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XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM   FÜGGETLEN FALUSI LAP    Kisasszony hava   2017 AUGUSZTUS

„Akkor áss kutat, amikor még nem vagy szomjas!
Kínai közmondás

’’

Augusztus 12. (szombat) SZENTKÚTI GYALOGZARÁNDOKLAT

Augusztus 13. (vasárnap) Szendehely-Rimóc Magyar Kupa, megyei selejtezõ

Augusztus 14. (hétfõ) Elkülönített hulladék elszállítása

Augusztus 20. (vasárnap) SZENT ISTVÁN NAPJA

Augusztus 26. (szombat) KÉT-VÁR FUTÁS (Hollókõ-Rimóc-Szécsény között)

Augusztus 28. (hétfõ) Zöldhulladék elszállítása

Szeptember 1. (péntek) TANÉVNYITÓ az általános iskola Hunyadi úti épületében

Rimóci Újság - Független falusi havilap.

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

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

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

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

Ára: 200,-Ft

A játékosoknak eredményes szereplést, a szurkolóknak
jó szurkolást kívánunk a következõ szezonra!

Péter Fruzsina

Összefoglaló a 2016/2017-es Hajrá Rimóc!

szezonról
A 2017/2018-as szezon kezdete rohamosan közeleg, 

ezért jó alkalom visszatekinteni az elmúlt év eredményeire, 
sikereire, valamint az újabb célok kitûzésére.

Megkértem a Rimóci Sport Egyesület elnökét, Bablena 
Csabát, értékelje a mögöttünk álló szezont, az elért 
eredményeket, illetve vázolja fel a célokat a hamarosan 
következõ szezonra. A következõ sorokban az elnök úr 
gondolatait olvashatják.

A 2016/2017-es bajnoki szezonban 3 csapatunk indult a 
megyei elsõ osztályú bajnokságban. A legfiatalabbak, az U16 
- azaz a serdülõ csapatunk - a Bangó Rómeó vezetésével sok 
nehézséget leküzdve - végül is a 12. helyen zárta a 

Augusztus végén startol a megye egyes bajnokságot, így bízunk benne, hogy a 2017/1018 évi 
bajnokságban megerõsödve, legalább a 6.-8. helyen fog labdarúgó szezon
végezni a csapatunk.

A napokban hivatalossá vált, hogy hány társasággal rajtolhat el 
Az U19 - ifi csapat - idén is megismételte tavalyi 

a következõ idény a megye egyben. Mint ismert, a legutóbbi 
bravúros teljesítményét, Laczkó Péter vezetésével ezúttal is a pontvadászatban tizenhárom gárda versenyzett, az elõzõ 
bajnoki tabella élén végzett, így duplázni tudtak a  bajnoki mezõnyhöz képest csupán egy változást jegyezhetünk fel, a bajnoki 
címek tekintetében. Természetesen az új bajnokságban is a címet szerzõ BSE egy osztállyal feljebb folytatja, így tizenkét 
célkitûzés a bajnoki cím megszerzése lesz, ami nem lesz csapattal startolhat el az augusztus végén elinduló szezon!
könnyû feladat, mivel több rivális csapat is megerõsödve vág 

Íme a résztvevõk listája:neki a bajnokságnak, és mindenki a rimóci ifi csapatot akarja 
A Megyei I. osztály 2017/2018-as bajnoki labdarúgó szezon 

legyõzni. A felnõtt csapat az õszi kilencedik helyezéshez 
mezõnye: Berkenye, Cered, Érsekvadkert, Héhalom, Karancs-

képest három helyet is tudott javítani tavasszal a bajnoki 
berény, Karancslapujtõ, Mátranovák, Palotás, Pásztó, Rimóc, 

tabellán, így a bajnokságot - ismerve az erõviszonyokat - az SBTC, Szécsény.
elõkelõnek nevezhetõ hatodik helyen fejezte be. Ehhez az 

Magyar Kupa mérkõzésekeredményhez nagyban hozzájárult, hogy a tavaszi rajt elõtt 
Tizenöt csapat nevezett be a sorozat aktuális küzdelmeibe. A jól sikerült az erõsítés, így a hazai közönség az elõzõ évek 
MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóságának illetékesei elkészítet-gyengébb teljesítményét követõen több élvezetes mérkõ-
ték a Magyar Kupa megyei selejtezõjének elsõ fordulóbeli 

zésen is örülhetett a rimóci sikereknek. Célunk a következõ 
párosítását. Mint az alábbiakból kiderül, a kötelezõ jelleggel 

bajnoki idényben, hogy a csapatot egyben tartva a bajnokság 
nevezõ megye egyes csapatokon kívül, az alacsonyabb osztá-

végeztével ne szerepeljünk rosszabbul, mint az elmúlt lyokból a Mohora, a Szendehely és a Varsány vág neki a sorozat-
szezonban tettük. nak. Megemlítendõ, hogy az egyaránt NB III-as STC, BSE duó 

A jövõre vonatkozólag elsõdleges célunk, hogy a alanyi jogon tagja a fõtáblás mezõnynek, míg hozzájuk további 
játékosállományunkat megtartva, ahol lehet, még jobb kettõ gárda csatlakozhat szûkebb pátriárkánkból.
eredményeket érjünk el. Szeretnénk elérni, hogy az 

Magyar Kupa, megyei selejtezõ,átigazolási idõszak végeztével minél kevesebb játékos 
1. forduló, 2017. augusztus 13. (vasárnap):

távozzon tõlünk, de természetesen tudomásul vesszük, ha 
Mohora-Berkenye

valaki máshol képzeli el a folytatást. A serdülõ csapat 
Karancsberény-Érsekvadkert

tekintetében két-három játékos igazolásán dolgozik a csapat Mátranovák-Palotás
edzõje, míg az ifjúsági csapat tekintetében egy játékos jelezte Pásztó-SBTC
a távozási szándékát, így gyakorlatilag a tavalyi kerettel tu- Karancslapujtõ-Héhalom
dunk nekivágni a bajnokságnak. A felnõtt csapatnál három Szendehely-Rimóc
meghatározó játékos jelentette be eligazolási szándékát, így Varsány-Szécsény
az Õ távozásuk folyamatban van. Helyükre két új játékos Erõnyerõ: Cered.

Forrás: www.nogradifutball.huigazolását tervezi  a vezetõség.

RIMÓCI SP   RTHÍREK

IMA A HAZÁÉRT

Én Uram, Istenem, vigyázz ránk!

Ne hagyjad elveszni a Hazát!

Sírva kér két szemünk,

Irgalmazz minekünk!

Emeld fel Magadhoz 

Nemzetünk!

Szeretet fénye ég mibennünk!

Míg élünk hiszünk és remélünk!

Vigyázz ránk, nyújtsd kezed,

Oltalmazd népedet

Az õsi, szép,  magyar nemzetet!

Szûzanyánk szeplõtlen Mária,

Hozzád száll sok magyar sóhaja,

Kérd értünk Fiadat,

Megváltó Urunkat,

Védje, õrizze Országunkat!

Míg igaz magyar él a földön,

Nem hagyjuk, hogy a rossz 

legyõzzön!

Bármi volt, bármi lesz,

A magyar magyar lesz,

Így éled újjá majd a Nemzet!

a Szent Margit Gimnázium diákjai

nyörködhettek a nem mindennapi 

panorámában. A délután nagy részét Már
Farkasmályban töltötték a 23-as boros-

pincében, ahonnan sok liter borral fel-kilenc éve…
pakolva érkeztek haza Rimócra.

Igen, én magam sem nagyon Másnap a képeslapok feladása után 
akarom elhinni, hogy a lengyelországi Hollókõben tettek egy félnapos látoga-
Dlutów településsel már kilenc éve tart tást, majd délután közös program volt 
a testvértelepülési, baráti, mondhatni vendégház udvarán (a kötélhúzás és az 
jóbaráti kapcsolat. asszonycipelés sokakat megnevette-

2008. augusztus 3-án írtuk alá a tett). A szombat esti vacsorát a Szent 
megállapodást egy szabadtéri szent- József Szövetség készítette, ugyancsak 
mise keretében a Hõsök terén és azóta nekik köszönhetjük a sokféle finom 
évente váltakozva találkoznak települé- süteményt is. Nem maradhatott el a 
sünk delegációi. Az idén a lengyelek közös nótázás sem, melyhez a zenei 
érkeztek hozzánk július 20-án csütörtök kíséretet egy magyar és egy lengyel 
este 6 óra után. Rimóc határában egy harmonikás biztosította. Asztalbontás 
lengyel zászlót lobogtató nyúl állította után barátaink segítettek az elpakolás-
meg a delegációt szállító autóbuszt és ban  is. Vasárnap délelõtt rövid séta 
polgárõr felvezetéssel egy hintón érke- után közös szentmisén vettünk részt. 
zett a két település vezetõje a vendég- Felavattuk, illetve  megszenteltük az új 
várás helyszínére. 1956-os helyi emlékmûvet, Tóth Dávid 

Szokás szerint pálinkával, pogácsá- szobrászmûvész alkotását, amely a 
val és jó szóval vártuk barátainkat. ,,Forradalom lángja’’ nevet kapta. Ebéd 
Néhány közös kép elkészítése után elsõ után pihenés, este pedig búcsúvacsora 
útjuk a temetõbe vezetett. Néhai pol- volt a Közösségi Házban, amelyen az 
gármesterünk sírjához piros-fehér intézmények és a civil szervezetek kép-
virágokból készített koszorút és mé- viselõi is jelen voltak. A jó hangulatú 
csest hoztak, együtt imádkoztunk a este nem sokkal éjfél után ért véget. 
megholtakért gondolva a nemrég Hétfõn reggeli után indult haza a lengyel 
elhunyt dlutówi plébánosra is. Az esti küldöttség és este negyed nyolckor jött a 
vacsora után, fáradtan hamar nyugovó- telefonhívás, hogy szerencsésen haza-

ra tértek a Tízpengõs vendégházban. érkeztek szülõföldjükre.

Összesen huszonhárman képviselték Reméljük, hogy mostani látogatásuk 
Dlutówot, akik másnap a parádi kocsi- is sokuknak emlékezetes marad, annál is 
múzeumot nézték meg, majd ebéd után inkább, mert a küldöttség egy része most 
az ország legmagasabb pontjáról gyö- járt elõször Rimócon.           Beszkid János
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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 Percze Sándorné
1927-2017

Táncsics u. 3.

Gólyahír: Bada Kristóf - 2017. július. 15.

Bada Ramóna és Rácsz Norbert

Jusztin Csenge Erzsébet - 2017. július. 26.

Szülõk: Szeles Klaudia és Jusztin Ferenc

Vizoviczki Lajos
1949-2017

Magashegyi u. 28. V
Megemlékezés

LACZKÓ FERENC emlékére
Édesapánk halálának 3. évfordulójára

,,Felfogni a felfoghatatlant fájdalmasan nehéz.
Hazavárunk Kedvesem - szól a szív,
de sajnos már ez nem segít.
Úgy mentél el tõlünk, mint tavasznak virága, sírba szállt 
veled szívünk boldogsága, segítõ szavad soha nem feledjük, 
dolgos két kezed örökké érezzük, nélküled az élet üres és 
sívár, hiába díszíti sírodat virág, könnyes szemmel már csak 
a virágot nézzük.’’                                                     Szerettei

TÁJÉKOZTATÓ A VÍZIKÖZMÛ 
CSATLAKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOKRÓL

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy 
kormányzati döntést követõen – a víziközmû-

Továbbra is díjköteles többek között:
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

- kiszállás, bekötõvezeték kiépítése,módosítása – az ÉRV ZRt. 2017. július 1-jétõl 
- szemledíj,szolgáltatásainak egyes feladatait térítésmentesen 
- plombálás,látja el a közmûcsatlakozások tekintetében a Fel-
- geodéziai bemérés,használók terheinek mérséklése céljából.
- az élõvezetékre történõ rácsatlakozás, fertõtlenítés.

Összhangban a vonatkozó jogszabályi elõírásokkal, a 
Fentiekkel összhangban Társaságunk Üzletsza-

legfeljebb 32 mm átmérõjû ivóvízvezeték és a 
bályzata és Árképzési szabályzata aktualizálásra 

legfeljebb 160 mm átmérõjû szennyvízvezeték 
került.

bekötése esetén térítésmentessé válnak:
A térítésmentesség kizárólag a 2017. július 1. napja 

- a víziközmû-fejlesztési hozzájárulás,
után igényelt új bekötésekre vonatkozik, a mellék-

- az igénybejelentés elbírálása,
vízmérõvel történõ csatlakozásokra nem érvényes. 

- a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek meg-
Társaságunk honlapja (www.ervzrt.hu), Üzlet-

felelõ szolgáltatás,
szabályzata, valamint a https://net.jogtar.hu 

- rácsatlakozáskor a bekötési vízmérõ költsége,
részletesen tartalmazza a jogszabályi változásokat.

- a bekötési vízmérõ felszerelése,
ÉRV ZRt.- és a nyomáspróba.

Ülésterembõl

Rimóc Község Önkormányzatának 

Képviselõ-testülete 2017. július 26-án 

rendkívüli testületi ülés keretében 

döntött a belügyminiszter által kiírásra 

került, helyi önkormányzatok szociális 

célú tüzelõanyag vásárlásához kapcsoló-

dó kiegészítõ támogatásról. A maximálisan 

igényelhetõ kemény lombos fa mennyi-
3sége 292 m . Bízunk benne, hogy minél 

nagyobb mennyiség kerül megítélésre a 

minisztérium által.

Egyebek napirend keretében a 

Rimóci Sportegyesület támogatásáról 

döntött a képviselõ-testület, melynek 

eredményeként több mint 2 millió forin-

tot biztosít az önkormányzat az egyesület 

zökkenõmentes mûködéséhez.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 

Vidék-fejlesztési Program keretében a 

Településképet meghatározó épületek 

külsõ rekonstrukciója, többfunkciós kö-

zösségi tér létrehozása, fejlesztése, ener-

getikai korszerûsítése megnevezésû pá-

lyázatunkat támogatásra méltónak ítél-

ték, mellyel 17. 077. 618.- Ft vissza nem 

térítendõ támogatást nyert az önkor-

mányzat.

Zárt üléskeretében települési támo-

gatás odaítélésérõl is döntött a testület.

dr. László Tünde

Bakancslista 2. rész
Nos? Hogy álltok? Gyûlnek az élmények? 

Remélem igen. Többen jeleztétek, hogy készülnek a 
képek is. Legyetek kitartóak, az sem baj, ha nem teljes a 
lista, amit kipipáltok, küldjétek el bátran nekünk. A 
képeket akár össze is szerkeszthetitek különbözõ prog-
ramokkal, és ki tudja, talán még egyszer hasznát is ve-
szitek. A lényeg, hogy fotózzatok és küldjétek az IKSZT 
címére! Hajrá! És hogy könnyebb legyen a dolgotok egy 
kicsit könnyítettem is a listán: a feladatok egy része ott-
hon is készülhet!

Tehát a folytatás:

21.  Készíts házi limonádét!

22.  Etess csirkét frissen szedett fûvel!

23.  Rajzold le a monogramodat a porba!

24.  Megnézni a rimóci patakot…. a híd alól!

25.  Társasjátékozni!

26.  Kézzel írt képeslapot küldeni valakinek.

27.  Egy selfit készíteni a Rimóc táblánál.

28.  Olvasni valamit, ami nem kötelezõ! Akár egy verset is.

29.  Ellátogatni a falu egyik keresztjéhez.

30.  A szabadban vacsorázni!

Hát ennyi lenne. Hogy teljesíthetõbb legyen, ez 
most rövidebb is, hogy ne szegjem kedvetek. És hogy 
lásd ez nem csak játék, hanem több annél a Bakancslista 

címû filmbõl való idézettel zárnám a sorokat: ,,Semmi 
módon nem tudom meghálálni mindazt, amit értem tettél, 
hát nem is próbálom. Inkább kérek még valamit; Leld meg 
az örömöt az életedben! Egyszer azt mondtad, hogy te nem 
vagy mindenki, hát ez igaz is, valóban nem vagy mindenki. 
Viszont mindenki, mindenki. A lelkipásztorunk mindig 
azt mondja, mindannyiunk élete egy-egy patak, mely 
ugyanabba a folyóba ömlik, ami végül a vízesés ködén túl a 
mennybe ér. Lelj örömöt az életben Edward! Drága Barátom, 
hunyd le a szemed, és engedd, hogy a víz hazavigyen.”

Kaluzsa Mónika

alkotás. Ezt a helyi eseményt megörökítõ 
emlékmû ezért kapta ,,A forradalom Az új 56-os 
lángja’’ elnevezést. Így minden rimóci 
ember teljesen magáénak érezheti 1956 emlékmûrõl…
szellemét, példát mutatva a jövõ gene-
rációinak is. Ne felejtsük el azonban, A tavalyi évben az 1956-os forrada-
hogy mint történelmünk során annyiszor lom és szabadságharc 60. évfordulójának 
itt is összekapcsolódott a lengyel és a tiszteletére a Közép- és Kelet-európai 
magyar nép történelme. A pesti forrada-Történelem és Társadalom Kutatásért 
lom tulajdonképpen a lengyelországi Közalapítvány által kiírt, a forradalmat és 
potsdami események melletti szimpátia szabadságharcot, valamint az ahhoz 
tüntetésének indult és világraszóló tett lett kapcsolódó történelmi eseményeket fel-
belõle. Amit pedig nem lehet elégszer 

idézõ, a hõsöknek és az áldozatoknak 
megköszönni, hogy lengyel testvéreink 

emléket állító ,,Büszkeségpontok’’ címû 
akkor sem késlekedtek, gyógyszerrel és 

pályázatra önkormányzatunk támogatási 
vérrel segítették magyar barátaikat a 

kérelmet nyújtott be egy új emlékmû lét-
forradalom napjaiban. Lengyelország 

rehozására. büszke lehet fiaira, mint ahogy mi is 
A pályázati támogatásból elkészí- büszkék vagyunk arra, hogy ilyen bará-

tendõ alkotás elsõdleges célja az volt, taink vannak. Az emlékmû készítõje Tóth 
hogy egy konkrétan Rimóchoz köthetõ, Dávid szobrászmûvész (õ készítette a 
az itteni 56-os eseményeket bemutató Szent-Erzsébet (illetve a Nap-Számos-
szobor kerüljön az 56-os emlékkõ Óra szobrot is) ismét maradandót alkotott.
helyére. A pályázat nyert, így készülhetett Elmondhatjuk, hogy településünk 
el a július 23-án átadott és megszentelt ismét gyarapodott egy különleges, helyi 
emlékmû. vonatkozású emlékmûvel.

A visszaemlékezés szerint lakoda- A régi emlékmû (a ,,Kõ’’) sorsáról 
lomból hazatérõ rimóci emberek egy késõbb dönt a képviselõtestület.
csoportja  a budapesti forradalom hírére Köszönettel tartozunk mindenki-
az akkori pártirodából összeszedte Marx, nek, aki bármivel is hozzájárult az 
Engels, Lenin képeit, és egy halom emlékmû létrejöttéhez és azoknak is, akik 
könyvvel együtt máglyán elégették részt vettek az ünnepélyes szoboravatón.
azokat. A fellobbanó lángot ábrázolja az  Beszkid János

 NYEREMÉNYJÁTÉK VÉRADÓKNAKVéradási statisztika
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a Magyar Vöröskereszt 2017. július 30-án a községünkben tartott véradáson 37 fõ jelent meg, 
„Nyári Feltöltõdés? Tölts fel másokat is!”– nyereményjátékáraakik közül 5 fõt kiszûrtek. Íme a statisztika:
A Játék idõtartama: 2017.07.03.–2017.08.31.
A Játékban kizárólag magyarországi lakhellyel rendelkezõ, 18 és 65 
év közötti természetes személyek vehetnek részt, akik a játék 
idõtartama alatt részt vesznek a Magyar Vöröskereszt, vagy az 
Országos Vérellátó Szolgálat által szervezett véradások 
valamelyikén, majd az ott kapott szelvényen szereplõ egyedi kód, 
továbbá személyes adatainak megadásával regisztrál a játékra 
www.veradas.hu/nyar weboldalon.
Nyereményszelvényt csak az a véradó kap, aki vért adott vagy 
véradást ugyan megkezdte, de valamilyen okból nem tudta befejezni 
azt. A sorsolást követõen a nyertesek esetében, a véradáson való 
részvétel ellenõrzésre kerül. A heti és havi nyeremények mellett a Véradások augusztus 31-ig a közelben:
játék végén fõdíjat is sorsolnak, egy 2 személyes, 8 nap/7 éjszakás 2017.08.09. Szécsény (9-15 óráig)
repülõs nyaralást Görögország valamely szigetére, 3 csillagos 2017.08.10. Szécsény (12-19 óráig)
szállodában, all inclusive ellátással. Az utat 2017. szeptemberében 2017.08.22. Õrhalom (15-18 óráig)
vagy 2018. júniusában lehet igénybe venni, a szabad helyek 2017.08.23. Nógrádszakál (11-13 óráig)
függvényében.2017.08.23. Ludányhalászi (14-17 óráig)
A játék hivatalos játékszabályzata és további részletek, a pontos További véradási helyszínek és idõpontok megtalálhatók a 
nyeremények elérhetõek az interneten a www.veradas.hu oldalon.www.veradas.hu weboldalon.

2017.07.30.

2016.06.26.
2015.06.28.
2014.06.22.
2013.06.23.
2012.06.24.
2011.06.26.

Dátum
Megjelentek
száma (fõ)

Kiszûrt
személyek
száma (fõ)

Vért adott
személyek
száma (fõ)

Új
véradók

száma (fõ)
37

101
57
49
67
59
52

5

27
12
3

12
11
9

32

74
45
46
55
49
43

1

26
3
3
1
3
4
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Az 56-os Emlékmû leleplezése
Lengyel csoport valamint

Tóth Dávid szobrászmûvész és családja

Hollókõben a szabadtéri színpadnál ,,Holló-kõ’’ elõtt

Lengyel barátainkkal a tõlük kapott fa elõtt Az ország tetején - Kékestetõn

Plébániai Játszóházas Napok 2017 július 27-28-29.
Képes beszámoló

A somoskõi várnál A salgói vár

Foci a sportcsarnokban Játék közben

SzentségimádásonSzentmisén

A programot támogatták: Czombos József plébános úr és az Egyházközösségi Testület, a Szent József Katolikus Férfi 
Szövetség. Rimóc Községért Alapítvány ( Szociális Bolt) , Hajni vegyeskereskedés, Pajka Fuvarozó Kft. (Percze Nándor). 
Jusztin Bertalan, Szabó Vilmos.                                                                                                Koczka Csabáné, Kaluzsa Mónika

elvárják tõlem, hogy titkoljak, ferdítsek. Mert nem Egyébként… szabad. Azért. Mert akkor kiderül. Azért. Mert akkor 
meglátják. Mert akkor megtudják. Azért. Mert félek. - ...miért nem vagy õszinte?
Azért. Mert már nem tudok mást. Azért. Mert sosem 

- Mert így éri meg. Azért. Mert rejtegetek valamit. tudtam mást. Azért. Mert nem tudok semmit. Azért. 
Azért. Mert akkor azt mondok amit akarok. Mert így Mert már nem érdekel. Azért. Mert nem érdekelsz. 
elhiszik. Mert már rég belekezdtem. Azért. Mert Azért. Mert vak vagyok. Azért. Mert hazug vagyok. 
gyáva vagyok. Mert lusta vagyok. Mert sunyi vagyok. Azért.
Neked azért, mert nem szeretlek. Mert ártani akarok Mert te miért mondanál igazat?
neked. Azért. Mert a többiek is hazudnak. Mert - Mert az a helyes.                                          Bablena Feri

Az új 56-os Emlékmû leleplezése és

Lengyel barátaink látogatása

képes összefoglaló



RIMÓCI ÚJSÁG4 RIMÓCI ÚJSÁG 132017 AUGUSZTUS2017 AUGUSZTUS

ISKOLAI HÍREK
Osztálykirándulás másként…

A Rimóci Szent István 

Általános Iskola már évek 

óta részt vesz az Iskolakert 

Programban, ahol a gyere-

kek megtanulhatják a ker-

tészkedés, a kertgondozás, 

az ültetés, veteményezés, nö-

vényápolás, betakarítás és 

tartósítás minden csínyját-

bínját. Fontos ez, hiszen 

olyan használható tudás 

birtokába kerülnek ezáltal a 

gyerekek, mely évek múltán 

anyagi elõnyt jelenthet szá-

mukra. Éppen ezért éltünk a 

lehetõséggel, amikor az Anthropolis Egyesület osztály-

kirándulás pályázatot hirdetett, melynek keretében a 

környezetünkben lévõ gazdaságokat látogathattuk meg egy 

kicsit másként. 2017.  június 12-én az iskola negyedik osztá-

lya tanulmányútra indult. A tervezettõl eltérõen elõször 

Szécsényben nézhettük meg a Vízi Virágkertészetet, ahol a 

gyönyörû muskátlik, begóniák, petúniák, mézikék, büdös-

kék között Erzsike néni kalauzolt végig bennünket, mi-

közben a virágok és gyógynövények dugványozásáról, 

gondozásáról mesélt nekünk. Megismerkedhettünk a 

palántázás alapjaival, a földfélék tulajdonságaival, valamint 

a futó muskátlik ültetvényezésével. Ezt követõen kimentünk 

Nógrádsipekre, ahol megnéztük a pincesort, valamint a 

szõlõket. Itt láthattuk a pici szõlõfürtkezdeményeket, megis-

merkedhettünk a kacsolással és a szõlõ felkötözés fontos-

ságával. Ezt követõen Varsányban álltunk meg, ahol meg-

néztük a fóliasátrakat, a gyümölcsöst, a málnasorokat, a 

borsó- és babültetvényt. Megtudhattuk, hogy a paradicsom-

palántákat bakhátra ültetik és a bakhátak közötti trágyával 

felszórt területet locsolják, így a locsolás által megoldják a 

tápanyagutánpótlást is. Nagyon érdekes volt látni, hogy a 

növénytermelés mellet állattenyésztéssel is foglalkoznak, 

hiszen több tucat tojótyúkot is nevelnek. Az így elõállított 

zöldségeket és tojást helyben hasznosítják az óvoda 

konyháján, az idõsek étkeztetésében és a tésztaüzemben. 

Természetesen gondolnak a télre is, hiszen fagyasztják, 

befõzik és savanyítják is a megtermelt zöldségeket, 

gyümölcsöket. A szakmai látogatások, tanulás és „munka” 

után jöhetett a pihenés és a játék. A szécsényi szõlõsor egy 

csendes, zárt területén ütöttük fel a Lacikonyhát, ahol 

szalonnát, virslit, kolbászt és pácolt húsokat sütöttünk, 

melyeket jó sok zöldséggel fogyasztottunk. Természetesen 

ezen a gyönyörû meleg napon nem maradhatott el a desszert 

sem, a hideg jégkrém üdítõleg hatott mindenkire.

Ez az osztálykirándulás más volt, mint amit az ember 

megszokott. Azonban úgy gondolom, hogy olyan tudással 

és tapasztalatokkal bõvültünk, mely a gyermekek késõbbi 

éveiben készpénzre válthatóak és egy kis odafigyeléssel, 

sok-sok munkával megkönnyíthetik leendõ életüket.

Köszönjük szépen az osztálykirándulási lehetõséget az 

Antropolis Egyesületnek és Bán Dávid projektvezetõnek.

A Hófehérke és a hét törpe
a balett világában

A Rimóci Szent István Általános Iskola 15 diákja 
2017. június 8. napján Budapesten járt az Erkel 
Színházban, ahol a Nemzetközi Gyermekmentõ 
Szolgálat jóvoltából a Hófehérke és a hét törpe címû 
balett elõadást nézhette meg. Mindannyian nagyon 
vártuk az elõadást és izgatottan készültünk a látogatásra. 
Természetesen nem csalódtunk, sõt minden várakozá-
sunkat felülmúlta a program. Gyönyörû volt a zenei 
aláfestés, csodálatos a díszlet és a legprofibb balett-
mûvészek elõadásában gyönyörködhettünk. A két 
felvonásos elõadás minden percét élveztük. Nagyon sok 
gyermek és kísérõ jöhetett el az elõadást megtekinteni, 
ennek ellenére fennakadás nélkül,nagyon szervezetten 
és gördülékenyen zajlott a csoportok fogadása, a jegyek 
átadása és az ülõhelyek elfoglalása. Az iskola legjobb 
diákjai méltán vehettek részt egy ilyen mûsoron és 
méltán büszkélkedhettek a hazaérkezés utáni napokban 
a látottakkal, hallottakkal szüleiknek, testvéreiknek, 
osztálytársaiknak. Ezúton szeretnénk kifejezni köszöne-
tünket a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálatnak és 
Wendler Baross Judit rendezvényszervezõnek a 
lehetõségért és Rimóc Község Önkormányzatának az 
utaztatás biztosításáért.

Hogyan lehet értékelni a tábort?
Mindenképpen eredményes tábor volt. A temetõkerítésre ráfért egy festés. A bolt falán pedig nagyon jól mutat a kép, és ez talán egy 
következõ látványossága lehet a falunak. A munkát a fiatalok lelkesen és szorgalmasan végezték. Az Ifjúsági Egyesületnek a 
támogatás mellett is (amit nagyon köszönünk) komoly anyagi áldozatot kellett vállalnia a sikeres megvalósításért. Szerencsére a 
báli bevétel és a múlt havi sikeres pályázat révén nem aggódtunk túlságosan. De már az elvégzett munka is többet ér, mint ami pénzben 
rá lett fordítva, és itt kell megemlíteni, hogy az Egyesületnek hosszútávon ez a tábor sokat érhet, mivel jövõre szeretnénk önkéntest 
EVS-en (Európai Önkéntes Szolgálat) keresztül igényelni, aminek elbírálásában a sikeres tábormegvalósítás sokat számít.
A tábor sikerességéhez nagyon sokan kellettek. Egy nagy „KÖSZÖNJÜK!”-el szeretném most nekik az Újságon keresztül hálámat 
kifejezni. Hogy mivel lehetett segíteni? Süteménnyel, üdítõvel, pálinkával, reggelik és vacsorák elkészítésével, eszközök 
kölcsönbe adásával, takaróval, lepedõvel, párnával, munkával, lehetõséggel, rugalmassággal, türelemmel, jó szóval, mosollyal. 
Mindezek kellettek is, és hála azokank akik mindezt nem sajnálták! Tömören itt a segítõk sora, remélem senkit nem hagyok ki:

Rimóc Község Önkormányzatának képviselõ-testülete Huszkó Teréz Picasso Festék és Vegyiáru Bolt - Szeles Zsolt
a rimóci konyha dolgozói Jusztin Bianka Rimóc Község Önkormányzatának 
a rimóci pékség dolgozói Jusztin Péter Albertné közfoglalkoztatottjai
a Szociális Bolt dolgozói Kovács Zsolt és családja - Szécsény Rimóc Községért Alapítvány
Bablena Piroska Laczkó Kristóf Rimóci Kobak Egyesület - Dr. Manga János 
Bablenáné Mócsány Georgina Nagy Dolóresz Közösségi Ház
Barna Lászlóné Oláh Bence Szabó Vilmos
Burik-Vincze Ágota Oláh Bettina Szent József Katolikus Férfiszövetség
Dósa Mária és családja Paluch Norbert Talpai Zsanett
Erdélyi István Percze Roberta Vincze Zsolt
Golyán István Perczéné Mócsány Gyöngyi Virág László

Bablena Feri

Megismerkedtünk Csoportkép a Babamúzeumnál

Egerben is jó voltVidáman telt a munka

Szécsénybõl is jöttek segíteni Felpróbálták a rimóci viseletet A végeredmény
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Rimóci Apacsok!
2017. július 3-7 közötti idõben 

Rimóci apacsok címmel volt 
indiántábor a Rimóci Szent 
István Általános Iskola Hunyadi 
úti épületében. A program az 
Erzsébet Táborok jóvoltából és 
finanszírozásával valósulhatott 
meg, ahol 44 rimóci iskolás 
tölthetett el egy hetet, Huszkó 
Marianna, Nagyné Mákos 
Izolda, Pócsik Csilla, Versegi 

Zoltánné, Vinczéné Percze Gizella vezetésével.
A hétfõi napon csapatokat alakítottunk, indián fejdíszt 

készítettünk, csatakiáltást költöttünk és kifestettük 
magunkat valódi indiánoknak. A délután folyamán 
felhelyezésre került totemoszlopunk csúcs-dísze, nyom-
olvasást tanultunk és indián sátrakat állítottunk és 
festettünk.

Kedden a kézmûveskedésé volt a fõszerep. Sámándobot, 
álomfogót indián és tésztaékszereket készítetünk 
magunknak, majd ebéd után raklapbútorokat festettünk 
az udvaron és élveztük az indiánok kötetlen életét.

A szerdai napon kiránduláson vehettünk részt. Reggel-
rõl Salgótarjánban a Bányamúzeumban kezdtünk, majd a 
Somos várát tekintettük meg. Ebédünket Szécsényben 
fogyasztottuk el, és ezután következett a szabad vágta a 
Liget Lovarda szelíd lovaival.

Csütörtökön a reggeli után gyalog mentünk ki a Mocso-
lyásba, a kecskefarmra. Itt simogathattuk a kecskéket, 
fogócskázhattunk velük, miközben nyolcféle kecskesajtot 
kóstolhattunk és ehettünk. Itt fogyasztottuk el tízórainkat 
is és az ismételt kergetõzés után túránkat az iskolában 
fejeztük be, ahol már várt mindek a finom ebéd. A gyere-
kek ezután hazamentek, majd ötre jöttek vissza egy sza-
badtéri esti grillpartira, ahol virsli, kolbász és különbözõ 
pácolású húsok biztosították a vacsorát a szabadban, 
miközben sámántáncot tanulhattak a tûz mellett.

A pénteki napon sorversenyekkel, csatával és fûszövés-
sel zártuk a hetet. Reméljük, hogy táborunkban minden 
gyermek és felnõtt jól érezte magát és élmény dús ki-
kapcsolódásban és programban vettek részt. Köszönjük az 
Erzsébet Táborok támogatását.             Nagyné Mákos Izolda

Ismét nyertes pályázatok
Játékokkal, fejlesztõ eszközökkel gazdagodik iskolánk
A Rimóci Szent István Általános Iskola 1 500 000,- forint 
vissza nem térítendõ támogatást nyert „A tehetségsegítés 
feltételrendszerének javítását célzó hazai programok 
támogatása” címû pályázaton. Programunk száma: NTP-TFJ-
17-0011, címe „Játszva fejlõdni, gondolkodni, gazdagodni!”. 
A pályázat keretében az iskola az alsó tagozatos gyermekek 
részére társasjátékokat, kártyákat, építõ kockákat, fejlesztõ 
eszközöket, könyveket, szõnyegeket vásárolhat. Ezekkel az 
eszközökkel megkönnyíthetõ az iskolakezdés, valamint sok-
kal sikeresebben biztosítható a tanulás és a szabadidõ hasznos 
eltöltése az alsó tagozat 62 tanulója számára.

Folytatódik a tehetséggondozás
A Rimóci Szent István Általános Iskola NTP-KNI-17-0012. 
számú pályázata sikeres elbírálásban részesült az Emberi 
Erõforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erõ-
forrás Támogatáskezelõ által meghirdetett, "A hazai és 
határon túli köznevelési intézményekben mûködõ komplex 
tehetséggondozó programok támogatása" címû, NTP-KNI-17 
kódjelû pályázati kiíráson. A  Többet, pontosabban, gyorsab-
ban! címû pályázatunk 2 000 000 Ft vissza nem térítendõ 
támogatásban részesül. Ebbõl a pályázatból az iskola 15 
tanulója részesül heti rendszerességû tehetséggondozásban a 
logikai, matematikai gondolkodás, a kézmûves foglalkozás és 
a mozgáskultúra területén. Tavasszal három napos tábort 
valósíthatunk meg a két bemutatkozó tehetségnapunk mellett.
A pályázatok megírása Nagyné Mákos Izolda és Versegi 
Zoltánné munkáját dicséri.                        Varga Bálint igazgató

belülrõl pedig két oldalt (Temetõ út és Hunyadi út). Menet Csinosítottunk a falun
közben többször is elfogyott a festék. Itt szeretnék nagyon sok 

„Make a pretty village” tábor mindenkinek köszönetet mondani, aki a munka alatt segített. Az 
Egyesület tagjai közül is voltak akik csatlakoztak a festéshez, a Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezésében
Szécsénybõl is érkeztek fiatalok, valamint egy napra a nagylóci Július 15-tõl július 30.-áig tartott a Rimóci Ifjúsági Egyesület 
EVS-önkéntesek is átjöttek. Külön köszönetet érdemelnek, akik által szervezett tábor, melynek neve „Make a pretty village” 
nem munkával, hanem egyéb kedvességgel (hûtött vízzel, jeges volt, azaz „Csinosítsuk ki a falut”. A táborban 10 fõ vett részt 
teával, süteménnyel) segítették a fiatalokat.folyamatosan, egy fiú és egy lány (Carlos és Franciska) 
Mivel látszott, hogy a munka elhúzódhat, ezért úgy döntöttünk, Portugáliából, két fiú (Jorge és Javier) Spanyolországból, egy 
hogy a kerékpárutat kihagyjuk, helyette a falfestés megvalósítá-francia lány (Clara), két orosz lány (Anastasia és Polina), egy 
sát kezdjük meg hamarabb. A Szociális Bolt északi fala egy dél-koreai lány (Yerin) valamint egy fiú Budapestrõl (Dani) és 
viszonylag nagy, de teljesen üres felület volt, ami a településre Csemer Zoli Nagylócból.
érkezõknek mindenképp a látóterébe kerül. Próbáltuk a táboro-Hogyan kezdõdik egy ilyen tábor megszervezése?
zókkal közösen megtervezni a mintát, de jobbnak láttuk, ha Az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel már tavaly megkezdõdtek az 
Rimóchoz teljesen passzoló festmény készül, így egy rimóci egyeztetések egy nemzetközi program rimóci megvalósításáról. 
szuper-nyúl és egy rimóci hímzésminta mellett döntöttünk. Tudni kell az ilyen programról, hogy csak bizonyos szervezetek 
Talpai Zsanettel közösen rajzoltuk meg és alakítottuk ki a tervet. küldhetnek ilyen kérelmet a megfelelõ Európai Uniós intézmé-
A tervet aztán számítógép és projektor segítségével 24-én este nyeknek, akik ezután az adatlapot felteszik az adatbázisukba, a 
vetítettük fel a falra, hogy a táborozók a kontúrokat átrajzolhas-honlapjukra. Ebben volt segítségünkre az Egyesek Ifjúsági 
sák. Ezután kezdõdött a festés, ami szintén bonyolódott. A Egyesület, õk küldték be az adatlapunkat, sõt, ahol tudták 
megfelelõ színben megtalálható és megfelelõ tulajdonságokkal népszerûsítették. Az érdeklõdõ fiatalok pedig az adatlapon 
rendelkezõ festékként csak a szórófejes akrilfesték jöhetett szereplõ információk (létszám, munka jellege, környezet, itt 
szóba, amitõl tartottunk, hiszen korábban senki nem készített - tölthetõ idõ) alapján dönthetnek úgy, hogy jelentkeznek. Aki 
sem a táborozók sem közülünk – graffitit. Végül néhány tanács szeretne jönni, az vállalja, hogy az utazás költségét kifizeti, 
és rövid tanulókör után egészen belejöttek. Végezetül még valamint, hogy önkéntesként elvégzi a munkát.
Zsanett és én kijavítottuk az általunk talált hibákat. A koronát Miután megkaptam az adatlapot, amit ki kellett tölteni az 
pedig a Rimóc felirattal tettük fel a festményre, ez nem szerepelt a részvételhez, a képviselõ-testülettõl kértem támogatást és 
terveken, de sikerült ezt is ötletesen megvalósítani. A táborozók tanácsot. A testület úgy döntött, hogy az öltözõ biztosításával a 
készítettek egy feliratot is a festmény alá, emlékül, hogy kik és szállást, 100.000 forinttal az étkezést, és 100.000 forinttal a 
mikor készítették azt. Nagyon reméljük, hogy mindenkinek munka elvégzését támogatja, valamint a temetõkerítés festését 
elnyerte a tetszését a temetõkerítés új festése és a Szociális õk is javasolták. Ez után adtam le az adatlapot, melyben 

vállaltuk, hogy 8 fiatal számára két héten keresztül megoldjuk a Bolton megcsodálható graffiti.
Tehát a fiatalok csak dolgozni jöttek?szállást és étkezést, valamint elegendõ munkát adunk nekik. Az 

idõzítés a falunap elõtti hetekre lett tervezve. Hivatalosan igen. Sõt, a korábbi gyakorlat szerint valóban nem 
Miért jöttek ide a fiatalok? volt szükség kirándulásokat, programot szervezni. De mi mégis 
A tábor típusának megnevezése angolul workcamp, ami szerveztünk, házigazdaként ezt természetesnek gondolom, 
magyarul munkatábort jelent. Bár a munkatábor magyarul nem hogy aki idejön két hétre dolgozni, annak valahogyan mégis 
hangzik túl jót, de a fiatalok valóban azért jöttek, hogy megháláljuk a munkát. Mi ezt azzal tettük, hogy több estére és 
dolgozzanak, önkéntes munkával segítsék a vendéglátókat. két pihenõnapra is programot szerveztünk. A rimóci viselet és 
Természetesen igazak az általános okok is: a kultúrák megisme- tánc bemutatása volt az elsõ ilyen program. Aztán volt némi 
rése, új emberekkel való megismerkedés, önkéntesség, sport és nyársalás is terítéken. Természetesen több estét 
szórakozás, világot látni is jó. A résztvevõktõl a záróprogramon szabadon hagytunk nekik, hogy úgy tudjanak pihenni ahogy 
azonban pontosabban megtudhattuk, hogy ki miért vág bele egy szeretnének, erre az esetre adtuk nekik oda a 147-es kamra 
ilyen kalandba. Elég színes társaság gyûlt össze, nagyon változó kulcsát is. Az eslõ hét egy napján Hollókõbe, Ipolytarnócra és 
érdeklõdéssel. Az egyik spanyol fiú pontosan úgy fogalmazott, Szécsénybe látogattunk el velünk, a második héten pedig egy 
hogy nagyon unta otthon magát. A dél-koreai lány pedig már napot Egerben töltöttünk, megnéztük a várat és strandoltunk is. 
júniusban eljött otthonról, eddig angliában önkénteskedett Az utolsó estéjükre pedig az Egyesület tagjai bulit szerveztek.
családoknál, és ezután augusztusban még bejárja Európát. Az A bulin kívül volt más táborzáró program?
orosz lányok odahaza is önkéntesek, a jövõre Oroszországban Természetesen akartuk, hogy lehetõségük legyen bemutatkoz-
megredezésre kerülõ foci-bajnokságon is önkéntesként fognak ni, valamint elmondani, hogy mit csináltak a két hét alatt. A 
segíteni, ide azért jöttek, hogy ilyen tapasztalatot is hazaindulásuk elõtti napon mindannyian prezentációt 
szerezzenek. A francia lányt a kultúra megismerése mellett a készítettek országukról, lakóhelyükrõl és saját magukról, 
munka jellege, a falfestés vonzotta. A budapesti fiú már volt valamint elmondták, hogyan érezték magukat. Nagy örömmel 
hosszútávon külföldön önkéntes, és szerettett volna egy hazai töltött el, hogy többen meghatódva köszönték meg a vendég-
programban is részt venni. A portugál fiatalok Nagylócon szeretetet, a programokat. Volt aki elmondta, hogy szerinte azért 
vannak hosszú távú önkéntesként, õk kifejezetten Rimócon haladtak olyan jól a munkával, mert örömmel látott vendégek 
szerettek volna dolgzoni kicsit. Csemer Zoli azt mondta, hogy voltak, feltöltõdhedtek a programok alatt. Olyat is hallhattunk, 
szeretne tenni valamit azért a faluért, ami felnevelte õt. aki az utolsó napig nem tudta, mi értelme van kifesteni a temetõ 
Mi volt ez a munka Rimócon? kerítését és falfestményt készíteni egy bolt falára, amíg egy 
A terv a temetõkerítés részleges festése, a kerékpárút egy rimóci lakos személyesen meg nem köszönte. A tábor ideje alatt 
szakaszának rendbetétele, és valamilyen falfestmény készítése sok video és fotó készült, amikbõl a záróprogramra egy kisfil-
volt. Az elõzetes terveket meg kellett változtatnunk a tábor met állítottak össze, ezt a filmet a youtube-on is megtekinthetik 
közben. Mivel korábban már volt temetõkerítés-festés fiatal majd. A záróprogramra úgy harmincan jöttek el, annak a fele az 
önkéntesekkel, a tapasztalat azt mondatta, hogy nem lesznek Egyesület tagjai voltak. Nagyon sajnálom, hogy nem jöttek töb-
képesek végezni a feladattal.  De a táborba most érkezõ fiatalok ben, érdekes és tartalmas este volt. Kiss János alpolgármester úr 
olyan jól haladtak, amire nem igazán számítottunk, a köszönte meg a fiataloknak az elvégzett munkát, aztán én adtam 
temetõkerítést végül egy hét alatt kívülrõl teljesen újra festették, át az Egyesület ajándékcsomagját minden táborozónak.
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

milyen sokrétû és felkavaró volt ez a változás, nekünk „Kedves óvodám, sok víg nap után,
mindig legfontosabb a gyermek maradt és az a feladat, 

  Itt a búcsúnap….” hogy a legtöbbet, a legjobbat tudjuk nyújtani nekik.” -

írta ezeket a sorokat Irénke abban a kiadványban, 
Molnár Lászlóné Irénke amit óvodánk a 25 éves jubileumi évfordulóra adott 

óvónéni sokszor hallotta és 
ki, és amely kiadványnak õ is kezdeményezõje és 

tanította ezt a dalt a Rimóci 
írója volt.

Nyulacska  egykor Napközi 
Azóta folyamatosan változott az élet, sok szépet 

Otthonos  Óvodában.
és nehézséget oldottunk meg együtt. Óvoda-

Sok közös program kez-
vezetõként, 12 éven keresztül sok ember munkáját 

deményezõje, résztvevõje 
egyengette, koordinálta. Mindig azon gondol-

volt az az óvónéni, aki most 
kodott, fáradozott, hogyan tudná az óvoda 

40 év után elköszön tõlünk.
fejlõdését, gyarapodását elõsegíteni. Több, sikeres 

40 éve annak, hogy 
IPR pályázat, szakmai napok és továbbképzések 

Rimócon megnyitotta ka-
megszervezése, felnõtt és gyermek kirándulások 

puit az óvoda és Irénke 
lebonyolítása fûzõdik a nevéhez. Óvodapeda-

megkezdte óvónõi mun-
gógusként mindig szem elõtt tartotta a gyerekek 

káját, úgyis mondhatjuk, 
egyéni sajátosságait, személyiségüket és erre ala-

hogy egyike volt azoknak, akikkel indult az óvoda.
pozva segítette elõ a rábízott óvodások fejlõdését. 

„Hogy is volt? Hogyan kezdõdött?
Jelmondata: 

Fiatal lányként még fõiskolára jártam, amikor meg-  „Nem akkor szeretjük a gyermekünket, ha minden 
kerestek, hogy dolgozzam az óvodában, mivel végzett szeszélyét kiszolgáljuk, hanem ha kihozzuk belõle a 
óvónõ nem volt a faluban. A munka mellett levelezõn legjobb tulajdonságát, ha megtanítjuk szeretni mind-
folytattam a tanulmányaimat. Emlékszem, augusztus azt, ami nehéz.”                                           /Boulanger/
közepén az üres óvodai épületben kezdõdött el a munka. Az élete most ahhoz az állomáshoz érkezett, 
Olykor könnyebben, néha nehezebben, de a fiatalos hév, amikor következhet a megérdemelt pihenés, a csa-
kicsi naivitás, minden áron való tenniakarás, sok nehéz- ládról való önfeledt gondoskodás.
ségen átsegített. Ehhez kívánunk további jó egészséget, sok bol-

Az eltelt évek során nagyon sok változás történt úgy dogságot!
a nevelési programokban, mint a minket körülvevõ tár- Végtelen szeretettel köszönünk el és mindig 
sadalomban. Felnõttek az elsõ óvodások, most már õk visszavárjuk Õt az oviba, ahol több száz rimóci kis 
hozzák gyermekeiket az óvodába, nekik tudjuk átadni a óvodás nõtt fel a keze alatt.
sok-sok év alatt szerzett tapasztalatainkat. De akár- A Rimóci Nyulacska Óvoda dolgozói

Utolsó nap a ,,cseresznye’’ csoportos gyerekekkel Búcsú az óvoda dolgozóitól

Eltelt 40 év!

hosszú volt és tényleg épp, hogy belefértünk. Itt égõ gyertyávala Beszámoló:
kezünkben kellet átkúszni, csak úgy jöhettünk ki a csõbõl, ha Hurricane Heat 6 hour Valcianska közben égett a gyertyánk. Hátraadtuk egymásnak, hiszen 
éppen, hogy csak ki tudtunk esni a csõbõl a vízbe. Átmentünk Dolina, Szlovákia
egy kis szigetre az égõ gyertyával (ekkor a forró viasz már 

(Katonai kiképzés jellegû teljesen ráolvadta kezünkre) ahol az volt a feladat, hogy a 
szigeten lévõ gumikat a 15 m-re lévõ partra átjutassuk csak a 

erõállóképességi csapat kihívás) kötelek segítségével úgy, hogy nem érinthetik a víz felszínét 
sem. 10 percünk volt rá. Nem írom le hogyan, mert hosszú lenne, Hajnal 1 órakor ébresztõ. 1 óra alvás után (nem ment több) 
de megoldottuk. Majd beálltunk térdig a hideg vízbe és autó-még napkelte elõtt 4 órakor sorakozó a vezetõink elõtt. Elsõként 
gumival a kezünkben 15 burpee, háton gördülés, fekvõ ebbõl 3 leellenõrizték, hogy mindenkinek meg van-e az elõírt fel-
kanyar. Majd bicska, biciklibelsõ és két faléc segítségével olyan szerelés, majd kérték, hogy mindent rakjunk be az elõttünk lévõ 
eszközt kellet csinálnunk, mellyel a patak túloldalán lévõ fa-vödrökbe. A táskánkat, ami nem volt olcsó, összeszedték és be-
táblát eltaláljuk. Kaptál 5 festékes golyót és addig kellett rakták egy nagy zsákba, majd közölték, hogy az elkövetkezendõ 
próbálkoznod, amíg nem sikerül. 10 burpee-ért vehettél 1 6 órában a vödröt mindenhová magunkkal kell vinnünk és azt a 
golyót… Majd egy 200 szög és egy kötél segítségével kellett nagy zsákot is, amiben a táskáink voltak. Aztán lámpa nélkül 
megoldanunk, hogy a part túloldalán 15 m-re lévõ autógumit futottunk be az erdõbe egy-egy autógumiért, aztán kijöttünk 
kihorgásszuk és áthúzzuk a mi oldalunkra. Szerencsére találtam egy tisztásra. Itt „bemelegítettünk”: mindent autógumival a 
a híd peremén egy kiálló vasat és a beleakasztott 200-as szöget kezünkben csináltunk. 20 felülés, fekvõ, guggolás és végül 
kézzel meghajlítottam, de így sem akadt meg a gumiban. egyhuzamban 110 négyütemû fekvõtámasz. Közölték, hogy 10 
Kocogás után újra megálltunk egy legalább 100 m hosszú igen percünk van az összes gumit úgy összekötnünk, mint egy 
meredek part elõtt. Közöltét, hogy felszerelés nélkül, de 1 perc hengert. 11-en voltunk 11 abroncs volt összesen. A vödrök 
alatt fel kell érnünk. Mindenkinek. Elsõként értem fel, de hiába, mellett most már ezt is folyamatosan vinnunk kellett 
mert nem fértünk bele a szintbe. 4-re talán sikerült, de lehet csak magunkkal mindenhová. Hegynek felfelé meneteltünk, át-
megkegyelmeztek rajtunk. Visszafutottunk a gumikkal oda keltünk egy vizesárkon és egy palánkon. Aztán megálltunk a 
ahonnan hoztuk, lepakoltuk és irány a központ. 10 óra is elvolt homokzsákok mellett. Vállra kellett venni egy zsákot (15kg) 
és már sokan voltak. Itt felsorakoztunk, kiordítottuk még fejfölé tartani és 20 guggolás, majd futás vele a hegyre fel és le. Ez 
magunkból a harcosok hitvallását, majd összekötötték a a táv legalább 30 méter volt. Aztán úgy kellett felmennünk, hogy 
kezünket a hátunk mögött és 20 négyütemû fekvõt kellett minden lépésnél az egyik térdünk mindig érintse a talajt végül 
csinálnunk… Nagyon sokan körénk sereglettek és figyeltek négykézláb zsákkal a nyakunkon-hátunkon (a talaj köves volt). 
minket. A legtöbben tudták, hogy már több, mint 6 órája Ezután 1 percet engedtek enni-inni-pisilni. Majd egy meredek 
hajtanak minket és ahogy elnéztem az arcokat… ott álltunk a domboldalon kellett kb 25 m-re 150 db homokzsákot felpakol-
tömeg közepén… nem felejtem el. Magyarországot mindössze nunk aztán vissza le és már indultunk tovább a felszereléssel. A 
hárman képviseltük a HH6-on, abból az egyik edzõtársam, szögesdrótok alatt tojással a kézben kellett kúsznunk, átbújni 
barátom Szternácsik Attila volt, a másik pedig jómagam. Aztán vizesárokban palánkok alatt, 5 m-es kötélre felmászni 2-szer 
pihentem 50 percet és elindultam a valcai super-en a felesé-aztán visszafelé ugyanez. Akinek eközben összetört a tyúktojás 
gemmel, mely 16,5 km hosszú volt 26 akadállyal és 1050 m annak 50 burpee (négyütemû fekvõtámasz) büntetés. Futás, 
szintkülönbséggel. De az már egy másik történet. 11 és fél órát majd kérték, hogy ezentúl úgy kössük össze a gumikat, hogy 
„versenyeztem”. Ha tanulságot akarok leszûrni talán azt kell semmi esetre sem csúszhatnak szét. 10 perc volt rá és a 
mondjam, hogy olyan dolgokra is képesek vagyunk, amit ragasztószalagot is használhattuk. Majd 3 csoportra osztottak 
elképzelni sem tudunk magunkról, de AKARnunk kell. Nagyon minket. Egyidõben dolgozott minden csoport cserékkel. 1. 
akarnunk kell és lehetséges lesz. Daniella egy évvel ezelõtt 5 állomás feladata: lóállás léccel a mellsõ középtartásban ki-
percet volt képes lefutni egyhuzamban. Döntött, aztán nyújtott karjainkon + 10 burpee ebbõl 3 kör. 2. állmomás: a 
változtatott: életmódot. Aztán együtt készültünk és óriási gumihengert felgörgetni egy dombra és vissza. 3. állomás: 2 
fejlõdésen ment keresztül. A legfontosabb azonban az, hogy egy ember tartott fej felett egy deszkákból készült zsalú szerû 4 m 
életre szóló közös emlékkel több van. Hiszem, hogy a zene és a hosszú fát adott ideig. Mindenki volt minden állomáson. 
sport a legnagyszerûbb dolog, amit valaha az emberiség Tovább mentünk és még átkellett juttatnunk a gumihengert egy 
létrehozott. Hálás vagyok Istennek azért, hogy megadatott kb 5 m magas háromszög alakú kötélhálós akadályon. Mikor ez 
nekem, hogy a feleségemmel együtt vegyünk részt ebben a megvolt szét kellett szedni a hengert 5 perc alatt és gumikkal a 
csodálatos világban. Nagyon büszke vagyok rá… Köszönöm, vállunkon tele vödörrel a kezünkben futottunk egy tó partjára. 
hogy elolvastad.                                                        Kovács NorbertMegálltunk az úton. Az út alatt vezetett át egy csõ. Ez kb 20 m 

A Hurricane Heat-en a felszerelést 6 órán keresztül vittük magunkkal

Végül Attila és én a HH6-ot és a spartan supert 11 óra 37 perc alatt teljesítettük

Daniella és Sz. Claudia a spartan superen közel 500 indulót utasított maga mögé
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Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból
           

- Az elmúlt hónapban, a Rimócon nyaraló babák is el-
látogattak a gyerekházba. Az év folyamán szívesen 
látunk minden Rimócról elszármazott családot, örülünk 
annak ha betérnek hozzánk.

- Születésnapot ünnepeltünk, mely az elsõ közösségi 
élmény a családok számára. Ezúton is Isten éltesse a 
kisfiút, aki velünk ünnepelte elsõ születésnapját.

- A babák fotózására volt lehetõség, melyet többek 
kérésére elõhívattunk és már a babaszobák falát díszítik 
a képek.

- Augusztusban búcsúzunk az óvodába menõ gyere-
kektõl melyre szeretettel várunk minden érintett csalá-
dot.

Köszönet!

 2017. július 15-én a varsányi zarándokok hajnalban 
elindultak a Szentkútra. Rimócon a kedves  meglepetés 
most sem maradt el. A Szent József Férfiszövetség  tagjai  
a Kõkeresztnél várták a búcsúsokat. Kedves szavakkal, 
meleg szeretettel, terített asztallal.

Köszönet Nektek  és hála a fáradozásotokért, figyel-
mességetekért. A Rimócon élõ emberek kedvessége, 
vendégszeretete, tiszta szíve, kifogyhatatlan örök érték.  
A jó Isten áldása legyen veletek és százszorosan fizesse 
meg kedvességeteket!

              Szitáné Mócsány Zsuzsa

Könyvajánló: Belle Orsolya: A nótafa - néprajzos mesék

Belle Orsolya ruhatervezõ és mûvelõdésszervezõ még 2013-
ban járt Rimócon, hogy a rimóci menyasszonyi koszorú 
nyomába eredjen. Egyik meséjét a Rimóci Újság 2016. 
februári számában már olvashatták. A könyvajánlóban 
szereplõ mesekönyv a magyar népmûvészet világába kala-
uzolja el az olvasókat és külön érdekessége, hogy a 11 mese 
között van „A rózsaszín ruha” címû palócföldi mese is a 
rimóci viseletet ábrázoló illusztrációval. A mesekönyv 
"keresztapja" Jankovics Marcell, a Nemzet Mûvésze, aki-
nek gondolatai olvashatók a mesekönyv borítóján is:
„Mi az, amirõl azonnal tudjuk, hogy a miénk? Tudományo-
sabban, mit tekint a magyar ember magyar evidenciának? 
Néhány kiemelkedõ történelmi esemény és személyiség 
mellett a népmûvészetünket. A magyar viselet, a népzenénk, 
táncaink, a népmeséink, tárgyi népmûvészetünk (nem 
megfeledkezve konyhamûvészetünk magyar sajátos-
ságairól, a halászlérõl, pörköltrõl, töltött káposztáról és a 
többirõl) azonnal fölismerhetõ a nemzetközi sokaságban. 
Ennél is fontosabb, a magyar népmûvészet tartalmában, 
mondanivalójában ugyanakkor egyetemes. Ez a bartóki 
modell. Olyat mutatni magunkból magunknak és a világnak, 
ami küllemében különleges, de mindenkihez szól. Bartók 
ismerte föl, hogy zenéjével csak úgy érhet el hatást a 
nagyvilágban, ha az ismerõsen hangzik az idegen füleknek, 
mégis különleges. Baj, ha az egyik hiányzik a kettõ közül. 
Magyar mûvész, légy mindig sajátosan egyetemes! 
Jankovics Marcell”

Kiadó: MéryRatio, oldalszám: 43, kiadás dátuma: 2017.06.09.

nem lesz terülj-terülj asztalkám (annyira készültem fel Zarándoklat, Herencsény, Tünemény...
egyébként mindenre, hogy Beszkid János polgármesterünktõl 
kölcsönbe kapott fejfedõ nélkül már a Sajgótól vissza fordul-Idén elõször volt szerencsém részt venni a herencsényi 
hattam volna).zarándoklaton. Szerencsém volt, már csak azért is, mivel péntek 

Nem hogy terülj-terülj asztalkám, hanem még annál is délután, munkából hazafelé tartva arról ábrándoztam, hogy de 
több mindennel vártak a falubéliek. Megérkezésünkkor is elmennék Szentkútra gyalog... Bár ekkor még 2 hónap sem telt 
mindenféle finomság és innivaló, valamint az ülõhelyünktõl el, hogy a szécsényi férfibúcsúval voltam ott, úgyhogy gondol-
nem messze készült a mise utáni ínycsiklandó ebédünk is, mesés tam esélytelen bármi ilyenfajta tervem.
illatokkal.A Jó Istenke mégis meghallgatta fohászomat, ugyanis este 

Mise elõtt még "felszaladtunk" a Palócok keresztjéhez is, 10-kor Édesanyám megkérdezte, hogy mész-e akkor Heren-
bár szorított minket az idõ rendesen, alig volt idõnk imádkozni csénybe? Mondom oda ugyan minek? Erre õ: Hát nem hívott a 
egyet és picit szétnézni onnan fentrõl, már rohanhattunk is barátod a zarándoklatra? - Õ bizony nem hívott, de én már 
vissza a falu központjában, szabadtéren rendezett istentisztelet-pakolok is! Minden fohászom találjon ilyen megértésre!
re. Mindezt persze oda-vissza esõben, mondanom sem kell...Aludtam gyorsan 6 órát és reggel fél hatra már a zarándok-

A Szentmisét kicsit késve kezdték, nem kizárt, hogy latra indulókhoz csatlakozhattam a Kõkeresztnél. Már szorgal-
miattunk. Szépen díszített oltár a színpadon, kellemes hely az masan imádkoztak az atya vezényletével. Természetesen esett 
ideiglenes sátor alatt a híveknek, értelmes prédikációk, jó kis már ekkor is, de hát így teljesebb a búcsú, ha esik. Családias 
mise volt a mi atyánk részvételével. 30 méterre a színpadtól hangulatban útnak is indultunk nem többen, mint nyolcan. A 
pedig vásárosok voltak kitelepülve, tehát ha valaki mise közben zord idõjárás ellenére jó tempóban, imádkozva-énekelve 
érzett ellenállhatatlan vágyat mûanyag markolót venni, meg-haladtunk a célunk felé töretlenül, kicsit csúszkálva, kicsit 
tehette, ettõl falusi búcsú a búcsú!megázva, de mindenképp jókedvben. Nógrádsipeken csatla-

Mise után nagyon izletes és kiadós ebéd várt minket, koztak még egy jó páran hozzánk, Varsányt, Sipeket és még 
levessel, másodikkal, süteménnyel, kávéval, sörrel, minden Balassagyarmatot is képviselve 14 fõ környékére duzzadt 
földi jóval búcsúztattak minket a herencsényiek. Itt csak az nem csapatunk. Így indultunk tovább egy rövid reggeli után, még 
érezte jó magát és lakott jól, aki nem volt ott!mindig esõben, kicsit fáradva, a gyönyörû szép, szinte Heren-

Lógó orral, tele hassal, de feltöltõdve testben és lélekben, csényig tartó erdõs hegységbe. A látvány azonban mindenért 
elindultunk hazafelé. Imádkozva, énekelve, cseppet sem kárpótolt, nekem jobban tetszett, mint Szentkút felé megszokott 
csüggedve, verõfényes napsütésben, olyannyira, pár órán belül utunk.
visszasírtuk a délelõtti záporokat.Egy kis tisztásról a hegytetõre érve megpillanthattam 

Szinte hazaröppentünk, annyira rövidnek tûnt a visszaút. életemben elõször Herencsényt a messzi távolban és a Palócok 
Kellemesen elfáradva értünk Rimóc határába, József atya is keresztjét is. Igézõ látvány volt, alig vártam, hogy közelebbrõl is 
visszaért a misekezdésre, mindenki boldog volt. Marcsinál még szemügyre vehessem! 
megvitattuk a velünk történteket szinte az összes zarándok Kisvártatva meg is érkeztünk a falu elsõ házaihoz, ahol 
részvételével és este nyolcra hazaértünk mindannyian.rögtön egy nagyon kedves térfigyelõ és kérdezõ feladatokat 

Az egyik legjobb zarándoklat volt, amin valaha részt ellátó nénikével találkoztunk. Õ gond nélkül továbbengedett 
vettem, a táj szépsége, a mise különlegessége, a letaglózó minket.
vendégszeretet, nem is dicsérem tovább ezt a búcsút, inkább Rebesgették zarándoktársaim, hogy mi bizony meg 
azért imádkozom, hogy a jó Isten segedelmével jövõre még leszünk vendégelve ottan... Gondoltam magamban rendben 
többen, együtt élhessük meg ezt az élményt!    “Egy új Zarándok"van, van még szendvicsem, felkészültem mindenre, nem baj, ha 
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Szép események történtek az elmúlt idõszakban. Ezekrõl szeretnénk beszámolni.
1. Hatvanöt éve szentelték pappá Kerényi Lajos atyát
Június 1-jén ünnepelte 90. születésnapját és 23-án mondta vasmiséjét. Lajos atya páratlan munkabírású, sok 
nemzedékre ható, élõ legendává lett pap, aki ma is egyszerre képes a fiatalokra hatni, õket okosan megszólítani 
és az idõsek, az élettõl búcsúzó betegek számára vigaszt 
nyújtani. 
A rimóci plébánia történetében (Historia Domus) ezt 
olvassuk: „Az Egyházmegyei Hatóság 1962-ben meg-
bízza dr. Kerényi Lajost szécsényi káplánt a rimóci 

plébániai teendõk ellátásával. Lajos atya kiváló szónok és nagyszerû pedagógus, két 
ember helyett dolgozik, komolyan és lelkesen végzi munkáját. Rövid itt tartózkodása 
alatt (3 hónapig) futószõnyegeket és hõsugárzókat szerez a templom részére.”
Sokan emlékeznek rá. Voltak, akik részt vettek annakidején az egerszalóki nyári 
ifjúsági találkozón. Néhány gondolat beszédeibõl: „Lelkesen, vagy sehogy!” 
„Szerethetõ vagy?” „Tudod a választ? Honnan jöttél? Hová mész?” „A kereszté-
nyeknek környezetüket mosolyra hívó életet kell élnie.” 
A képeken Lajos atya és ráfigyelõ fiatalok. Isten éltesse Lajos atyát!

2. Lengyel-Magyar koronázási ünnep és Ifjúsági találkozó Budapesten
Június 28-án

Erdõ Péter bíboros, prímás szentmise keretében megkoronázta a Szent István Bazilikában 
látható Czestochowai Fekete Madonna kegykép másolatát. Az eredeti kegykép 
koronázása 300 éve történt. 
Kiss Bertalanné beszámolója: „2011 júniusában nagy megtiszteltetés érte a Máriás 
csoportot. Felkérést kaptunk, hogy mi legyünk azok, akik a Fekete Madonna kegykép 
másolatát hazahozzuk (Czestochowából) a Szent István - Bazilikába. Most 2017. június 
28-án a kegykép hazahozatalának 6. évfordulóján a Fekete Madonna megkoronázásának 
alkalmából ismét a mi Máriás lányaink liliom koszorú alatt vitték a Szûzanya képmását a 
megkoronázás helyére, az oltárra. A szentmisén õrt állhattak mellette. Köszönjük a Szûz-
anyának ezt a nagy kegyelmet, és hogy lengyel testvéreinkkel is együtt ünnepelhettünk.”
Bíboros atya beszédébõl: „Azt a Szûzanyát ünnepeljük most, aki a lengyeleknek és a 
magyaroknak is királynéja. Ezért a két nép, joggal érezheti testvérének egymást… A 
koronázás elismerése annak, hogy Máriát mindkét nép királynõjének tekinti, aki nem csak 
példaképünk, hanem lelki vezetõnk is. Éppen ezért mindkét nemzet rábízhatja gondjait, 
kérheti közbenjárását.”

3. Ferenc pápa június 18-án Székely Jánost, az Esztergom-budapesti fõegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi 
Egyházmegyés püspökévé nevezte ki

Szeretettel emlékezünk rá, mert körülbelül 2 éve Rimócon is járt. Keresztelésre készülõ gyerekekhez és szüleikhez szólt. Két-három 
alkalommal, meghívta a mi cigányainkat az esztergomi rendezvényekre is. Részt vettek a püspök atya búcsúztatóján. Errõl számol be a 
következõ sorokban Csemer Károlyné: 
„Pilisszentkereszten jártunk a püspökatya búcsúztatóján. Elõször szeretném megköszönni a meghívást Székely János püspök atya 
búcsúztatására. Részt vehettünk a szentmisén, ami nagy megtiszteltetés számunkra. A lányok a szentmise alatt kétszer is énekeltek. A 
szentmise után a lányok cigány tánccal búcsúztatták a püspök urat, illetve a „legyetek jók, ha tudtok” címû dal eléneklésével is. Jó érzéssel 
töltött el bennünket, hogy láttuk, Székely János püspök atya milyen nagy örömmel fogadta, hogy énekekkel és tánccal is búcsúztattuk. 
Szeretném megköszönni Lúcia nõvérnek, hogy Esztergomtól velünk tartott Pilisszentkeresztig és hogy velünk lehetett. Nagy segítségünk 
volt. Végül szeretnénk megköszönni a polgármester úrnak a támogatását is.”
Valaki megkérdezte: „Ön a magyarországi cigány pasztoráció szervezõje, hogyan tovább?” „A romák helyzete a mai Magyarországon 
óriási nagy kihívást jelent, de nagy lehetõséget is. Csak akkor tudunk örömteli, élhetõ közös hazát felépíteni, ha segítjük õket felzárkózni a 
tanulás, a munka és a hit segítségével. Ezt a küldetésemet, az országos cigány pasztoráció összefogását a jövõben is folytatni fogom.”

4. Herencsényi zarándoklatunk július 1-jén
Hét bátor ember indult el reggel fél 6-kor esõs idõben Rimócról. Nógrádsipeken 4 sipeki, 2 
balassagyarmati, 1 varsányi zarándok csatlakozott hozzánk. Vállaltuk a kellemetlen sáros utat. 
Hosszú ideje nem volt esõ, szomjas természet sóvárogva várta az áldásos esõt. A rimóciak boldogan 
mutogatták szépen és szorgalmasan megmûvelt földjeiket útközben. Nagy hála volt a szívünkben, 
hogy a jó Isten ilyen nevelõ idõt adott, szinte az utolsó órákban. Imádkozva, énekelve, jót 
beszélgetve érkeztünk meg Herencsénybe. Ott nagy szeretettel fogadtak. Ünnepi szentmisén 
vettünk részt. A szónokok példaértékûnek nevezték a palóc kereszt által létesített összefogást, 
összetartást. A kereszt üzenete: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” Hazafelé 
jövet már napsütésben gyalogoltunk, imádkoztunk, énekeltünk és szintén jót beszélgettünk. 
Rimóchoz közeledve néhányan kijöttek elénk, hogy átvegyék a herencsényi zarándoklat áldását.

5. Július 15-én varsányi zarándokok haladtak át Rimócon. 
Nagyon szép találkozó volt július 15-én, szombat reggel fél hatkor a Kõkeresztnél a varsányi 
hívekkel. Õk ezen a napon tartják a szentkúti zarándoklatukat, Kármelhegyi Boldogasszony 
tiszteletére. Több mint 100-an voltak. Túlnyomórészt fiatalok és gyerekek. Lelkesen, nagy 
buzgósággal. A Szent József Férfiszövetség tagjai megterített asztallal várták a zarándoko-
kat. Minden fajta sütemény, üdítõ, kávé, stb. Megvendégelés után imádsággal, papi áldással, 
harangzúgás közepette bocsátottuk útjukra õket. „Szívbõl kívánom, hogy ami nagy Boldog-
asszonyi zarándoklatunk is ilyen népes legyen. Szeretettel várjuk a fiatalok és a gyermekeket 
is egyaránt.
 

6. Július 16-22. között Medjugorje-ben jártunk.
Rimócról 11-en csatlakoztunk a lukanényei zarándokcsoporthoz. Vasárnap délután 5 órakor indultunk. Az éjszakát az autóbuszon 
töltöttük. Nagy öröm töltötte el szívünket, amikor megláttuk a kegyhely kéttornyú templomát. Minden este részt vettünk a 
rózsafüzér imádkozásban és a szentmisén. Fülhallgatót kaptunk és az idegenvezetõ mindent lefordított és szép imádságos 
hangnemben továbbította nekünk. Minden nap részt vettünk 1-1 lelkiségi közösség beszámolóján. Medjugorje-ben sok lelkiségi 
kezdeményezés van. Az ott élõ közösségek gondviselõi ingyenesen végzik a munkájukat és a segítõ emberek adományaiból tartják 
fenn magukat. Meglátogattunk egy bántalmazott, üldözött anyák otthonát, háború következtében, vagy elhagyott gyermekek 
otthonát, fiatalok az élet értelmét keresõk otthonát. Találkoztunk egy nõvérrel, aki különféle országokba utazik és hívogat 
Medjugorje-be. Most éppen egy autóbusznyi ukrán katona csoportot várt, akik gyilkosságoktól meggyötörten, a megtérõ élet 
reményében jönnek és mennek vissza hazájukba. Minden találkozás alkalmával mosolygós tekinteteket láttunk. Sugározták a 
feltámadt Jézus szavait: „Ne féljetek, én veletek vagyok.” Egy alkalommal Szûzanya azt mondta: ”Ha tudnátok, mennyire szeretlek 
benneteket, sírnátok örömötökben.” Zarándokoltunk a jelenések hegyén, ahol 
a rózsafûzért (mind a hármat) imádkoztuk. Közben imádkozva lépkedtünk a 
kellemetlen sziklákon. Keresztutat is jártunk, néhány 100 méteres magas 
hegyre. Semmi fáradtságot nem éreztünk. Megható, csodálatos hangulat, a 
légkör a nyugalmat, békét sugározta. Amit most leírtam, csak egy része 
élményeinknek. Átéltük, hogy a Szûzanya sok áldással, kegyelemmel akar 
elhalmozni, hogy haza menet, megújultan tudjunk élni. A Szûzanya többször 
elmondta jelenései alkalmából: „Szívbõl imádkozzatok, imádkozzátok a 
rózsafüzért, böjtöljetek, olvassátok a szentírást, vegyetek részt a szentmisén 
bekapcsolódva szentáldozáshoz járulva”. Egyik látnoknak „Jelenának” azt 
mondta a Szûzanya: „Ha a templomba mész már a házad elhagyásakor készülj 
elõ a szentmisére, és soha ne hagyd el a templomot anélkül, hogy köszönetet 
nem mondtál volna Istennek”. Buzdít a szentgyónásra (havi gyónás, vagy 
amikor szükséges). Sokszor megismételt üzenetek a következõk: ”A béke, a 
szívbéli imádság, a böjtölés, a szentségi élet és a megtérés sürgõssége”.

7. Lengyel testvéreink a vasárnapi szentmisén július 23-án

Templomunkban különösen szép szentmisén vettünk részt, lengyel 
testvérfaluból érkezett küldöttséggel. Egymásért ajánlottuk fel a 
szentmisét, továbbá, Beszkid Andorért, a testvérfalu elhunyt 
plébánosáért, a jelenlévõ küldöttség élõ és elhunyt hozzátartozóiért. 
Szinte minden lengyel testvérünk szentáldozáshoz járult és egy szép 
lengyel énekkel adtak hálát a Jézussal való találkozásért. A szentmise 
végén mi magyarok és a lengyelek elénekeltük a mostani és a régi 
himnuszainkat.
Következõ számunkban beszámolunk a rimóciak egynapos kirándulásáról, 
a három napos plébániai játszóházas napokról, a Szent Anna balassa-
gyarmati búcsúról, a 10 napos táborról, és egyéb eseményekrõl.

Augusztus hónap szentmiséi:  Aug.1-9 ügyelet. Vasárnap a fõmise és a körmenet után rögtön indulunk haza. 
Augusztus 5-én (szombat) este 7 óra. Érkezés Rimócra, a kápolnához este 8 óra körül.
Augusztus 6-án (vasárnap) de. 11 óra. Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe. (kötelezõ ünnep) 
Augusztus 10-csütörtök, péntek, szombat este 7 óra. 

Augusztus 20. Szent István ünnepe, szentmise de. 8 órakor. Augusztus 12. (szombat) Rimóci zarándoklat a szentkútra, 
Zarándoklat a Budapesti Szent István ünnepségre. indulás reggel 5 órakor. Érkezés a szentkútra du 2 óra.
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