Ára: 200,-Ft
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Serdülõ bajnokság végeredménye:

RTHÍREK

Megvédte tavalyi bajnoki címét
ifjúsági csapatunk
XXIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Érsekvadkert - Rimóc 3 - 7 (1-1)
Janusek Dániel, (Oláh Bence), Sporner Adrián, Kõmûves
Tamás, Balázs Gergõ, Imre Zoltán, Szoldatics Dávid, Szoldatics
Milán, Csík Csaba, Rácz Adrián, Bangó Ronald, Puszta Erik
Minden mindegy alapon lépett pályára a csapat, mely meg is
látszott a teljesítményen. Elsõ félidõben csak próbálkoztunk,
de a másodikban már gólokat is szereztünk, mellyel ismét
gyõzelmet arattunk. Gól: Rácz Adrián 4, Oláh Bence 2,
Szoldatics Dávid
Sárga lap: Sporner Adrián, Rácz Adrián
Jók: Szoldatics Milán, Bangó Ronald, Ellenfél

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Szent Jakab hava

2017 JÚLIUS

„A gyerekek olyanok, mint a madarak, szükségük van fészekre,
hogy repülni tanuljanak.”
Maggie Gobran
Ifjúsági bajnokság végeredménye:

Külön öröm lehet számunkra, hogy nem csak a bajnokságot, de
még a gólkirályi címet is sikerült begyûjtenünk, ezért ismét
szeretnék gratulálni Rácz Adriánnak, akinek 40-szer sikerült
megrengetni az ellenfél hálóját. Szeretném megköszönni mindenkinek az egész éves munkát és köszönöm, hogy ilyen sokan a
csapat mellett álltak és támogattak.
Laczkó Péter

Nyári Bakancslista
gyerekeknek!
- rimóci módra
Bakancslista: Egy lista azokról

a dolgokról, amiket még nem
csináltál, de az életben egyszer
meg akarod csinálni.

Felnõtt bajnokság végeredménye:

A 2016-2017-es és a 2015-2016-os kupák és oklevelek

Kering a neten egy nyári bakancslista gyerekeknek a szülõklapja.hu internetes oldal jóvoltából.
A listán csupa olyan dolog szerepel,
amire a mai gyerekeknek szükségük
van, hogy egészséges lelkû felnõttek
legyenek. Például sátrazni a kertben, limonádét készíteni, régi
családi képeket nézegetni és még
sok hasonló. 75 teljesítendõ feladat
van összegyûjtve, és arra sarkalják a
szülõket, gyerekeket, hogy nyár
végére minden tételt húzzanak ki a
listájukról: azaz mindegyiket teljesítsék. Én gondoltam egy nagyot, és
most versenyre hívok minden
rimóci vagy akár Rimócon nyaraló
gyereket (de akár felnõttet is).
Készítettem egy kifejezetten rimóci
listát. És egy kis játékra hívnánk
titeket! Részletek hamarosan! Hajrá
gyerekek, hajrá!
1. Naplementét nézni a határban.
2. Szalmabálán ugrálni.
3. Mezítláb járni a forró betonon.
4. Megenni egy jégkémet valamelyik

vendéglátóipari egységben
(Cseri, Vizó, Marcsi)

A gyõztes ifi csapat az éremátadást követõen

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.

Július
3. (hétfõ)
Július
3. (hétfõ)
Július
17. (hétfõ)
Július 27-29.
Július
30. (vasárnap)

5. Mezei virágot vinni a kápolnához.
6. Részt venni egy IKSZ által szerve-

Andók Veronika:

zett programon.
7. Meglocsolni a mamán, dédin a

temetõben a virágot.
8. Paradicsomot és zsíroskenyeret enni
kint a kertben.
9. Legurulni, hemperegve egy hegyoldalon.
10. Meghívni apát, anyát egy frissítõre, és a pénzedbõl fizetni.
11. Körbe bringázni a falut a barátaiddal, vagy a szüleiddel.
12. Nyársalni.
13. Elmenni a helyi könyvtárba.
14. Rimóci Újságot olvasni.
15. Selfiet készíteni a kapás asszonnyal.
16. A kerítés alapon ülve beszélgetni
sötétedésig.
17. Biciklizni a bicikliúton.
18. Sütni anyával, és kóstolót adni belõle valakinek.
19. Kirándulni egy ,,híres”rimóci helyen
pl: Kopaszvár, Mocsolyás egyebek.
20. Nyaggatni mamát, papát hogy
meséljenek a fiatalkorukról minimum
fél órát!

Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betûkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hûsítõ tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

A lista nem teljes. Van folytatása.
Akinek van kedve egy kicsit játszani
velünk, az bátran nevezzen. Figyeljétek a kiírásokat facebookon,
IKSZT-ben, szórólapon. A játék
július 5-tõl indul. Gyertek, várunk
benneteket. Részletek hamarosan!

A Rimóci Újság szerkesztõsége
nevében kívánok minden gyereknek
tartalmas szünidõt:
Kaluzsa Mónika

LOMTALANÍTÁS
Zöldhulladék elszállítása
Elkülönített hulladékok elszállítása
Plébániai Játszóházas Napok
VÉRADÁS az általános iskola
Hunyadi úti épületében 900-1500 óráig
Július
30. (vasárnap) Szent Anna Napi Palóc Búcsú
Balassagyarmaton
Augusztus 2. (szerda)
Idõsek és Betegek Búcsúja a Szentkúton
Augusztus 5. (szombat) FALUNAP

Vörös Judit:

JÚLIUS
Mint sárga tenger,
ring a búzatábla,
dajkálja gyermekét,
éltetõ kalászát.
Tudja, hogy elveszti,
csak azért nevelte,
nem hallani mégsem
fájdalmas panaszát.
Nap fénye érlelte,
szellõ simogatta,
õk lettek Földanya
legdrágább kincsei,
ha jön az aratás
kíméletlen napja,
akkor peregnek majd
búzaszem-könnyei.

Az egészségügyben dolgozók
napja és a közszolgálati
tisztviselõk napja alkalmából
sok szeretettel köszöntjük
községünk valamennyi
egészségügyi dolgozóját és
köztisztviselõjét.
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl

2017 JÚLIUS

HÍREK
KÖZGYÛLÉS

T Á J É K O Z TAT Ó

A képviselõ-testület soron következõ ülését 2017. június 14-én tartotta.
Az ülés elsõ részében külsõs elõterjesztõk beszámolóit hallgatta meg a
Rimóc Község Önkormányzatának
testület. Elsõként a Szécsényi Rendõrkapitányság közbiztonsági beszámolója
Képviselõ-testülete
hangzott el, ezt követõen a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységérõl
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
szóló beszámolót tárgyalta meg a testület. Következõ elõterjesztõ a Rimóci
2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3)
Polgárõr Egyesület, (akik idõközben Rimóci Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó
Egyesületté alakultak át) elnöke volt, aki szintén az elõzõ év munkáiról számolt
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
be. Ezután a Rimóci Nyulacska Óvoda 2016/2017-es nevelési évérõl szólt az
2017. július 3-tõl július 31-ig
intézmény vezetõje. A Virágsziget Szociális Társulás Rimóci Gondozási
Központja telephelyvezetõjének bemutatkozását követõen az intézmény elõzõ
igazgatási szünetet rendelt el
évi tevékenységérõl szóló beszámolót hallgatta meg a testület. A beszámolók
a Rimóci Közös Önkormányzati
sorát a Rimóci Ifjúsági Egyesület elnökének tájékoztatója zárta.
Ezt követõen az önkormányzat költségvetésének módosítását tárgyalta meg
Hivatalban.
a testület, melyre azért kellett, hogy sor kerüljön, mert az elmúlt idõszakban
több olyan módosításra okot adó tényszerû változás is történt (pl. idõközi polAz igazgatási szünet alatt az
gármester választás, pályázati önerõ vállalás, ingatlan vásárlás, sportegyesület
ügyfélfogadás szünetel.
támogatása stb.), melyek a költségvetésre kihatással voltak.
Az egyes anyakönyvi eseményekre vonatkozó rendelet megalkotására is sor
A kérelmeket a KAPUN LÉVÕ lévõ
került.
POSTALÁDÁBA
Az egyebek napirendi pont keretében döntés született a fogorvosi ügyelethez való csatlakozásról, a rimóci honlap gondozásával kapcsolatos teendõk
szíveskedjenek bedobni.
ellátásáról, a roma nemzetiségi önkormányzat által megszervezésre kerülõ
Rimóc, 2017. június 14.
Vakáció Nap támogatásáról.
dr. László Tünde
Zárt üléskeretében a képviselõ-testület települési támogatásról döntött.
jegyzõ

LOMTALANÍTÁS
TÁJÉKOZTATJUK A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT,
HOGY AZ ÉVES
LOMTALANÍTÁSRA
2017. JÚLIUS 03-ÁN HÉTFÕN

dr. László Tünde jegyzõ

KERÜL SOR.
Rimóc Község Önkormányzata

Adóslista 2017. június 28-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 2017. június 28-ai
állapotnak megfelelõ adósokat tartalmazza.
dr. László Tünde
Adózó neve

Megnevezése

VINEX Kft.
Vállalkozó
BACKDOOR Trans Kft. Vállalkozó
Vincze Édesség Bt.
Vállalkozó
ST. IMÁNUEL KER.
Vállalkozó
WHITE FLAT KAR Kft. Vállalkozó
Laczkó Béla
Egyéni vállalkozó
Fanvitex Bt.
Vállalkozó
Mócsány István
Magánszemély
DEPO General Kft.
Vállalkozó
Szavanna gh Kft.
Vállalkozó
ZSOM-KAT HUNG. Kft. Vállalkozó
Zöld Élet Szoc. Szöv. Vállalkozó
Bada Tibor
Magánszemély
Vágvölgyi Ágnes
Magánszemély
Bangó Gyula
Magánszemély
Szekeres Szabolcs
Magánszemély
Pásti Gábor
Magánszemély
Csordás Csaba
Magánszemély
Rácz Jenõ
Magánszemély

Lakhelye
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Székhelye

3177 Rimóc, Balassi u. 4.
1184 Budapest, Aranyesõ u. 8.
3177 Rimóc, Balassi u. 4.
3177 Rimóc, Rákóczi u. 16.
1097 Budapest, Gyáli u. 15.
3177 Rimóc, Petõfi u. 20.
3177 Rimóc, Temetõ u. 10.
3177 Rimóc, Nagykert út 26.
3177 Rimóc, Akácos u. 21.
4400 Nyíregyháza
3177 Rimóc, Csillaghegyi u. 4.
3177 Rimóc, Nagykert u. 31.
3177 Rimóc, Akácos u. 26.
3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.
3177 Rimóc, Hunyadi u. 44.
3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.
3177 Rimóc, Varsányi u. 29.
3177 Rimóc, Temetõ u. 32.
3177 Rimóc, Hunyadi u. 38.

4 611 195
2 063 997
2 038 129
322 042
311 993
220 000
204 714
178 970
148 808
141 750
128 275
127 470
112 930
81 984
73 800
65 690
58 390
51 800
50 572

(Megye I.) 26. forduló: Érsekvadkert-Rimóc 4-4 (2-1)

TZ - 4K - 14 - B
KISTRAKTOR TARTOZÉKOKKAL

ELADÓ

Adótartozás

HORVÁTH JÁNOS
06/32 388 498

Gólyahír:

Bada Dávid - 2017. június. 6.
Bada Amanda és Pikács Dávid

Bada Sarlott Maja - 2017. június. 15.
Szülõk: Csemer Anita és Bada Dezsõ

Akiér t a harang szólt...

V

Révai Attila

Bangó Ádám

1961-2017
Bem A. út 47.

1955-2017
Magashegyi út 39.

2017. június 9.-én tartotta szezonzáró éves közgyûlését a
Rimóci Sport Egyesület. A közgyûlést Jusztin Bertalan
szakosztályvezetõ nyitotta meg, ezt követõen az edzõk évértékelése következett. A legfiatalabb korosztály mentora,
Kovács Norbert, a Bozsik Programról nyújtott beszámolót,
melyben köszönetet mondott azon személyeknek, akik
segítéségére voltak az egész szezonban.
A serdülõ csapat edzõje, Bangó Rómeó vette át a szót. A
minõsítés során kitért azokra a problémákra, amelyek az
elmúlt évben adódtak, de a jövõben orvosolhatóak.
Az U19-es Ijfúsági csapat az tavalyi szezonhoz hasonlóan
remek teljesítményt nyújtott. A Rimóci Sport Egyesület
ifjúsági csapata megvédte bajnoki címét. Laczkó Péter
köszönetet mondott csapatának a kimagasló teljesítményért,
valamint köszönetet mondott segítõinek. Az értékelés végén
átadta az aranyérmet Beszkid János polgármester úr részére.
Az aranyérem jelképezi az összetartozást, hiszen mindenez
csapatmunkával vált elérhetõvé.
A felnõtt csapat edzõje, Mátyás Zsolt beszámolójában
kitért a kezdeti nehézségekre, amelyeket sikerült kezelni. A
csapat az elmúlt évek egyik legkiemelkedõbb teljesítményét
nyújtotta, ehhez szükséges volt a csoportban lévõ jó hangulat, az edzések rendszeressége, és az akarat, amely a legtöbb
mérkõzést jellemezte. A felnõtt csapat a bajnokságban a 6.
helyen zárt.
Végül az egyesület elnöke, Bablena Csaba folyatta az
évértékelést, majd megköszönte a rendezõk egész éves
munkáját. Golyán József a rendezõk nevében az egyesület
hölgy tagjainak munkáját virággal köszönte meg. Az est
közös vacsorával zárult.

V

Virág János Béláné

Szabó Lajosné

1948-2017
Magashegyi út 15.

1922-2017
Hunyadi út 12.

Vezette: Kalmár (Szász, Kiss T.) Rimóc: Janusek - Laczkó Zs.,
Kuris, Csizmadia, Mohácsi - Laczkó L., Matyóka (Szép, 43.),
Bangó R., Kormány - Szita B., Kiss P.
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt. Sárga lap: Terenyei, ill. Szita B.,
Bangó R., Kuris, Mohácsi, Janusek Gól: Lami (37., 52.), Varga Gy.
(42., 72.), ill. Szita B. (14., 56.), Bangó R. (54.), Laczkó L. (74.)
Jók: Varga Gy., Lami, Szatmári, Holman, ill. Janusek, Laczkó
Zs., Mohácsi, Bangó R., Szita B., Laczkó L.
Varga Balázs: - Gratulálok Varga Gyula barátomnak a
gólkirályi címéhez. Büszkék vagyunk rá. Gyakorlatilag ez az egy
motivált ma minket, hogy Gyulával minél több gólt lövessünk.
Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a nagy akarásnak nyögés lett a
vége. Az idõ és a kihagyott helyzetek görcsössé tettek minket és
még tizenegyesbõl sem sikerült gólt szerezni. Minden dicséretet
megérdemel az ellenfél, nagyot küzdöttek, mi pedig három-egy
után azt hittük, vége a meccsnek. Már a bemelegítésnél éreztem,
mikor a lelkes jegyszedõnk nem akart beengedni a pályára, hogy
ma nem lesz kerek valami... Végezetül, szeretnék köszönetet
mondani a vezetõknek, id. Holman József elnök úrnak és a
szurkolóknak, hogy mindig támogattak minket.
Mátyás Zsolt: - Nem a legjobb elõjelekkel indultuk neki a
találkozónak, hiszen öt meghatározó játékosunk nélkül kellett
elutazni Érsekvadkertre, Benécs Balázs, Pásztor Balázs, Szita
Levente, Rácz Iván és Molnár Markó személyében voltak
hiányzóink. Mindezek tükrében, bravúros pontot szereztünk a jó
erõkbõl álló hazaiakkal szemben, a helyzetekben alapján pedig
a gyõzelem lehetõsége is benne volt a meccsben. A mai
mérkõzésen az idény során kevesebb lehetõséget kapó játékosok
megmutatták, hogy lehet rájuk számítani. Gratulálok a
csapatomnak a mai és az egész éves teljesítményéhez!

14

RIMÓCI ÚJSÁG

Konferencia Szicíliában
A márciusi spanyolországi találkozót június végén
egy szicíliai városban, a nagyon szép helyen lévõ
Taorminában a folytatódott a VoicEU program, amelyen
településünket Beszkid János polgármester és Bobály
Anna képviselte. Anna feladata elsõsorban az angol nyelv
tolmácsolása volt. Most is együtt utaztunk a szlovákiai
Kalonda képviselõivel.
Szerdán hajnali kettõkor indultunk Budapestre,
ahonnan repülõvel mentünk Münchenen keresztül a
szicíliai Cataniába. Innen busszal tovább, majd végül
délután három órakor érkeztünk meg autóval a szálláshelyünkre, Roccalumerába.
A háromnapos rendezvénysorozat elsõ napjának
délelõttjét a taorminai városháza tanácskozótermében
töltöttük, ahol nyolc nemzet képviselõje tartott rövid
elõadást különbözõ témákban. Délután gyalogos
városnézés keretében mutatták meg a házigazdák városuk nevezetességeit.
A második napon mind a tizennégy ország
képviselõje szót kapott, majd a tanácskozás végén

2017 JÚLIUS

minden résztvevõ nemzet himnusza felhangzott.
Természetesen közös csoportkép is készült a résztvevõ
delegációk tagjairól. A portugálok és a litvánok sajnos
nem tudtak részt venni a mostani találkozón.
A harmadik napon délelõtt szabadidõt kaptak a
küldöttségek tagjai, majd délután folytatódott a munka,
melynek során hat nemzet elõadását hallgathattuk meg
az eurószkepticizmusról. Este nyolc után pedig egy
szabadtéri komolyzenei koncerten vettünk részt, melyet
egy római kori amfiteátrumban rendeztek, közel ezer
nézõ elõtt.
Vasárnap délben rövid vásárlási lehetõség után
indultunk haza Catanián és Münchenen keresztül.
Münchenbõl ötórás várakozás után indult a repülõgép
Budapestre, ahonnan pedig autóval éjfél után értünk haza
Rimócra.
Nyugodtan mondhatom, ez alkalommal sem
vallottunk szégyent, méltóképpen képviseltük Magyarországot és Rimócot. Ebben az esetben is igaznak
bizonyult a mondás: „Mindenütt jó, de legjobb otthon.” A
következõ találkozó nálunk lesz Budapesten, talán szeptemberben.

2017 JÚLIUS
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NYULACSKA HÍREK
„Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola,

De téged, szép óvodánk
Nem felejtünk el soha.”

Beszkid János polgármester

Ballagó körte csoportos gyerekek
Ülõsor: Bangó Richárd, Balázs Zsombor, Csemer Fatima, Szandai Márk, Rácz Beatrix, Bada Ivó, Balog Márió
Állósor: Bada Zoltán, Rácz Paulina, Bada Tifani Alexandra, Bangó Milán, Rácz Vivien Kitti, Szita Jázmin,
Farkas Jázmin, Bangó Virág, Rácz Tímea, Lakatos Laura, Bangó Norbert Rodrígó
Óvodapedagógus: Virágné Csábi Adrienn, Kiss Renáta Dajka: Balázs Tiborné (Terike néni)
Kisegítõ: Kiss Istvánné (Irénke néni)

RIMÓCI FALUNAP AUGUSZTUS 5.
Elõzetes programterv

Cigány tánccsoport,
Palóc Néptáncegyüttes,
Tûzzsonglõrök

SZÍNPADI PROGRAMOK:

KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK:

- 15:00: Fortissimo
gyerekmûsor és koncert
- 17:00: Rózsás Viki
- 20:30 Kaczor Feri
- 22:00 Tûzijáték, tábortûz
- 22:30 Buli

- Büfé
- Tombola
- Szabadulószoba
- Izolda népi játékai
- Íjászat
- Pollák vidámpark
- Vásárosok

Ezen kívül: Rezesbanda,
Hagyományõrzõ Együttes,

A változás jogát a
szervezõk fenntartják.

A Rimóci Nyulacska Óvodától 2017. június 9-én
tizennyolc „körte”csoportos gyermek búcsúzott. A ballagók
életében lezárult egy
korszak és õsszel egy
új, más világ nyílik
meg elõttük. Azért,
hogy az óvodában
együtt töltött éveket
még emlékezetesebbé, élménygazdagabbá tegyük kirándulást
szerveztünk a nagycsoportosok számára,
ami a szülõknek
anyagi terhet nem
jelentett. Külön autóMegismerhettük a tûzoltó autó felszerelését busszal utaztunk Szécsénybe. Elsõ állomásunk a Tûzoltó állomás volt, ahol
megismerkedhettünk a tûzoltók munkájával és közelebbrõl
is megtekinthettük, beülhettünk egy tûzoltó autóba,
kipróbálhattuk a szirénát. Második állomásunk az Annus
tanya volt, ahol természetes környezetükben figyelhettük
meg az ott élõ állatokat. Ezután a „Frédi” cukrászdába

vezetett az utunk, így a várva várt fagyizás sem maradt ki.
Utolsó állomásunk a játszótér volt, ahol a gyerekek lelkesen
vették birtokba a különbözõ játékokat. Mindenki nagyon jól
érezte magát a tartalmas kiránduláson, ahonnan sok új
élménnyel gazdagodva térhettünk haza.
Kiss Renáta

Picur a ,,házõrzõ malac’’ a gyerekek kedvence lett
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ISKOLAI HÍREK

Bankett,
ballagás és
évzáró
A 2016/2017-es tanév lezárult a tanulók számára,
kitört a vakáció. A tanév méltó zárása volt a 7. és a 8.
osztályos tanulók bankettje, amit már nagyon vártak a
gyerekek. 2017. június 15-én, csütörtökön délután 16:30kor kezdõdött a bankett, ahol mind a tanulók, mind a
pedagógusok táncoltak, jól érezték magukat. A 8.
osztályos tanulók egy verssel, dallal, virágcsokorral és
ajándékkal búcsúztak el osztályfõnöküktõl, Bakos
Lászlótól, aki meghatódva fogadta a tanulók meglepetését. A szórakozás este 20:00-ig tartott.
Másnap, 2017. június 16-án, pénteken, a 7. osztályos
tanulók már reggel 8:00-kor megérkeztek az iskolába,
hogy feldíszíthessék az iskolát és a sportcsarnokot a
ballagásra. A díszítést követõen, a két osztály elpróbálta a
ballagási mûsort, majd a tanulók hazatértek, hogy felkészülhessenek a délutáni ballagásra és évzáróra. A
ballagás kezdete elõtti néhány percben, a 7. osztályos
tanulók virággal és a tarisznyák átadásával elbúcsúztak a
8. osztályos tanulóktól; míg a 8. osztályos tanulók pedagógusaiktól búcsúztak egy szál virággal. A ballagás
délután 16:00-kor kezdõdött, ahol elõször a szokásoknak
megfelelõen a tanulók „körbejárták” az iskola tantermeit
ballagási dalokat énekelve, majd átsétáltak a sportcsarnokba a ballagás fõ helyszínére. A ballagási mûsorban
hallhattunk verseket, dalokat, búcsúbeszédet; illetve a
tanulók, a meghívott szülõk és vendégek láthattak egy
kisvideót is a 8. osztályos ballagó diákok legjobb és
legemlékezetesebb pillanataiból összeállítva. A ballagási
mûsort követõen, az iskola igazgatója, Varga Bálint
elmondta tanév végi értékelõ beszédét, majd a jó tanulók
értékelése következett, akik könyvjutalomban részesültek.
Szeles Anett
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Események az Ifjúsági
Egyesület 147-es kamrájában
Elõször is szeretném megköszönni a bizalmat, hogy
engem választottak erre a posztra!
Mint azt már sokan tudják, áprilisban ismét
kinyitotta kapuit a 147-es Kamra a fiatalok számára. A
húsvéti hosszú hétvége után meg is ünnepeltük ezt, na és
persze a Rimóci Ifjúsági Egyesület 8. születésnapját egy
remek kis bulival. Az elnökünk Bablena Ferenc tartott egy
elemzést az elmúlt évrõl (költségvetés, megvalósult
tervek, stb...) aztán pedig jöhetett a szülinapi torta, és a
pezsgõ a koccintásra. Ez az este olyan jól sikerült, hogy
elterveztük, minden hónapban megpróbálunk 1 bulit
csinálni, ahol Én és Fice barátom játszuk a legjobb
zenéket. A következõt május 20-án bonyolítottuk le, és azt
vettük észre egyre többen vagyunk, valamint mindenki
jól érzi magát, jött is a folytatás június 17-én, ahol egy
nyárnyitó party-val kedveskedtünk a szórakozni vágyó
fiataloknak. Remek 3 bulit tudhatunk magunk mögött, és
azt gondolom rég volt már Rimócon ehhez hasonló, hogy
ilyen estéknek lehetünk a részesei. 23-án pénteken pedig
biliárd és darts versenyt tartottunk, ami nagyon jó
körülmények- és izgalmak közepette zajlott le.

Észrevételeim szerint a szürke hétköznapok is
elkezdtek kiszínezõdni, mert egyre több fiatal jár le
szórakozni (biliárdozni, xboxozni, dartsozni, meccset
nézni, nyársalni).
Nagyon örülök, hogy tudom a fiatalok életét segíteni
a faluban, igyekszek mindent megtenni.
Oláh Bence

A verseny dobogós helyezettjei:

Darts: 1. Holecz Bence 2. Pajer Arnold 3. Kurtán Attila

Egyébként…
Rend a lelke mindennek
Milyen jó is annak aki már-már kényszeresen rendet
tart maga körül. Én sem tartozom közéjük. Annyira nem,
hogy szinte sajnálattal nézem azt, aki nem állja meg,
hogy a poháralátétre tegye a mellé tett poharat,
merõlegesen állítsa be a bevásárló kosárba a tejet és a
lisztet, minden alkalommal ürítse a lomtárat. Pedig
milyen jó is annak. Mert a rest kétszer fárad. A
rendetlenséget idõnként meg kell szüntetni, a dolgokat a
helyére kell tenni, és akkor az már sokkal nagyobb
feladat.

Biliárd:
1. Kiss Róbert
2. Oláh Bence
3. Vincze Zsolt
A rossz embereket is addig kell elrendezni, amíg
lehet, még a legelején, mert ha sokáig várunk, eluralkodik a káosz. Egyszerûbb a fegyvert elvenni az õrülttõl,
a játszótérrõl kitiltani a rossz gyereket, a felelõtlen
embert eltüntetni a pénz közelébõl, mint gyógyítani a lelõttek sebeit, vigasztalni a síró gyereket, visszaszerezni a
már ellopott, elköltött pénzt.
És mindannyian látjuk ezeket az apró jeleket, amikor
még megelõzhetnénk a bajt, mikor még tarthatnánk a
rendet. De sokan nem tesznek semmit. Mert bennük
sincs a lélek rendbe téve.
Azok a jó emberek, akik tudnak rendet tartani a
környezetükben és a lelkükben is. Rájuk kellene bízni a
jövõt.
Bablena Feri
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Hanyas vagy? 78-as?
- egy osztálytalálkozó jegyzetei
Hanyas vagy? 78-as? Akkor tudod, milyen jól esik
25 évvel az általános iskolai ballagásod után újra látni a
régi társaid, az elsõ tanító nénid! Tudod, hogy a
beszélgetéseket annak idején csak félben hagytuk, de az
idén június 24-én ugyanonnan folytattuk.
Hanyas vagy? 78-as? Akkor már lassan megérted,
hogy mi az igazán fontos. Hogy a mulandó dolgok
tényleg elmúlnak, és az, ami megmarad, sehol sem
vásárolható. Akkor megérted, hogy 5 éve azt mondtuk:
Felnõttünk… De most úgy mondtuk: öregszünk.
Hanyas vagy? 78-as? Akkor szívesen emlékszel
vissza, a rárósi táborokra, az úttörõ nyakkendõre, az
iskolai kirándulásokra. Arra, hogy melyikünk esett
bele a sövénybe, meg arra, hogy ki kibe volt szerelmes,
és melyik tanárnál lógtunk ki fagyizni az ablakon. Meg
hogy a 8.-os bankett után mindenkit hazakísértünk, és a
Varsányi útiak zárták a sort. És ha elõveszed a régi
emlékkönyvet, hol a meghatódottságtól, hol pedig a
röhögéstõl folynak a könnyeid. Mert rájössz, hogy de jó
volt nekünk, és milyen jó gyerekkorunk volt! És rájössz
arra is, hogy ez már nem jön vissza, de amit megéltünk,
attól lettünk gazdagabbak. Hogy ahányan vagyunk,
annyi sors. Annyi öröm, annyi nehézség, annyi elesés,
és annyi tovább lépés. Hogy a legtöbbünknek még
vannak gyökerei, mert visszajárunk a szülõföldünkre,
bárhol is élünk: Rimócon, Szécsénybe, a megyébe, az
országba. És vannak szárnyaink, mert régen 40-ig
tartott az élet, mi pedig tele vagyunk tervekkel,
elvégezetlen feladatokkal…
Hanyas vagy? 78-as? Akkor te is emlékszel, 5 éve,
amikor találkoztunk a sportöltözõben, azt ígértük,
hogy ez olyan jó volt, hogy hamarosan megismételjük.
És megtettük. Most úgy váltunk el, hogy nem várunk
évfordulókra, kerek évekre.
Hanyas vagy 78-as? Akkor tudod, hogy a buli
utáni takarítás, már nem megy olyan frissen, de sokkal
gördülékenyebben. Már csak nevetsz azon, hogy
amikor reggel megnézed az elkészült fotóid, nincs
köztük egy használható sem. De a neveket még napló
szerint sorolod: Balázs Tamás, Beszkid József, Damkó
Viktor, Horváth János, Jusztin Attila, Jusztin Kornélia,
Jusztin Violetta, Kabda Andrea, Kaluzsa Mónika,
Király Henrietta, Király Marietta, Kis Marianna,
Mócsány Erika, Mócsány Irén, Molnár Gábor, Molnár
Gyöngyi, Pásztor László, Percze István1, Percze István 2,
Percze Zoltán, Varga Tímea, Vincze Anita, Vincze
Bernadett, Vincze Zsolt1, Vincze Zsolt2, Virág István,
Vizoviczki Tímea. Aki fogadott: Jusztin Józsefné, aki
útra bocsátott: Kiss Józsefné.
Hanyas vagy 78-as? Akkor tudod, akik most nem
lehettek ott, ugyanúgy várják a következõ találkozót
mint mi, akik ott voltunk. Csak mi egy picit jobban…

Az 1992-ben végzett évfolyam nevében:
Kaluzsa Mónika

50 éves osztálytalálkozó
Rimócon
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A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALLAGÓ DIÁKJAI ÉS TANÁRAIK

2017. július 24.-ére szerveztük az 1967-ban végzett
diákok találkozóját. Programunkra 1400-kor megérkezett a 16 fõ hallgató és 5 fõ pedagógus, Kovács
György, Boros Erzsébet, Torják Lászlóné, Virág
Vinczéné és Mócsány Istvánné. Elõször részvétünket
fejeztük ki az elhunyt tanárainknak és osztályfõnökünknek (akik a rimóci temetõben nyugszanak).
Igy Pócsik Sándor igazgató, Percze Bertalan osztályfõnökünk, Balázs Erzsébet, Mócsány Margit, Vincze
Margit, Jusztin Mária, Rigó János, Rigó István, Golyán
József osztálytársunknak. Ezt követõen a Hunyadi úti
Általános Iskolában a jóízû vacsora elfogyasztása után
kellemes beszélgetést folytattunk az eltelt 50 évrõl,
õszintén beszéltünk magunkról. Egy-két gondolat
emlékezetbõl az elmondottakból… egy nõ osztálytársunk még egyszer nem menne férjhez 17 évesen.
Gratuláltunk Rigó Máriának a jó tanulmányaiért az
elért vezetõ beosztásáért. Pedagógusaink elismeréssel
szóltak a jó humorú pedagógus testületrõl, a munkalégkörrõl és a szülõkkel tartott jó kapcsolatukról az
elhangzott vélemények mindegyike, örömmel jöttek el
a találkozóra, figyeltünk egymás szavára, érdekelt
mindegyikünket kinek hogy telnek a nyugdíjas évek, és
milyen egészségnek örvend. Köszönöm Balázs Dezsõné

is Juhász Vincze segítségét a találkozó megszervezésében.
Varga Bálint igazgató úrnak az iskola biztosítását.
Találkozunk 5 vagy 10 év múlva.
Holecz Ferenc

Elsõ sor: Rácz Florencia, Oláh Veronika Eszmeralda, Bangó Viktória, Bakos László,
Bada Laura, Rácz Máté, Rácz Vanessza
Hátsó sor: Kovács Norbert, Bárány Árpád, Jusztin Józsefné, Varga Bálint, Kiss Józsefné,
Szeles Anett

A képen láthatóak
Elölrõl, balról- jobbra: Vincze Erzsébet, Czupkó Mária,
Jusztin Piroska, Boros Erzsébet, Koczalik Veronika,
Jusztin Erzsébet, Torják Lászlóné, Virág Vinczéné,
Kabda Piroska, Árva Erzsébet, Mócsány Istvánné,
Rigó Mária
Rigó Aranka, Kovács György, Jusztin Erzsébet
(H.S.né) Nagy Irén, Holecz Erzsébet, Juhász Vincze,
Percze Tibor, Holecz Ferenc, Mócsány Dezsõ

Külföldi fiatalok két hétig
Rimócon, egy nemzetközi
ifjúsági táborban
Egyesületünk most már több éve kapcsolatot tart
fenn az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel, akiknek legnagyobb rutinjuk a nemzetközi ifjúsági csereprogramok,
táborok, tréningek lebonyolításában van. Mivel egyik
célunknak tûztük ki az EVS akkreditációt, ami önkéntes
hosszú távú fogadását teszi lehetõvé, ezért amolyan
próbaképpen, kisebb projektként egy tábor megvalósításába vágtunk bele. A tábor július 15.-tõl július 30.-ig
(szombattól két héten át vasárnapig) tart Rimócon. A
táborba a jelentkezési lapok kitöltésével jelentkezhettek
fiatalok a világ minden tájáról. A jelentkezõkrõl jelenleg
a következõket lehet elmondani. Jönnek Oroszországból, Dél-Koreából, Belgiumból, Franciaországból,
Spanyolországból, a legfiatalabb résztvevõ 18, a legidõsebb 26 éves, négy lány, és négy fiú érkezik hozzánk.

A fiatalok a táborba önkéntesként jönnek, az
útiköltséget saját maguknak állják (!), a szállást és az
étkezést kell a szervezõknek intézni, amit a mi
esetünkben az Önkormányzat komoly támogatásával
tudunk megvalósítani, a település közkonyháján fognak
étkezni, valamint a sportöltözõben lesznek elszállásolva.
A tábor célja tapasztalatszerzés és a kultúrák megismertetése, a fiatalok így a faluban dolgozni fognak, a
temetõkerítés újrafestése, a kerékpárút takarítása, és
néhány falfelület festése áll a tervekben, valamint egy
településünkrõl szóló videó elkészítése. A munkavégzéshez szükséges eszközöket szintén az Önkormányzat
biztosítja. Emellett természetesen szeretnénk nekik is
bemutatni a falut és a környéket, így kisebb kirándulásokat szervezünk majd abban a két hétben, valamint
szeretnénk, ha egy este õk is bemutatnák azt, ahonnan
jöttek, kultúrájukat. A tábor közeledtével majd értesíteni
fogjuk a településen élõket, hogy ha szeretnének, eljöhessenek az egyes eseményekre.
Bablena Feri
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RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET HÍREI
Legnagyobb örömünkre bejelenthetjük, hogy a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA és a Második
Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség – MHVISZ által meghirdetett

„A legjobb falusi ifjúsági közösség”
címû pályázaton a Rimóci Ifjúsági Egyesület
II. helyezést ért el.
A második helyezés mellé 300.000 forint szabadon felhasználható támogatás is jár. Ezúton is szeretnénk
megköszönni minden tagunknak és támogatónknak a rengeteg lájkot és megosztást!
Az eredményhirdetésre június 22.-én került sor Budapesten, ahol a szervezõkön és pályázókon túl a sajtó több
munkatársa is jelen volt. A mi egyesületünket Bablena Ferenc, Burik-Vincze Ágota, Mészáros Máté és Dallmann
Dominik képviselte. A díjat jelképezõ plakettet és az emléklapot Dr. Nagy Istvántól, a Földmûvelésügyi Minisztérium
parlamenti államtitkárától vehettük át. A lájkgyûjtés során Mészáros Máté tett egy ígéretet, miszerint megtoldja 50.000
forinttal a nyereményt, ha nyerünk. Úri ember módjára tartotta a szavát annak ellenére, hogy nem sikerült gyõznünk,
így 30.000 forinttal egészítette ki a nyereményünket, amit az eredményhirdetésen át is adott. Nagyon köszönjük neki ezt a
nagylelkû felajánlást!
A kiválasztási folyamat során három külön szempont szerint kerültek értékelésre a közösségek. Az elsõ forduló
végén a zsûri a pályázó korábbi tevékenységét értékelte. A második fordulóban a filmek elkészítéséhez valódi
szervezeti mûködés, meglevõ technikai és személyi erõforrások voltak szükségesek. A „lájk-szavazás” a jelentkezõ
közösségek társadalmi beágyazottságát, mozgósító képességét mutatta meg.
A pályázattal az egyik cél az volt, hogy rávilágítson a falukban élõ fiatalokra, közösségeikre, hiszen az ország
fiatalságának jelentõs része falun él. „A közösségi élményeken keresztül megerõsödõ helyi kötõdés hozzájárulhat ahhoz, hogy
kevesebb fiatal hagyja el szülõhelyét, hogy helyben megmaradjanak, hogy a falu tovább tudjon élni.” – fogalmazott az államtitkár
Úr. A programot a meghirdetõ AGRYA és MHVISz kimondottan sikeresnek tartja. A számok magukért beszélnek.
Már a jelentkezõk nagy száma, a 72 közösség is azt mutatta, hogy van erõ, élet a kistelepülési ifjúsági közösségekben. A
második forduló bemutatkozó kisfilmjei – a résztvevõ közösségek mozgósító képességének, beágyazottságának
köszönhetõen - 553.121 embert értek el, 284.867 videó megtekintést produkáltak, 18.148 alkalommal osztották meg
azokat és 128.650 lájk gyûlt össze. Az eredményt az lájkok összesített száma határozta meg. A dobogósok által elért
facebook-elérések számai a következõk:
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Trianoni megemlékezés
Június 4-én, a szentmise után megemlékezést
tartottunk a Trianoni Emlékmûnél. Az ünnepségen Oláh
Bettina volt a mûsorközlõ, aki elmesélte az 1920. június
4-e eseményeit, valamint felkonferálta a közremûködõket. Elõször Holecz Zoltán szavalta el a Magyar
Hiszekegyet. Õt követõen a jelenlévõ népviseletes lányok
kiosztották a vers nyomtatott formáját az emberek között,
kiknek nagyon köszönjük a segítséget. Ezután következett Beszkid János polgármester úr, ki saját szavai után
felkérte Dr. Limbacher Gábort, a szécsényi Kubinyi
Ferenc Múzeum vezetõjét, mondja el gondolatait a
trianoni eseményekrõl.
Mindezek után jött a koszorúzás, ahol az önkormányzat képviselõi, valamint a Kobak Egyesület
tagjai elhelyezték a koszorút az emlékmû elõtt.
Végezetül közösen elimádkoztuk a Boldogasszony
Anyánk címû régi magyar
himnuszunkat. Köszönjük
mindazoknak a részvételét,
kik a forró nyári meleg ellenére is részt vettek a megOláh Bettina a Trianoni
emlékezésen.
Laczkó Kristóf
eseményeket ismertette

„A legjobb falusi ifjúsági közösség” pályázat elsõ helyezettje a Levéli Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, díjuk
500 ezer forint szabad felhasználású pénzbeli támogatás, a harmadik helyezett a perkátai "VELED az Ifjúságért"
Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület, díjuk 200 ezer forint szabad felhasználású pénzbeli támogatás. A pénzbeli
támogatás mellett további 5 közösség különdíjban részesült.
A bemutatkozó kisfilmünk továbbra is elérhetõ a www.facebook.com/VirtualisFaluProgram oldalon, valamint
hamarosan a youtube-ra is szeretnénk feltölteni, hogy minél több lehetséges támogatónkhoz érjen el.
Bablena Feri
A képviselõ-testület tagjai

Az Egyesület képviseletében megjelentek
Dr. Nagy István Államtitkár Úrral

Az Egyesület részére szóló emléklap
átadásának pillanata
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A megemlékezõk egy része az árnyékban

Holecz Zoltán a Magyar Hiszekegy felolvasása közben

„Rimóc perspektívái”
Fotópályázat
A rimóci Dr. Manga János Közösségi Ház fotópályázatot
hirdet „Rimóc perspektívái” címmel. A pályázat célja a
település nevezetességeinek eddig ritkán látott perspektíváiból, nézõpontjaiból való bemutatása, megismertetése, ezen
értékek megõrzése az utókor számára fotók formájában. A
fotópályázatra érkezõ képeknek a településen vagy külterületén 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 korosztályt. Várjuk minden lelkes alkotó mûvét, ezzel is lehetõséget
adva mindenkinek, hogy megmutassák tehetségüket a nagyközönségnek 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.
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
A gyerekház látogatóinak az elmúlt hónapban is
több kedves programban volt részük. Gyereknapot
ünnepeltünk 05. 31-én. A népi játékok, babajátékok,
kézmûves foglalkozások az idén sem maradhattak el.
Arcfestés, lufi, finom pogácsa és más sütemények,
valamint édesség, gyümölcs, és zene várta a látogatókat. Igazi gyermeknapi hangulatban telt el a nap.
Csillogó szemekkel, örömmel telve térhettek haza a
gyermekek.
Adományok rendszeresen érkeznek a gyerekházba, a Vöröskereszt adományait az elmúlt hónapban is
továbbítottuk a családok számára.
Baba - mama fotózásra volt lehetõség júniusban,
melyet nagy örömmel fogadtak a családok. A nyár
folyamán továbbra is szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt.
Szitáné Mócsány Zsuzsa

2017 JÚLIUS

Bemutatkozás
László Viktornak hívnak, nõs vagyok, két gyermek
édesapja. Nagylányom Vivien a salgótarjáni Bolyai János
Gimnázium 11. évfolyamos diákja, kisfiam Marcell a
salgótarjáni Jó Pásztor Katolikus Óvoda középsõ
csoportjába jár. Feleségemmel 27 éve élünk boldog
párkapcsolatban. Egyházasgergei születésû vagyok,
szüleim és testvérem a családjával most is ott élnek, én a
családommal 12 éve Karancsalján lakom.
Iskolai tanulmányaimat szülõfalumban kezdtem,
majd Litkén folytattam, ezután Salgótarjánban a Ipari
Szakmunkás- és Szakközépiskolában autószerelõként
végeztem. Középiskolai tanulmányaim után a Nógrád
Volánnál dolgoztam autószerelõként. Ezt követõen, egy
lehetõséget megragadva az Észak-magyarországi
Regionális Vízmûhöz kerültem, ahol már közel harminc
éve dolgozom. Munkámban megbízható, pontos vagyok,
szeretem a kihívásokat, az új feladat munkára sarkall,
nyitott vagyok az új ötletek felé.
Mindig fontosnak tartottam az önképzést és a
tanulást, így több OKJ-s tanfolyamot is elvégeztem, így
szereztem meg az élelmezésvezetõi képesítést is.
2017. május 1-jétõl igazgatom a konyhai tevékenységeket. Segítségemre van Mihályné Barta Márta konyhavezetõ, valamint azok a hölgy munkatársak, akiket
átvettem az önkormányzattól, és akik magas szakmai
színvonalon végzik munkájukat. A négy fõ alkalmazásán
túl, újabb 2 fõnek biztosítottam munkalehetõséget, így
összesen 7 dolgozó és jómagam igyekszünk megtenni
mindent annak érdekében, hogy az étkezõk megelégedésére készítsük el nap, mint nap az ételeket.
Tudom, hogy a település életében az utóbbi idõben
több minden megváltozott. Azonban a változás életünk
szerves része. Az apróbbakat szinte észre sem vesszük, a
nagyobbak pedig gyakorta járnak fájdalommal. A
változás egyik esetben sem megy könnyen, hiszen idõre
és kitartásra van szükségünk. Munkatársaimmal azon
vagyunk,
hogy az ételek
változatosak,
az ízvilág pedig sokoldalú
legyen.

2017 JÚLIUS
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IKSZT - mint Uniós
jó példa
Júniusban a Herman Ottó Intézet
(IKSZT felügyeleti szerv) az ország
több mint 400 IKSZT-je közül 3-at
választott ki és kért fel, hogy mutassa be
eddigi tevékenységét, melyek között a rimóci Közösségi
Ház is felkérést kapott. Az elküldött anyag után jött az
értesítés, hogy a 3 közül a Rimóci Kobak Egyesület által
mûködtetett IKSZT-t választották ki, hogy „jó példaként”
bemutatásra kerüljön az eddig megvalósult tevékenység
a tervezéstõl a mûködtetésig. A Közösségi Ház létrejöttének és tevékenységének bemutatása a jóváhagyás
után az ENDR - European Network for Rural Development (Európai Vidékfejlesztési Hálózat) honlapján
(https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/projectspractice-list_en) kap helyet. A honlapon található példák
az EU tagállamaink a vidékfejlesztéssel kapcsolatos jól
bevált gyakorlatait és példáit sorolja fel a projektek széles
körét lefedve. Az adatbázis jelenleg a 2014-2020-as idõszak jó példáit tartalmazza. A magyar projektek a 103108-as helyeken találhatóak. Bízunk benne, hogy a rimóci
IKSZT bemutatásának angol nyelvû változata is hamarosan bõvíteni fogja a magyarországi jó gyakorlatok gyûjteményét!

Június 23-án, pénteket társasjáték délutánt tartottunk a Közösségi Házban. A fiatalok közül sokan eljöttek,
de idõsebbek közül is voltak páran. Mindenki jól érezte
magát, a hangulatra nem volt panasz. Jó pár társasjáték
elõkerült, mint például a Jenga, az Activity, a Scotland
Yard címû detektíves játék, valamint a Hobbit címû
kalandjáték. Bár a társasjátékozás után a legtöbben hazamentek, akik még maradtunk, a Közösségi Ház mögött
nyársalást tartottunk az este hátralévõ részében.
A nyári szünet idejére több alkalommal tervezünk
játék délutánokat, ahol a társasjáték mellett ping-pong,
kártya és lan-party is megrendezésre kerül! Mindenkit
szeretettel hívunk és várunk a programokra, valamint a
Közösségi Házba!

A Scotland Yard nevû játék a fiataloknak is tetszett

Mindenki megtalálta a magának való elfoglaltságot

Megkezdõdött a nyári szünet – ismét jöhet
a társasjáték!

Laczkó Kristóf,
BVÁ

Szívesen
vesszük, kérjük és várjuk
az építõ kritikát, a javaslatokat és ötleteket, hiszen
közösen éljük
meg a mindennapokat.
László Viktor

Az Activity alkalmával érdekesebbnél-érdekesebb
megoldások születtek

Akik végig maradtak, a Hobbit címû játékban próbálták
megmenteni Tóvárost. Ezúttal sajnos nem sikerült
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Jézus üzenete a benne hívõknek
Máté evangéliumát tanulmányozva könnyû felismerni,
hogy megírása idején (az elsõ század 70-es, 80-as éveiben) az
evangélium hirdetése egészen más körülmények között folyt
már, mint Jézus napjaiban. Jézus tanítványai ekkor már régen
nem Palesztínában, a zsidók között hirdették a megváltás
örömhírét, hanem messze földre, távoli országokba eljutva,
sokféle nép és nemzet körében, más kulturális, társadalmi és
politikai viszonyok között.
E vonatkozásban azonban mit sem változott a helyzet: erre a
korra éppúgy igaz, mint Jézus mûködésének idejére, hogy az
evangéliumot hirdetni veszélyes vállalkozás. Zaklatással,
üldöztetéssel kell számolnia annak, aki terjeszti a keresztény
hitet, sõt sokszor még az élete is kockán forog. Ez derül ki a
Máté-evangélium 10. fejezetébõl, ahol egy összeállítást olvashatunk arról, hogyan tanította, milyen tanácsokkal látta el Jézus
a kiválasztott tizenkét tanítványt, mielõtt útra bocsátotta volna
õket:

Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé...(10,16);
helytartókhoz, királyokhoz hurcolnak benneteket…(18.v.)
Gyûlöletesek lesztek mindenki elõtt…(22.v.) Ne féljetek azoktól,
akik megölik a testet…(26.v.)
Igen. Veszélyes vállalkozás volt, és az is maradt Jézus
követése, Jézus tanításának hirdetése, az általa alapított Isten
országának az építése. Más-más módon, de minden idõben
ellenállással, gúnnyal, megvetéssel, üldözéssel és retorziókkal
kell számolnia annak, aki ezt az ügyet szolgálja.
A kemény elutasítás, a véres üldözés a keresztény
országokon kívül történik inkább. Európában, így nálunk is
inkább a közömbösség, trehányság veszélyeztet. Keresztelés,
bérmálás, esküvõ, nagy ünnepek alkalmával ígéretek hangzanak el, de a megvalósítás kevésbé történik. Sokaknál szinte meg
sem lehet különböztetni, hogy ki éli a Jézusi életet, ki tartozik
Jézus Krisztushoz. A legtöbb ember a kényelmes életet, az
élvezetek lehetõségét keresi, mások a hatalom, gazdagodás
lehetõségét hajszolja. Hagyják, hogy a Gonosz befolyásolja és
tönkretegye testi-lelki életüket. Mire eljárnak felettük az évek,
egyre csalódottan, reménytelenül, akikben bíztak tõlük elhagyottan tengetik életüket. Mindezt a megsemmisülés tudatában
élik meg.
Tisztelet a kivétel, vannak, akik komolyan veszik, és örömüket találják a keresztény életvitelben. Ha jönnek is az élet megpróbáltatásai, a megõrzött és gyakorolt hitük erejében, Isten
gondviselésében élnek. Abban a tudatban, hogy Isten szeretõknek minden a javukra válik. Örömük oka, hogy a gondviselõ
Atya hazavár.
Miért nem fogadja el a világ kitörõ örömmel Isten kinyújtott
kezét, a megváltás felajánlott lehetõségét? Örök rejtély marad ez
számunkra, csak sejthetjük az okát, de meg nem érthetjük. Vajon

Ó, Jézus
neved bátorsággal tölt el.
Szívemet és eszemet hozzád fordítom.
Te vagy életem élete, a fény, mely világít utamon.
Szabadíts meg engem a felszínességtõl és
a balga önbizalomtól!
Ismertesd meg minden emberrel,
hogy nagyobb szükség van rád,
mint a mindennapi kenyérre,
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örül e a jég a nap melegének? Szereti e a szikla a hasadékba
növekvõ fa gyökerét? A szikla nem akar termõtalajjá morzsolódni, a jég nem akar éltetõ, szomjat oltó üde vízzé válni.
Nos, aki tanítvány akar lenni, annak mindezzel számolnia
kell. Aki Jézus nyomába lép nem diadalútra lép, hanem
keresztet kap a vállára (38.v.). Jézus mindezt világosan mondta
követõinek, nem köntörfalaz, nem csapja be õket. És a Jézusi
tanítást tolmácsoló evangélista sem, aki szemmel láthatóan egy
csokorba gyûjtötte az erre vonatkozó Jézusi mondásokat. Mert
saját korának is szembesülnie kellett ezzel, és a keresztények
minden nemzedékének.
Ha mindez így van, akkor tulajdonképpen meglepõ, hogy
mégis mindig vannak apostolok, evangélisták, tanítványok,
Jézus-hirdetõk és Jézus-követõk. Azért, mert mindez csak az
érem egyik oldala. Mert Jézus ezt is mondta tanítványainak: Aki
meg akartja találni életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az életét
értem, megtalálja azt. És mindig vannak és lesznek, akik elhiszik, sõt megtapasztalják ennek a kijelentésnek az igazát.
Mindig vannak és lesznek, akiket megnyugtatnak, sõt
bátorítanak Jézus szavai: Ne féljetek tõlük!...Ne féljetek azoktól,

akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. (26.28.v.)
Nektek még a hajszálaitok is meg vannak számlálva a fejeteken
(30.v.) Aki megvall engem az emberek elõtt, én is megvallom
Atyám elõtt, aki a mennyekben van (32.v.)
Jézus tehát nem vezeti félre követõit, nem hallgatja el a követésével járó megpróbáltatásokat, de olyan ígéretei is vannak,
amelyek miatt érdemes vállalkozni erre a nyilvánvalóan
küzdelmes és nehéz útra. Ígéri a sérthetetlenséget, a saját tanúságtételét az atya elõtt, és az élet megtalálását. Sérthetetlenséget
és oltalmat ígér, nem a testnek, hanem a léleknek. Maga akar
tanúskodni tanítványairól az Atya elõtt, és az élet megtalálását.,
megvallani õket, tanúsítani hûségüket, kitartásukat. És míg
azok akik nem fogadták be tanítványait (üldözték õket stb.),
szomorúbb sorsra jutnak, mint Szodoma és Gomora (15.v.),
addig tanítványaira az élet vár, az élet Istennel és Istennél.

Máriás lányok

Diákjaink

ELSÕÁLDOZÓ DIÁKJAINK

Íme, eléd tártam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is mondta egyszer Isten a választott népnek, miután az élet
törvényeit kihirdette (MT.Törv. 30,15.) Ezt mondta Jézus által is
Izraelben, így szólt Máté evangélium által a nemzetekhez és ezt
mondja ma is, nekünk is.
Miként Jézus kortársai és Máté olvasói, mi is választhatunk.
De tudnunk kell: csak az egyik úton járhatunk. És oda fogunk
érkezni, ahova az az út elvezet.

Július hónap szentmiséi:
Vasárnaponként de. 11 óra.
Csütörtök, péntek, szombat este 7 óra.
Plébániai Játszóházas Napok:
Július 27, 28, 29. (csütörtök, péntek, szombat).
Minden Diákot szertettel várunk!

és az áruk egyre növekvõ termelésére!
Engedd, hogy mindnyájan téged keressünk,
mert csak a te nevedben van üdvösség,
öröm és boldogság.
Add meg nekünk azt a bátorságot,
hogy saját képességünk határait
megismerjük és elfogadjuk,
s ekként mind jobban tudatosuljon bennünk az,
hogy egyedül te vagy az üdvösségünk és erõnk.

Czerovszki Tibor, Bablena Borbála, Balázs András, Dobiásik Noémi, Király Dominik, Balázs Hanna,
Vincze Martin, Bangó Stella, Bada Klarissza, Bangó Ariella, Balázs Virzsinia, Pusuma Lolita

