a játék használatát. A magasabb csúszdavár alatt
található ütéscsillapító burkolat felületét megnöveltük. A
homokozók szegélyeinek lefestése, az illesztések javítása is
megtörtént. Ezúton köszönjük mindenkinek a segítségét és
közremûködését, amellyel hozzájárultak a munkálatok
elvégzéséhez.
Ezek a tevékenységek, amelyek nyaranta várnak ránk,
igen sokrétûek és kiterjednek az egész óvoda épületére
illetve közvetlen környezetére. De ahhoz, hogy a gyerekeket
biztonságos, esztétikus és tiszta környezetben fogadhassunk, ezek a munkálatok elengedhetetlenek. Mindezek
végeztével augusztus 15.-én, hétfõn újra nyitva áll az óvoda a
gyerekek számára. Addig is kellemes nyarat kívánunk
mindenkinek!
Virágné Csábi Adrienn

· a szõnyegek kimosása
· az öltözõszekrények fertõtlenítése, azok függönyeinek
mosása, vasalása
· a gyermek és felnõtt mosdók fertõtlenítése, kitakarítása
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A Közösségi Ház, mint IKSZT életében a június vége
egyben a félév végét is jelenti, ami ettõl az évtõl
kezdõdõen a félévenkénti kötelezõ beszámolás idõszaka
is. Július 10.-i határidõvel benyújtásra került az I. félévi
beszámolója a Közösségi Háznak a Herman Ottó Intézet
felé, mely egy hiánypótlást követõen jelenleg elbírálás
alatt van. A beszámoló alapján az I. félévben 28 program
került megtartásra, melyek közül 6 közmûvelõdési, 6
ifjúsági, 6 a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási
pont mûködtetéséhez kapcsolódó program volt, valamint
egészségügyi, könyvtári, internetes, munkavállalással és
vállalkozással kapcsolatos és közösségfejlesztõ program
volt. Természetesen az elszámolt programokon felül is
voltak események a Közösségi Házban, így ez a szám
jóval elmarad a tényleges programszámtól.
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volt odaállni az elõadók elé és közölni velük, hogy csak
10-en vagyunk. Ellenben õk nagyon korrektek voltak és
azt mondták, ha érdeklõdõ közönség van, akármilyen kis
létszámú is, akkor szívesen megtartják az elõadást.
Nekünk szervezõknek nagyon elszomorító, hogy nincs
érdeklõdõ, mert úgy érezzük, hogy hiába dolgozunk,
nem érdekel senkit semmi!

Július második felében tánctábornak adott helyet a
Közösségi Ház. A településen biztos sokan látták a
fiatalokból álló csoportot, mely több intézményben is
megfordult a faluban. A tánctábor számára igen alkalmas
volt a Közösségi Ház nagyterme, valamint a beépített
hangtechnika is a táncosok rendelkezésére állt.
Július 24.-én, vasárnap 19:00-tól a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár támogatásával színházi estet szerveztünk a
település lakosainak Fabók Mancsi Bábszínháza címmel.
A Megyei Könyvtár finanszírozta az estét egy
pályázatnak köszönhetõen, így a településnek nem került
költségbe, hogy kulturális szórakozást nyújtson a felnõtt
lakosságnak. Igaz, bábszínházként volt meghirdetve az
este, mely témája miatt kimondottan a felnõtteknek szólt,
azonban végül elõadó estként volt megtartva énekekkel,
hangszeres kísérettel megtûzdelve. Sajnos a jelenlévõ 10
fõ résztvevõn kívül (fõleg itt-dolgozók és családtagjaik)
NEM VOLT ÉRDEKLÕDÕ AZ ESTÉRE!!! Nagyon kínos

Fabók Mancsi és partnere kifejezetten szórakoztató elõadását
szinte üres nézõtér fogadta
Annyi sokféle program van már a Közösségi Házban,
valamint igyekszünk úgy szervezni a programokat, hogy
minél több embernek sikerüljön a kedvében járni és azt is
szívesen vesszük, ha valaki megmondja, hogy mit
szeretne, hogy legyen a településen, de az ilyen kudarcok
teljesen elveszik az ember kedvét… és akkor jönnek azok,
akik azt mondják, hogy „Rimócon nincsen semmi”! Én is
mondhatom: Ne is legyen, mert úgysem érdekel senkit
semmi!
BVÁ és BF

· a szertár és a beépített szekrények tartalmainak rendezése

Egyébként...

· a tálalókonyha, a mosogató medencék fertõtlenítése
· az edényszárító fertõtlenítése

A két fa meséje

· a gyermektányérok, evõeszközök átszámolása,
fertõtlenítése
· az udvari játékok átválogatása, átöblítése
· a futóbiciklik kerekeinek kicserélése szükség szerint
· az udvari növényzet metszése, folyamatos gondozása
· a homokozók felásása, az udvar felgereblyézése

Olimpiai kisfilmen a rimóci népviselet
Július 19-én, kedden 5 rimóci asszony utazott
Szentendrére a Skanzenbe, hogy egy az Olimpiára
készülõ kisfilmben szerepeljenek. A megkeresés igen
váratlanul érkezett hozzánk, de nagy örömünkre
sikerült néhány személyt találni, akik azon a napon
szabaddá tudták tenni magukat. Valószínûleg, csak
pár pillanat erejéig tûnik majd fel a rimóci viselet, de
reméljük, hogy ennek ellenére is sikerül Rimóc
hírnevét ily módon is öregbítenünk!
BVÁ

Szentendrén a rimóci asszonyok

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kerek kert és abban két fa. Az
egyik egy termõ almafa volt, sok énekesmadár fészkének otthona.
A szomszédos fán pedig sok kakukk és kígyó élt.
Egyszer az egyik kakukk átrepült a szomszédos fára, és tojt egy
tojást az egyik fészekbe. Majd a többi kakukk is így tett, így a
legtöbb fészekbe került kakukktojás.
Telt múlt az idõ, és a kígyó is átmászott a másik fára és az egyik
fészekbõl mind kiette a tojást. Ezzel aztán el volt jó ideig, de azért
idõnként újra útnak indult és lakmározott a termõ fán lévõ
fészkekbõl. Majd kikeltek a kakukkfiókák, és növekedni kezdtek a
többi madárkával együtt. Aztán elkezdték kilökni befogadó
fészkük kismadarait, akik a földre zuhanva meghaltak.
Ez így folyt tovább, és egyik madárnak sem jutott eszébe, hogy
megvédje fészkét a kígyóktól vagy a kakukkmadaraktól. Idõvel az
almafáról kipusztultak az énekesmadarak, helyüket pedig átvették
a kakukkmadarak és a kígyók.
Mert élni kell a kakukknak és a kígyónak is valahol, de az énekesmadárnak is. A kakukk és a kígyó az énekesmadár kipusztulását
sem tartja nagy árnak az almafa megszerzéséért.
Szerencse, hogy nekünk itt Európában több eszünk van az énekesmadárnál. Ugye?
Bablena Feri

Már három kulturális közmunkás
az Ifjúsági Egyesületnél
A Rimóci Ifjúsági Egyesület újabb egy fõ kulturális
közfoglalkoztatottat igényelt a Nemzeti Mûvelõdési Intézettõl, és meg is kaptuk a lehetõséget, így
július elejétõl nálunk dolgozik Talpai Zsanett is. Az
õ feladata nem a klub nyitva tartás vagy a
rendezvényszervezés, hanem alkotói tevékenység,
kreativitásával és kézügyességével segíti az
Egyesületet. Ehhez komoly támogatást jelent a
Mócsány Józseftõl kapott több, mint 100 darab
bakelit (vinyl) lemez, amikbõl különbözõ használati
vagy dekorációs tárgyakat tervezünk készíteni. A
munkavégzéshez szükséges eszközöket (egy kézi és
egy gépi lombfûrészt) beszereztük, és ehhez is
kaptunk egy nagyvonalú ajándékot, Jusztin Istvántól több száz fûrészlapot a kézi lombfûrészhez. A
támogatóknak ezúton nagyon szépen köszönjük!
Ha valakinek otthonában van bakelitlemez, amit
már nem használ, szívesen fogadjuk. Reméljük,
hogy az elkészült termékeket a közeljövõben
bemutathatjuk.
Bablena Feri
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A nyár folyamán számos esemény
történt a Közösségi Házban.
Az utóbbi idõszakban minden tanítási

Június 28.-án Épségben szeptemberig – nyári balesetekrõl
gyerekeknek, felnõtteknek címmel tartott a védõnõi
tájékoztatót a Közösségi Házban. Az interaktív elõadás
keretében a védõnõ játékos, szemléltetõs feladatokon
keresztül, bemutató videók segítségével hívta fel a figyelmet
a nyári szünet ideje alatt a gyerekeket érintõ veszélyekre,
balesetekre. A gyerekek ügyesen oldották meg a feladatokat,
ügyesen feleltek egy-egy kérdésre, aktívan vettek részt a
tájékoztatón.
Augusztus végén ismét védõnõi elõadás kerül megtartásra
egy másik célcsoport számára, melynek részletei még
egyeztetés alatt állnak. Ez úton is köszönjük a védõnõ,
Perczéné Mócsány Gyöngyi közremûködését!

A védõnõ tájékoztató elõadással kezdett

RIMÓCI ÚJSÁG

A X. Plébániai Játszóházas napok
képes ÖsszeállÍtás

Ez történt a Közösségi Házban...

szünetben társasjátékozni hívtuk a
gyerekeket, fiatalokat. Így volt ez most is.
Június 21.-én, július 12.-én és 26.-án ismét meghirdettük a
(társas)játék délutánokat, melyekre - mint az elõzõ
alkalmakkal és most is - a Rimóci Ifjúsági Egyesület
rendelkezésünkre bocsájtotta a nagyszámú társasjáték
gyûjteményét. Ezen felül ping-pongozási vagy kártyázási
lehetõség is adott volt azok számára, akik részt vettek a
délutánokon, sõt saját játék is hozható volt, mely
lehetõséggel többen is éltek. A játék délutánokon volt,
amikor nagyobb létszámban voltunk jelen, de olyan is akadt,
amikor csak kis-családi körben játszottunk egy-egy játékkal.
Az ilyen alkalmakon nagyon jól érezzük magunkat, sokat
nevetünk és az sem szokott gondot okozni, hogy valaki csak
a sereghajtóként végez. Sokat lehet tanulni egy-egy játékból,
vagy a másik játékostól. Nem beszélve arról, hogy
közösségben vagyunk, és nem utolsó sorban egy kis idõre
elszakadunk a tv, számítógép vagy a mobiltelefon
„bûvöletébõl”. Külön köszönet azoknak, akik gondolnak
némi rágcsálni valóra is, és azzal is megtámogatják a
programot, különösen Hédi néninek köszönjük meg, hogy a
legutóbb jégkrémmel lepte meg a résztvevõket. Általában az
interneten (Facebook) és a Rimóci Tv-ben hirdetjük az
eseményeket, egy-két esetben plakát is kihelyezésre kerül.
Legközelebb is várjuk a fiatalokat, már kisiskolás kortól, de
nem zárkózunk el az idõsebbek elõl sem. Kérek mindenkit,
biztassák gyermekeiket, unokáikat a részvételre, hogy minél
többen legyünk, mert annál jobbakat lehet együtt játszani!
Vagy… Bármit szívesen megszervezünk, ha van rá igény!
Sajnos senki nem mondja el, mi lenne az.

2016 AUGUSZTUS

A csocsó és a pingpong is kedvenc

Sok társasjátékot ki lehet próbálni

Úgy jó a játék, ha sokan vagyunk

A faladatok megoldásában azért segített a gyerekeknek
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
A lélek éltetõ oxigén dús levegõje: az ima

Kedves Olvasóink!

Ha felszínen akarsz maradni, nem akarsz eltévedni a mai kor
divatos eszméinek útvesztõjében, és mint ember sem akarsz
lecsúszni, ha meg akarsz maradni Krisztus barátságában, akkor
sokat kell imádkoznod. Imádkozni annyit jelent, mint Istennel
beszélgetni. Mi sem természetesebb, hogy akiket valaminõ
kapcsolat fûz egymáshoz, olykor személyesen is megbeszélik
közös dolgaikat. Beszélgetsz szüleiddel, testvéreiddel, barátaiddal,
munkahelyen fõnököddel, iskolában tanáraiddal. Kikéred
tanácsaikat, megköszönöd segítségüket, és megbeszéled velük a
holnap tennivalóit. Ugyanilyen magától értetõdõ, hogy isteni
Mestereddel is beszélgetsz, különösen, ha tudod, hogy neki
köszönhetsz a legtöbbet, és tõle várhatod a legbiztosabb eligazítást.
Elöljáróban, barátban s talán még szülõben is lehet csalódni, egy
hamis világnézet is lépre csalhat bennünket, de Krisztus az
egyetlen, aki sohasem hagyja cserben barátait. Téged sem! Ahhoz,
hogy ezt elérd, neked is tenned kell valamit.
Krisztus maga mutatta meg, hogyan imádkozzunk. Õ ajándékozta
nekünk a legtökéletesebb imádságot, a „Miatyánkot”. Ebben
fejezhetjük ki legszebb mennyei Atyánk iránti tiszteletünket, s ez az
imádság tartalmazza életünk legfontosabb kérdéseit.

Örömmel közöljük, hogy az elmúlt hónapban is sok szép esemény
történt Egyházközségünkben. Vázlatosan szeretnénk felsorolni
néhányat.
1. Július 2-án, szombaton a Szent József Katolikus Férfiszövetség
vezetésével elmélkedõ, imádkozó zarándoklat ment Herencsénybe
a Palócok Keresztjéhez. A zarándokok részt vettek a szentmisén és
imádkoztak értünk, rimóciakért. Köszönjük nekik.

2016 AUGUSZTUS

6. A kedves olvasó, amikor olvassa a sorokat 10 napos
táborozásban vagyunk Magyarország legszebb vidékén a Dunakanyarban. E sok szép esemény után szeretnénk köszönetet
mondani az önkormányzat közmunkásainak, hogy lekaszálták a
füvet a templom és a plébánia környékén. De köszönjük a
templomdíszítõk, takarítók, oltárterítõ cserélõk munkáját.
Köszönjük a kirándulások, táborok pénzbeli és természetbeni
támogatásait is.

Augusztus hónap fõbb programjai:
1. Augusztus 2-án: Idõsek, betegek búcsújára autóbusz indult a
Szentkútra a Gondozási Központ szervezésében.
2. Augusztus 6-án: Falunap
3. Augusztus 13-án: Nagyboldogasszony ünnepén hagyományosan gyalogos zarándoklat. Szombaton reggel 5 órakor indulás a
templomból, Mátraverebély - Szentkútra érkezés délután 14 órára.
Az ünnepet emeli a Szent Jobb jelenléte. Vasárnap részt veszünk az
ünnepi szentmisén és a körmeneten. A körmenet után azonnal
indulunk vissza, este 20 óra körül érkezünk a kápolnához,
szeretettel várjuk oda az otthoniakat. Hozzuk az Úr Jézus áldását és
a Szûzanya, Szent István oltalmát. Sokan vegyünk részt a
zarándoklaton és a vasárnap esti fogadáson. Legyen ez az ünnep
áldásos, lélekemelõ.
4. Augusztus 20-án: Szent István király, Magyarország fõvédõszentjének ünnepe. E napok megünneplésének részleteirõl a
templomi, kábel TV-és hirdetésekben értesítjük a lakosságot.

Az Úr imája (Ökumenikus szöveg)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek; és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a
hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
MI ATYÁNK
Bárhová sodródjunk a világban, az éjszakának bármilyen sötétje
boruljon ránk, essünk bár a leggonoszabb csapdába, jó nekünk
tudni, hogy soha, semmilyen körülmények között sem vagyunk
árván tengõdõ, kitaszított gyermekei a sorsnak. Van, akihez mindig
és minden helyzetben így szólhatunk: Atyánk!
Már nem érezzük magunkat kiszolgáltatva. Tudjuk, hogy vagy
nekünk, hogy szeretsz bennünket, hogy a tieid vagyunk örökre,
elválaszthatatlanul...
AKI A MENNYEKBEN VAGY
Ahányan csak vagyunk, gyermekeid, annyiféleképpen képzeljük el
létedet. Mindez persze csupán szegényes, csaknem nevetséges
elképzelés ahhoz képest, aki és ahogyan valójában vagy. Mégis,
teljes biztonsággal tudjuk, hogy nem az vagy, és nem úgy vagy,
ahogy eltévedt gyermekeid tagadnak téged. Olyan istent mi sem
ismerünk! Mert te, mennyei Atyánk, ha véges fantáziánkkal nem is
tudjuk fölfogni végtelen létedet, számunkra mindenekelõtt a
szívünkben is jelen vagy. Mindannyiunk szívében végtelen
jóságoddal buzdítasz, hogy testvérként szeressük egymást.
Elsõsorban és mindenekelõtt azokat, akik már nem tekintenek
téged Atyjuknak, s bennünket se testvéreiknek. Mert te azt akarod,
hogy mindannyian egyek legyünk a te családod melegében, a
mennyben és a földön egyaránt.
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!
Amikor a testi-lelki szenvedés, a nyomor és az elkeseredés oly
sokakat a te neved káromlására késztet a világon, fogadd el
engesztelésül a mi tiszteletünket és hódolatunkat szent neved elõtt!
Kérünk, bocsáss meg testvéreinknek, akik nem tudják, kit
bántanak, amikor téged szidalmaznak.
Engedd, hogy visszaszerezhessük világunkban a te szent neved
becsületét és tiszteletét. Azok elõtt is, akik kételkednek létedben,
jóságodban, mindenhatóságodban. Add, hogy legalább életük
utolsó órájában vegyék szájukra bizalommal nevedet, mindenkihez
irgalmas, mindenkinek megbocsátó Istenünk!
(Folytatjuk)
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3. Július 15-16-17-én játszóházas plébániai napok voltak. Ez is egy
hagyományos lélekemelõ együttlét volt. Errõl bõvebben a
szervezõk írnak. Szombat este és másnap délben az egyházközség
képviselõ-testülete nagyon finom babgulyással vendégelte meg a
táborozókat. Köszönjük nekik!
4. Július 16-án, szombaton a hajnali órákban varsányi zarándokok
haladtak át községünkön. Harangszó köszöntötte õket és a Szent
József Katolikus Férfiszövetség megvendégelte a zarándokokat.
Majd áldással folytatták útjukat, megígérve, hogy a Szentkúton
értünk is imádkoznak.

ÁTHELYEZÉS

2. Július 11-én, hétfõn egy napos kirándulást szerveztünk a buzgó,
templomba járó elsõáldozóknak és hittanosoknak. Reggel 6 órakor
indultunk a templomból. Megható volt, amikor buzgón imádkoztak
a kirándulás sikeréért. Szalajka völgyében jártunk, megtekintettük
a fátyol vízesést és az õsember barlangot. Az erdõ csendjében
énekkel dicsértük az Istent. Majd Egerbe utaztunk és egy jót
strandoltunk. Fegyelmezett és élményekben gazdag volt ez a nap.
Voltak, akik még soha nem vettek részt ilyen strandos kiránduláson.

5. Július 20-án, szerdán az esti órákban 25-ös létszámú zarándok,
francia ifjúsági közösség érkezett községünkbe. Lelkipásztoruk
szentmisét végzett nekik és énekes áhítatot tartottak. A plébánián jó
hangulatban megvacsoráztak és egy jó éjszakai pihenés után
tovább gyalogoltak Szentkútra.

Hálaadás Zákányszéken
A Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség tagjai egy
kedves meghívásnak eleget téve 2016. július 10én vasárnap egy
hálaadó arató szentmisén vettek részt Zákányszéken.
A zákányszéki férfiakkal már többször is találkoztunk.
Elõször Vácott, majd Kállón a férfiak részére tartott kétnapos
lelkigyakorlaton, aztán itt voltak Rimócon is a férfiszövetségek
találkozóján. Zákányszék az ország déli részén Szeged melletti
2600 fõs település, ahol fõleg gyümölcs és zöldségtermesztéssel
foglalkoznak.
Július 10én vasárnap reggel fél hatkor indultunk Rimócról és
két megálló után szerencsésen megérkeztünk vendéglátóinkhoz.
A templom melletti közösségi teremben vendégváró falatok
fogadtak minket és mivel korán érkeztünk volt idõnk
beszélgetésre is. Hamarosan megérkezett Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök atya, aki a hálaadó misét celebrálta.
Közösen vonultunk be a szabadtéri szentmise
helyszínére, ami a templom mögötti hatalmas fákkal körül
vett területen volt, ízlésesen kialakított fedett misézõ
hellyel. A szentmisében meghallgattuk a püspök atya
gondolatait és hálát adtunk az ez évi termésért, kenyérért.
Két kenyeret is megszenteltek (Varga Ferenc mórahalmi
pékmester sütötte õket) és nagy meglepetésünkre az
egyiket mi rimóciak kaptuk ajándékba.
A mise után rövid kulturális mûsor (ének és citera)
után mi is elmondhattuk gondolatainkat a mindennapi

A rimóci származású Balogh Laci atya
2015. augusztus 1-tõl Varga András atya
káplánja volt Krizsán Zoltán káplán atyával
együtt a salgótarjáni Szent József Plébániatemplomban. Laci atyát dr. Beer Miklós
püspök atya 2016. augusztus 1-tõl Vácra
helyezte, ahol az Alsóvárosi Római
Katolikus Plébánia Székesegyház káplánja
lesz. Kívánunk neki erõt, egészséget és Isten
áldását új szolgálati helyén is!
V.N.
hálaadásról. Ezután ebéd következett a szépen felújított
Gondozási Központban. Még ebéd elõtt volt alkalmunk átadni a
vendéglátóinknak szánt ajándékokat és néhány üveg házilag
készített pezsgõt. Köszönet érte Osztroluczki Zsoltnak.
Ebéd után rövid falunézést követõen egy nagyon szép
gyümölcsösben kóstolhattuk a finomabbnálfinomabb
barackokat. Egyik vendéglátónk Dobó László hûtõházából még
néhány láda barackot is kaptunk ajándékba. Mivel szerettünk
volna hazaérni a foci EB döntõre ezért hamarosan elbúcsúztunk és
igyekeztünk hazafelé.
Ezúton is hálásköszönetünket fejezzük ki a zákányszékieknek, a testi és lelki táplálékért, a szeretetért amivel elhalmoztak
minket ezen a napon. Isten fizesse meg a jóságukat és tartsa meg
õket erõben, egészségben és hitben a mindenható és irgalmas
Isten.
Beszkid János

