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„Ne add fel az álmaidat csak azért, mert sok id be telik a megvalósításuk.

Az id  akkor is eltelik, ha nem csinálsz semmit.
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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

Június    2. (szombat) 17 Rimóc- É.vadkert bajnoki labdarúgó mérkõzés
Június    3. (vasárnap) PEDAGÓGUSNAP
Június    4. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

Június    4. (hétfõ) 19 TRIANONI EMLÉKNAP
Nemzeti Összetartozás Napja
Megemlékezés a Trianoni Emlékmûnél

Június    8. (péntek) 15 ÓVODAI BALLAGÁS 
Június  13. (szerda) Zöld hulladék gyûjtési nap
Június  15. (péntek) 15 ISKOLAI BALLAGÁS a Közösségi Házban
Június  17. (vasárnap) VÉRADÁS az Általános Iskola
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Június  18. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás
Július     7. (szombat) HERENCSÉNYI BÚCSÚ
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a Közösségi Házban
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Az ifjúsági bajnokság állása:

A felnõtt bajnokság állása:

Pedagógusnap alkalmából minden 
községünkben tanító és élõ 

pedagógust szeretettel köszönt
a Rimóci Újság szerkesztõsége.

Füle Lajos:

Pedagógus

Én nem tudom, milyen erõ kell

hozzá, de több kell az enyémnél.

Olykor el-eltûnõdöm én is,

mit is jelent húsz-harminc szempár

fénylõ tükörtermében élni,

hol éle van minden igének,

árnyéka van minden hibának,

hol húsz-harminc sötétkamrában

hívják elõ folyton a percek

éles, kemény, hiteles képét.

Könnyû nekünk beszélni ezt-azt,

nagy szavakkal egymást dobálni,

de õ, kinek minden szavával

megannyi kis magnetofon zeng

tele otthont, utcát, jövõt, õ

felelõsség nehéz vasával

vértezve jár, s - bár tán nem érzi -

hétköznapok nagy hõse köztünk,

szebb holnapok jobb emberéért

titkon vívott nehéz csatáknak

ismeretlen, hõs katonája!

Mikor fogunk szobrot emelni,

s fogunk-e hát neked, magunkban,

"LÉLEK SZOBRÁSZA":

PEDAGÓGUS?! 

Nemzeti Összetartozás napja
15 évvel ezelõtt utaztunk elõször Erdélybe, akkor tudatosult bennem elõször, hogy ez a 

gyönyörû terület valaha Magyarország részét képezte, a „miénk” volt. Ekkor történt, hogy 
egy festõi környezetben fekvõ kis falu templomában hallgattunk misét, majd zárásként a 
Boldogasszony Anyánk kezdetû éneket énekeltük, mely addig semmi különös érzést nem 
keltett bennem egészen addig, amíg el nem érkeztünk a refrénhez: „Magyarországról, Édes 
hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról.” A hirtelen felismerés, hogy itt Erdélyben 
milyen mély meggyõzõdéssel éneklik, hogy „ne feledkezzél el szegény magyarokról” nagy 
hatással volt rám. Egy nép, amely más országban kénytelen élni és milyen megpróbál-
tatásokon ment keresztül évtizedeken át, „magyarabb” szívvel éli mindennapjait, mint az 
itthon élõk nagy többsége.

Hányszor gondolunk bele életünk folyamán, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy 
magyarként Magyarországon élhetünk? Hogy milyen szerencse, hogy az Ipoly a település-
tõl északra és nem a falu közepén folyik? Sokan úgy gondolják, hogy a határon túli magya-
rok nem érdemlik meg, hogy ugyanolyan jogokat kapjanak, mint az anyaországbeliek. 
Pedig nem õk kérték, nem õk akarták, hogy a határon kívül kellejen élniük, õk is oda akarnak 
tartozni, ahonnan származnak. A magyarokhoz.

Ebben az évben ismét lehetõségünk volt kijutni Erdélybe, egy felvidéki csoporthoz 
csatlakoztunk, velük együtt mentünk a Csíksomlyói Búcsúba. Odafelé menet megálltunk 
Nagyváradon a Szent László templomban, s a kápolnájában elmondtunk egy misét. A záró 
ének itt is a Boldogasszony Anyánk volt. Eszembe jutott, a fent leírt élményem ezzel az ének-
kel kapcsolatban, s mire a végére értünk, akkor jöttem rá, hogy most elõször magyarként, 
Erdélyben, felvidéki magyarokkal együtt énekeltem ezt az éneket. Igazán megható volt! Ezt 
az élményt erõsítette a Csíksomlyói Búcsú napja is, ahol több százezer emberrel együtt, 
magyarokkal a Kárpát-medencébõl, közösen énekeltük a magyar és a székely himnuszt. S 
ezek csak egy-egy pillanatok voltak, melyek tudatosították bennem, milyen hazaszeretet 
van azokban a magyarokban, akik a határainkon túl élnek.

A magyarságtudat érzését a május 29-én, Ipolytarnóc és Kalonda között felállított Határ-
kereszt is megerõsíti. A palóc összetartozást hirdetõ keresztbe több, mint 60 település 
„történelme” került beépítésre deszkadarabok formájában. Az arra járók számára azt üzeni: 
Bár területeink különbözõ országokban fekszenek, a palócság elszakadt egymástól, de lélekben 
egyek vagyunk!

Június 4-én Trianoni Emléknap, nemzeti gyásznap a békediktátum által elszakított 
magyarságért. Nemzeti Összetartozás Napjának nyilvánították, ezzel is kifejezve együtt-
érzésünket, hogy habár tettekkel nem is tudjunk visszaállítani határainkat, de össze-
fogással, támogatással kifejezhetjük feléjük empátiánkat, mert csak az összefogás hozza 
meg a kedvezõ eredményeket!                                                                                                   BVÁ

21. forduló: Cered-Rimóc 4-5 (2-2)
Vezette: Szakal T. (Chikán P., Szász K.)
Rimóc: Janusek – Pásztor, Mohácsi, Benécs, Szmolnik – Rácz I. – 
Kiss P., Bangó R. – Szép, Percze (Laczkó L., 90.), Laczkó Zs. 
Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Sárga lap: Benécs, Pásztor, Janusek
Piros lap: Rácz I. (92., Rimóc)
Gól: Kovács E. (3., 43., 77.), Znamecz (48.), ill. Szép (28.), Bangó R. 
(31.), Kiss P. (56., 88.), Percze (66.)
Jók: Kovács E., ill. Janusek, Rácz I., Kiss P., Percze
Smelkó Károly: – Sajnos kikaptunk, ilyen a foci, ez is benne van, csak a 
szurkolókat sajnálom, õk többet érdemelnének.
Benécs Balázs: – A mai mérkõzésre tizenegy egészséges játékossal és 
két sérülttel utaztunk el. Sérülések és egyéb elfoglaltságok tizedelik 
csapatomat. Ennek ellenére egy nyílt sisakos, küzdelmes és egyben 
élvezetes mérkõzést játszottunk. Az elsõ félidõben még akadozott az a 
játék, amit elterveztem, de a második játékrészben a csapat teljesen 
végrehajtotta, amit kértem. Viszont ez nem valósulhatott volna meg, ha 
a kapusunk remek védéseivel nem tartott volna minket a meccsben! A 
hozzáállás és az akarat végre olyan volt, amit elvárok. Szerencsénk is volt 
az ötödik gólnál, de annak a csapatnak van szerencséje, amely tesz érte! 
Gratulálok a csapatnak, ez férfi munka volt!                      Bablena Csaba

Ifistáink dobogós helyen várják
a szezon végét

17. forduló: Karancslapujtõ - Rimóc 1 – 4 (1-2)
A nagy hõségben tapogatózóan indult a mérkõzés a lapujtõiek 
ellen, sokat támadtunk, amibõl kialakult 1-2 veszélyesebb kontra 
a hazaiak részérõl, ám egy szép átlövést követõen 0-1-re változott 
az eredmény. A hazaiak a bekapott gól után kicsit összekapták 
magukat, és egy védelmi zárlat után ki is egyenlítettek. Nem 
kellett sokat várni, ismét megszereztük az elõnyt egy újabb 
átlövés után, így 1-2-vel vonultunk félidõre. A második játékrész 
szintén jó iramban kezdõdött, és végig domináltunk, de igazán 
nagy helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani a nagy 
melegben. Egy izgalmas mérkõzésen két remek szabadrúgás-
góllal tudtuk bebiztosítani az 1-4-es végeredményt a második 
félidõben. Gratulálok a csapatnak!
Gól: Szoldatics Dávid2, Imre Zoltán, Bada Norbert      Oláh Bence

18. forduló: Rimóc szabadnapos

19. forduló: Pásztó – Rimóc 0 – 2 (0-1)
Sajnos a mérkõzés fél órás csúszással tudtuk csak elkezdeni a bírók 
késése miatt. Az elsõ félidõben fegyelmezetten játszottunk, 
melynek meg is lett az eredménye, hiszen sikerült betalálnunk az 
ellenfél kapujába. A második félidõben nagyobb fordulatszámra 
kapcsoltak a hazaiak, de szerencsére a remek kapusteljesítmények 
és a Puszta Erik által vezetett védelmen nem tudtak rést találni. A 
mérkõzés lefújása elõtt pár perccel sikerült bevinnünk a 
kegyelemdöfést és egy remek mérkõzésen diadalmaskodnunk.
Jók: Egész csapat (Janusek Dániel, Puszta Erik külön kiemelve)
Gól: Rácz Adrián 2                                   Sárgalap:  Sporner Adrián

20. forduló: Rimóc – Héhalom 5 – 0 (2-0)

Hatpontos mérkõzés elé nézett a csapat, ezért kicsit feszülten 
is léptek pályára. Szerencsére a mérkõzés elején sikerült 
vezetést szereznünk és ezáltal magabiztosabbá is vált a 
csapat. Az elsõ félidõ 41. percében kiállították egy 
játékosomat, ezáltal 10 emberrel kellett helytállnunk. A 
második félidõben már teljes mértékben mi irányítottuk a 
játékot és rendre alakítottuk ki helyzeteinket, amellyel 
sikerült beállítanunk az 5-0-s végeredményt.
Jók: Egész csapat
Gól: Rácz Adrián 2, Imre Zoltán, Szoldatics Dávid, Janusek 
Dániel
Piros lap: Bada Norbert

21. forduló: Cered – Rimóc 0 – 7 (0-4)

Nem bízhattuk el magunkat annak tudatában sem, hogy 
Cered az utolsó elõtti helyen tartózkodik. Az elsõ félidõben 
már nyilvánvalóvá vált, hogy mi tudjuk irányítani a 
mérkõzést. Már az elsõ percben sikerült gólt szereznünk, 
mellyel teljes nyugalomban a saját játékunkat tudtuk 
játszani. A második félidõben már kicsit kiengedtünk és a 
hazaiak is egyre többet tartózkodtak a kapunknál. Még 11-
est is kaptunk, melyet nagy bravúrral a csereként kapuba állt 
Puszta Erik magabiztosan hárított, így kapott gól nélkül 
sikerült befejeznünk a mérkõzést.
Jók: Egész csapat
Gól: Rácz Adrián 4, Imre Zoltán, Szoldatics Dávid, 
Szoldatics Milán

Laczkó Péter
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K Csatlós Tamás: – Gratulálok a srácoknak a bajnoki címhez! Nagy 

arányú gyõzelmet értünk el egy nem túl jó játékkal. A szurkolóink 

hatalmas hangulatot csináltak, amit ezúton is köszönünk nekik. 

Nincs vége a bajnokságnak, van még négy meccs, amire oda kell még Véghajrába lépett a
figyelnünk.

Megye I-es bajnokság
19. forduló: Pásztó-Rimóc 2-2 (0-1)

17. forduló: Karancslapujtõ-Rimóc 6-1 (3-0) Helyszín: Mátraszõlõs. Vezette: Bakos T. (Baranyi G., Pál A.)
Vezette: Nagy I. (Gordos Á., Varga G.) Rimóc: Janusek – Kuris, Dinka (Szoldatics M., 62.), Kuris, 
Rimóc: Janusek – Mócsány (Percze, 75.), Kuris, Benécs, Szmolnik – Pásztor, Rácz I., Bangó R., Laczkó L. – Kiss P., 
Szmolnik – Pásztor, Bangó R. (Dinka, 46.), Mohácsi, Laczkó Matyóka. Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Zs. – Laczkó L., Kiss P. Játékos-edzõ: Benécs Balázs. Sárga lap: Molnár B., Békési, ill. Matyóka
Sárga lap: Nyerges, ill. Mócsány Gól: Lipták (55.), Csépe R. (87.), ill. Rácz I. (26.), Kiss P. (77.)
Piros lap: Pásztor (25., Rimóc) Jók: Békési, Molnár M., ill. Dinka, Laczkó L., Rácz I., 
Gól: Bozó (9.), Novák J. (26.), Racs (35.), Ajtai (51.), Lavaj (63.), Szmolnik
Szõrös (78.), ill. Kiss P. (50.) Vallus Ferenc: – Változatos mérkõzés volt. Null-nullás állásnál, 
Jók: Szõrös, Racs, Pingiczer, Cseh, Nyerges, ill. senki egy méterrõl az üres kapu fölé tudtuk rúgni a labdát, majd egy 
Tõzsér Zsolt: – Megérdemelt gyõzelmet arattunk, rengeteg labdavesztés után, egy átlövésbõl váratlanul vezetést szereztek a 
kihagyott helyzettel. További sok sikert az ellenfélnek. A súlyos vendégek. Ezt követõen kapkodva, rengeteg rossz döntést hozva 
beteg fõszurkolónk, legrégebbi és leghûbb drukkerünk, Juhász játszottunk. Vérbeli támadók nélkül, meg kellett elégednünk a 
Tamás (Pocakos) gyógyulására ajánljuk fel ezt a gyõzelmet. pontosztozkodással. Nem igazán érdemeltünk gyõzelmet.
Benécs Balázs: – Hatvanöt percet emberhátrányban játszva, Benécs Balázs: – Küzdelmes mérkõzésen mindkét együttesnek 
fizikálisan és mentálisan is elfogytunk a jó erõkbõl álló hazai csapat voltak a gólokon kívül helyzetei, így igazságos döntetlen született. 
ellen. A második félidõben azért voltak lehetõségeink, de ezeket nem Végre visszatért csapatomba az akarat és az alázat, mindenki 
váltottuk gólra. Megérdemelten nyert a Karancslapujtõ. elõtérbe helyezte a csapat érdekeit. Sajnos megint rengeteg 

hiányzónk volt, illetve többen sérülten játszottak. Az eredmény 
18. forduló: Rimóc-SBTC 0-8 (0-3)

miatt kicsit bosszúsak lehetünk, egy-kettõnél eldönthettük volna a 
Vezette: Chikán P. (Jele T., Szász K.)

mérkõzést, ez nem sikerült, és ahogy lenni szokott, egyenlített a 
Rimóc: Janusek – Dinka, Mócsány, Benécs, Kuris (Szoldatics hazai gárda.
M., 74.) – Laczkó Zs., Rácz I., Bangó R. (Szoldatics D., 88.), 

Laczkó L. – Kiss P. (Rácz A., 40.), Matyóka. Játékos-edzõ: 
20. forduló: Rimóc-Héhalom 3-0 (1-0)

Benécs Balázs.
Vezette: Boda V. (Kalmár P., Balázs Z.)

Sárga lap: Mócsány, ill. Tarlósi P.
Rimóc: Janusek – Dinka (Laczkó Zs., 54.), Mohácsi, Benécs, 

Gól: Janusek (10., öngól), Tóth M. (29.), Tarlósi P. (45., 52.), 
Szmolnik (Mócsány, 46.) – Laczkó L., Rácz I., Bangó R. (Kuris, 

Tarlósi M. (75., 78., 83., 88.)
72.), Pásztor – Kiss P. (Percze, 78.), Matyóka. Játékos-edzõ: 

Jók: senki, ill. Czutor, Bakos
Benécs Balázs.Semmit sem bíztak a véletlenre a bajnoki címért igyekvõ 
Sárga lap: Dinka, ill. Somkútivendégek, akik jól tudhatták, amennyiben nyernek, egészen 
Gól: Kiss P. (40.), Laczkó L. (68.), Percze (83.)biztosan ünnepelhetnek a lefújás után. A már a tizedik 
Jók: Laczkó L., Kiss P., Rácz I., ill. senkipercben eredményes fekete-fehér alakulat elõnye után sem 
Benécs Balázs: – Az elsõ félidõben még akadozott a játékunk, lankadt, és ugyan ebben a periódusban voltak jó 
tompán, lassan játszottunk, a Héhalomnak voltak nagyobb momentumai a hazaiaknak, nem tudták remivé módosítani 
helyzetei, aztán mégis mi szereztünk vezetést. Viszont a második az állást. Aztán kis híján fél óra elteltével már kettõvel 
félidõben magasabb fokozatba kapcsoltunk, és megérdemelten mentek a ‘tarjániak, éppen a szünet elõtt pedig harmadszorra 
szereztük meg a három pontot! Hiányérzetem van azért, mert is mattolták ellenfelük védelmét. A második felvonásban 
nagyobb különbségû lehetett volna a gyõzelem, de kihagytuk a aztán kényük-kedvük szerint alakítottak ki újabbnál-újabb 
nagyobbnál-nagyobb helyzeteinket. De úgy érzem, kezdünk lehetõségeket a látogatók, mely helyzetekbõl nyolcat tudtak 
visszatérni a helyes útra!kihasználni, így tükörsima diadallal tették matematikailag is 
Nagy Ádám: – A végeredmény képe kicsit csalóka lehet, akik nem biztossá, hogy behúzták a végsõ elsõséget.
voltak a mérkõzésen, azoknak egyértelmû lehet a hazai siker, Benécs Balázs: – Több játékost nélkülözve eltiltás, illetve 
azonban hozzátartozik a meccshez, hogy az elsõ félidõben négy munkahelyi és egyéb okok miatt, tartalékosan tudtunk kiállni. Nem 
darab százszázalékos ziccert hagytunk ki null-nullás állásnál, az tudtuk megtréfálni az immár bajnok SBTC-t. Igaz, null-egynél 
ellenfél pedig egyetlen helyzetét értékesítette. A szünet után voltak lehetõségeink, ezeket elhibáztuk, és így kijött a fizikális és 
ugyanúgy megvoltak a helyzeteink, viszont ezen a napon be voltunk tudásbeli különbség. Azt hozzá kell tennem, hogy négy egyéni 
oltva gól ellen, a Rimóc pedig ahányszor mögénk került, kihasználta hibából úgymond gólpasszokat adtunk az ellenfélnek. Gratulálok 
lehetõségeit, a végén pedig már õk uralták a találkozót. Ennyi Csatlós Tominak és csapatának a bajnoki címhez. Mi pedig 
helyzetet sajnos nem lehet büntetlenül kihagyni, ez volt a mai megyünk tovább és próbáljuk a lehetõ legtöbb pontot begyûjteni a 

kilencven perc tanulsága.hátralévõ mérkõzéseken!

Nemzeti Mûvelõdési Intézettel kulturális közfoglalkoz-

Kobak Egyesület hírei tatási programjának V. ütemében. A 2018. február 28-ig 

tartó idõszakban Burik-Vincze Ágota, valamint december 

Május 25-én, pénteken tartotta éves közgyûlését a 13 - február 28-ig Herceg Zsanett volt az Egyesület és az 

Rimóci Kobak Egyesület. A közgyûlésen szó esett az aktua- Intézet alkalmazásában és dolgozott a Közösségi Házban.

litásokról, valamint az elmúlt idõszak eseményeirõl: 2017. júniusában felterjesztették a rimóci Közösségi Ház 

A Rimóci Kobak Egyesület tevékenységében 2017-ben a - IKSZT az Európai Vidékfejlsztési Hálózat honlapjára a jó 

környezetvédelem mellett nagyobb hangsúlyt kapott a példák közé. Ehhez kapcsolódóan az Egyesület elnöke 

kulturális tevékenység, a Közösségi Ház szakmai mûködte- 2017. novemberében Lakitelken, az Nemzeti Mûvelõdési 

tése. Szerencsére már lassan két éve mûködik a településen Intézet szakmai napján, a Térválasztó konferencián elõ-

szelektív-hulladékgyûjtõ sziget, így lehetõség van ily mó- adásban mutatta be az IKSZT megvalósulását és tevé-

don csökkenteni a háztartási hulladékot, valamint óvni kenységeit.

környezetünket. Ezen felül a térségi hulladékelszállító is Egyesületünknél továbbra is közösségi szolgálatot 

elszállítja a szelektíven összegyûjtött szemetet a háztartá- végezhetnek azok a középiskolás diákok, akiknek szük-

soktól most már kéthetente. Továbbra is ösztönözzük a séges az 50 óra közösségi szolgálat az érettségihez, továbbá 

település lakóit, környezetük megóvására és a szelektív- az Egyesület regisztrált önkéntes fogadó szervezet is. 2017-

hulladékgyûjtésre! A mûanyag kupakokat továbbra is ben csupán 3 diák élt ezzel a lehetõséggel, õk összesen 43 

gyûjtsük Szita Jázmin számára. órát dolgoztak az Egyesületnél (2016-ban 14 diák, 116 óra).

Település külterülete sem szemétlerakó, kérünk min- Egyesületünk részt vett az egyéb települési rendezvé-

denkit, ne hordja oda a szemetet! A szemétnek a kukában van nyeken, valamint tevékenységeirõl rendszeresen hírt ad a 

a helye! Itt szeretném felhívni a figyelmet a temetõ Rimóci Újságban.

kerítésének folyamatos összefirkálására és rongálására! Ne 2017-ben az adó 1%-ából Egyesületünk 31.977Ft 

tegye senki! Ha gyerekek csinálják, szóljunk rájuk, ha látjuk! támogatást kapott, melyet ezúton is hálásan köszönünk 

Több alkalommal tartottunk elõadást az iskolában a minden felajánlónak! Egyesületünk tevékenységével a te-

gyerekeknek, hogy felhívjuk a figyelmet a környezet- lepülés lakosságának, valamint természeti környezetének 

védelem fontosságára. Ezeket a jövõben is tervezzük foly- javát és fejlõdését igyekszik szolgálni a település egyesü-

tatni. leteivel és intézményeivel együttmûködve.

A Dr. Manga János Közösségi Ház-IKSZT fenntartása és Köszönöm a tagságnak a munkájukat, a pártfogóknak a 

mûködtetése folyamatosan zajlik, 2018. május 1-jén már a 4. támogatást, valamint az Önkormányzatnak a 100.000Ft-os 

évnél tartunk a fenntartási idõszakban. Részt vettünk a támogatást!                                                Burik-Vincze Ágota 

egyházmegye fenntartásba. Az ehhez kapcsolódó doku-Ülésterembõl
mentumokat hagyta jóvá a képviselõ-testület.

A következõ napirendek keretében tájékoztatókat Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-
tárgyalt meg a testület egyrészt a 2017. évi adóigazgatási testülete soron következõ ülését 2018. május 23-án tar-
feladatokról, az adóterv teljesülésérõl; másrészt pedig a totta.
2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok el-Elsõ napirendi pont keretében az önkormányzat 2018. 
látásának értékelésérõl.évi költségvetésének módosításának elfogadásáról dön-

A hetedik napirend keretében a hulladékgazdál-tött a testület. A módosításra az országgyûlési képviselõk 
kodási közszolgáltatás jövõbeli ellátásával kapcsolatos választására központilag utalt összeg miatt került sor, 
döntések meghozatalára került sor.valamint 1 fõ alkalmazása a költségvetés elfogadását 

követõen történt.
Egyebek napirenden belül:

Következõ napirend keretében az önkormányzat 
- Önkormányzatunk 20.000.- forinttal támogatta a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszá-

balassagyarmati kórház gyermekosztálya javára szerve-molót tárgyalta meg a képviselõ-testület.
zett jótékonysági rendezvényt.A harmadik napirend keretében a Virágsziget 

- „Hogy unokáink is láthassák” címmel a helyi IKSZT Szociális Társuláshoz kapcsolódó döntéseket hagyott jó-
(Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) és az Önkormányzat vá a testület. A Társulási Megállapodás módosítására, 
pályázatot nyújtott be a Helyi értéktár bõvítése kapcsán valamint a Társulás 2018. július 31. napjával történõ meg-
többek között egy rimóci képeket tartalmazó gyerekek-szüntetésérõl döntöttek a képviselõk.
nek szóló színezõ füzet kiadására illetve különbözõ hely-Ezt követõen a Váci Egyházmegye Szamaritánus 
ben készült filmek bemutatásának támogatására.Intézményfenntartó Központtal kötendõ ellátási szerzõ-

dés és használati megállapodást fogadta el a testület. A 
dr. László Tünde jegyzõ,

Rimóci Gondozási Központ önálló intézményként, Szent 
Beszkid János polgármestreMiklós Gondozási Központ néven július 1-jétõl átkerül az 
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Akiér t a harang szólt...

VV
Szita József László

1979-2018
Temetõ út 17.

Balázs Ferenc
1953-2018

Balassagyarmat

Gólyahír: Csemer Kristóf Dániel

2018. április 29.

Szülõk: Bada Ramóna és Csemer Ábrahám

Csemer Alícia és Csemer Klarissza - 2018. május 4.

Szülõk: Csemer Evelin és Bangó Arnold

Pikács Márk - 2018. május 14.

Szülõk: Oláh Veronika és Pikács Márk
A résztvevõ közösség

„Akik a vérüket ontották”
Hõsök Ünnepe 2018. 05. 27.

Rimócon több éves hagyomány, hogy május utolsó 

vasárnapján megemlékezünk azokról az ismert vagy 

ismeretlen hõsökrõl, akik életüket áldozták azért, hogy 

szabadságunk, életünk, hazánk megmaradjon az idõk 

folyamán. A Hõsök Emlékünnepét az törvény rögzíti, mely 

kimondja, hogy „minden esztendõ május hónapjának utolsó 

vasárnapját a magyar nemzet mindenkor a hõsi halottak 

emlékének szenteli”. A törvény 2001-ben kibõvült minden-

kire, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy 

áldozták Magyarországért”.

Településünkön ezen alkalomból szabadtéri szentmisét 

és megemlékezést tartunk évrõl évre, így ápolva az eleset-

tek emlékét, kifejezve tiszteletünket és elismerésünket 

bátorságuk, hõsiességük és önfeláldozásuk elõtt.

Idén az elsõáldozás ugyanezen napon került meg-

tartásra, ezért csak megemlékezést tartottunk a Hõsök 

Emlékoszlopánál. Bablena Piroska elõadásában a Magyar-

ország kellõs közepében címû katonaéneken keresztül mi 

is átérezhettük, milyen nagy veszteség az, amikor a harcba 

vonuló katonák már soha nem térhetnek haza.

Albert Ferenc verse, A feledhetetlen múlt címû alkotás, 

melyet Ulviczki Petra tolmácsolt a jelenlévõknek, arra 

figyelmeztet minket, hogy hõseinkrõl, akik „vérüket 

hullatták, szabadságért haltak, … vagy védték a szent hazát.” 

nem feledkezhetünk meg: „Szálljon a múlt emlékeapáról a fiúra, 

legenda lesz a hõsbõl, … nem feledik el soha.”

Beszkid János polgármester úr ünnepi gondolatait 

követõen a Képviselõ-testület tagjai elhelyezték a Község 

emlékkoszorúját az Hõsök Oszlopánál. Közös imádsággal 

zárult a megemlékezés, József atya fohászával, valamint 

régi magyar himnuszunk, a Boldogasszony, Anyánk el-

éneklésével.

Köszönöm mindazoknak, akik jelen voltak, valamint 

azoknak, akik segédkeztek, elõkészítették az ünnepi 

megemlékezést!
BVÁ

Beszkid János polgármester úr Bablena Piroska

Ulviczki PetraUlviczki Mariann

Koszorúzás

Évi rendes közgyûlés
2018. 05 .25 este 20:00-kor tartotta évi rendes köz-

gyûlését a Rimóci Sport Egyesület. A közgyûlésen 19 fõ je-
lent meg. Az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

1.   Beszámoló az Egyesület 2017 évi tevékenységérõl

2.   Pénzügyi beszámoló

3.   Beszámoló elfogadása

4.   Beszámoló az Egyesület 2018 évi terveirõl

5.   Egyéb napirendi pont (a tagok javaslata alapján)

Az Egyesület a 2017 évben több nagy értékû fejlesztést 
tudott megvalósítani, többek között a sportpálya parkoló-
jának kivitelezése – amihez a Rimóc Község Önkormány-
zata biztosította a szükséges önerõ részt-, sportfelszerelé-
sek beszerzése, teqball asztal beszerzése - amit az 
Egyesület a helyi és környezõ cégek TAO támogatásából 
valósított meg. Ezúton is külön megköszönte az Egyesület 
a Pajka Kft, Diagonál Kft, Pusztavár Kft, Juszt-Bau Kft, 
Berex Kft, Keli-Bau Kft támogatását, valamint Rimóc 
Község Önkormányzatának támogatását, ami nélkül a fej-
lesztések nem valósulhattak volna meg.

Az elõterjesztett pénzügyi beszámolót a tagok 19 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad-
ták.

Az Egyesület 2018-as évi terveiben szerepel többek 
között (MLSZ által jóváhagyott 2017/2018 évi TAO 
támogatás alapján) a sportpálya gyepszõnyegének reno-
válása, amire önerõ hiányában 2018-ban nem kerül sor 
(ennek kivitelezésére halasztást kér az Egyesület az MLSZ-
tõl), ezen kívül ismételten sportszerbeszerzésekre kerül 
sor, valamint defibrillátor is beszerzésre kerül. Az egyesü-
let a 2018/2019-as TAO támogatás keretében ismét támo-
gatási igényt adott be közel 20 millió forint értékben, ami 
jelenleg elbírálás alatt áll. A támogatási igény fõbb elemei 
többek között a sportpálya mellett edzõpálya kialakítása, 
önjáró, fûgyûjtõs fûnyírógép beszerzése, mosógép, szá-
rítógép beszerzése és sportfelszerelések vásárlása.

Az egyéb napirendi pontok alapján az egyesület 19 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
határozott Oláh Tibor és Oláh Dávid Tibor kitiltásáról a 
Rimóci Sport Egyesület rendezvényeirõl a 2018. 12. 30-án 
megrendezett Profi teremlabdarúgó tornán történt 
atrocitások miatt.                                               Bablena Csaba

Herencsényi elõzetes
Az idén 2018. július 7-én szombaton reggel indul Rimóc-

ról a gyalogzarándoklat Herencsénybe a Palócok Vigyázó 
Nagykeresztjéhez.

Az elmúlt idõszakban sajnos Herencsénybõl a búcsúsok 
nem zarándokolhattak fel együtt a Gyürky-hegyre lobogók-
kal, keresztekkel, zászlókkal, népviseletben hitet téve össze-
tartozásunk, palócságunk, magyarságunk, kereszténységünk 
mellett.

Mélyen elszomorít minket, hogy egy ilyen szép - immár 
több mint tíz éves - újkori hagyomány tulajdonképpen veszni 
látszik. Veszni látszik, veszni fog, ha hagyjuk! Kérdés az: 
fontos-e nekünk - palócoknak és nem palócoknak, herencsé-
nyieknek és nem herencsényieknek - a kereszt, amihez min-
den évben elzarándokoltunk, fontos-e nekünk együtt közösen 
hálát adva a kapott javakért, kegyelmekért; fontos-e együtt 
közösen kérnünk Istent, hogy segítse továbbra is családunkat, 
településeinket, hazánkat.

Ha fontos - márpedig fontos - akkor most minden eddigi-
nél nagyobb szükség van arra, hogy részt vegyünk együtt kö-
zösen a herencsényi búcsún. Minden eddiginél nagyobb szük-
ség van arra, hogy mindenki, aki megteheti jöjjön velünk 
gyalogosan együtt közösen imádkozva énekelve Herencsény-
be. Mutassuk meg mindenkinek, hogy össze tudunk fogni, 
mutassuk meg, hogy igaz keresztény, magyar emberként igen-
is megvalljuk hitünket és holmi hétköznapi akadályok nem 
állhatnak utunkba.

Ezért kérünk mindenkit, minden rimócit, hogy minél töb-
ben csatlakozzunk a zarándokokhoz! Kérjük szomszédainkat 
elsõsorban Varsány és Nógrádsipek lakóit Õk is biztassák egy-
mást, hogy aki csak teheti jöjjön velünk.

Egy új helyzet, új kihívások elé állít minket, de gyáva 
ember az, aki a kihívások elõl megfutamodik. Azt szeretnénk, 
hogy a Palócok Vigyázó Nagykeresztjének története, küldeté-
se nem veszne el, nekünk pedig nem kellene lehajtott fejjel 
szégyenkezni saját magunk és az utókor elõtt.

A herencsényiek az elõzõ évekhez hasonló vendég-
szeretettel várnak minket. A zarándoklat részleteirõl folyama-
tosan tájékoztatunk mindenkit.                            Beszkid János
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
A májusi programok és hozzájuk kapcsolódó készülõdés a 

kicsi gyerekek számára is emlékezetes pillanatokat szereztek 
a rimóci óvodában.

Egy nap, amikor  minden a gyerekekrõl szól

Gyönyörû napos reggelre ébredtünk 2018. 05. 29-én. Nagy 
nap volt ez a gyerekek számára, hiszen móka, kacagás várta 
õket az óvodában. Gyereknap alkalmából, délelõtt birtokba 
vették a jelenlévõk az óvoda udvarát. Buborékfújót, népi 
játékokat, gólyalábat, egyensúlyozó és ügyességi játékokat pró-
bálhattak ki a résztvevõk. Ezt követte a meglepetés. Amikor 
elhangzik valahol a fülbemászó dallam ,,Itt a fagyi, megjött a 
fagylaltos!” minden ember számára egy kellemes bizsergetõ 
érzés a fagyizás élménye jelenik meg és már alig várják, hogy 
valóban megérkezzen. Az óvodába is megérkezett  ezen a szép 
napon a  gyerekek nagy örömére. Mindenki maga választhatta 
ki melyik hûsítõ finomságot kéri. A játékokban, beszélgetések-
ben még sokáig emlegették az élményt:. „Milyen jó, hogy itt volt a 
fagylaltos autó!”

,,Vedd fel a nyúlcipõt!’’

Mint minden évben, most is vártuk ezt a napot, amikor  a 
mozgás öröméért együtt játszhatnak kicsik és nagyok. Sport-
nap keretében minden gyerek nagy izgalommal, csillogó tekin-
tettel indult el,  a  ,,Vedd fel a nyúlcipõt!’’ címû programra.

Voltak, akiket a szülõk is elkísértek. A neves eseménynek  
sportcsarnokunk adott otthont, ahol szülõk, óvónõk, dajkák és 
a gyerekek közösen tornáztak.

Timi óvónéni alaposan megmozgatta a jelenlévõket. Közös 
bemelegítés után sorversenyek következtek. Folyamatos pozi-
tív megerõsítés, dicséret és biztatás mellett, minden gyereknek 
sikerült teljesíteni a feladatokat. Minden korosztály fejlettségi 
szintjének megfelelõ játékos feladatokat kapott. Nem maradt el 
a várva várt kötélhúzás sem. A program végén mindenki meg-
kapta az mézeskalácsból készült érmet és jutalomként szõlõ-
cukrot. Köszönet a szülõknek, akik elkísérték gyereküket és 
részesei voltak ennek a vidám  délelõttnek.

Szitáné Mócsány Zsuzsa

Móka és kacagás

Együtt mozogni jó!

A Nyulacska Óvoda
nagycsoportos óvodásai 2018. június 8-án 

pénteken 15 órakor búcsúznak óvodájuktól.
Ballagási ünnepélyünkre sok szeretettel várjuk.

Eper, csoki, vanilia fagyi

Anyák napi ünnepség 
Az idei évben, május 2-án 10 órakor rendeztük meg az 

Anyáknapi ünnepségünket, melyre meghívást kaptak az 
édesanyák, a nagymamák.

A Gondozási Központ meghívottai az Önkormányzat 
autóbuszával érkeztek hozzánk.

Az ünnepi mûsort a Gondozási Központ vezetõje, Danics 
Dominika nyitotta meg az édesanyák köszöntésével. Ezt 
követte az általános iskola alsó tagozatos diákjainak meg-
ható mûsora, melyet Vinczéné Percze Gizike tanító néni 
tanított be a gyerekeknek. A közös süteményezés és üdítõzés 
után egy szál szegfûvel kedveskedtünk a jelenlévõ édes-
anyáknak, nagymamáknak. A jó hangulatú beszélgetés után 
- melynek témája az anyaság, a nagymamává válás folyamat 
volt-, a település busza szállította haza a vendégeinket.

A Gondozási Központ dolgozói

séget. Kellemes idõben jó utat adott a „Zarándokok Férfi zarándoklat 
Királynéja”. Útközben négy rózsafüzért, több litániát 

imádkoztunk együtt, énekeltük a zarándok énekes-Pünkösdkor
könyv énekeit.

Hála és köszönet illeti a magyargécieket, nógrád-Szécsénybõl Szentkútra
megyerieket, szécsényieket akik idén is a megszokott 

szeretettel gondoskodtak a zarándokokról.
Sokadik férfi gyalogzarándoklat indult június 

A legfontosabb, amiért tulajdonképpen írom ezt a 
19-én szombaton reggel 6 órakor a szécsényi 

néhány sort: köszönet és hála illeti azokat az édesapákat, 
Ferences templomból nemzeti kegyhelyünkre Mát-

akik elhozták kis gyerekeiket. Méltán lehetnek büszkék 
raverebély - Szentkútra.

csemetéikre, akik szinte nyafogás nélkül tették meg a 
Az idén közel 130 férfi indult útnak, hogy 

hosszú zarándok utat édesapjuk és még sok férfi társasá-
megtegye a 30 kilométernyi utat imádkozva, 

gában. Biztos vagyok benne, hogy nagyon értékes élmé-
énekelve, elmélkedve. Kardos Csongor szécsényi 

nyekkel gazdagodva tértek haza. Remélem meg-
ferences atya lelki vezérletével idén - május lévén - 

jutalmazza õket az Úr kitartásukért és jövõre újra kö-
a Lorettói litániára épült a zarándoklat mondani-

szönthetjük õket a férfi zarándokok soraiban.
valója. Olyanokról elmélkedünk, hogy: Bölcses-

Úgy gondolom, hogy ha testileg fáradtan is, de 
ségnek széke, Elefántcsont torony, Titkos értelmû 

lélekben a Szentlélek által megerõsítve tértünk haza, 
rózsa, Frigynek szent szekrénye, Mária aranyház.

abban a reményben, hogy jövõre újra elindulhatunk 
Örömmel adok hírt arról, hogy a zarándoklaton 

köszönteni égi Édesanyánkat, a Magyarok Nagy-
a Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség több 

asszonyát.
tagja képviselte településünket és a Férfiszövet- Beszkid János
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érkezett meg erre a szakaszra. Köszönjük azoknak, akik Két Vár Futás elkerülték a verseny útvonalát. Valószínûleg – ebbõl 
tanulva – legközelebb a forgalom elõl el kell zárnunk az Rimócon keresztül
érintett útszakaszokat.

A 2017 augusztusában megtartott verseny hagyo- Rimóci versenyzõk is részt vettek a megmérettetésem, 
mányát folytatva, a Szécsényi Közmûvelõdési Nonprofit melyhez ezúton is gratulálunk Kovácsné Czerovszki 
Kft. szervezésében kerül meghirdetésre a „Palóc Maraton Daniellának (2. helyezett), Kiss Gábornak  és 
2018” összetett futóverseny, amely keretében a két Kiss Róbertnek !

verseny alábbi távját kell szintidõn belül teljesíteni: a Két A második verseny, a Két Híd Futás 2018. 09. 30. 
vasárnap kerül megrendezésre Ráróspuszta Madách híd – Vár Futás 27 km és a Két Híd Futás 21 km. Valamint 

rövidebb távona „Palóc Félmaraton 2018” összetett Nógrádszakál – Ludányhalászi – Pösténypuszta Katalin híd 
futóverseny, amely keretében a két verseny alábbi távját – Petõpuszta – Pösténypuszta – Szécsény útvonalon.
kell szintidõn belül teljesíteni: a Két Vár Futás 11,8 km és Forrás:https://www.facebook.com/events/5494471
a Két Híd Futás 11 km. 15426117/?active_tab=about

2018. 05. 06. vasárnap került lebonyolításra a Két Vár BVÁ

Futás, mely Szécsény – Rimóc – Hollókõ – Rimóc – 
Szécsény útvonalon zajlott. Rimócon a Közösségi Ház 
elõtt került kialakításra a frissítõpont, valamint a 
középtáv számára a fordító pont is. A Közösségi Ház 
dolgozói, a Rimóci Ifjúsági Egyesület-, a Polgárõr 
Egyesület tagjai, valamint Virág László (és elõkészítõ 
munkában a közmunkások) közremûködésével bonyo-
lítottuk le a versenyhez kapcsolódó feladatokat. A ver-
senyzõket a Rimóci Rezesbanda játéka fogadta a hely-
színen, s bátorította a hajrában. A szép idõjárás ellenére 
nem volt annyi nevezõ, mint egy évvel korábban, ezért 
rövidebb idõ alatt áthaladt a verseny a településen. Sajnos 
hiába volt elõzetes figyelemfelhívás a lakosság felé a 
közlekedés miatt, abban az idõben volt a legnagyobb 
autós forgalom a Szécsényi úton, amikor a legtöbb futó 

(3. helyezett)
(4. helyezett)

Két Vár Futás résztvevõi

A Rimóci Rezesbanda szórakoztatta a sportolókat Helyi rendezõk egy része

A Rimóc Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület a 
Nógrád Megyei Polgárõr Szövetségnek köszönhetõen 

márciusban lecserélhette a szolgálati autóját.

RimócTV Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a RimócTV jövõbeli 

mûködése bejelentésre került a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatósághoz május elején.

A Hatóságnál az ügyintézés 45 napot vesz igénybe.
Miután a Hatóság kiállította az engedélyt, továbbítjuk 

azt a UPC felé, akik az engedély birtokában emelik be a 
helyi TV-t a musokrukba,

miután technikailag megoldott lesz a sugárzás.
Ennek tükrében KÉRJÜK A LAKOSSÁG TÜRELMÉT 

ÉS MEGÉRTÉSÉT!
(A Mária Rádió és a RimócTV nincs összefüggésben 

egymással.)

Ezúton szeretnénk megköszönni mindkét zsûri munkáját! A 
rajzversenyen készült rajzokat Golopi Károlyné, Jusztin 
Józsefné és Virágné Czupkó Erzsébet értékelte. A népdaléneklõ 
versenyen a diákok teljesítményét Kiss Józsefné, Csemer Szent István Nap az iskolában 2018
Károlyné és Déska Bertalanné Margit néni zsûrizte. Köszönjük!

Az idén május 25-én került sor, az iskolánk névadójának tiszte- A továbbiakban játékos foglalkozások, asztalitenisz, 
letére hagyományosan évente megrendezésre kerülõ programra. csocsó, táblajátékok színesítették a napi eseményeket.

Az események a Szécsényi úti épületben kezdõdtek a megnyitó Jól éreztük magunkat, emlékezetes napot zárhattunk.
ünnepséggel. Az elsõ részben megemlékeztünk Szent Istvánról: Józsa Dezsõ
életérõl, tetteirõl, intelmeirõl, jelentõségérõl a magyarság fenn-

Szent István napok keretében a Rimóc Önkéntes Tûzoltó és maradásában. Ezután megkoszorúztuk a folyosón kialakított emlék 
Polgárõr Egyesület segítségével az ”Egy iskola – Egy helyet, majd Varga Bálint igazgató úr mondott beszédet és együtt 
polgárõr”program kereteiben a Szécsényi Rendõr Fõkapitány-elénekeltük a Honfoglalás címû filmbõl vett, iskolánk himnuszá-

nak számító Kell még egy szó címû dalt. sággal közös szervezésben bûnmegelõzési, a gyermek- és 
Az elmúlt hetekben tanulóink rajzpályázaton vettek részt fiatalkori bûnözés, illetve az áldozattá válással kapcsolatos 

melynek a „Természet kincsei” nevet adtuk. Örömünkre, nagyon valamint drog prevenciós elõadást tartott Sztréminé Szita Júlia 
sok szép rajz érkezett, melyekbõl gazdag kiállítást rendeztünk a törzszászlós rendõrnõ, aki beszélgetéssel, filmbemutatókkal, 
folyosón (ez most is megtekinthetõ az iskolában). eszközök segítségével igyekezett felhívni a veszélyekre a 

A megnyitó ünnepélyen került sor a pályázat eredményeinek figyelmet, illetve az alsós tanulóknak bemutatta a táncolni és 
kihirdetésére: az alsó tagozaton: sportolni tudó robotot. A tanulók nagyon élvezték az elõadást és 

1. helyezést Rácz Enikõ 4. osztályos, 
sok mindent megtudtak a drog káros hatásairól is. A diákok 2. helyezést Suha Dominik 4. osztályos,
ámulva nézték a táncolni és sportolni tudó robotot és meg-3. helyezést Csemer Patrik 3. osztályos tanuló ért el.
próbálták leutánozni mozdulatait. Az elõadás végén a tanulók A legjobb rajzot a zsûri különdíjjal jutalmazta, amelyet Oláh 
sok kérdést tettek fel. Érdekelte õket a rendõrök mindennapi Mózes 3. osztályos tanuló nyert el. A felsõ tagozatosok közül:
élete, illetve hogyan lehet rendõrnek lenni.1. helyezést Bada Rebeka 8. osztály,

2. helyezést Bada Mirella 5. osztály, Köszönjük Ludvai Dezsõ Rendõrkapitány Úrnak, és 
3. helyezést Bada Dorina 5. osztályos tanuló ért el. Sztréminé Szita Júliának, hogy ezen a napon színvonalas, 

A legszebb rajzokat az ötödikes Csemer Szilvia készítette, aki figyelmet keltõ elõadásokban részesülhettek tanulóink. 
ezért elnyerte zsûri különdíját. Gratulálunk nekik. Az eredmény- Köszönjük Péter Zsoltnak a Rimóc Önkéntes Tûzoltó és 
hirdetés és díjátadás után a Szózat eléneklésével fejezõdött be az Polgárõr Egyesület Elnökének, hogy segített a program 
ünnepi mûsor. megvalósításában!                                                   Varga Bálint

A délelõtt folyamán kiszállt a rendõrség az iskolába. No, nem 
rendbontás vagy garázdaság miatt, hanem drogmegelõzési foglal-
kozást tartottak elõször a felsõsöknek, majd a kicsiknek. A gyere-
kek nagyon élvezték, hasznos, érdekes órák voltak. Köszönjük a 
rendõrségnek.

Ezen a napon megrendeztük a hagyományos népdaléneklési 
versenyt is, amelyre szép számmal jelentkeztek tanulóink. A 
gyerekek nagy izgalommal készültek, a zsûrinek sem volt könnyû 
dolga. Egy kimagaslóan magas színvonalú elõadást hallhattunk 
Bada Melissza Nellitõl, aki elnyerte a zsûri különdíját.
Helyezések: alsó tagozat: 
1. helyezett Bangó Ariella 4. o., 
2. helyezett Oláh Paulina 2. o., 
3. helyezett Bangó Martin 4. o.,
felsõ tagozat: 
1. helyezett Rácz Zsanett 8. o., 
2. helyezett Csemer Szilvia 5. o., 
3. helyezett Bada Mirella 5. o.

Gratulálunk a sikeres szereplésükhöz!

ISKOLAI HÍREK
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„Kukorica csutika,Nemzeti Tehetség Program
Szóljon hát a muzsika,
Kukorica hajtás,A Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósuló NTP-
Járjad Te is pajtás!” és láthattuk az iskolában a verssorokat KNI-17-0012 kódszámú, Többet, pontosabban, gyorsabban! címû 

követõ tánclépéseket. Nagy örömet és megtiszteltetést jelentett projekt iskolánkban lassan a vége felé közeleg. A heti 
számunkra, hogy helyt adhattunk a program bemutatásának és rendszerességgel megtartott kézmûves, sportos, matematikai 
köszönjük az elõadók kimagasló teljesítményét, türelmét és logikai gondolkodást és általános intelligenciát fejlesztõ 
szakmaiságát! Köszönjük szépen a támogatást és a mesejátékot foglalkozásokon a részt vevõ 15 gyermek sokat szórakozott, 
egyaránt.sokat játszott és még többet tanult. A megszerzett tudást 

Nagyné Mákos Izoldafolyamatosan ismételtük, újabb információkkal kapcsoltuk 
össze és bízunk benne, hogy a termékeny talajnak köszönhetõen 
beépült a gyermekek mindennapjaiba. Így a vége felé közeled-
vén az ember számot vet tevékenységérõl és áttekinti a múlt és a 
jövendõ eseményeit. A jövõ héten tartjuk meg programunk 
második tehetségnapját, ahol Paluch Norbert jön iskolánkba 
elõadást tartani, táncot tanítani és szórakoztatni egy kicsit a 
kifáradt gyermeksereget, miközben a felnõttek már aktívan 
szervezik a három napos tábort Parádra és Egerbe. Ez a kiruc-
canás méltó zárása lesz az egész évet átfogó foglalkozás-
sorozatnak és bízunk benne, hogy pont olyan jókedvûen, 
vidáman fejezzük be a rendezvénysorozatot, mint ahogy év 
közben is megéltük a gyerekekkel együtt.

Fejlõdésre várva…
Iskolánk sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Program 

NTP-TFJ-17. számú pályázatára, ahol a Játszva fejlõdni, 
gondolkodni, gazdagodni! címmel másfél milliós pályázati 

keretet nyertünk tanulást segítõ fejlesztõ eszközökre, játékokra. 
A beszerzés most már a vége felé tart és bízunk benne, hogy 
napokon belül birtokba vehetik iskolánk alsós tanulói a 
szebbnél-szebb játékokat, könyveket és fejlesztõ eszközöket.

Görömbõ Kompánia
A Rimóci Szent István Általános Iskolában április végén jár a 

Görömbõ Kompánia a Magyar Villamos Mûvek Partner Zrt. 
jóvoltából. A négyfõs társulat Horti Zoltán mesemondó 
vezetésével zenés, játékos, táncos mûsorával szórakoztatta az 
alsó tagozatos diákokat. A gyerekek nagyon élvezték a népies 
nyelvezetû történetet és azt, hogy a mesejáték aktív részesei 
lehettek. Nagy élményt jelentett számukra, hogy a történet 
végén megismerkedhettek az elõadás alatt megszólaltatott 
hangszerekkel és még napok múlva is hallottuk az elõadáson 
tanult versikét:

székhelyen, Wartában fogadott minket a Városházán az Lengyelországban jártunk elõljáróság, majd megismerkedhettünk a helyi nevezetes-
ségekkel. Ebéd elõtt egy finom fagyi, utána kirándulás az 

Lengyelországi testvériskolánk meghívására 5 napos ütemesen fejlõdõ városba, Sieradzba. Este vacsora-
látgatáson vettünk részt Rossoszycában. Az iskolai vendégek voltunk kedves lengyel kollégánknál, Aisánál. 
tantestület és az önkormányzati képviselõtestület tagjaiból Szombaton ellátogattunk Poddêbice városába. Itt egy 
álló 13 fõs küldöttség 2018. május 9-én kora reggel indult kastély parkjában az érzékeléssel kapcsolatos interaktív 
neki a 600 km-es útnak.  Az esti órákban érkeztünk meg kiállítás szórakoztatott minket, és megkóstoltuk a helyi 
vendéglátóinkhoz. Szívélyes fogadtatásban részesültünk, ásványvizet. Ebédre a Warta tó partjára vártak minket 
finom vacsorával és kényelmes szálláshellyel vártak grillezni és élményhajókázni. Nagyon izgalmas program 
minket. A második napon az iskolások mutatkoztak be, egy volt. Este a búcsúzás következett egy vadregényes erdei 
nagyon színvonalas kulturális bemutató keretében. A vadászházban, ahol finomakat ettünk, fergetegeset 
tanulók színdarabokat, táncokat, énekeket és hangszeres táncoltunk kedves vendéglátóinkkal. Innen is köszönjük 
elõadásokat adtak elõ nekünk. Valószínûleg az összes diák nekik ezt a néhány felejthetetlen napot! Vasárnap hazafelé 
részt vett ezen a felejthetetlen délelõttön. Ebéd után még beugrottunk Dlutowba, kedves barátainkhoz. Estére 
Uniejówba kirándultunk, ahol strandoltunk és megtekin- értünk haza. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a 
tettük a középkori várat. Este a hagyományõrzõ együttes szervezést Varga Bálintnak, Beszkid Jánosnak, a tolmácso-
várt minket vacsorával és jó kedvvel. Pénteken a járási lást Szilágyi Laci bácsinak.                                  Bárány Árpád

Gratulálunk Golyán Grétának
az elért sikerekhez!

Május 29-én került fel-

állításra az a Határke-

reszt, mely Ipolytarnóc 

és Kalonda közötti ha-

tárátkelõnél kapott he-

lyet, s mely a palócság 

összetartozását hirdeti a 

határon innen és túl. A 

kereszt különlegessége, 

hogy több, mint 60 tele-

pülés adott bele egy-egy 

deszkát, melyeket egy 

keresztté állítottak össze 

a hozzáértõk. Rimócról is 

került bele egy deszka, 

valamint a jelenlévõ 

Képviselõ-testületi tagok közül Vincze Attila és Kis János a 

kereszt vitelben és a felállításban is segédkezett. Végül a jelen-

lévõ települések képviselõi szalagokat kötöttek a keresztre. Ettõl 

a naptól kezdve, aki arra jár, saját maga is megcsodálhatja az 

összetartozás jegyében felállított, lobogó szalagokkal díszített 

Határkeresztet.  

A Határkeresztet rimóci képviselõk is segítettek vinni

és felállítani

A  rimóci szalag is felkerül a Határkeresztre

A Határkereszt Ipolytarnóc
és Kalonda között került felállításra
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Elsõáldozás 2018. május 27.

Pásztor Dóra, Velenczei Richárd, Laczkó Márk, Bangó Elizabet, Bangó Karolina

Lengyel kirándulás képekben

BÉRMÁLKOZÁS
2018. május 5-én a szécsényi temp-

lomban 3 rimóci fiatal bérmálkozására 
került sor.

Megköszönjük Czombos József 
Atyának hogy kitartott gyermekeinek 
mellett, hitt bennük és eljutatta õket a 
bérmálás szentségéig. Köszönjük, 
hogy a felnõtté válás rögös útján nem 
csak hitbéli támogatást nyújtott gyer-
mekeinknek, hanem életvidámsá-
gával, tettrekészségével, elszántságá-
val példát is mutatott számukra. A 
parókián eltöltött hittan órák, beszél-
getések, az ifjúsági találkozók emlékei, 
az ünnepekre való készülõdések 
mind-mind szép emlékként fognak 
visszaidézõdni. Kívánjuk, hogy to-
vábbra is ilyen kitartással tudja hivatá-
sát végezni és az Atya szavaival élve:  

bízunk benne, hogy a Jó Istennek szép 
tervei vannak József Atyával is.

A bérmálkozó fiatalok és szüleik

Czombos József Atya, Bablena Dorina, Dr. Varga Lajos,
Mócsány Patrik, Barna János

Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

A májusi hónap a kis gyerekházas lurkóinknak igen 
eseménydúsra sikeredett. Mindjárt a hónap elején 
tartottunk egy anyák napi bográcsozást amelynek kere-
tében megajándékozták a csöppségek édesanyjukat. 
Nagyon jó volt látni a gyermekek arcán az ajándékozás 
örömét és azt, hogy a szülõk milyen hatalmas boldog-
sággal fogadták a meglepetéseket. A finom paprikás 
krumpli elfogyasztása után a gyerekek még kihasznál-
hatták a hatalmas udvar adta lehetõségeket. Én úgy gon-
dolom, hogy egy örömökben, élményekben, meghatott-
ságban gazdag napot tölthettünk együtt!

Szerveztünk gyereknap alkalmából egy kirándu-
lást is Ipolytarnócra. Reggel kilenckor indultunk és na-
gyon sok érdekes dolgot láttunk. A gyerekek nagy élve-
zettel ültek fel a rég kihalt állatok szobrának hátára. A 
szülõk pedig érdeklõdve olvasták a kihalt állatokról 
szóló ismertetést. Miután végig néztük az érdekesebbnél 
érdekesebb szobrokat eljutottunk a hatalmas játszótér-
hez. Itt aztán kitombolhatták magukat a gyerekek. Kicsi-
két fáradtan de élményekkel gazdagodva indultunk 
hazafelé. Nagyon élvezték a kicsik és nagyon egyaránt a 
kirándulást és megállapodtunk, hogy ide még vissza-
térünk. Mindjárt beköszönt a nyár, ami színesebbnél-
színesebb programokat tartogat a Napraforgó Gyerek-
ház látogatóinak! Mindenkit nagyon sok szeretettel 
hívunk és várunk!                                             Erdélyi Anita
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Egyesek talán egyenesen gyöngeségként bélyegzik meg, de Pünkösd üzenete

hosszútávon csak a jóság képes gyõzni. A mi feladatunk nem Pünkösdi evangéliumban Jézus megjelenésérõl olvasha-
az, hogy csodákat vigyünk végbe nemzetközi szinten, hanem tunk, és arról a pillanatról, amikor átadja tanítványainak a 
csak annyi, hogy a béke kisugárzói legyünk közvetlen Szentlelket: „Vegyétek a Szentlelket!” Mintha csak azt monda-
környezetünkben. Erre kaptuk a Szentlelket, bízzunk Benne és 

ná: a Szentlélek a tiétek, akkor forduljatok hozzá, amikor akartok, 
imádkozzunk Hozzá a békéért.

amikor szükségetek van rá, azaz mindenkor és mindenütt. 
Példa a Szentlélek munkálkodásáról
Május 1-én boldoggá avatott Brenner János életébõl.

Egészen különleges az a 
családi háttér, amelybõl Brenner 
János élete kisarjadt. Az édesapa 
Brenner József hitét buzgón 
gyakorló keresztény volt. A hitét 
soha nem szégyellte, mindig 
büszkén megvallotta abban a 
korban is, amikor ez komoly 
veszélyt jelentett. Sok nagyon 
kedves vallásos könyve volt, 
amelyekbõl gyakran felolvasott 
három fiának. A fiúk pedig 
szívesen hallgatták, mert az 
édesapa hiteles, szeretettel teli 
alakja vonzó tekintély volt a szá-

A másik érdekes körülmény az, hogy Jézus a Szentlelket az mukra. Az édesanya Wranovich 
apostoloknak szánt küldetéssel köti össze: „Amint engem Julianna kedves, szeretetet és 
küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal jóságot sugárzó szíve volt a családnak. Béke, derû, jóság 
rájuk lehelt, s így folytatta: Vegyétek a Szentlelket.” A Szent- uralkodott a családban. Békességben éltek, mert a szívük tele 
lélek tehát nem csak személyes életünkre adott adomány, hanem volt Istennel, az Õ szeretetével. Az édesanya  fõként a II 
mások felé való küldetésünk háttéri forrása. világháború után  idõrõl idõre segített egy-egy szegényebb sok-

gyermekes családot, noha ekkoriban õk maguk sem álltak jól A harmadik körülmény, amely megragadja figyelmünket, 
anyagilag. A család havonta együtt ment el gyónni, együtt élték hogy Jézus a Szentlelket a békességgel köti össze. A szeretet 
át a megtisztulás örömét, csodáját. Nem véletlen, hogy mind a mellett napjaink egyik legtöbbet emlegetett, és ennek következ-
három fiú meghallotta Krisztus hívó hangját, és papok lettek. tében, bizonyos fokig értelmét vesztett szó, a „béke”. Békét 

 Ha szeretnénk, hogy legyenek olyan nyílt tekintetû, egye-kívánunk egymásnak az új esztendõ küszöbén, békéért 
nes, tiszta lelkû, mosolygós, hívõ fiataljaink, mint amilyen imádkozunk a hívek könyörgéseiben, Krisztus békéjét adjuk 
Brenner János volt, akkor kellene, hogy legyenek ilyen család-tovább a szentmisében. Minden politikus a béke mellett száll 
jaink. Olyan családok ahol együtt imádkoznak, együtt mennek síkra, amikor a választási kampány elõtt áll. De mi is 
gyónni, ahol az édesapa a család papja, ahol segítik a szegényt, tulajdonképpen a béke? Hogy a kérdés korántsem egyszerû 
ahol nincs veszekedés. Ez Brenner János életének elsõ nagy vagy fölösleges, arra elégséges bizonyíték az a fogalmi zûr-
üzenete mindannyiunk számára.  zavar, amely pontosan a béke fogalmát jellemzi. A nagy-

Brenner János kisdiákként egy színdarabban nagyon nagy hatalmak a béke érdekében háborút indítanak, a katonákat ma 
átéléssel játszotta el Tarzíciusz szerepét. Talán sejtette már, „békefenntartó erõnek” hívják.  A válást pedig gyakran a családi 
hogy egykor õ lesz a magyar Tarzíciusz? Mély hatással volt rá a béke nevében indokolják meg: „Jobb békében elválni, mint 
pécsi ciszterci gimnázium, ahol sok idõt tölthetett szak-állandóan veszekedni.” Nehezen érthetõ ez a logika: Vajon nem 
körökben, délutáni foglalkozásokon a szerzetes atyákkal. lehet így is érvelni: „jobb kibékülni egymással, mint megszegni 
Megragadta a ciszterci jelmondat? „Ardere et lucere!” (Lángolj házassági eskünket”?
és világíts!) Mennyire fontos, hogy egy fiatal találkozzon az Az evangéliumi béke arra szólít fel bennünket, hogy Isten 
iskolában is az élõ Istennel. Egy fiatal legfõbb nevelõje az Isten. mindenkit ölelõ szeretetét hirdessük, és arról tegyünk tanúsá-
Nagyon sok mindent, amit a szülei és a tanárai soha nem fognak got, hogy Jézus minden emberért feláldozta életét. Senki nincs 
tudni elérni egy fiatal szívében, azt az Isten meg tudja tenni.kizárva az üdvösségbõl. Ha ilyen magatartással közeledünk 

Az utolsó reggelen János atya ezt mondta a reggelit mindenki felé, akkor válunk a béke tanúivá. 
elõkészítõ néninek: „Málcsi néni! Olyan gyönyörû ez a reggel! A béke ajándékának befogadásához szükséges a másik 
Átölelném az egész világot!  E napot követõ, a rettenetes éjsza-feltétel a belsõ megbékéltség. A veszekedõ ember magában hor-
kán, amikor egy állítólagos haldoklóhoz kihívták, gyilkosaitól dozza azt a problémát, amely támadóvá teszi. A béke feltétele 

tehát a belsõ megbékéltetés, ami itt azt jelenti, hogy nehézsége- az Oltáriszentséget védte. Ezért is a legtöbb késszúrás a kezén és 
inkért, kudarcainkért nem másokat okolunk, hanem magunkra a karján érte. 
vállaljuk értük a felelõsséget. Brenner János vértanú! Segíts minket, segítsd a fiataljain-

kat, családjainkat, papjainkat, segítsd a nemzetünket ennek a Minden keresztény arra hivatott, hogy a béke embere le-
boldogságnak a megtalálásában.gyen. Olyan ember, aki a békében van Istennel és önmagával, 

Székely János szombathelyi megyéspüspök írása.ezért mások felé is sugározza ezt a békét. 

ÜZENET AZ ELSÕÁLDOZÓKNAK
és azoknak, akik korábban voltak elsõáldozók. 

Amikor megkereszteltek, Isten gyermeke lettél. Most már 
tudod, mit jelent Isten gyermekeként élni. Már kezded ismerni 
Jézust és elkezdtél élni az õ tanítása szerint. Csak akkor marad-
hatsz tanítványa, ha továbbra is követed õt. Ezért imádkozzál 
mindennap, még ha távol is vagy otthonról. Minden vasárnap 
vegyél részt a szentmisén, Jézus ezentúl is mindig meghív 
asztalához. Templomát minden faluban és városban megtalálod. 
Sokfelé fogsz még járni. Mindig hallgasd meg lelkiismereted 
szavát. Jézus tanítványa maradj felnõtt korodban is.

Szeretned kell a szüleidet, testvéreidet, az új ismerõsöket, 
akikkel nyáron vagy azután találkozol, hogy jóságoddal, 
szereteteddel tedd szebbé mindenkinek az életét. 

Teljesítened kell kötelezettségeidet, amit rád bíznak. Bármit 
teszel, bárkinek, úgy tedd, mint Istennek. Tanúságot kell tenned 
Jézus jóságáról otthon és az üdülõben, iskolában és táborban. 
Jézus mindig veled van, bízhatsz a segítségében és oltalmában. 

Örömmel és hálával fogadd Isten minden ajándékát. Jövõre 
folytatjuk a tanulást. Még sok igazságot és fontos dolgot kell 
megtanulnod a hittanórákon. Még jobban meg kell ismerned 
Jézust, hogy még jobban megszeresd. 

Köszönöm Istenem, hogy Jézus barátja és követõje lehetek. 

IMA A BÉRMÁLKOZÓKNAK
és azoknak, akik korábban voltak bérmálkozók. 

Mint minden jóért és szépért lelkesedõ fiatal, én is új, szebb 
és jobb világot szeretnék fölépíteni. Nem a gyûlölet, a hazugság 
és az erõszak világát, hanem a szeretet, a megértés és a testvéri-
ség világát, amelyben az emberek felebarátaik javára munkál-
kodnak. 

Olyan világot, amely az evangélium szellemére épül. Ke-
resztény világot, amelynek a sarkköve te vagy, Uram. Ennek az 
új világnak a szépségét te rajzoltad meg evangéliumodban, ma 
pedig az egész világ Szent Péter utódjára tekint, s tõle várja a 
feleletet legfõbb problémáinkra. 

Uram, egyedül te tudod boldoggá tenni a világot. 
Ezért kérlek, tégy engem igazi kereszténnyé, mindig, min-

denben hû követõddé!
Neked köszönhetem, hogy van mondanivalóm a világ szá-

mára, hogy örömhírt vihetek a világnak, hogy történelmet for-
máló feladat megvalósításában vehetek részt. 

Vidám szívvel, örömmel állok ebbe a megtisztelõ szolgálat-
ba. Kérlek, engedd beáramlani erõdet és tanításodat életembe, 
testemnek minden tagjába, szívemnek, lelkemnek, akaratomnak 
legkisebb rejtekébe is!

Uram, mindig hû akarok lenni hozzád!

Szentmisék rendje
- Csütörtök, péntek, szombat este 7 órakor szentmise,
   csütörtökön a szentmise után szentségimádás.
- Vasárnap délelõtt 11 órakor szentmise, elõtte fél 11-kor ima.

Ünnepeink:
- Június 3. Úrnapja  Oltáriszentség ünnepe. Sokan jönnek 

népviseletben; a kis elsõáldozók fehér ruhában, kosárban vagy 
reklámszatyorban sok-sok virágszirommal! Legyen ez az 
ünnep gyönyörû. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy 
köztünk él és táplál az Oltáriszentségben.

- Június 8. (péntek)  Jézus Szíve ünnepe.
- Június 29.  Szent Péter és Pál ünnepe. 
- Június 30. XIV. Váci Egyházmegyei Találkozó Mátraverebély  

Szentkúton. 

XIV. Váci Egyházmegyei Találkozó
2018. június 30. Mátraverebély - Szentkút 

Nemzeti Kegyhely

Program: 

8.00 - tól Gyóntatás, a zarándokcsoportok fogadása

10.00 Vox Mirabilis kamarakórus ünnepi hangversenye 

10.30 Katekézis: Jelek a liturgiában  Orosz Lóránt OFM, 

           Kegyhelyigazgató 

11.00 Szentmise, majd eucharisztikus körmenet

          Beer Miklós váci püspök 

12.45 Vándorzászló átadása

13.00 Ebéd  csoportoknak elõzetes bejelentkezés szükséges a 

díjmentes étkezéshez 06.20-ig az info@szentkut.hu 

címen! 

14.00 Dûvõ népzenei együttes koncertje

14.30 Litánia, zarándokok megáldása 

Minden forrásom belõled fakad. 
(Zsolt 87, 7)

Újra közeledik a 10 napos tábor

Kedves diákok! Fiatal házasok!
Kedves táborozást segítõ Szülõk!

Nagy örömmel közöljük Veletek, hogy megvan a
2018. évi 10 napos táborozásunk helye:

Mecsek – hegység. Ellátogatunk Kalocsára, Mohácsra, 
Siklósra, Máriagyûdre, Harkányba, Szigetvárra, Abaligetre, 

és Pécs városába.
A szállás: A pécsi öt tó mellett, Orfû településen található, 

2-3-4-6-8 személyes, fürdõszobával.
Nagy társalgó, ahol különféle rendezvényeket tarthatunk.

Az udvaron több asztal, körülötte padok.
Kiváló lehetõség a beszélgetésekre, foglalkozásokra.

Van játszótér, hinták, stb. Szóval, amit szem, száj, szív és 
lélek megkíván. Buzgó, szép jövõt építeni akaró fiataloknak, 

diákoknak igazi otthona és lelki szanatóriuma lesz.
A szállás megtekinthetõ: http://orfu-diakszallas.hu/szallas/

A kisfilm megtekinthetõ: 
https://www.youtube.com/watch?v=HI8bldp_-wI
Egyik napon otthon, másik napon kirándulás, túra.

Mindenben úgy iparkodunk élni, mint egy jó keresztény család.
Egy mindenkiért, mindenki egyért!

Táborozás ideje: 2018. 07. 31 – 2018. 08. 09.

A táborozás költségei:
- 12 éven felülieknek 25.000 Ft

- 12 éven aluliak és testvéreknek: 20.000 Ft
- Óvodásoknak: 10.000 Ft

- 3 éven aluliaknak ingyenes.

Kérünk benneteket, hogy jún.17-ig 10.000 ft elõleggel 
jelezzétek, részvételi szándékotokat. 

Ebben minden benne van.
Ha valakinek anyagi problémája van,

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