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,,Az embert ki lehet szakítani a hazájából, a hazáját azonban nem lehet 
kiszakítani az emberb l.   (Röhrig Géza)õ ’’

Június   4. (vasárnap) PEDAGÓGUSNAP

Június   4. (vasárnap) TRIANONI EMLÉKNAP

NEMZET ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Június   4-5. PÜNKÖSD

Június   5. (hétfõ) Zöldhulladék elszállítása
00Június   9. (péntek) 15 ÓVODAI BALLAGÁS

Június 11. (vasárnap) ELSÕÁLDOZÁS

Június 13. (kedd) MAGYAR VÉDÕNÕK NAPJA
00Június 16. (péntek) 16 ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS

Június 19. (hétfõ) Elkülönített hulladékok elszállítása

Július    1. (szombat) KÖZTISZTVISELÕK NAPJA

Július    1. (szombat) HERENCSÉNYI BÚCSÚ

Rimóci Újság - Független falusi havilap.

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

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

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

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

RIMÓCI SP   RTHÍREK

Ára: 200,-Ft

Pedagógusnap alkalmából minden 
községünkben tanító és élõ 

pedagógust szeretettel köszönt
a Rimóci Újság szerkesztõsége.

A felnõtt bajnokság állása:

Az ifjúsági bajnokság állása:

Vargha Gyula:

Ébresztõ

Még megmaradt egy kis darab
A régi magyar hazából;
De véreink sok milliója rab.
Az elszakított testvér és rokon
Felénk kezét epedve nyújtja távol,
Rablóhad ül tort a szent sírokon.

Nem volt soha egünk íly sötét,
Mohács, Világos ily gyászt
nem hozott ránk.
Érezzük a halál fojtó ködét.
De nem fojt meg, mert élni akarunk!
Árpád silány, méltatlan népe volnánk,
Ha láncait szét nem törné karunk.

Romokba ezredév munkája dõlt.
A szent romot kezünk építse újra,
Henyén ne lásson senkit ez a föld.
Kalapács, vésõ, kapa és kasza,
S könyv a mi fegyverünk.
S zászlónkra írva
Két szó ragyogjon: Isten és Haza.

Szeressük egymást, mert úgy áld a sors,
Nemzetrontó viszályokra most az ér rá
Ki vak, vagy önzõ, s aljas, céda, korcs.
Élõ hit eddze már a gyermeket,
Tegye szívét lánggá, karját acéllá,
S fölkél a Nap megint a hegy megett!

„Nyár van, nyár!”

Végre itt a nyár! Több szem-

pontból is várják az év ezen szakaszát 

szerte a világon. Az ember valamiért 

jobban érzi magát ilyenkor. Melegszik 

az idõ, megnõ a napos órák száma, 

kitör a nyári szünet a gyerekek és a tanárok legnagyobb örömére, itt a 

fesztivál szezon, kivesszük a szabadságokat, együtt nyaral a család, 

megnõ az esküvõk száma, éjszakákba nyúló szabadtéri, családi-

baráti összejöveteleket tartunk, kedvünkre kertészkedhetünk s 

elkezdenek beérni a kerti gyümölcsök, zöldségek. Jól esik a hideg 

sör, a dinnye, a fagyi, a vízparton sütkérezés, a hûs vízben való 

lubickolás, de még frissítõ nyári záporokat is élvezzük ilyenkor… 

Valahogy gondtalanabbnak, vidámabbnak érezzük magunkat. Jól is 

esik ebben az idõszakban a feltöltõdés, a kényeztetés, a szórakozás, 

hiszen eddig bizonyára keményen dolgoztunk. Szüksége is van 

mindenkinek ezekre, hogy utána újult erõvel vethesse bele magát a 

rá váró feladatokba.

Szinte észre sem vettük, hogy eltelt egy fél év. És mi a helyzet az 

újévi tervekkel? Egészségesebb életmód? Kevesebb munka, több idõ 

a családdal? Tanulás? Egy ötlet megvalósítása? Van, aki az elsõ 

hónap végéig sem jutott el, de aki kitartó volt, most már bizonyára 

élvezheti a jól megérdemelt munka gyümölcsét! Elérkeztünk az év 

felééig. De ne gondolja senki, hogy csak január elsején lehet 

fogadalmat tenni a változásra, változtatásra! Minden idõszak lehet 

valami újnak a kezdete, ha elszánjuk magunkat és kitûzzük a célt! 

Ismét itt az alkalom!

A nyár rengeteg élményt nyújthat gyermekeknek és felnõt-

teknek egyaránt, melyre évek múltán jó lesz visszaemlékezni. 

Kívánom mindenkinek, hogy ez a nyár olyan legyen, amelyre min-
denki vágyik: boldog, élményekkel teli, bajoktól mentes, örömökben 
gazdag!                                                                                                 BVÁ

Nagy Tamás: - Most poénkodhatnék, hogy bíztam benne, a szerdai 
Magyar Rendõr Válogatott ellen lejátszott meccs utáni vendéglátást 
követõen megjön az étvágyunk, mert alaposan kiéheztettek. De nem 
teszem, mert ma alulmúltuk a leghalványabb reményeimet is. Van 
mire szerénynek lennünk, egy szedett-vedett csapat benyomását 
keltettük, ellenben a rimóciakkal, akik a szorosnak tûnõ eredmény 
ellenére is magabiztos gyõzelmet arattak. Gratulálok nekik!
Mátyás Zsolt: - Egy küzdelmes mérkõzésen, gyenge helyzet-
kihasználásunknak köszönhetõen, végig izgalmassá tettük a 
meccset, de a legfontosabb, hogy begyûjtöttük a három pontot, 
amihez gratulálok a játékosaimnak.

Megye I.- 25. forduló: Rimóc-Karancslapujtõ 2-1 (1-0)
Vezette: Béres (Baranyi)
Rimóc: Janusek - Molnár M., Mohácsi, Csizmadia, Rácz I. - Laczkó 
Zs., Szita L., Laczkó L. (Kormány, 94.) - Bangó R. (Szép, 80.), Szita 
B. (Kuris, 91.), Matyóka. Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Sárga lap: Rácz I., Bangó R., Szita L., Molnár M., Matyóka, ill. 
Novák, Gordos, Bozó
Gól: Szita L. (43.), Laczkó Zs. (90.), ill. Molnár M. (83., öngól)
Jók: az egész csapat, ill. Rácz R., Móricz
Mátyás Zsolt, a Rimóc vezetõedzõje: - Egy jó iramú, hangulatos 
mérkõzésen, az idény legjobb játékéval, megérdemelt gyõzelmet 
szereztünk a masszív 'lapujtõiekkel szemben.
Tõzsér Zsolt, a Karancslapujtõ vezetõedzõje: - Küzdelmes 
mérkõzésen, az utolsó percben lõtt góllal nyertek a hazaiak. 
Gratulálok Mátyás Zsoltnak és csapatának.                  Péter Fruzsina

IFJÚSÁGI MÉRKÕZÉSEK

Szécsény – Rimóc 4 – 5 (1-2)
Janusek Dániel, Puszta Erik, Kõmûves Tamás, Csuka Zsolt, Imre 
Zoltán, Oláh Ákos, Szoldatics Dávid, Szoldatics Milán, Csík Rómeó, 
Rácz Adrián, Balázs Gergõ, (Oláh Bence, Rácz Tamás)
A szomszéd várak csatája mindig nagy izgalmakat hoz, ez sem volt 
másképp. Az elsõ félidõben nyíltan játszott mindkét csapat, s már a 
22. percben meg is szereztük a vezetést. Viszont a gól után kicsit 
visszavettünk így az ellenfél ki tudott egyenlíteni. Még a félidõ vége 
elõtt ismét meg tudtuk szerezni a vezetést. A második félidõt 
álmosabban kezdtük, és mindjárt kaptunk 2 gyors gólt, mely után 
ismét egyenlítésért fociztunk. A végére sikerült megszereznünk a 
gyõzelmet, igazi adok-kapok játékkal.
Gól: Rácz  Adrián2, Balázs Gergõ, Csík Rómeó, Imre Zoltán
Sárga lap: Kõmûves Tamás                                   Jók: Egész csapat

Palotás – Rimóc 2 – 7 (2-2)
Rácz Tamás, Juhász Gergõ, Kõmûves Tamás, Balázs Gergõ, Imre 
Zoltán, Bangó Ronald, Szoldatics Dávid, Csík Rómeó, Rácz Adrián, 
Bada Norbert, Csuka Zsolt
Csupán 11 emberrel tudtunk elmenni idegenbe, hiszen betegségek és 
egyéb elfoglaltságok miatt sokan nem tudtak eljönni. Az elsõ 
félidõben nagyon jól játszott az ellenfél, meg is lepte a csapatot. A 
második félidõre viszont elfáradtak és már nem tudták tartani velünk 
a lépést. Külön köszönet Juhász Gergõnek, aki kisegítette a csapatot.
Gól: Balázs Gergõ3, Bangó Ronald, Rácz Adrián, Bada Norbert, 
Imre Zoltán                            Jók: Egész csapat (második félidõben)

Rimóc – Karancslapujtõ 1 – 0 (0-0)

Janusek Dániel (Bada Norbert), Oláh Ákos, Kõmûves Tamás, 
Balázs Gergõ, Imre Zoltán, Szoldatics Milán (Sporner Adrián), 
Szoldatics Dávid (Bangó Ronald), Csík Rómeó, Rácz Adrián, 
Csuka Zsolt, Puszta Erik
Lényegében nekünk tétnélküli volt a mérkõzés, hiszen a 
bajnokság már a zsebünkben, de ennek ellenére nem vette fél-
vállról a csapat a mérkõzést. Az elsõ félidõben mindkét oldalon 
sok helyzet alakult ki, de egyik csapat sem tudott belõle elõnyt 
szerezni. A második félidõben folytatódott az adok – kapok. Egy 
kapura lövést követõen a kipattanót sikerült berúgnunk.
Gól: Rácz Adrián        Jók: Egész csapat
Sárga lap: Puszta Erik, Szoldatics Milán                    Laczkó Péter

Bajnok ifi csapat
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Akiér t a harang szólt...

V V

Gólyahír: Bada Blanka - 2017. május. 4.

Bada Kitti és Csemer Richárd

Vereczki Márk
2017. május. 25.

Szülõk:  Erdõsi Edina és 
Vereczki János

Következõ napirend keretében elfogadásra került az Ülésterembõl
önkormányzat  2016.  évi  költségvetési  zárszámadása.

Ezt követõen beszámolókat tárgyalt meg a testület: a Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-
2016. évi adóigazgatási feladatokról, az adóterv teljesülé-testülete 2017.  május  25-én tartotta soron következõ ülését.
sérõl; a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-A napirendi pontok tárgyalását megelõzõen 
adatok ellátásának értékelésérõl; valamint a Virágsziget bemutatkozott a képviselõknek a szolgáltatást biztosító 
Szociális Társulás 2016. évi tevékenységérõl.László Viktor egyéni vállalkozó, valamint a fõzõkonyha 

Egyebek napirendi pont keretében ingatlan fel-vezetését végzõ Mihályné Barta Márta. Mind az önkor-
ajánlásról döntött a testület, majd hosszas beszélgetést mányzat, mind a szolgáltatást biztosító részérõl kiemelt 
folytattak a képviselõk a sportöltözõ bérleti díjáról. A fontosságú kérdésként kezelendõ az együttmûködés, a 
döntést elnapolták a következõ ülésre. Beszkid János minõség színvonalának emelése, a változatos ételek 
polgármester úr tájékoztatta a képviselõket a Területi biztosítása, valamint a lakosok megelégedése.
Operatív Program keretében benyújtásra került pályáza-A bemutatkozást követõen a testület elsõ napirendi 
tok sikertelenségérõl. A Szécsényi utca 1. szám alatt lévõ pontként tárgyalta az intézményi térítési díjak megállapí-
épület továbbhasznosításának lehetõségérõl is szóltak a tásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A 
képviselõk, valamint a sportegyesület TAO támogatásai módosításra azért került sor, mert kérdésként merült fel, 
is megvitatásra kerültek.hogy azok a személyek, akik egyidejûleg több szolgálta-

A képviselõ-testület ülését polgármester úr 21.30 tást is igénybe vesznek (pl. házi segítségnyújtás és szociá-
órakor zárta be.lis étkezés) mindkét szolgáltatásért kötelesek-e fizetni. A 

 dr. László Tündetestület döntése értelmében, ebben az esetben csak az 
Jegyzõegyik szolgáltatásért kell fizetni.

Adóslista 2017. m jus 31-ei állapot szerint

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

dr. László Tünde

á

Adózó neve Lakhelye Adó-

tartozás

VINEX Kft.

BACKDOOR Trans Kft.

Vincze Édesség Bt.

ST. IMÁNUEL KER. ÉS 

Laczkó Béla

Fanvitex Bt.

Mócsány István

DEPO General Kft.

Szavanna gh Kft.

Zöld Élet Szoc. Szöv.

Bada Tibor

Vágvölgyi Ágnes

Bangó Gyula

Szekeres Szabolcs

Percze Lajos

3177 Rimóc, Balassi u. 4.

1184 Budapest, Aranyesõ u. 8.

3177 Rimóc, Balassi u. 4.

3177 Rimóc, Rákóczi u. 16.

3177 Rimóc, Petõfi u. 20.

3177 Rimóc, Temetõ u. 10.

3177 Rimóc, Akácos u. 21.

4400 Nyíregyháza

3177 Rimóc, Nagykert u. 31.

4 583 230

2 063 997

2 038 129

328 442

217 400

204 714

178 970

148 808

141 750

111 442

110 330

79 384

71 200

65 690

50 970

Székhelye

3177 Rimóc, Nagykert út 26.

3177 Rimóc, Akácos u. 26.

3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.

3177 Rimóc, Hunyadi u. 44.

3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.

3177 Rimóc, Virág u. 20.

Megnevezése

Vállalkozó

Vállalkozó

Vállalkozó

Vállalkozó

Egyéni vállalkozó

Vállalkozó

Magánszemély

Vállalkozó

Vállalkozó

Vállalkozó

Magánszemély

Magánszemély

Magánszemély

Magánszemély

Magánszemély

Megye I.- 21. forduló: Rimóc- Mátranovák 2-0 (0-0)
Vezette: Boda (Gordos Á. M., Gordos Sz.)
Rimóc: Janusek - Molnár M., Benécs, Mohácsi, Laczkó Zs. - 
Pásztor (Kiss P., 65.), Szita L. (Csizmadia, 82.), Rácz I., Laczkó L. 
(Kormány, 86.) - Szita B., Bangó R. (Matyóka, 46.).
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.     Sárga lap: Szita L., ill. Balázs M.
Gól: Laczkó L. (53., 76.) Jók: Laczkó L., Molnár M., ill. László V.
Mátyás Zsolt: - A tavasz leggyengébb teljesítményét nyújtotta a 
csapat, sok hibával akadozott a játékunk, támadásainkban nem volt 
meg a szokásos átütõerõ, így egy nehézkes, de értékes három 
pontot gyûjtöttünk be a mérkõzésen.
Oláh Béla: - Nagyon remélem, hogy azok a játékosok, akik nem 
jöttek el a mérkõzésre, jól érezték magukat, mi mondjuk annyira 
nem, mert megint csak tizenegy emberrel tudtunk összejönni. Ettõl 
függetlenül, úgy gondolom, most volt a legnagyobb esély arra, 
hogy pontot szerezzünk, ha nem vétettünk volna két egyéni hibát. 
Viszont így gratulálnom kell a Rimócnak a gyõzelemhez.

Megye I.- 22. forduló: Szécsény-Rimóc 2-1 (0-1)
Vezette: Varga G. (Bakos, Kazinczi B.)
Rimóc: Janusek - Laczkó Zs., Benécs (Rácz I., 45’), Mohácsi, Molnár 
M. - Pásztor, Szita L. (Kormány, 74’), Laczkó L. - Bangó R. (Matyóka, 
63’), Szita B., Kis P. Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt. Gól: Lehoczki (65’), 
Strihó (71’), ill. Szita B. (13’) Piros lap: Kis Péter (89’)
Komár Gábor: - Mivel mindkét csapat felvállalta a "nyílt sisakos" 
küzdelmet, így változatos, helyzetekben gazdag, küzdelmes, 
sportszerû mérkõzést láthatott a közönség. A második félidõ 
motiváltabb játéka meghozta a gyümölcsét, és megérdemelten 
tartottuk itthon a három pontot. Gratulálok a hazai csapatnak, sok 
sikert a Rimócnak.
Mátyás Zsolt: - Jól kezdtük a mérkõzést, megszereztük a vezetést, 
majd domináltunk is az elsõ félidõ végéig. Ezután érthetetlen 
módon, mélyrepülésnek indult teljesítményünk, és átvette a hazai 
együttes az irányítást. A második játékrész számunkra 
értékelhetetlen, így nem csoda, hogy a gyõzelmet jobban akaró 
ellenfél megfordította a meccset. Csalódott vagyok, nem is annyira 
az eredmény, hanem inkább a mutatott játék és a hozzáállást 
illetõen. Remélem, minden játékosom átértékeli magában ezt a 
teljesítményt és megpróbál javítani a következõ találkozókra.

Megye I.- 23. forduló: Rimóc-Pásztó 2-0 (1-0)
Vezette: Kovács T. (Telek, Lukács L.)
Rimóc: Janusek - Molnár M., Kuris, Mohácsi, Pásztor (Csizmadia, 
77.) - Laczkó Zs., Szita L. (Kormány, 74.), Rácz I., Laczkó L. - 
Szita B., Bangó R. (Matyóka, 80.).
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.    Sárga lap: Molnár M., ill. Hámori
Gól: Laczkó L. (40.), Szita B. (68.)
Jók: az egész csapat, ill. Hámori, Csépe R., Kelemen D.
Mátyás Zsolt: - Az elmúlt két hét gyengébb teljesítményét sikerült 
kijavítani, a játék minõségében és a hozzáállás területén is, kisebb 
szépséghibával, hogy csak helyzeteink töredékét tudtuk gólra 
váltani. A mérkõzés összképe alapján így is megérdemelt 
gyõzelmet arattunk, gratulálok a játékosaimnak.
Vallus Ferenc: - Szombaton, egy születésnapi kerti partin, egy volt 
játékosunk (játékosom), azt mondta, hogy gyenge csapat vagyunk. A 
mai mérkõzés alapján, lehet, hogy igaza van, a tabella nem hazudik. 
Nincsenek meg a pillérjei a csapatnak, akik mellett a fiatalokra 
kevesebb teher hárulna. Azt várjuk, hogy õk döntsék el a meccset, 
de most még erre nem igazán képesek.

Megye I.- 24. forduló: Palotás-Rimóc 0-1 (0-1)
Vezette: Szederkényi (Baranyi, Kazinczi B.)
Rimóc: Janusek - Laczkó Zs. (Kiss P., 67.), Csizmadia, Mohácsi, 
Molnár M. - Laczkó L., Szita L., Rácz I. - Bangó R. (Szép, 90.), 
Szita B., Matyóka (Kormány, 77.). Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Sárga lap: Jambrich, Tóth I., Kotasz T., ill. Szita L., Laczkó L., 
Molnár M., Szita B.                                        Gól: Bangó R. (39.)
Jók: Uhrin, Molnár, Tóth I., ill. Janusek, Laczkó Zs., Molnár M., 
Bangó R., Szita L., Rácz I.

Kobak Egyesület hírei

Május 26-án, pénteken este tartotta ez évi 
közgyûlését a Rimóci Kobak Egyesület a 
Közösségi Házban. A közgyûlésen a 
jelenlévõk megtárgyalták az egyesület 

2016.-évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
A pénzügyi számadás után az egyesület életével 

kapcsolatos események, tervek megbeszélése következett, a 
melynek keretében szó volt többek közötta Nemzeti 
Mûvelõdési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 
megállapodásról a kulturális közfoglalkoztatási program V. 
ütemére, mely 2017. március 1-jétõl, 2018. február 28-ig tart, 
s melynek keretében 1 fõ kulturális közfoglalkoztatottat 
kapott az Egyesület, aki a Dr. Manga János Közösségi 
Házban végez közösségi feladatokat.

A Nemzeti Együttmûködési Alap pályázatán sajnos 2017-
ben sem sikerült mûködési támogatást nyerni. Az Alap 
ugyan 250 000Ft-ot megítélt az egyesület számára, de csak a 
várólista 347. helyén kaptunk helyet.

Az október 3-án benyújtott, KEHOP-5.4.1 Szemlélet-
formáló programok-energiatudatos fenntartható életvitel 
erõsítése címû pályázatnak még nincs meg az eredménye.

Az éves, országos TE Szedd szemétszedési akciót idén 
várhatóan õsszel szervezik meg, melyhez egyesületünk 
ebben az évben is szeretne csatlakozni, a tervek szerin egy 
nagyobb illegális hulladéklerakót szeretnék felszámolni 
Rimóc külterületén.

2016-ben 12 diák végzett az egyesületnél közösségi 
szolgálatot. Az általuk ledolgozott órák száma 116 óra volt, 
mellyel a településnek és az itt élõknek hoztak hasznot.

Az egyesület 2017. évre vonatkozó tervei között szerepel-
nek a település szebbé tételével kapcsolatos munkálatok: pl. 
virágládák, padok kihelyezése a településen, nyársaló és 
ülõkék kiépítése a Közösségi Ház mögött.

A Dr. Manga János Közösségi Ház - Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér szakmai mûködtetése folyamatosan zajlik, 
egy 2017. május elsején már 3 éve mûködik a közösségi 
színtér. A szakai beszámolókat 100%-osan teljesítettük, a 
programelemek összetétele és lebonyolításának gyakorisága 
nem változott, a következõ félévre vonatkozó programtervet 
május 31-én nyújtottuk be, így az elfogadásra vár.

A közgyûlés kötetlen beszélgetéssel ért véget. Köszönöm 
a tagoknak az elmúlt évi munkájukat!                               BVÁ

Pásztor Panna
2017. május. 26.

Szülõk:  Jusztin Anita és 
Pásztor Gábor

Mócsány Zétény
2017. május. 25.

Szülõk:  Istók Melinda és 
Mócsány Béla

Bangó Molli
2017. május. 31.

Szülõk:  Szûcs Ramóna és 
Bangó Rómeó

Szalvik Bertalanné
1925-2017

Ady Endre út 4.
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Gyerekek, gyerekek, szeretik a ….
Mivel május utolsó vasárnapja gyereknap, ezért ez alkalomból egy 

egész héten át olyan programokat szerveztünk óvodánkba, amelyek 
különlegessé tette a délelõttöket. 

Egyik nap a Balassi Bálint Megyei Könyvtár jóvoltából Kisteleki 
Zoltán vándorszínész elõadásában a Gomba alatt, és A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja mesék interaktív elõadására került sor. 

Egy másik napon rendõrségi bemutatót láthattunk, ahol tájékoztatást 
kaptak a gyerekek az utcán való helyes közlekedés szabályairól, beülhet-
tek a rendõrautóba, és a rendõr nénitõl még ajándékot is kapott mindenki.

A hét legjobban várt eseménye a fagyizás volt, amikor óvodánk udvarába 

,,Megjött a fagylaltos!”. Ki-ki válogathatott kedvére a finom fagylaltból. 

A gyerekhetünk mindig nagy sikerrel jár, az ovisok sokáig beszélnek 
róla, a különleges programokat szeretik a gyerekek.

„Vedd fel a nyúlcipõt!”
Óvodánkban immár hagyomány a „Vedd fel a nyúlcipõt!” Sportnap 

megszervezése, lebonyolítása, melyre az idén május 18-án került sor a 
Sportcsarnokban.

„Ha nem repülhetsz, fuss!
Ha nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz!
De bárhogy is legyen: mozogj!”

                                           (ifj, dr, Martin Luther King)

A mozgás létfontosságú a kisgyermek életében. Nagymértékben 
kihat személyiségének alakulására,  az egészséges fejlõdés, az egészséges 
életmód igényének kialakításában kulcsszerepet játszik.

Az óvodai élet során a mindennapos szervezett mozgás, mozgásos 
játékok mellett fontosnak tartjuk a család-óvoda kapcsolatán erõsítését 
ezen a területen is, melyre remek  lehetõségünk adódott ez alkalommal is.

A sportnapon a gyermekek, szülõk, óvó nénik, dajka nénik közösen 
tornáztak, mozogtak egy vidám, jó hangulatú délelõtt során. Mindnyájan 
izgatottan készültünk, nagyon vártuk ezt a napot.

Miután felhúztuk a „varázslatos nyúlcipõt”, Gyöngyi óvónéni 

alaposan megmozgatott bennünket T-vitamin segítségével, aki 
simogatással, dicsérettel jutalmazta kitartásunkat, ügyességünket. A 
bemelegítõ torna után következtek a csapatjátékok, amiket a gyermekek 
egyéni fejlettségének, életkori sajátosságainak megfelelõen igyekeztünk 
összeállítani. A három korcsoport csapatai megmutathatták a szurkoló 
tábornak, hogy akadályok  szülõk - megkerülésével milyen gyorsak a 
futásban, milyen magabiztosan kormányozzák az új futóbicikliket, 
mennyire ügyesek a zsákban ugrásban, labdagurításban. Nem maradha-

tott el a szülõk-gyermekek versenye sem, ahol a családok „krumpli-
ültetésben”, gólya viszi a fiát játékban mérkõztek meg egymással. A 

sportnap fénypontja a kötélhúzás volt fiúk-lányok, szülõk-gyermekek, 
valamint szülõk-óvodai dolgozók között, amelyben a szülõk csapata 
fölényes gyõzelmet aratott. A délelõtt a mindenki által méltán 
megérdemelt, ehetõ ezüstérem kiosztásával zárult. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni azoknak az anyukáknak, nagymamáknak, nagynéniknek, 
testvéreknek, akik idejükbõl áldozva velünk töltötték ezt a vidám 
hangulatú délelõttöt.                                                  Gáborné Császári Andrea 

Az interaktív meseelõadás fõszereplõi

A nagycsoportosok alig várták,
hogy beülhessenek a rendõrautóba

Mindenki kedvére válogathatott a fagyiból

Itt aztán mindenki felvette a ,,nyúlcipõt”

MEGHÍVÓ
a Rimóci Nyulacska Óvoda nagycsoportos óvodásai

2017. június 9-én pénteken 15 órakor búcsúznak óvodájuktól.
Ünnepségünkre szeretettel várjuk.

MTZ traktor 

tartozékokkal

ELADÓ

Érdeklõdni lehet: Holecz Jánosné

Rimóc, Virág u. 3.

Telefon: 0632/388-443

Pályázati döntõben
Az Ifjúsági Egyesület

A Rimóci Ifjúsági Egyesület bekerült a "Legjobb falusi 

ifjúsági közösség" pályázat döntõjébe, ami egy pályázat két 
szervezet, az AGRYA és az MHVISZ által meghirdetve falusi 
ifjúsági közösségeknek. A 72 jelentkezõ közül kiválasztottak 
13 közösséget, amibe a mi Ifjúsági Egyesületünk is bele-
tartozik. Arra kértek minket, hogy készítsünk 2 perces 
bemutatkozó filmet magunkról, a tevékenységükrõl. A 
filmmel a három legtöbb lájkot gyûjtõ csapat 500 ezer, 
300 ezer, 200 ezer forint pénzdíjat kap, amibõl a faluban 
élõ fiataloknak szervezhet programokat.

Nógrád megyét egyedül a mi egyesületünk képviseli. 
Június elsején sajtótájékoztató keretében mutatták be a 13 kis-
filmet. A sajtótájékoztatóról elhangzottakról az M1-es csator-
nán is beszámolták, az alábbi linken, 15:00-tól megtekinthetõ:
http://www.mediaklikk.hu/video/hirado-m1-2200-2017-
06-01-i-adas/

A lájkok gyûjtése is június elsejétõl indult, és két hétig, 
14.-éig tart. A facebook-on gyûjtjük tehát a lájkokat a videónk 
alá, kérjük, hogy aki látja, feltétlen lájkolja, és ha teheti, ossza 
meg. Mivel a pályázat értékelésében nem csak a saját 
oldalukra feltöltött videó alatt gyûlõ lájkokat, hanem a meg-
osztásnál gyûlõ lájkokat is számolják, ezért kérjük, hogy 

minden esetben kattintsanak a Tetszik gombra!     Köszönjük!

Az alábbi linket kell megosztani, lájkolni:
https://www.facebook.com/VirtualisFaluProgram/videos/
1303594496355911/

Bablena Feri

RIMÓC GENEALÓGIÁJA

Ismét rendelhetõ Rimóc Lakosságának 
Genealógiája,

a Rimóci Önkormányzati Hivatalban vagy a 
rimóci Közösségi Házban, június 16-ig.

A rendelhetõ példányok igényes bõrkötéssel 
rendelkeznek,

áruk várhatóan: 6.000 Ft.

Ezt írtuk a
Rimóci Újságban…

1 éve: D³utów-ban (Lengyelország) volt a rimóci 

küldöttség, idén júliusban õk látogatnak el 

hozzánk.

2 éve: Rimócra érkezett a czestochowai Fekete 

Madonna hiteles másolata.

3 éve:  A Rimóci Szent István Általános Iskola 5 éve 

írta alá a lengyel Rossoszyca iskolájával az együtt-

mûködési megállapodást.

4 éve: A rimóci delegáció Strenei-ben (Lettország) 

vendégeskedett.

5 éve: A Közösségi Ház felújítás elõtti, régi 

nagytermében Falugyûlést tartottunk, a megjelen-

tek száma 20 fõ körül mozgott.

10 éve: Megrendezésre került az I. Rimóci Focitábor 

a sportpályán, valamint újranyitott a Dr. Manga 

János Közösségi Ház.

15. éve: Szécsény-Rimóc közötti úton, a Darázsdói 

híd környékén, mintegy 400 fm-en felújítás történ 

4,4 millió Ft. értékben.

20 éve: Önkormányzatunk elõzõ évi mérlege 

80.702 ezer Ft volt. A Rimóci Újságra ebben az 

éveben 70-en fizettek elõ.



RIMÓCI ÚJSÁG4 RIMÓCI ÚJSÁG 132017 JÚNIUS2017 JÚNIUS

ISKOLAI HÍREK

programokkal készültünk, a gyereknapra. Ügyességi Hírek a Biztos Kezdet
játékok, arcfestés, kézmûves foglalkozások enni- és 

„Napraforgó” Gyerekházból
innivaló várta  a gyerekeket és a szülõket.

           
              Szitáné Mócsány ZsuzsaA május egy gyönyörû ünnepel indult, az anyák 

napjával. A gyerekházban rendhagyó módon, a 
gyerekek és a szülõk anyák napi ajándékokat 
készítettek. A szülõk a nagymamáknak a gyerekek az 
anyukáknak. Amit készítettetek egy kis ünnepség 
keretében az apróságok oda is adták az édes-
anyáknak. Mi pedig szendvicsekkel, süteménnyel, 
ünnepi asztallal kedveskedtünk a családoknak. 

A hónap folyamán hintáztató-, lovagoltató 
játékokba, kézmûves foglalkozásokba és baba 
tornába kapcsolódtak be a gyerekek és a szülõk. 

   Május végén, mint minden évben, ismét színes  

A túrázók megtudták, hogy Rimócon még nincs külön TÚRA
nevesített fesztivál, holott nagyon sok településen már 
hosszú évek óta tartanak ilyeneket. Többféle javaslat is „A láb mindig kéznél van”, mondásnak eleget téve a 
elhangzott, lehetne a neve akár Rimóc-Palóc Fesztivál, Salgótarjáni Zöld Út  Természetjárók Egyesülete 2017. május 
Rimóci Rétes Fesztivál vagy akár Rimóci Nyúl Fesztivál is. 13-án, szombaton nyílt gyalogtúrát tartott a „Palóc úton”, 
A kérdés továbbra is nyitott maradt.Varsány – Rimóc – Hollókõ útvonalon.  Varsányban reggel 

Mindezek után a polgármester a Szent Erzsébet parknál 8 óra elõtt Kanyó Judit polgármesterasszony fogadta a 
köszönt el  a csapattól,  akiknek további jó utat kívánt.gyalogtúrázókat, akiket teával, kávéval és többféle süte-

A túra befejezõ állomására, Hollókõre a Kerékpárút ménnyel várt.
igénybevételével érkezett meg a túracsapat, ahol meglepõen Másfél óra alatt bemutatta a csapatnak a varsányiak 
sok érdeklõdõvel találkoztak az Ófaluban.életét, a község nevezetességeit. Meghívta õket a 2017. 

A túrán rész vett személyek köszönetüket fejezik ki Kanyó augusztus 19-én sorra kerülõ lepényfesztiválra, amelyet 
Juditnak Varsány polgármester asszonyának, Beszkid köszönettel elfogadtak. Varsány után a túrázók a szurdokon 
Jánosnak, Rimóc polgármesterének, Déska Bertalanné, keresztül Rimóc felé vették útjukat.
Margitkának azért a fogadtatásért, amelyben részesítették Rimócon elõbb Déska Bertalanné Margitkát látogatták 
õket, ahogy mondták,  ,,akik nélkül nem lett volna olyan szép a meg, ahol elõbb megkóstolták az általa készített túrós-, 
napjuk, amilyen végül is lett.”          Dr. Laczkó Zoltán túravezetõmákos-, meggyes rétest, majd bemutatta az általa készített 

népviseleti ruhákat. A túrázók nõtagjai lehetõséget kaptak 
arra, hogy ruhákat felvegyék, amelyrõl fényképek is készültek.

Beszkid János polgármester már Margitkánál üdvözölte a 
túrázókat, hagyományos módon rimóci pálinkával kínálta 
õket azzal, hogy az üvegben maradót vigyék el út közbeni 
erõsítésre.

Rimóc Község – polgármester általi - bemutatása a 
Dr. Manga János Közösségi Háznál kezdõdött, ahol éppen 
egy budapesti fotómûvésznõ dolgozott. A Petõfi szobor 
megtekintése után jöttek a többi látnivalók, a Kapálós 
asszony, a Trianoni emlékmû, a templom felé vezetõ úton a 
Szent Józsefet ábrázoló szobor, a Fõkötõs (Fõketõs) múzeum, 
és a templom.

Szent István Napok
A Rimóci Szent István Általános Iskola idén is 

megrendezte az iskola névadójának emlékmûsorát. A 

hagyománnyá vált Szent István Napok programsorozat elsõ 

napja, 2017. május 26-án, pénteken került megrendezésre, 

iskolánk udvarán és az osztálytermekben, ahol a szécsényi 

Rendõrkapitányság munkatársai színes, érdekes, nem 

mindennapi bemutatókkal és elõadásokkal hívták fel a 

gyermekek figyelmét a biztonságos közlekedés szabályaira, 

a hivatalból történõ rendõri intézkedés konkrét lépéseire, 

illetve a rendõri munka során elõkerülõ tárgyak (bilincs, 

gumibot, fegyver) törvényes használatának fontosságára. E 

jeles napon a Katasztrófavédelem tûzoltó kollégái egy 

tûzoltóautóval érkeztek hozzánk, mellyel kicsit és nagyot 

egyaránt elbûvöltek és a diákok alig várták, hogy belülrõl is 

megismerkedjenek ennek a különleges autónak a mûködé-

sével, kinézetével. Iskolánk tanulóinak igazi élményt 

jelentett, hogy emellett birtokba vehették a rendõrautót is, 

beleülhettek, bekapcsolhatták a szirénát és a különféle 

jelzõhangokat. A tartalmas és minden bizonnyal tanulságos 

péntek délutánt követõen, május 29-én hétfõn délelõtt 9 

órakor a Szent István Napok kulturális programrészének 

megnyitása következett ahol tanáraink, vendég pedagógu-

sok köszöntõt mondtak, nebulóink pedig tehetségükkel 

örvendeztették meg az ott megjelenteket. A délelõtt 

folyamán népdaléneklõ versenyen mutathatták meg 

énektudásukat az iskola diákjai, valamint egy rajzverseny is 

lehetõséget adott a közös munka okozta önfeledt nevetésre, 

kreatív szórakozásra és nem utolsósorban a rajzkészségek 

fejlesztésére, kibontakoztatására egyaránt. 
Csímárné Gál Zsuzsanna

Ezek vagyunk mi!
Nagy nap volt a május 29-e a Rimóci Szent István 

Általános Iskola tanulói életében. Ezen a napon csak kilenc 
órára kellett iskolába menni és a nap során különleges 
foglalkozások voltak. A rendezvényt Kiss Józsefné, Piroska 
néni, az iskola korábbi igazgatója nyitotta meg. Ezt követte a 
felsõs tanulók megemlékezése Szent Istvánról, az iskola 
névadójáról. A koszorúzás után a Nemzeti Tehetséggondozó 
Program pályázatában részt vevõ gyerekek és pedagógusok 
mutatkoztak be. Elõször a Versegi Zoltánné által betanított 
népi játékok kerültek bemutatásra, majd Kele Szabó Ágnes 
nyitotta meg a pályázat kiállításait, ahol a program ideje alatt 
Nagyné Mákos Izolda által vezetett kézmûves foglalkozá-
sok produktumai, valamint a programot önkéntesen segítõ 
Nagy Abiáta fotói voltak megtekinthetõk „Ezek vagyunk 
mi!” címmel. A nap folyamán a gyerekek népdaléneklõ 
versenyen, a Szent Istvánhoz kapcsolódó legendák 
képregény formájában történõ feldolgozásában, valamint a 
névadóhoz kapcsolódó rajzversenyen mérethették meg 
magukat. A nap végén a gyerekek fáradtan, de élményekkel 
teli térhettek haza. 

Nagyné Mákos Izolda
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egyensúlyozottabbak legyenek a feladványok. Harmadik Májusi események az IKSZT-ben
körben megadott állításokról kellett kitalálni, hogy vajon 
igaz-e vagy hamis. Az elõzõ körökkel ellentétben ez már A rimóci Dr. Manga János Közösségi Ház is csatlakozott a 
sokkal vegyesebb volt, ezáltal sokkal nagyobb arányban Közösségek Hete elnevezésû országos rendezvény-
születtek jó válaszok. Pár beugratós állításnak azért lettek sorozathoz. Az egyhetes program keretében nyílt napot 
áldozatai. Negyedik körben találós kérdések és képrejtvé-hirdettünk, amelyre mindenkit szeretettel vártunk, aki 
nyek szerepeltek. Ezek már fejtörést okoztak a legtöbb bepillantást szeretett volna nyerni az itteni munka-
embernél, kevés jó válasz érkezett, de ennek ellenére egész folyamatokba, vagy csak szimplán szórakozni szeretett 
jónak találták ezt a kört is. Az ötödik kör ismét filmes témájú volna.
volt, ám most filmbéli jellegzetes hangokat kellett felismerni Május 12-én, pénteken kvíz vetélkedõt rendeztünk a falu 
és megállapítani, hogy mely híresebb filmekben voltak lakosainak. Több közösség, mint például a Polgárõrség, az 
hallhatóak. Próbáltunk minél egyedibb hangot választani, Ifjúsági Egyesület, a közfoglalkoztatottak mérték össze 
de akárcsak a második körnél, úgy itt is leginkább a fiatalok tudásukat, melyben egyaránt részt vettek fiatalok és idõsek 
voltak elõnyben. Utolsó körben öt mondatból kellett is. Összesen 6+1 témakör szerepelt, köztük földrajz, 
kitalálni, hogy mely személyre gondolhattunk. Aki már az történelem, filmismeret, miegymás. Elsõ kör három részre 
elsõ mondatnál tudta, hogy kirõl is lehet szó, az 5 pontot volt osztva: földrajz, csillagászat, valamint történelmi 
kapott, aki másodiknál az már csak 4-et, és így tovább. Ezek személyektõl származó idézetek. A, B és C variánsok közül 
után még nem ért véget a kvíz, mivel volt még egy bónuszkör kellett kiválasztani a jó választ, a résztvevõk többsége meg 
is, ahol plusz pontokat szerezhetett az ember. Egy öt tudott birkózni a kérdések nagy részével. Második körben a 
kérdésbõl álló viccrõl volt szó, melyek válaszait logikus hollywood-i filmek kapták a figyelmet, melynek egyik 
gondolatmenettel nem igazán lehetett megfejteni. felében filmkockákból kellett kikövetkeztetni magát a filmet, 
Mindössze két kérdésre tudták a válasz, de legalább egy jót második felében pedig különbözõ alkotásokban szerepelt 
nevetett mindenki. Összességében a vetélkedõ meg tudta ikonikus jármûveket kellett kitalálni. Annak ellenére, hogy 
teremteni a jó légkört, mindenki jól érezte magát.többnyire nálunk is ismertebb filmeket vonultattunk fel, 

A kvízt követõen, kora estig szabadtéri nyársalást mégis a tapasztaltak alapján, a fiatalok itt nagyobb elõnyben 
tartottunk a Közösségi Ház hátsó udvarán, ahol a résztvevõk részesültek. Ebbõl tanulva következõ alkalomra ki fogjuk 
kedélyes beszélgetés mellett egy jót ettek.     Laczkó Kristófköszörülni ezen csorbát, hogy minden korosztálynak ki-

Május 26-án, pénteken 16:00-tól Stresszoldás, feszültségoldás, relaxáció címmel Godó Anna 
mentálhigiénikus-természetgyógyász elõadásán vehettek részt az érdeklõdõk a Közösségi Házban. Akik arra 
gondoltak, hogy ez egy olyan alkalom lesz, ahol a résztvevõk nagyteremben a földön körben ülve, összetett 
kézzel, hümmögve megpróbálnak a teljes lelki- és testi nyugalom állapotába kerülni egy óra alatt, egy kicsit 
tévedtek… A cél, természetesen az elõadás címébõl adódóan is, a nyugalmi állapot elérése volt, a módszer 
azonban egyáltalán nem olyan földtõl elrugaszkodott. Az elõadás rávilágított arra, hogy az életünk során 
mennyi stresszes, feszültséggel teli helyzettel kerülünk szembe, amin így vagy úgy, de keresztül megyünk, s 
ami különféle hatásokat gyakorol a mindennapjainkra. Már a kisgyerekkorban elszenvedett sérelmek, stresszes 

helyzetek is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a késõbbiek folyamán milyen felnõttekké válunk, mitõl lesznek szorongásaink, 
milyen helyzeteket igyekszünk majd elkerülni, valamint mik azok a dolgok, amelyek gátolnak minket a fejlõdésben. Ezek a 
mentális-, lelki stresszhelyzetek, rövid vagy hosszú távon testi tüneteket, megbetegedéseket okozhatnak, melyek 
megszüntetéséhez ezeknek a testi-lelki blokkoknak a feloldására 
van szükség. Ehhez nyújtott segítséget az elõadáson bemutatott 
relaxációs sorozat elsõ gyakorlata, amellyel mindenki egyénileg 
tudja a nyugalmi állapotát javítani. Ha kezdetben csak az 
elalvásban, vagy a nyugodtabb alvásban nyújt is segítséget ez a 
módszer, hosszabb távon, rendszeres gyakorlással, különféle 
pozitív eredményeket tudunk elérni vele. Lényeg a pozitív énkép 
és a pozitív gondolkodás kialakítása. Érdemes mindenkinek 
kipróbálnia, hiszen a cél az, hogy minél jobban érezzük 
magunkat a bõrünkbe. A program a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával 
valósul meg, így külön köszönöm mindazoknak, akik eljöttek 
erre a délutánra!                                                                     BVÁ Az elõadáson szép számban voltak a résztvevõk

A Közösségek Hetét nyársalással zártukA kvíz vetélkedõre 5 csapat nevezett

Valamennyien továbbtanulnak; pékek, gépészek, szakácsok Ballagás 2017!
lesznek, ha elvégzik az általuk választott középiskolát. Sok 
sikert kívánunk nekik további rögös útjukon!

Ismét eltelt egy év, 2017. június 16-án, pénteken 16 
Az osztállyal együtt búcsúzik az osztályfõnök is, 8 

órakor utoljára szól a csengõ a Rimóci Szent István 
felejthetetlen év emlékével. Nagyon jó volt 8 évig a rimóci 

Általános Iskola 8. osztályos tanulói számára.
közösség tagjának lenni. Kedves iskolát, minden körülmé-

17 fõvel vágtunk neki a nagy útnak 2013-ban, közben, 
nyek között mûködni képes, elhivatott tanári testületet 

mint a költõ mondja, „kit erre, kit arra fújtak el a szelek.” hagyok itt.  Nehéz szívvel búcsúzom mindenkitõl!
7 tanulónak érkezett meg a vitorlása a végzõs osztály Remélem, még sokat találkozunk nyugdíjas éveim alatt.
kikötõjébe. Õk búcsúznak most szeretett iskolájuktól. Mély tisztelettel és alázattal: Bakos László

töltöttük. Megnéztük a 

Hortobágy folyót, átsétál-

tunk a Kilenclyukú hídon, 

tanulmányozhattuk az A Tisza-tónál táboroztuk élõvilágot, a madarakat, a 

szürkemarhákat, megis-
A Rimóci Szent István Általános Iskola 15 halmozottan 

merkedhettünk az itt élõ 
hátrányos diákja a Nemzeti Tehetséggondozó Program 

pásztorok, gulyások élet-
„Tehetségünk a jövõnk!” címû, NTP-RHTP-16 számú 

módjával, szokásaival, 
pályázatának támogatásával a 2016/2017-es tanévben heti 

építészetével. Ebéd után 
rendszerességgel vehetett részt népi irányultságú kézmûves 

csendes pihenõ keretében foglalkozásokon és mozgáskultúrát fejlesztõ népi játékokon, 
papírnehezékeket ké-tánctanuláson. A program egyik eleme volt egy három napos 
szítettünk, követ festettünk. Délután a Kalandszigetet vettük táborozási lehetõség, melynek keretében a Tisza-tóhoz, 
birtokba, ahol minden gyerek megismerkedett a kötélpályák Tiszafüredre utazhatott el ez a kis csapat.
rejtelmeivel és nehézségeivel. A gyerekek a kezdõ és a 2017. május 10-én reggel nagy izgalommal indultunk 
gyerekszinten ügyeskedhettek, míg mi felnõttek kipróbáltuk Tiszafüredre. Útközben megnéztük a Visontai Erõmû 
a haladó szintet. Ezt követõen a lombösvényt bóklásztuk be, felszíni fejtését. Délre értünk a tiszafüredi Albatrosz 
ahol a fák tetején lévõ sétányokon élvezhettük a lengõhidak Kempingbe, ahol már finom ebéddel vártak minket, itt 
nyújtotta élményeket.töltöttük a három napot. Ebéd után kagylóékszereket 

A táborban a rõzsegyûjtést követõen tábortüzet készítettünk. Kiss Ferenc táborvezetõ segített nekünk a 
gyújtottunk és énekszóval zártuk a napot.programok szervezésében és szerda délutánra paraszt-

Pénteken a gyerekek korán keltek és élvezték a olimpiát szervezett nekünk. Elõször egy órát lovas 
bandázási lehetõséget. A reggeli táncos tornát, majd a kocsikáztunk, így jutottunk el a Viki Tanyára, ahol Tomi 
reggelit követõen háromórás sétahajókázásra indultunk a bácsi már a feladatokkal várt minket. Csupán néhány 
Tisza-tavon. Kísérõnk folyamatosan bõvítette tudásunkat, feladatot „kellett” végrehajtanunk a csapatalakítások után, 
ismerkedtünk a madarakkal, a növényekkel, a Tisza és a de a „Dugóhúzás” (melynek keretében egy makacs bak-
Tisza-tó érdekességeivel. Kilátókat látogattunk és fészkelõ, kecskét kellett a kijelölt pályán végigvezetnünk), a 
költõ madarakat figyelhettünk meg. Megtanultuk az „Elveti rönkhajítás, a gumicsizma célba dobás, az egymás 

talicskában történõ tologatása teljesen kivette erõnket. A a sulykot” közmondás értelmezését és néhány sulykot is 

tojásdobálás és elkapás már csak a nevetõ izmainkat hazahoztunk magunkkal. A hajókirándulás nagyon jól 

sikerült. Az ebéd után virágfüzéreket készítettünk, majd stimulálta, de azt nagyon.  A visszakocsikázás után játszótéri 
szabad program következett, majd a vacsora utáni elindultunk hazafelé. Nagyon elfáradtunk, de rengeteg 
szabadidõt a takarodó zárta. élményt szereztünk. Bízunk benne, hogy lesznek még ilyen 

Csütörtökön a napot az aerobikos reggeli tornával pályázati és kikapcsolódási lehetõségeink!
Nagyné Mákos Izoldakezdtük, majd a délelõttöt a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
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Gondozási Központ vezetõje nyitotta meg anyák napi Anyák napját ünnepeltünk
köszöntõjével. Ezt követte az iskolások verses mûsora, amit a 

Mint minden évben, idén is megünnepeltük gyermekek az általuk készített kis virágok átadásával zártak. 
gondozottjainkkal az anyák napját. Eredetileg a Gondozási József atya megható gondolatokkal köszöntötte a meg-
Központ volt a tervezett helyszín, de a meghívottak részérõl jelenteket. Végezetül az idõsek és a gyerekek együtt 
annyi pozitív visszajelzés érkezett, hogy úgy döntöttünk, a fogyasztották el az ott kínált üdítõt és süteményt, amit az 
Dr. Manga János Közösségi Házban tartjuk meg a önkormányzat biztosított számukra. Köszönettel tartozunk 
rendezvényt. Nagy segítség volt az önkormányzati busz, az a szereplõknek és felkészítõiknek, az önkormányzatnak, 
szállította idõs meghívottjainkat ünnepségünk helyszínére. József atyának és mindazoknak, akik széppé tették a 
Az idõseket az utazásukban gondozónõik segítették. Burik- gondozottak anyák napi ünnepségét.

Gondozási KözpontVincze Ágota és Laczkó Kristóf által készített dekoratív 
munkatársaidíszlet fogadta az érkezõket. A mûsort Danics Dominika, a 

„…Én nem ünneplem õt,
én siratom a vértanút...”

A fent olvasható versrészlet Juhász Gyula: Ismeretlen 

katona címû versébõl származik, mellyel azoknak a 

katonáknak állít emléket, akik hõsi halált haltak hazájukért.

Május utolsó vasárnapján, Hõsök vasárnapján mi is 

tiszteletünket fejeztük ki azoknak, akik a háborúkban 

vesztették életüket. A Hõsök emlékünnepét az 1924. évi XIV. 

törvénycikk rögzítette, mely kimondta, hogy „minden 

esztendõ május hónapjának utolsó vasárnapját (...) a magyar 

nemzet mindenkor a hõsi halottak emlékének szenteli”. A 2001-

ben elfogadott LXIII. törvény a korábbi ünnep körét 

hivatalosan is kibõvítette mindenkire, „akik a vérüket ontották, 

életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért”.

Településünkön az ünnepi szabadtéri szentmise, József 

atya celebrálásában, fél 11-kor vette kezdetét a Hõsök 

Emlékoszlopa elõtti téren, majd azt követõen mûsorral 

emlékeztünk meg a hõsi halált halt elõdeinkrõl. Az 

ünnepségen Vizoviczki Lolíta konferálására elhangzott az 

Ismeretlen katona címû vers Burik-Vincze Ágota elõadásá-

ban, majd Bablena Piroska Magyarország kellõs közepében 

címû dalt énekelte el. Paluch Norbert olvasta fel a Katona 

levelét, melyet ez alkalomra Kaluzsa Mónika alkotott meg. 

Beszkid János polgármester úr ünnepi gondolatait követõen 

Golopi Károly vezetésével imádkoztunk hõseinkért, majd a 

képviselõ testület tagjai: Vincze Attila, Kiss János és Déska 

Szabolcs koszorút helyezett el a Hõsök Emlékoszlopánál. A 

szentmise és a megemlékezés a Szózat és a Boldog asszony 

anyánk hangjaival zárult.

Megköszönöm mindenkinek a segítségét, aki hozzá-

járult az ünnepség színvonalas lebonyolításához: a terep-

rendezõknek-közfoglalkoztatottaknak, a virágdíszítésben 

segédkezõknek, az egyházi képviselõknek, atyának, kántor-

asszonynak, a mûsorban közremûködõknek, a hangosítás-

sal kapcsolatos fuvarozásban, pakolásban segédkezõknek és 

mindenkinek, aki résztvevõként jelen volt és együtt ünne-

pelt.
BVÁ

József atya a szentmise bemutatása közben

Paluch Norbert Egy katona levele címû írást olvassa fel

Koszorúzás

Az ünnepi szentmisén résztvevõk

Sok szeretettel köszöntjük 90. születésnapja 

alkalmából Márton Istvánné, Jolán nénit,

aki 2017. május 27-én ünnepelte születésnapját.

Önkormányzatunk nevében

Beszkid János polgármester úr virággal és

Orbán Viktor miniszterelnök úr által küldött 

emléklappal köszöntötte. Ez úton is Isten 

éltesse Jolán nénit sokáig erõben, egészségben!

Herencsényi - kereszttõl keresztig - gyalogbúcsú

Rimóc - Nógrádsipek - Herencsény

2017. július 1-én, szombaton

A hagyományokhoz híven Rimócról és 
Nógrádsipekrõl is gyalogbúcsú indul 

Herencsénybe.
Gyülekezõ a rimóci Kõkereszt elõtt: 5.15-kor, 

indulás pedig 5.30-kor.

A rimóciakkal, varsányiakkal, sipekiekkel és 
minden csatlakozni szándékozóval találkozó

Nógrádsipeken a Mûvelõdési Ház elõtt 7.00-kor.

Mindenkit szeretettel várunk!

Gratulálunk Grétinek az Aranypacsirta díjhoz!
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Bemutatkozik a 
Gondozási Központ

új vezetõje
Danics Dominikának hívnak, 31 

éves vagyok, jelenleg Szalmatercsen 
élek családommal, férjemmel Nor-
berttel és 3 éves kislányunkkal, akit 
Blankának hívnak. Házasságköté-
sünk után költöztünk ide, egyébként 
pilinyi származású vagyok. Férjem 
helyben dolgozik, falugondnokként. 
Mivel kicsi gyermekem van, hobbira 

nincs idõm, de van egy méhészetünk, amiben a munkavégzés, a kaptár 
körüli tevékenykedés kikapcsolódásként hat rám.

Korán világossá vált számomra, hogy emberekkel akarok foglal-
kozni, középiskolai választásomat is ez motiválta, egészségügyi 
ismereteket kezdtem tanulni. Késõbb szociális munkás szakra 
jelentkeztem, diplomámat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem 
2010-ben. Ezelõtt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalánál szociális ügyintézõként dolgoztam, valamint 
Szalmatercs Község Önkormányzatánál igazgatási ügyintézõ voltam. 
Ezt boldog három év követte, amit otthon töltöttem kislányom 
megszületése után. Eljött az idõ, óvodát kellett választani… 
Magamnak pedig munkahelyet... Nagy örömmel fogadtam a hírt, 
amikor is megtudtam, Rimóc Községnek szüksége lenne egy szociális 
munkásra. Régi célkitûzésem válhat valóra, idõs emberekkel 
foglalkozhatok. Családi háttérben tanulhattam meg milyen fontos az 
idõs szeretete, tisztelete, egyáltalán megléte a hozzátartozói között. 
Már fiatalon sokszor vállaltam önkéntes munkát idõsellátás területén. 
Fõiskolai tanulmányaim alatt rendszeresen látogattam azokat az 
intézményeket, ahol öregek éltek, ismerkedve a szervezeti struktúrák-
kal, valamint az idõsödés folyamatával, annak velejáróival. 

A Rimócon mûködõ Gondozási Központ 3 féle szolgáltatást 
biztosít: szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, valamint idõsek 
nappali ellátását idõsek klubjának megvalósulásában. Az tapaszta-
lom, hogy az emberek egy része nem tudja, mi is a központ feladata. A 
köztudatban összeolvadt az egy épületben mûködõ konyha és az 
idõsellátás. Több alkalommal találkoztam már itt élõ szépkorúval, és 
amikor szóba kerül, hogy látogassák meg az intézményt, jöjjenek a 
klubba, azt a választ kapom, hogy nem jönnek, mert „nem akarnak 
zavarni a fõzésben”.

Kedves Idõsek! A konyha és a Gondozási Központ két különbözõ 
terület. Már biztosan sokan tudják, hogy mindkét rész új vezetõt 
kapott. Az én feladatom az, hogy az idõs emberekkel foglalkozzak. 
Igyekszem olyan biztonságos, családias légkört teremteni az ide 
látogatóknak, ahol közösségben, kellemesen tudják eltölteni 
szabadidejüket. Ennek érdekében szeretnék programokat szervezni, 
elsõsorban klub tevékenységekben, késõbb kirándulások formájában. 
Jelenleg a beilleszkedési, tapasztalatszerzési fázisban ezt még nem 
szeretném kifejteni, késõbbi cikkben viszont bõvebben informálom 
az érdeklõdõket.

Azok az idõs emberek, akik már alig hagyják el otthonaikat 
egészségi állapotuk miatt, házi segítségnyújtást vehetnek igénybe. 
Ennek célja, hogy saját házukban, az önmaguk ellátására részben 
képes embereknek könnyebbé, tartalmasabbá tegye a mindennapjait. 
Segíti az önálló életvitelük megtartását. Alapvetõ gondozási, ápolási 
feladatokat biztosít és mentális támogatást ad, beszélgetések 
formájában. Segítséget ad bevásárlást, gyógyszer felíratását és 
kiváltását illetõen.

Hiszem, hogy az idõsgondozás hozzájárulhat egy egészséges, 
sikeres öregedéshez. Ezzel az irányelvvel szeretnék dolgozni 
Rimócon, ahol úgy érzem, kollégáim befogadtak, szintúgy, mint azok 
az emberek, akikkel nap mint nap találkozok munkavégzésem során.

Danics Dominika

Kollégák búcsúztatása
Megható gondolat hogy milyen mélyen érzõ, mennyi 

alázattal bíró ember az, aki mások szolgálatát vállalja. 
Az, aki a szociális munkát nem nyûgnek, hanem 

kihívásnak, hivatásának érzi. Két ilyen kedves kollégától 
is búcsúznia kellett a településen mûködõ Gondozási 
Központnak. 

Pásztor Antalné, Marika, vagy inkább Pászti, hisz így 
hívta õt mindenki, negyven év után most nyugdíjba 
vonult. Nagyon jól tudta, érezte, hogy a hivatás - amit 
választott  az idõsek gondozása nagy felelõsséggel jár, de 
ugyanilyen sok szépséget is rejt magában. Hány idõs 
gondozottja volt a 30 év alatt… Hány gondozási nap, 
hány gondozási óra, hány kitöltött napló, ellenõrzés, 
statisztika, rendezvény, idõsek napja van már a háta 
mögött! Bizony nagy számok! Annyi emlék, történet, 
élmény, reggelig lehetne mesélni róluk… Sokat 
köszönhetnek neki az idõsek, a falu lakói, de kolléganõi 
is. Õ volt az „idõsebb kolléganõ”, akire felnézhettek, 
akihez fordulhattak, ha valakinek kérdése volt. Meglehe-
tett vele beszélni a munkahelyi, családi és egészségügyi 
problémákat egyaránt. Az elsõ nélküle elkezdett napok 
olyanok voltak, mintha csak szabadságon lenne, és majd 
a jövõ héten már biztos jön... De rá kellett döbbenni, hogy 
már nem jön többet, már nélküle kell tovább végezni a 
munkát. 2017. május 18-án ezekkel a szavakkal köszöntek 
el tõle munkatársai: 

„Kedves Pászti!

   Köszönjük, hogy 
ennyi együtt töltött idõ 
alatt jó kolléganõnk voltál. 
Mindig mindenben szá-
míthattunk Rád. Ennyi év 
után senki nem vitathatja, 
hogy jöhet a megérdemelt 
pihenés. Büszkék va-
gyunk rá, hogy együtt 
dolgozhattunk veled. 
Kívánjuk, hogy hosszú-

hosszú éveken át tudd egészségben, boldogságban élvezni 
a nyugdíjas éveket a családod körében. Élvezd a nagy-
mamaság örömét, szépségeit! Ha pedig hiányzunk, 
látogass meg minket bármikor, hisz ide mindig jöhetsz. 
Sõt, most már klubtag is lehetsz, szívesen fogadunk!”

Bablena Péterné, Betti úgy döntött, más területen 
tevékenykedik tovább. Közel 5 évig koordinálta az 
idõsellátást, valamint a konyhát egyaránt. Igazságos, jó 
vezetõ volt, precizitás és pontosság jellemezte napi 
munkavégzését. Minden tõle telhetõt megtett kollégáiért, 
bármilyen jellegû problémával fordulhattak hozzá. 
Mindenkit szívesen meghallgatott, soha senkinek nem 
mondott nemet. Nem ismert lehetetlent. Az idõsek és 
kollégái egyaránt sajnálják, hogy elment. Sok színvonalas 
rendezvényt hagyott a háta mögött, szívesen vettek részt 
az általa szervezett eseményeken. Mint ahogy a tavasz is 
váltja a telet, a jövõ is váltja a jelent. Sok sikert és bátorsá-
got kívánunk mindenhez! Kívánjuk, hogy új munkádban 
találd meg minden számításod, és találj annyi szeretõ 
kollégát és barátot, mint amennyit itt hagytál!

Gondozási Központ munkatársai

Egy katona levele
Elhangzott 2017. május 28-án, a Hõsök Ünnepi 
megemlékezésen Paluch Norbert elõadásában

Írta: Kaluzsa Mónika

Kedves szüleim, édesapám, édesanyám!
Júliusi levelüket megkaptam, igaz sokára. Eddig jó volt a 
posta, de mostanába akadozik. A csomagokat már meg se 
kapjuk, így ne is küldjenek semmit, bár egy kis cigaretta jó 
volna. Csak írjanak néhány sort, jól vannak-e, 
egészségesek-e? Mi van a földdel, a terménnyel? Nagy kár 
érte-e, lesz-e elég maguknak télire? Meg a faluról is írjanak, 
mert ha arról olvasok, legalább a szívembe béke van. 
Esténként sokat gondolok haza. Itt most nem olyan jó a 
helyzet, hogy nem csak egyeseket, hanem nagyon sok 
honvédet, majdnem az egész ezredünket elfogták az 
oroszok. Azok beszélik, kiknek sikerült visszajönni, hogy 
alig egy századra való van. Az is csak mindent elszórva 
tudott menekülni. És sok a halott és sebesült. Így ne 
csodálják, ha minden faluból hiányoznak. Most kint igen 
rossz a levegõ. Mert Románia miatt még több ember kell a 
frontra, mint eddig. És úgy hiszem, hogy így elõbb vége lesz 
a háborúnak. Talán a jövõ nyár meghozza a békét. Ha úgy 
sikerülne, ahogy én számítok, akkor november elõtt nem 
mennék ki a frontra. De ez persze a szerencsétõl függ. Az is 
lehet, hogy még akkor se, és az is lehet, hogy még elõbb. 
Most beszéltem itt olyannal, ki az én századomtól jött vissza 
és mondta, hogy az én régi pajtásaim nagy része elesett az 
aug. 3.-i harcokban. De nekem édesanyámék, hála Istennek 
semmi bajom. Úgy gondolom jól imádkozhattak, mert az 
Isten megsegít. Segítse meg magukat is, hogy bajuk ne 
essen. Sok rosszat hallunk itt az otthoni helyzetrõl, írjanak, 
hogy erõsítsenek engem is. Meg Marikámat is, mert nem így 
képzelte szegénykém a házaséletet. Bátorítsák, erõsítsék, 
igyon minden nap jó erõs tejet. Remélem, a tehén még 
megvan a többi jószággal együtt. Ha mégis érné magukat 
valami veszteség, ne búsuljanak, csak az életre vigyázzanak, 
a magukéra, meg mindenkiére. Az a legfontosabb. Itt 
mellettem egyik bajtársam sírat álmába meg kiabál is 
mindég. Igen nehéz hallgatni. Meg aludni se tudok tõle 
rendesen. Vince bátyámról van-e valami hírük? Meg az 
otthoniakról, sógorról, Lacikáról meg a legénycimboráim-
ról? Legyenek hírrel, és imádkozzanak sokat. Marikámat 
ezerszer csókolom, mondják meg neki, hogy ne sirasson, 
még élek. Édesapám, a terményt jó száraz helyre rakja, de ne 
cipekedjen, csak keveset emeljen, mert maga az egyetlen 
támasza édesanyámnak. Édesanyámnak üzenek, hogy 
köszönöm az imádságot, meg hogy az a pokróc van rajtam 
minden éjjel, amit küldött. Ne sirassonak, mert csak maguk 
adnak nekem erõt, hogy kitartsak. A hazáért, mert ha az elveszik, 
úgy látom én, itt minden elveszik. Várom a levelüket!
Szeretõ fiuk: Jani                        1916. szeptember 3., Pilsen

A levél írója, Jani a háború végén hazatért. Édesanyja ezt 
nem élhette meg. Feleségével 4 gyerekük született, életük 
végéig a föld volt számukra az élet. A levélben említett 
Vince bátyja a frontvonalba lövést kapott, bal lábát 
amputálták. Családjához visszatért ugyan, de elméje 
zavarodottá vált, 21 évig szorult gondozásra. Életét egy 
elmegyógyintézetben fejezte be. A levélíró által említett 
Lacika egy volt azok közül, akit a törvényi szabályozás 
ellenére 18 éves kora elõtt soroztak be. Harc közben esett el. 
18 alig múlt…

„Rimóc perspektívái” - Fotópályázat
A rimóci Dr. Manga János Közösségi Ház fotópályázatot 
hirdet „Rimóc perspektívái” címmel. A pályázat célja a 
település nevezetességeinek eddig ritkán látott perspektívái-
ból, nézõpontjaiból való bemutatása, megismertetése, ezen 
értékek megõrzése az utókor számára fotók formájában. A 
fotópályázatra érkezõ képeknek a településen vagy kül-
területén található, megõrzésre méltónak gondolt témáról kell 
szólnia. A beérkezõ alkotások akár a települést népszerûsítõ 
anyagokban vagy a települési értéktárban is helyet kaphatnak. 
A pályázaton külön kezeljük a 14 év alatti és feletti korosz-
tályt. Várjuk minden lelkes alkotó mûvét, ezzel is lehetõséget 
adva mindenkinek, hogy megmutassák tehetségüket a nagy-
közönségnek is.

A beérkezett fotókból A/4-es méretben, a Szüreti idejére 
kiállítást rendezünk a Közösségi Házban, ahol mindenki 

számára megtekinthetõek lesznek.
A pályázat kritériumai:
- csak saját alkotással lehet pályázni
- egy személy maximum 5 fotóval pályázhat
-formai vagy minõségi megkötése nincs
- nem szükséges papíralapon, elég elektronikus formában eljuttatni

A pályázat kiírásának idõpontja:
2017. június 1 - 2017. augusztus 31.

A pályamûvek beérkezési határideje:
2017. augusztus 31. 23:59-ig

Az eredményhirdetés idõpontja: 2017. szeptember 16. 
Kiállítás idõtartama: 2017. szeptember 16 - szeptember 30.
A pályamûveket határidõre a Dr. Manga János Közösségi 

Ház következõ elérhetõségeire kérjük elküldeni:
- papíralapon: 3177 Rimóc, Szécsényi út 6.
- e-mailen: rimoc.ikszt@gmail.com, ikszt@rimoc.hu
A fotók mellé kérjük mellékelni a fotó címét, a szerzõ nevét és 
elérhetõségét, valamint a születési dátumát. A zsûri által 
kiválasztott legjobb pályamûveket könyvutalvánnyal, 
oklevéllel és megjelenési lehetõséggel (Rimóci Újság, 
rimoc.hu weboldal, RimócTV, kiállítás) díjazzuk.

Május hónapban is folytatódtak Székely Orsolya 
dokumentálásai, értékmentõ munkálatai a településen. A 
korábbi Élõ Népviseletek - viseletfilmek után most a 
Közösségi Házban kerültek lefényképezésre a rimóci 
népviselet egy-egy darabjai, hogy - egy pályázatnak 
köszönhetõen - öltöztetõs játékban láthassuk viszont az 
interneten. A viselet egészben és darabjaiban is lefotózásra 
került, ily módon nem csak az utókor számára marad fenn, 
hanem országos, valamint nagyvilági ismertségre is szert 
tehet a jövõben.                               Köszönjük a munkáját!

Székely Orsolya munka közben
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Ismét más szentekben a mély hit, a JÉZUS BENNÜNK ÉL 
jámborság és istenszeretet ragad meg 
bennünket. Szívük szinte izzott. Minden A SZENTLÉLEK 
tettüket áthatotta ez az érzés, s ezt nem ÁLTAL - PÜNKÖSD volt képes csökkenteni sem a szenvedés, 

I. A pünkösdi fordulat sem a világ vonzása, sem saját hibáik 
„Egyszerre olyan zúgás támadt az égbõl, érzése. Ezt látjuk Kis Szent Teréz, Assisi 
mintha csak heves szélvész közeledett Szent Ferenc és sok más szent életében.
volna… Majd lángnyelvek lobbantak, s És sóvárgással halljuk-olvassuk, hogy az 
leereszkedtek mindegyikükre. Mindnyá- a hit, béke, öröm, derû, türelem, szelídség, 
jan elteltek Szentlélekkel, s különbözõ ami ezekbõl a szentekbõl sugárzott, 
nyelveken kezdtek beszélni…” tévelygõ és reményvesztett emberek 
- Így kezdi a Szentírás a püspöki csoda leírását. De különösebb e százait, ezreit vezette el Istenhez.
napon az apostolok átalakulása volt. Õk három éven át együtt De a szentek élete akkor válik igazán izgalmassá számunkra, ha 
voltak Jézussal, hallották tanítását, látták csodáit. S mégis telve megtudjuk, hogy ezek az emberek kezdetben általában épp oly 
voltak értetlenkedéssel: Halálakor ott hagyták Õt és elfutottak, botladozó, hétköznapi emberek voltak, mint mi. Szent Pál 
feltámadását nem akarták elhinni. Bizonytalanságuk akkor sem egyházüldözõnek indult, és sok-sok hibával kellett küzdenie. 
múlt el, amikor meggyõzõdtek arról, hogy él. S ugyanezek az Szent Ignác a hiúság, a szórakozás, a világi becsvágy rabja volt. 

Voltak hõsök és vértanúk, akik elõzõleg éppúgy megtagadták apostolok most egyszerre félelem nélkül a nép elé léptek, s 
hirdetni kezdték Krisztust. Krisztust, mint Péter, a fõapostol. És sok szent, aki az isten-

szeretet legmagasabb fokára jutott, korábban ismerte a gyenge-Pünkösd fordulat volt az apostolok életében. Gyávaságukat 
séget, a tunyaságot: - még a ,,nagy” Szent Teréz is.mintha elfújta volna a pünkösdi szél. Feltartóztathatatlanul 
Hogyan váltak tehát ezek a gyenge, botló, olykor kis tehetségû hirdetni kezdték Krisztust. Pétert és Jánost röviddel késõbb 
emberek erõssé, állhatatossá, bölccsé, hõssé? S ha õk gyengesé-letartóztatták Krisztusért. Ekkor kiszabadultak ugyan, de csak-
gük ellenére felülmúlták önmagukat, akkor bizonyára mi is hamar a többi apostollal együtt újra lefogták és megbotozták 
képesek volnánk követni õket!õket. Azután általános üldözés tört ki Krisztus követõi ellen. 

Jakab apostolt kivégezték, Pétert elfogták. De Pétert és az 
III. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erõ tölt el benneteket, 

apostolokat mindez nem riasztotta vissza. Krisztus utasítása és tanúim lesztek…. egészen a föld végsõ határáig (ApCsel 1,8)
szerint elindultak a világ négy tája felé, hogy hirdessék az Ezeket a szavakat a feltámadt Jézus intézte apostolaihoz, 
örömhírt. A kor viszontagságos utazási viszonyai között is mennybemenetele elõtt. Bevégezte az Atyától rábízott 
eljutottak Kis-Ázsiától Észak-Afrikáig és Hispániától Indiáig. küldetést: azért élt, azért halt meg és támadt fel, hogy meg-
Életüket mindnyájan vértanúhalállal fejezték be (János szabadítsa az emberiséget a rossztól, kiengesztelje Istennel, 
kivételével),  de még halálukban is tanúskodtak Krisztusról. egyetlen családdá egyesítse. Most, mielõtt visszatér az Atyához, 
Megdöbbentõ szavuk ereje és bölcsességük. Különösen, ha azt a feladatot bízta apostolaira, hogy folytassák mûvét, és 
tudjuk, hogy egyszerû halászemberek voltak, akik ráadásul tegyenek tanúságot róla az egész világon. 
mindeddig alig értették meg Jézust. És most mintha lángra Hogyan tegyünk tanúságot Jézusról? Úgy, hogy éljük azt az új 
gyújtotta volna õket a pünkösdi tûz. Egyszerre értenek… És életet, amelyet ó hozott a földre: a szeretet; és mutassuk meg 
koruk bölcseit megszégyenítõ erõvel kezdik hirdetni Krisztust. annak gyümölcsit. Követnünk kell a Szentlelket, aki mindig 

készségessé tesz arra, hogy amikor találkozunk egy 
II. Hogyan múlhatja felül az ember önmagát? testvérünkkel, egyé váljunk vele, tökéletesen szolgáljuk õt. Õ 

Ha az Egyház nagyjainak, szentjeinek életét olvassuk, meg- megadja az erõt ahhoz, hogy szeressük azokat is, akik 
döbbenünk. Micsoda emberfeletti hit, erõ, bölcsesség, derû valamiféleképp ellenünk vannak. Irgalmat ad szívünkbe, hogy 
sugárzik ezekbõl az emberekbõl. tudjunk megbocsátani, és meg tudjuk érteni, hogy mire van 
Sok szentrõl tudunk, akinek bölcsessége ámulatba ejtette a szükségük. Õ tölt el tettrekészséggel, hogy alkalmas idõben 
világot. Voltak köztük (mint Szent Ferenc, Domonkos, Antal, megosszuk másokkal lelkünk legszebb kincseit…
Bernardin stb.), akiknek szavát tízezrek és tízezrek hallgatták. Szeretetünkkel Jézus szeretetét tesszük láthatóvá és adjuk 
Mások a lélek megítélésének bölcsességével rendelkeztek (mint tovább. Olyan ez, mint a lencse, mely összegyûjti a Nap suga-
az arsi plébános). Mások a világi ügyekben tanúsítottak olyan rait: ha egy szalmaszálat tartunk alá, lángra gyullad, mert az 
éleslátást, hogy fejedelmek és pápák fordultak hozzájuk taná- összegyûjtött napsugarak hõmérséklete megsokszorozódik. Ha 
csért (mint Szent Hermannhoz, Tamáshoz, Sienai Katalinhoz viszont a szalmaszálat közvetlenül a napfényre tesszük, nem fog 
vagy Flüei Miklóshoz.) meggyulladni. Így van ez sokszor az emberekkel is. Közömbös-
Más szentekben a rendkívüli erõt csodáljuk meg. Az erõt, amely nek tûnnek a vallás iránt, de elõfordul, hogy lángra gyulladnak - 
által minden viszontagsággal dacolva képesek voltak hirdetni mert Isten akarta így - amikor egy olyan emberrel kerülnek 
Isten igéjét (mint Szent Pál, Xavéri Szent Ferenc, Kláver Péter, kapcsolatba, aki Isten szeretetében él, és lencseként összegyûjti az 
Kapisztrán János stb.), vagy a hûséget, amellyel szolgálták õ szeretetének sugarait, amely lángra lobbant és megvilágosít. 
beteg és elesett embertársaikat. Csodáljuk a kitartást, amellyel A földnek nemcsak földrajzi értelemben vannak „határai.” Ez a 
ellen tudtak állni a világ, a pénz, a test minden csábításának. kifejezés például azokra is vonatkozik, akik ott élnek a köze-

lünkben, de még nem részesültek abban az örömben, hogy (Erre a legtöbb szent élete példa lehet.) Csodáljuk a bátorságot, 
amellyel a vértanúk - köztük nõk és gyermekek is - vállalták a igazán megismerték volna az Evangéliumot. Tanúság-

tételünknek egészen eddig kell eljutnia.kínhalált.

Újra közeledik a 10 napos tábor

Kedves diákok! Fiatal házasok!
Kedves táborozást segítõ Szülõk!

Nagy örömmel közöljük Veletek, hogy megvan
a 2017. évi 10 napos táborozásunk helye:

Felvidéken (Szlovákiában) Zsolna közelében
Kis - Tátrában. Itt minden csodálni való együtt van:

Gerinc - túra (felvonóval - lanovkával),
sziklás hegyi - túra (láncok), szurdok-túra (létrák).

Már a hegy belépõjén egy csodálatos szurdok köszönt 
bennünket. A szállás bent a hegyben található, fenyvesek 

között, parkolóval, játszótérrel, hintákkal, stb.
Szállás: 2-3-4 személyes szobák fürdõszobával,

nagy társalgóval, ahol különféle rendezvényeket tarthatunk. 
Van egy soha nem látott szuper konyha.

Szóval, amit szem-száj, szív- és lélek megkíván.
Buzgó, szép jövõt építeni akaró fiataloknak

igazi otthona és lelki szanatóriuma lesz.
A hegyi bejárat településének neve: Terchová (Terhely)

A szállás megtekinthetõ: www.chatavyhnana.sk
Egyik napon otthon, másik napon kirándulás.
Mindenben úgy iparkodunk élni, mint egy jó

keresztény család. Egy mindenkiért, mindenki egyért!

Táborozás ideje: 2017.07.31 - 2017.08.09.
Helye: Bent a hegységben. CHATA VO VYHNANEJ.

Költségek elsõ kalkulációja:
- 12 éven felülieknek 25.000 Ft
- 12 éven aluliak, testvéreknek 
és segítõ szülõknek 20.000 Ft

- Óvodásoknak: 10.000 Ft
- 3 éven aluliaknak ingyenes.

Ebben minden benne van.
Ha valakinek anyagi problémája van, megbeszéljük. 

Spóroljatok  gyûjtsetek!
Meglátod, Isten megsegít, minden szépen összejön.

Május elsõ vasárnapján az édesanyákat köszöntõ gyermekek és fiatalok…

Június hónap ünnepei:
- Június 4. Pünkösd  Szentlélek eljövetele
- Június 11. Szentháromság ünnepe és ELSÕÁLDOZÁS
- Június 18. Úrnapja  Oltáriszentség ünnepe
Sokan jöjjenek népviseletben, a kis elsõáldozók fehér ruhában, 
kosárkában vagy reklámszatyorban sok-sok virágszirommal. 
Legyen ez az ünnep gyönyörû. Megköszönjük az Úr Jézusnak, 
hogy köztünk él és táplál az Oltáriszentségben 
- Június: 23. Jézus Szíve ünnepe 
- Június: 24. XIII. Váci Egyházmegyei Találkozó Csévharaszton
- Június 29. Szent Péter és Pál ünnepe
- Vasárnap és vasárnapra esõ ünnepek szentmiséi délelõtt 11 órakor. 
- Hétköznap és hétköznapra esõ ünnepek szentmiséi este 7 órakor 
kezdõdnek.

XIII. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ 
CSÉVHARASZTON

Mottója "TI ADJATOK NEKIK ENNI!" (Márk 6,30-44)
2017. június 24-én rendezik meg egyházmegyénkben
a XIII. egyházmegyei találkozót. Idén a Csévharaszti 
Szentháromság Plébánia fogadja az érkezõ híveket.

PROGRAM
  8.00  Regisztráció
  9.00 -   9.30 Megnyitó
  9.30 - 10.30 Helyi tanoda bemutatkozása Brandhuber Lilla
10.30 - 11.30 dr. Török Csaba prof. Atya elõadása
11.30 - 12.00 Ének, zene-Mûvészet
12.00 - 12.10 Úrangyala imádság (énekelve)
12.10 - 14.00 Ebédszünet
14.00 - 14.30 Vizi Elemér JS elõadása
14.30 - 14.55 Környéki cigány énekegyüttes
15.00 - 15.50 Szentségimádás, Irgalmasság órája,
                      Körmenettel a Szentségi sátortól
16.00 - 16.45 Közösségi tevékenységek bemutatása
1. Irgalmasság Szigete
2. Keresztény élet a társadalomban - Családvédelmi elõadása
3. Cigánypasztoráció

16.45 - 16.55 Szünet (színpad átrendezés)
17.00 Zárómise Dr. Beer Miklós püspök atyával
18.30 - 18.45 Zászlóátadás, találkozó lezárása
18.45 - 20.00 Zárókoncert- UNLESS Együttes
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