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„A siker az, amikor egyik hibát a másik után követjük el, töretlen lelkesedéssel.’’
Winston Churchill

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

Július   2. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

Július 2-31. Igazgatási szünet a Hivatalban

Július   7. (szombat) HERENCSÉNYI BÚCSÚ

Július 11. (szerda) Zöld hulladék gyûjtési nap

Július 15. (vasárnap) 6. Palóc Expedíció

gyalog teljesítménytúra
Július 16. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

Július 25. (szerda) Zöld hulladék gyûjtési nap

Július 27-29. Plébániai Játszóházas Napok
3Július 29. (vasárnap) 10 Szent Anna napi Palócbúcsú

Balassagyarmat
Július 30. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

Augusztus 2. (csütörtök) Idõsek és Betegek Búcsúja a Szentkúton

Augusztus 4. (szombat) FALUNAP

0
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Az ifjúsági bajnokság állása:

A felnõtt bajnokság állása:

Az egészségügyiben 

dolgozók napja és

a közszolgálati 

tisztviselõk napja 

alkalmából

sok szeretettel köszöntjük 

községünk valamennyi 

egészségügyi dolgozóját

és köztisztviselõjét.

Rimóci Újság szerkesztõsége

Kányádi Sándor

Zarándokút

Szabadabb vagyok,

mint az államférfiak,

gyalog is járhatok

s õrizet nélkül.

Aki a porból vétetett,

az út porával könnyen 

összebékül.

Mezítláb talpalok, cipõmet 

vállamon, átalvetõként, 

átvetettem, akár egy 

szamarasincs apostol-tanonc

megyek a júliusi délelõttben.

Mellettem hatalmas

gépkocsik húznak el,

porfelhõjüktõl még

az ég se látszik,

elõttem Szent Petõfi Sándor 

gyalogol a körtefától

a kukoricásig.

ez pontosan mit is jelent, erre Éva 
néni egyszer-kétszer megengedte, Kitûnõ
hogy tovább írjam a dolgozatot. 
Olyan jó lett a végén, hogy csuda. 

Hát eljött ez is. Itt a bizi a kezem-
Na, akkor mondta Éva néni ezt a 

ben. A szomszéd néni rögtön meg is 
változó dolgot.

kérdezte, hogy hanyas lett! Mond-
Meg azt is mondta, hogy ha 

tam: -Változó! Ezt a szót a suliba 
egészséges felnõtt akarok lenni, 

hallottam, Éva néni azt mondta, 
akkor kell a változatosság. És hát 

hogy a jó jegyek közé néha becsú-
szerintem is így van, ezért egész 

szik egy-egy rossz is, amikor az 
nyáron minden nap mást fogok 

ember fáradt meg nyûgös meg nem 
csinálni. Horgászom apával, és 

tudott 3 dolgozatra egyszerre fel-
biciklin elmegyek egészen a pata-

készülni. Vagy csak egyszerûen 
kig. Mátéval majd fogunk ebihalat. 

nem sikerült jól a nap. Én szeretem 
Hazafelé menet megnézzük, hogy 

Éva nénit, szerintem igaza van. De a 
találunk-e gyíkot a mezõn. És ha 

szomszéd néni csak hátozott, meg 
hazaérek, este anyával megnézzük 

,,majd lesz jobb is’’, meg ilyesmit 
a csillagokat. És ez még csak egy 

mondogatott. Nem értem én ezt az 
nap, mennyi minden belefér majd a 

egészet! Nem is az õ bizije! Az 
nyári szünetbe! És szeptemberre 

enyém. Nekem sok munkám volt 
nekem lesz a legtöbb kalandom, 

vele. Neki meg semmi. Így könnyû. 
barátom meg sztorim! És akkor én 

Mint a padtársamnak, aki azért 
fogok kitûnõ lenni, mert kitûnök 

kapott ötöst énekbõl, hogy kitûnõ 
majd a sorból, amibe mindenki más 

legyen az évvégije. Õ mondta. 
csak változó lesz!

Pedig énekelni se tud. Mint ahogy 
Kitûnõ nyarat minden diáknak, akik 

én nem tudok rajzolni. Meg ahogy erejükhöz és tehetségükhöz mértem ki-
nekem nem megy olyan jól a tartottak egész évben, és az összes tanár 
számolás. Éva néni mondta, hogy kollégának, akik támogatták õket, le-
jól megy pedig, csak lassan. Én gyen az a bizonyítvány csillogó, vagy 
mondtam neki, hogy apa szerint a kevésbé csillogó eredményekkel teli! 
lassú munka alapos. Nem tudtam Kaluzsa Mónika

A dobogó második helyére 
állhatott az ifi csapat

22. forduló: Rimóc – Érsekvadkert 8 – 0 (4-0)

A szezon utolsó mérkõzéséhez érkeztünk a vadkertiek 
ellen hazai pályán. Kötelezõ volt a gyõzelem a csapat 
szempontjából, hiszen esetleges gyõzelem esetén akár a 
bajnoki címet is megszerezhettük. A meccs képe várható-
an alakult, hiszen nagyon akarta a csapat a 3. bajnoki 
címet sorozatban. Könnyedén szereztük meg a vezetést a 
szakadó esõben, és szebbnél-szebb akciókat vezetve ala-
kítottuk ki a 8-0-ás végeredményt.
Gratulálok a csapatnak!                             Gól: Rácz Adrián 8

Hiába harcoltuk ki a gyõzelmet a pályán, a zöld asztalnál 
mégis elveszítettük a bajnoki címet. A Berkenye – Mátra-
novák U19-es mérkõzésen 6 túlkoros volt beírva a jegyzõ-
könyvben annak ellenére, hogy a verseny szabályzatban 
benne van, hogy egyidejûleg csak 5 túlkoros szerepeltet-
hetõ. Szerintem jogtalanul határozott úgy a bizottság, 
hogy jóváhagyja az óvást, hiszen a szabályzat több pontja 
is az mellett szólt, hogy jogtalan az óvás. Mivel csak köz-
vetve vagyunk érintettek az ügyben, így nem tudtunk mi 
is óvást benyújtani. Nagyon sajnálom, hogy a szövetségi 
határozat által veszítettük el a bajnokságot, de számomra 
akkor is a csapatom lett idén is a bajnok!

Nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy három éven 
keresztül tudtunk a megye legjobbjai lenni!!!

Igaz a bajnoki cím nem is, de a gólkirályi cím ismét a mi 
játékosunk érdemelte ki 38 góllal, Rácz Adrián Jano 
sorozatban másodszor lett a megye gólkirálya, melyhez 
külön gratulálok neki!

A csapatban sok játékost ki lehetne emelni, ennek ellenére 
egy játékost szeretnék megemlíteni. A tavaszi szezon elõtti 
utolsó edzésen megsérült az ifi kapus és ilyen rövid idõ alatt 
lehetetlen másik kapust találni. Janusek Dániel, aki már a 
felnõtt csapatot erõsíti, vállalta el ezt a feladatot, hogy nem 
csupán a felnõtteknél, de még az ifi csapatnál is megálja a 
helyét, melyért külön köszönet illeti õt, mellyel nagymér-
tékben hozzájárult a csapat idei szerepléséhez. Itt szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki a csapat mellett állt, Holecz 
Ferencnek és Oláh Bencének a segítséget nem csak azon a 
mérkõzéseken, amelyeken nem tudtam személyesen részt 
venni, hanem azokon is melyeken közösen támogattuk a 
csapatot. Köszönöm Golyán Istvánnak a nem csupán az 
edzéseken, de ugyan úgy minden mérkõzésen a segítséget 
és a támogatást. Külön köszönet Priska Tibornak, aki vezér-
szurkolóként hazai pályán is és idegenben is szinte minden 
mérkõzésen buzdította a csapatot. Köszönet természetesen 
a vezetõségnek és bízom benne, hogy elégedettek a mun-
kánkkal.
Már a tavalyi idényben is megfogalmazódott bennem, hogy 
visszavonulok az edzõségtõl. Most sem az a tény befolyá-
solt, hogy nem lettünk ismét bajnokok, hanem, hogy az 
edzõi munka teljes embert kíván és én már nem érzem 
magamban azt a tüzet, melyet az elején. A vezetõség felé 
meg is neveztem azt az embert, akiben látom a tüzet és 
tudom, hogy szakmailag teljesen megfelelne erre a posztra 
méghozzá Oláh Bence személyében. Lehet, sokan úgy 
gondolják, hogy Bence nem lenne megfelelõ erre a feladatra, 
de szerintem nagyon jó meglátása van, melyet kamatoztatni 
tudna. Köszönöm ezt a szép 12 évet és továbbra is sok sikert min-
den rimóci játékosnak!                                               Laczkó Péter
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Akiér t a harang szólt...

VV
Laczkó Balázs

1923-2018
Nagykert út 5.

Gólyahír: Kiss Roland Richárd

2018. június 4.

Szülõk: Csemer Kitti és Kiss Roland

Ülésterembõl

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
2018. június 21-én tartotta soron következõ ülését.

A képviselõk tájékoztatókat és beszámolókat hallgathat-
tak meg:

Elsõként a Szécsényi Rendõrkapitányság tartotta meg 
tájékoztatóját a rimóci közbiztonság helyzetérõl. Következõ 
napirendi pontban a Rimóci Ifjúsági Egyesület elnöke 
tartotta meg beszámolóját. Bemutatkozott a Virágsziget 
Szociális Társulás Rimóci Gondozási Központjának vezetõ-
je Fábián Katalin, majd az általa elkészített beszámolót 
ismertette a képviselõkkel. Negyedikként a Rimóci 
Nyulacska Óvoda 2017/2018-as nevelési évérõl tartott 
tájékoztatót az intézmény vezetõje. Ezt követõen a 
Polgárõrség beszámolóját és a Nógrád Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének tájékoztatóját tárgyalta meg testület. A 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgál-
tató-rendszer beszámolóját küldte meg a képviselõ-testület 
részére az intézmény igazgatója. A beszámolók sorát a 
Virágsziget Szociális Társulás elnöke által megküldött tájé-
koztató zárta.

A napirendek sorát az önkormányzati ASP rendszerhez 
kapcsolódó szabályozási keretek kialakítása elõterjesztés 
követte. A szabályozás keretében elfogadásra került az új 
Iratkezelési Szabályzat, valamint az Informatikai Biztonsá-
gi  Szabályzat.

Egyebek napirend keretében az önkormányzat hosszú 
távú közfoglalkoztatás második félévéhez történõ csatlako-
zását döntötte el a testület.                      dr. László Tünde jegyzõ

T Á J É K O Z T A T Ó
Rimóc Község Önkormányzatának

Képviselõ-testülete

a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján

2018. július 2-tõl július 31-ig 
igazgatási szünetet rendelt el 

a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az igazgatási szünet alatt az
ügyfélfogadás szünetel.

A kérelmeket a KAPUN LÉVÕ  
POSTALÁDÁBA szíveskedjenek bedobni.

A Család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai 
(hétfõn és szerdán 10.00-15.00), valamint a 
települési ügysegéd (csütörtökön 14.00-15.00) a 
megszokott idõben Rimóc, Akácos utca 1. szám alatt 
(volt Tanoda épületében) várja ügyfeleit.

dr. László Tünde jegyzõ

Hírek egy mondatban

- Megérkezett a határozat a Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóságtól a Rimóc Tv-vel kapcsolatban, amit ügyin-
tézés végett továbbítottunk a UPC felé.

- A Köztisztviselõk napja alkalmából a helyi Önkor-
mányzati Hivatal dolgozói egy napos kiránduláson 
vettek részt június 29-én pénteken a Dunakanyarban.

- Újra mûködik településünkön a katasztrófavédelmi 
sziréna és a lakosság tájékoztatását szolgáló hangos hír-
adó.

- Lebontásra került az Önkormányzat tulajdonában lévõ 
Varsányi u. 54. szám alatti lakóház. Az ingatlanon a 
Tízpengõs vendégházba érkezõ gépkocsik részére par-
kolóhely lesz kialakítva.                                Beszkid János

polgármester

Jó tanácsok a nyárra!
Megérkezett a diákok számára a sokak által megérdemelt 

várva várt vakáció. Néhány jó tanács, hogy a felhõtlen örömöt ne 
árnyékolja be semmi. 
1. Az egyik legfontosabb, védekezzünk a nap sugaraival 
szemben. Ha tehetjük 10 és 15 óra között kerüljük a napon 
tartózkodást. Különösen fontos a gyerekeknek és idõseknek 
ennek betartása. Használjunk fényvédõ krémeket, hogy ezzel 
óvjuk bõrünket. A kis apróságokra fokozottabban kell figyelnünk, 
kenjük be a bõrüket, ha strandra visszük õket vagy akár csak 
otthon a hûsítõ pancsolóba, medencébe, homokozóba játszanak. 
Keressünk árnyékos helyet, ami megvédik a leégéstõl
2. Figyeljünk a folyadékbevitelre. A nagy melegben több folya-
dékra van szüksége felnõttnek, gyereknek egyaránt. Az önfeled-
ten játszó csemeténk, könnyen megfeledkezik arról, hogy elegen-
dõ folyadékot igyon. Pedig a legkisebbek a legveszélyeztetet-
tebbek, õk gyorsan kiszáradnak. Fontos, ha elmegyünk otthonról, 
vigyünk magunkkal innivalót: gyümölcslevet, vizet, limonádét. 
Naponta többször kínáljuk meg õket folyadékkal.
3. Kerüljük a magas koffeintartalmú italokat (kólát, energia-
italokat), mert azok fokozzák a vizelet kiválasztást és ezáltal 
hozzájárulhatnak szervezetünk kiszáradásához. A túl édes italok 
sem szerencsések a nagy melegben, mert a cukor vizet tart vissza 
a bélrendszerben, azaz még több vizet fog elvonni a szervezetünkbõl.
4. Jó, ha naponta többször élünk a frissítõ zuhany jótékony 
hatásával.
5. Nyáron megszaporodnak a csípések: szúnyog, kullancs, 
darázs. Ha erdõben sétálunk feltétlenül ellenõrizni kell, fõleg a 
testhajlatokat, nem bújt-e meg valahol kullancs. Fontos, hogy ha 
ilyet észlelünk, semmiképpen ne kenjük be semmivel, hanem 
kullancs kiszedõvel vagy csipesszel távolítsuk el. A darázs-, 
méhcsípés, elkerülése miatt fontos, hogy ne használjuk erdõben, 
kertben, strandon édes illatú dezodorokat és ne együnk a szabad-
ban édes ételeket, mézet, lekvárt. Elsõsegélyként pedig a hideg 
vizes hûtés és kálcium pezsgõtabletta hasznos lehet.
6. Nyáron megszaporodnak a balesetek is. Figyeljünk az utcán 
játszó gyerekekre és gyermekeinket is figyelmeztessük az utca 
veszélyeire.
7. Fontos tudni, hogy a melegben az állatok is ingerlékenyebbek. 
Ne ingereljük õket hirtelen mozdulatokkal.

Ha ezekre az apró dolgokra odafigyelünk, akkor biztosan 
élvezni tudjuk a nyár adta kellemes napokat és sok örömet fogunk 
benne találni. Mindenkinek nagyon kellemes, pihenésben és 
feltöltõdésben gazdag, élményekkel teli nyarat kívánok!   Védõnõ 

Tisztelt Rimóciak!
Községünkben a közelmúltban egy sajnálatos tragé-

dia történt, melynek következtében négy kisgyermek 
maradt árván. Kérjük, hogy aki segíteni szeretné az árván 
maradt kisgyermekeket, megteheti az alábbi formában. 
Pénzbeli segítség egy számukra nyitott számlaszámon 
nyújtható:

Számlatulajdonos: Rácz Róbert
Számlaszám : OTP Bank:  11773418-00762256

Egyéb adományok részére (ruhanemû, játékok, tartós 
élelmiszer) az Orvosi Rendelõben illetve a
Védõnõi Tanácsadóban biztosítunk helyet.

„Sose félj másokon segíteni, amikor szükségük van rá. 
Sose tudhatod, mikor lesz saját magadnak is szüksége, 

egy vállra amire támaszkodhatsz.” 

Köszönettel: A család nevében,
az Egészségügyi Szolgálat dolgozói

9. helyen végzett a nagycsapat 
a Megyei I-es bajnokságban

22. forduló: Rimóc-Érsekvadkert 0-5 (0-2)
Vezette: Gecse Z. (Varga G., Pál A.)
Rimóc: Janusek – Pásztor (Dinka, 60.), Mócsány, 
Szmolnik,Laczkó Zs. – Mohácsi – Bangó R. (Percze, 66.), 
Laczkó L. – Matyóka, Kiss P., Szép.
Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Érsekvadkert: Deme – Szabó L. (Pap, 61.), Keresztes, 
Varga M., Földvári – Mátyás P., Krajcsek, Szenográdi – 
Lami, Varga Gy.,Terenye.        Vezetõedzõ: Balogh Balázs.
Gól: Mátyás P. (17., 50.), Lami (27., 76.), Varga Gy. (53.)
Jók: senki, ill. Keresztes (a mezõny legjobbja), az egész 
csapat
Nagy elánnal szálltak ringbe az éremért harcoló 
vendégek, az elszántságnak pedig hamar meg is lett az 
eredmény, hiszen elég korán feltörték nem túl jó napot 
kifogó riválisuk védelmét. A rimóciakból ezúttal 
hiányzott a kellõ átütõerõ, a látogatók minden 
tekintetben uralták a párbajt, csupán az volt kérdés, hány 
alkalommal rezgetik meg a hálót. Az összecsapás 
harmadához közeledvén aztán tovább nõtt a hazaiak 
hátránya, nem tudtak megújulni. A második felvonásban 
újabb gólokkal rukkoltak elõ az érezhetõen korábbi 
kisiklásukat kijavítani akaró ‘vadkertiek, aminek végül 
öt-nullás siker lett a vége, ilyen arányban is megérdemel-
ten nyert a bronzmedáliát gyûjtõ alakulat.
Benécs Balázs: – Lélektelen játékkal más nem lehetett az 
eredmény. Nem tudtuk megnehezíteni a vendégcsapat 
dolgát. Sajnos ma helyzeteket is alig kialakítva, 
súlytalannak bizonyultunk. Gratulálok az ellenfélnek.
Balogh Balázs: – Szeretném mindenkinek megköszönni 
(annak, aki egy kicsit is tett azért, hogy a ‘Vadkert dupla 
dobogón végezzen) ezt az élményekben gazdag 
félszezont, amit a CSAPAT élén tölthettem, valamint az 
ezt megelõzõ tíz évet is, melyben végig Érsekvadkertet 
szolgáltam. Eleinte játékosként, utána vezetõként, végül 
vezetõedzõként. Az én szerepen itt véget ért. A mai 
mérkõzésrõl annyit, hogy a srácok olyan mentalitással 
játszották le ezt a kilencven percet, hogy egy másodpercig 
sem volt kérdés, hogy melyik csapat fogja gyõztesen 
elhagyni a pályát.

AUGUSZTUS 4.
Elõzetes programterv

SZÍNPADI PROGRAMOK:
- 16:00: Kezdés
- 18:00: Miki-Niki és a Csinibabák
    Tombola
    Hangszedõk zenekar koncert
    Tûzijáték, tábortûz
- 23:00: Matyi és a Hegedûs
-   0:00: Buli hajnalig

Ezen kívül:
Rezesbanda, Hagyományõrzõ Együttes,
Rimóci Vadrózsa Cigány Tánccsoport,

Palóc Néptáncegyüttes

KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK:
- Büfé - Íjászat
- Tombola - Pollák vidámpark
- Izolda népi játékai - Vásárosok 

A változás jogát a szervezõk fenntartják.

5 kis gólya növekszik a rimóci fészekben
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Maroknyi megemlékezõk

Megemlékezés Trianonról a 
Nemzeti Összetartozás Napján

A Trianoni békediktátum aláírásának 98. évforduló-
ján, június 4-én 19:00-kor gyûltünk össze a Trianoni em-
lékmûnél, hogy megemlékezzünk a magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb eseményérõl. Ez a nap 2010-tõl a 
Nemzeti Összetartozás Napja is.

Petrovics Anna idézte fel a Békediktátum aláírásának 
momentumait és az utána kiváltott hatásokat a magya-

rokra nézve. A trianoni békedöntéssel Magyarország 
területének több mint kétharmad részét vesztette el, nagy-

2 2sága 282 870 km -rõl 93 963 km -re csökkent. A Trianon 
elõtti Magyarország 18 264 533 lakosából 7 980 143 
maradt, az 1920-as népszámlálási adatok alapján. A 
Kárpát-medencei magyarság 32,5%-a, tehát minden 
harmadik magyar került a trianoni határokon túlra.

A mûsor folytatásaként Albert Ferenc: Panaszos fohász 
címû versét Percze Roberta szavalta el a jelenlévõknek, 
majd Golyán Gréta elõadásában a Néhol kerekedik 
kezdetû népdalt hallottuk. A megemlékezést Beszkid 
János polgármester úr szavai, koszorúzás és gyertya-
gyújtás zárta. 

Köszönjük annak a kb. 30 embernek, akik részt vettek a 
megemlékezésen, hogy idejüket nem sajnálva eljöttek, a 
koszorúzó szervezeteknek, a közremûködõknek és 
elõkészítõknek, hogy munkájuknak köszönhetõen egy 
színvonalas megemlékezést tudtunk megtartani.

BVÁ

Életboldogság családi nap 
palócföld szívében

2018. a családok éve – Misszió

Nógrádsipek – emlékpark
2018. július 28., szombat, 14:00-18:00
Fõvédnök: Dr. Bíró László – a Magyar Katolikus Püspöki 
konferencia családreferense
Cél: családok meghívása és kötetlen együttléte
• megyei szinten
• egyházi keretben, plébániák meghívásával
• az önkormányzatok és civil szervezetek társszervezésével
• lelkiségi és szórakoztató programokon keresztül

Programtervezet  a színpadon:
Köszöntõk, Combos József atya aranymiséje

a Don Bosco zenekar közremûködésével,
Gospel-kórus, Simon András grafikus, gyerekmûsor,

könnyûzenei koncert, stb. Ezen kívül mûhely-
beszélgetések és standok várják az érdeklõdõket.

Beszkid János
polgármester úr

Golyán Gréta

Petrovics AnnaPercze Roberta

Balassagyarmati ügyfélszolgálat zárva tartása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. június 29 – július 13. 
között, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságának Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem 48. 
szám alatti kirendeltségén az ügyfélfogadás szünetel.
Az adózók személyes ügyintézését a Salgótarján Kassai sor 10. 
szám alatti központi ügyfélszolgálat, a hét minden munka napján az 
alábbi nyitva tartással:

hétfõ 8:30 – 18:00
kedd 8:30 – 12:00
szerda 8:30 – 18:00
csütörtök 8:30 – 12:00
péntek 8:30 – 11:30

a Rétság, Rákóczi út 20-22. szám alatti Kormányablak, a hét minden 
munka napján az alábbi nyitva tartással:

hétfõ 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:30
kedd 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:30
szerda 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:30
csütörtök 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:30
péntek 8:30 – 12:00

a Szécsény, Rákóczi út 84. szám alatti Kormányablak, a hét minden 
munka napján az alábbi nyitva tartással:

hétfõ 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
kedd 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
szerda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
csütörtök 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
péntek 8:00 – 12:00

biztosítja

A személyes ügyintézés mellett az állami adóhatóság kényelmes, 
elektronikus ügyfélkapcsolati megoldásokat biztosít. Az adózóknak 
egyes adóügyeik telefonon történõ intézésére is lehetõségük van az 
Ügyféltájékoztató és Ügyintézõ Rendszer (ÜCC) alkalmazásával. 
További hasznos információ és részletes útmutató a NAV honlapján 
(www.nav.gov.hu) Tájékoztató az ügyek elektronikus úton történõ 
intézésérõl szóló 32. számú, az adóhatóság telefonos ügyintézõ 
rendszerrel kapcsolatosan a 33. számú információs füzetben érhetõ el.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Kitüntették a 
legjobb „iskola 
rendõre” és a 

munkájukat segítõ 
pedagógusokat és 

polgárõröket

A Nógrád Megyei 
Rendõr-fõkapitányság a 
hagyományokat folytat-
va 2018-ban is kiválasz-
totta és jutalmazta az év 
iskolarendõreit, akik a 
2017/2018-as tanévben 
kiemelkedõ szakmai tel-
jesítményt nyújtottak.

Idén a rendõrök és a 
közlekedésre nevelés te-
rén évek óta kiemelkedõ 
tevékenységet végzõ pe-

dagógusok mellett a polgárõröket is jutalmazták. A 2018.  
június 4-én a Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda épületében megtartott rendezvényen Ferencsik Raymond 
Levente rendõr ezredes, rendõrségi fõtanácsos, rendészeti 
rendõrfõkapitány-helyettes köszöntötte a megjelenteket. A 
rendezvényen a fõkapitányság illetékességi területén mûködõ 
hat rendõrkapitányság egy-egy hivatásos állományú tagja, 
valamint a tevékenységüket segítõ egy-egy pedagógus és 
polgárõr vehette át munkájuk elismeréseként a Szent György 
emlékplakettet és ajándékutalványt.
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-
hireink/szervezeti-hirek/rendoroket-pedagogusokat-es-polgaroroket#2 

Községünkbõl Varga Bálint igazgató úr vehette át ezt a 
kitüntetést, amelyhez az Újság hasábjaink keresztül is 

szívbõl gratulálunk neki!
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
Akik feltöltik a kártyán szereplõ kódot aVéradási statisztika www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon, értékes heti és 
havi nyereményre pályázhatnak, sõt, a kampány végén egy 

Soha nem voltak még olyan kevesen a nyári véradáson, fõdíj is gazdára talál.
mint 2018. június 17-én. Összesen 29 ember jelent meg és A heti nyertes egy igazi véradó élménycsomaggal gazdago-
érezte azt fontosnak községünkben, hogy segítséget nyújt- dik, mely tartalmaz egy páros belépõt a Budapest Park 
son embertársainak. valamelyik koncertjére, egy páros RepTár belépõt a szolnoki 
Egy véradószervezõt idézve: „az elõzõ évekhez viszonyítva repülõmúzeumba és egy két személyre szóló borkóstolót a 
nagyon gyenge eredmény ez Rimóc községtõl. Sajnálatos, hogy badacsonyi Laposa Birtokra. A szervezõk havonta kisorsol-
új véradó sem volt, ami azt bizonyítja, hogy a fiatalokat sem nak egy kétszemélyes, 3 nap 2 éjszakás exkluzív wellness 
nagyon érdekli ez a nemes cselekedet. Bízom benne, hogy ez csak pihenést is a véradók között, a fõdíj pedig egy nagyképer-
egy rossz nap volt és a továbbiakban Rimóc a tõle megszokott nyõs tévé lesz a Tesco Magyarország felajánlásából.
kiváló eredményt fogja hozni!” A napi biztonságos vérellátáshoz 1600-1800 véradóra lenne 

szükség, ezért a Vöröskereszt és az OVSZ minden lehetõsé-
Íme az elmúlt évek statisztikája:

get megragad, hogy véradókat toborozzon. Idén is kitelepül-
nek a nagyobb fesztiválokra – elsõként a VOLT Fesztiválon 
lesz lehetõség véradásra a Vöröskereszt véradókamionjá-
ban.
A pontos véradóhelyszínek és idõpontok a www.veradas.hu 
és www.ovsz.hu oldalakon, valamint a Vöröskereszt ingye-
nes véradós mobilapplikációján érhetõek el.

NYEREMÉNYJÁTÉK VÉRADÓKNAK
Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a 
véradói aktivitás, ezért döntöttek úgy az országos szerveze-
tek, hogy június 18-a és szeptember 2-a között kampányt 
indítanak. Mindenki, aki vért ad, egy személyre szabott 
köszönõkártyát kap, amely egyben nyereményszelvény is. 

2018.06.17.
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9
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-

1
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3

3

1
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(fõ)

Kiszûrt
személyek
száma (fõ)

Vért adott
személyek
száma (fõ)

Új
véradók

száma (fõ)

körülvevõ kis világban is. Most elengedjük kezeiket, vár „...Csengõ hív a tantermekbe.
rájuk egy új világ. Úgy mondjuk elballagtak, de talán ez 

Vár a betû, számok, lecke...” mégsem helyes, sokkal inkább szaladtak, akár csak a 
velük töltött 3-4 év. Ezzel együtt vitték magukkal Mérföldkõhöz érkeznek az óvodákból elballagó 
kacajukat, jókedvüket is, hogy átadják majd helyüket, a gyermekek, hiszen szeptembertõl már az iskola padjait 
„kicsiknek” akikbõl aztán egyre- és egyre „nagyobbak” koptatják. Hatalmas változás megy bennük végbe, véget 
lesznek majd.ér a kisgyermekkor, és nagy a változás az õket eddig 

Ballagó gyerekek névsora: Rácz Róbert, Pusoma Balázs, Bangó Gergõ, Lakatos Zoltán, Bangó Leonardó,
Csemer Emílián, Bangó Milán Péter, Bangó Leonárdó, Csemer Viktória, Bangó Dorina Ágnes,

Bada Johanna Marianna, Bada Emanuéla Melodi, Kis Boglárka
Óvodapedagógusok:  Pásztorné Percze Gyöngyi, Jusztin Tímea   Dajka: Tóth Lászlóné

utolsó napokat az óvodában. Piknik délelõttöt szervez-„Óvodának három éve,
tünk, ahol a sok finomság mellett pizzával is megleptük 

vidám napok szép emléke...” õket. A gyermekek nagy örömére fagyiztunk, és jó han-
A ballagó nagycsoportosoknak - mielõtt végleg gulatú játékokkal töltöttük az idõt a sportpályán.

elbúcsúznak - élvezetes programokkal gazdagítottuk az Jusztin Tímea

Játék után jó volt picit megpihenni ,,Terülj, terülj asztalkám...’’

gyász-fogász-szemész-gyermekszemész-ortoptikus-gyer-Ismét Rimócon járt mekorvosból álló team, a sportcsarnok és az iskola között fel-
állított pneumatikus sátorkórházban várták azon pácienseket, a Hajnalfény Orvoscsoport
akik szerettek volna az általuk végzett vizsgálatokon átesni. 
Hamarosan megérkeztek az elsõ látogatók is, akik a vizsgálat Egy magyar orvoscsoport önkéntesen és térítésmentesen 
után tanácsokkal ellátva távoztak. Mindannyian általános gyógyít rászoruló embereket. Az orvoscsoport 12 éve dolgozik 
orvosi ellenõrzõ kérdéseket tettek fel és a felmerülõ problé-együtt, az elsõ 11 évben a Máltai Szeretetszolgálat égisze alatt 
máknál tanácsokkal látták el, további szakorvosi vizsgálatokat mûködtek, ami az ellátmányt és a finanszírozást biztosította a 
javasoltak a betegeknek. A négy fõs orvoscsoportnak folyama-számukra. Magyarország hátrányos helyzetû településeit láto-
tosan volt dolga, hiszen az odalátogatók vitték a hírt, a vizsgá-gatják, a falvak lakosságának szûrése az egyik kiemelt cél-
lati lehetõségrõl. A vizsgálaton reggeltõl délutánig: közel pontjuk.
százan jelentek meg.Az orvoscsoport 2016-ban egy saját egyesületet hozott lét-

„A felnõttek közül több betegnél pupillatágítás mellett re Hajnalfény néven, hogy függetleníthessék magukat. Nem 
végeztük szemfenekük vizsgálatot, nem kezelt cukorbetegsé-

fogadnak el tiszteletdíjat a munkájukért, adományok és a saját 
geik miatt. Több gyermek látását, ingyenes szemüvegek 

maguk által befizetett tagdíjak fedezik a benzinköltséget, és a 
elkészítésével tudtuk javítani. Melanóma szûrést végzett bõr-

szûréshez szükséges alapanyagokat. Természetesen mindegyi- gyógyász, szájhigiénés tanácsokat adott fogszakorvos kolléga-
kük dolgozik, az alapítványi munkát szabadidejükben végzik. nõnk. A programunk "Egészségkalauz" kiadványának kézhez 
Azért csinálják, mert azon kívül, hogy hivatásként tekintik az juttatásával a leggyakoribb betegségek tüneteinek ismertetése 
orvosi munkájukat, szívbõl gyógyítani akarnak. Ez a kis a célunk.” (idézet az Orvoscsoporttól)
csoport egy jól összeszokott  baráti társaság. A szûrõvizsgálati A szemészeti vizsgálat eredményességét igazolja, hogy a 
utak, egyben baráti kiruccanások is. Amíg bármilyen más napokban a kiszûrtek közül gyerek és felnõtt páciensek részére 
baráti társaság utazásai egész nap a pihenésrõl, sportról szól- 7 szemüveg már meg is érkezett. Az estét még Rimócon töltöt-
nak, ezek az orvosok napközben dolgoznak és csak este lazíta- ték, az egész napi munka után a falu és környéke nevezetes-
nak. ségeinek megtekintése szerepelt a programban.

A Hajnalfény Orvoscsoport mintegy tíz év után, ismét A község lakóinak nevében ez úton is köszönet a munká-
Rimócon végzett egészségügyi szûrõvizsgálatokat. 4 orvossal jukért és további sikereket kívánunk Nekik.

Perczéné Mócsány Gyöngyi védõnõ2018. május 18-án látogatott el településünkre. A bõrgyó-
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ISKOLAI HÍREK
Az Önkéntes Tartalékos Rendszer, Területvédelmi Tartalékos Milyen juttatásokban részesülnek a tartalékosok?

Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona egyszeri szerzõdés-szegmense kiépítésének második ütemében, 2017. december 1-
kötési díjat kap, 2018-ban ez az összeg bruttó 32.333 Ft. Évente jével az önálló katonai alakulatokkal nem rendelkezõ 
rendelkezésre állási díjra is jogosult, amely a teljesített szolgálati megyékben – többek között Nógrádban is – kialakították a 
évenként a mindenkori minimálbér összege. Ez 2018-ban bruttó Megalakítást Elõkészítõ Részlegek és Kiképzõ Századok 
138.000 Ft, amelyet a szerzõdés idõtartama alatt évente, a szervezeteit. Mi történt megyénkben az elmúlt öt hónap során?
szerzõdés évfordulójától számított két hónapon belül utalnak. A Aktív toborzó tevékenységet végeztünk az elmúlt idõszakban, s 
tényleges szolgálatteljesítés idõtartamára (kiképzés és egyéb mellette megkezdtük a jogviszonyt létesített állomány fel-
igénybevétel, 1-2 napos igénybevétel esetén is) a beosztásának, készítését. A megyében több mint 100 fõ jelentkezett már a járási 
rendfokozatának megfelelõ alapilletményt, térítésmentes laktanyai területvédelmi századokba, az alegységek feltöltése folyamatos. A 
elhelyezést, térítésmentes étkezéstkap minden területvédelmi tar-

jelentkezõk örvendetesen magas létszáma miatt várhatóan két-
talékos. A szerzõdéskötést követõen gyakorló ruházattal látjuk el a 

havonta új csoportokkal tudjuk indítani a 10 modulból álló ki- tartalékosokat, melyeket otthonukban tárolhatnak. A behívások 
képzést. Jelenleg márhárom csoport részvételével zajlik a ki- idõtartama alatt utazási költségtérítésre is jogosultak. Mindemellett 
képzés, és júliusban újabb tartalékosok kezdik meg alapfelkészí- számos olyan kedvezményben is részesülnek, melyeket a Honvé-
tésüket. Továbbra is párhuzamosan végezzük a szervezetépítési- delmi Minisztérium külön megállapodásai alapján, különbözõ 
toborzási, valamint a kiképzési feladatokat Nógrád megyében is. szolgáltatók biztosítanak a Magyar Honvédség állománya részére.
Tartalékosaink közül többen részt vettek a Doni Hõsök Emléktúra 

Valóban kaphatnak támogatást az önkéntes tartalékosokat Nógrád megyei szakaszán, de területvédelmi tartalékosaink kép-
foglalkoztató munkáltatók is?viselték megyénket a Visegrád4Sight nemzetközi hadgyakorlaton, 
A jogszabályok értelmében a munkaadó anyagi kompenzációban is illetve a közelmúltban Szentendrén, a területvédelmi tartalékosok 
részesülhet, amely segít megoldani a haza védelme érdekében be-

ünnepélyes eskütételén.
vonult munkavállalója pótlását. A Magyar Honvédség és a munka-
adó között együttmûködési megállapodás, hivatalos kétoldalú Kérem, foglalja össze röviden, mit kell tudniuk az érdeklõdõknek 
szerzõdés jön létre, ennek alapján részesül kompenzációban a az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatról?
munkaadó.Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat összeegyeztethetõ 

családdal, munkával és a folytatott tanulmányokkal, így az önkén- Hogyan és hol jelentkezhet, aki szolgálni szeretné a hazáját?
tes tartalékosok tanulmányaik, vagy civil foglalkozásuk megtartása Minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkezõ, büntet-
mellett támogathatják a honvédelem ügyét. len elõéletû és cselekvõképes magyar állampolgár jelentkezhet, a 
A járási hivatalok illetékességi területéhez igazodva, a honvédelmi szolgálatot az öregségi nyugdíj korhatáráig lehet ellátni. Termé-
feladatok támogatására,az ország 197 járásában megalakult egy- szetesen, mint minden más szolgálati formánál, itt is fontos az 
egy, területi elven szervezett önkéntes tartalékos század, amely – egészségügyi és pszichológiai alkalmasság, azonban az elõírt 
kiképzett, felkészített, alkalmazható erejével – szükség esetén követelmények igazodnak a szolgálat jellegéhez. Az önkéntes tar-

talékos szolgálatra személyesen a kormányablakokban a kijelölt helyben rendelkezésre áll.
ügyintézõknél, a járási hivatalokban, toborzó rendezvényeinken, A tartalékosok felkészítése és alkalmazása helyben történik, fõ 
vagy a Salgótarján, Bartók Béla út 10. szám alatt lévõ toborzó szabályként a lakóhely szerinti járásban, esetleg a megyén belül. A 
irodában lehet jelentkezni. Telefonon a 32/416-622-es telefon-felkészítés idõtartama 120 óra, amelyet azonban nem egyszerre, 
számon érhetõek el katonai toborzóink. Online felületen is el-hanem moduláris rendszerben, 10 modulra bontva teljesítenek a 
érhetõek vagyunk. Jelentkezési Lapot az iranyasereg.hu honlapról jelentkezõk. Ily módon az egyes összevonások idõtartama vár-
is letölthetnek az érdeklõdõk.hatóan nem haladja meg a 2-3 napot. A kiképzési napokat igyek-
A válaszokat adta: Gáspár M. Levente alezredesszünk a hétvégékhez igazítani, hogy a lehetõ legkevesebb kényel-
MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokságmetlenséget okozzuk a munkaviszonyban álló, vagy éppen tanul-
12. Elõkészítõ Részleg (Nógrád megye)mányaikat folytató tartalékosaink számára. A felkészítésekre a 
Részlegvezetõlakóhelyhez legközelebb esõ kiképzési helyszínen kerül sor.

Ballagás-tanévzáró
A Rimóci Szent István Általános Iskola végzõs 8. év-

folyama 2018. június 15-én délután a tanévzáró ünnepély 
keretében búcsúzott el társaitól, tanáraitól. Az IKSZT szín-
padán 5 tanuló állt megilletõdötten, büszkén, egy sikeres 
jövõre várva. Csinos ünneplõ ruha, szép virágok, kellemes 
idõ, mosolygós családtagok, ismerõsök, érzelmes búcsúz-
tatás. Elmúlt 8 év, máris vége. Valami új kezdõdik. Kívánom 
nekik, hogy becsületes munkával, kitartással elérjék életük-
ben azt, amire a legjobban vágynak. Erõt és kitartást a közép-
iskolához, ahová nagyon remélem, mindannyian eljárnak 
majd. Hiányozni fognak….

Különösen büszke voltam Rácz Zsanettre, aki példa-
mutató magatartásával, szorgalmával és közösségi mun-
kájával érdemessé vált az iskola legjobb diákjainak adható 
Szent István-díjra!

Varga Bálint tanévzáró gondolatai után mindenki megkap-
ta jutalmát, az elvégzett munkát értékelõ tanév végi bizonyít-
ványt. Kívánunk mindenkinek tartalmas, boldog nyarat!

„Menj, menj bizony, menj tovább,
Bármit is súgnak az ostobák,
Lehet, a körülmények sokszor mostohák,
De te csak menj, ne állj meg, menj tovább!”

Bárány Árpád of.

Elsõ sor: Bangó Árpád, Bada Rebeka, Rácz Zsanett,
Bangó Anett, Bada Krisztofer

Középsõ sor: Józsa Alexandra, Huszkó Marianna, Kuruczné 
Rados Beatrix, Bárány Árpád, Jusztin Józsefné, Szeles Anett

Hátsó sor: Bakos László, Kovács Norbert, Varga Bálint,
Józsa Dezsõ, Ádám Zsolt

Életre nevelni!

Táborozás
Alig fejeztük be a tanévet, máris egy hetes táborban 

pihenhettek, szórakozhattak és nem utolsó sorban játékosan 

tanulhattak a gyermekek. A tábor helyszíne a Hunyadi úti iskola 

épülete volt. Témáját nem mi határoztuk meg, hanem központi-

lag, a KLIK által megadott téma köré kellett felépíteni a 

programokat. A tábor fõ témája a család, a család mindennapjai, 

élete, az önállóságra, az életre nevelés. Minden napnak megvolt 

a „tanulós” része, ami a családi életre vonatkozott. Ezeket a 

komoly feladatokat játékos formában, szituációs játékokkal 

oldottuk meg. Így elsõ nap megalakítottuk a családokat, ame-

lyeknek tagjai egész héten együtt dolgoztak, tevékenykedtek. 

Ezt követõen megismerkedtettük õket az illemtan szabályaival, 

a köszönési formákkal, kinek hogyan illik köszönni és hogyan 

kell azokat fogadni. Elsajátították a vendégvárás alapjait, ho-

gyan kell megteríteni, ha vendégeket fogadunk, vagy melyik 

evõeszköz mire való, ha étteremben eszünk. Nagyon fontos ré-

sze volt a tábornak, hogy a gyerekek betekintést nyerhessenek a 

család ügyes-bajos dolgaiba. Tudják helyesen kezelni azt, ha 

néha összetûzésbe kerülnek a szülõkkel, testvérekkel. Lássák, 

hogy a családi bevételt hogyan lehet okosan beosztani, hogy 

mindenre jusson a fizetésbõl. A sok komoly és fontos téma 

között természetesen jutott idõ játékra, kézmûveskedésre. Sok 

új játékkal ismerkedhettek meg a gyerekek és nagyon szép dol-

gok kerültek ki a kezük alól egy-egy kézmûves foglalkozás 

alkalmával. A hét egyik napját kirándulással töltöttük. Hollókõ-

be látogattunk el, ahol megnéztük a várat, végigsétáltunk az 

Ófalun. Betértünk egy kis lelki felfrissülésre a fatornyos temp-

lomba. Amellett, hogy megcsodáltuk a falu nevezetességeit, 

feladatunk is volt. Megtapasztaltuk egy játék formájában, mi 

lenne, ha egyedül lennénk. Nem beszélhettünk egymással, na-

gyon távol kellett lenni egymástól. Nehezen viselték a gyerekek 

a magányt, s mindenki alig várta, hogy lehessen beszélgetni a 

társakkal. Megállapították, hogy nagyon jó, ha az embert körül-

veszi a családja, rokonai, barátai.

A hét gyorsan elrepült. Mi felnõttek egy kicsit elfáradtunk, 

de jó volt látni a gyerekek örömét egy-egy sikeres munka, egy 

jól sikerült játék után. Úgy gondolom sok jót tanultak a gyere-

kek a tábor alatt. Remélem a tanultakat nem felejtik el és hasz-

nosítani, alkalmazni is fogják majd családjuk körében.
Vinczéné Percze Gizella

szerint kanyarodott el a keresztezõdésben, így már beért a 
városba, megszállt, és most intézi a kocsit két szerencsétlen Egyébként… irány
társáért. Utólag persze köszönet nem járhat, az optimista pont 

A pesszimista, az optimista és a realista mennek az úton. Az erre számít, a pesszimistának meg úgyis bizonyosan késõn 
pesszimista persze végig panaszkodik, hogy hát miért is érkezik a kocsi és kényelmetlen is lesz.
gyalog vannak egyáltalán, meg milyen régen álltak már meg Egy pesszimistákkal teli világban nem történne semmi, 
pihenni. Az optimista örül, hogy rendes cipõt vett fel az útra, mindent elõre leírnának, semmi sem lenne elég jó. Nem 
így még nem fáj a lába, és a tájat csodálja, és mindig meg- ismerõs? Az optimistákkal teli világban pedig nem lenne 
jegyzi, ha egy szép virágot vagy madarat lát. A realista bekente tervezés, javítás, csak minden ,,alakulna valahogy’’, ahogy 
magát naptejjel, van fél liter víz a zsákjában tartaléknak, és egyesek jónak látják. Ez is rémlik valahonnan. A félig meg-
leginkább a térképet nézegeti. Aztán szétválnak útjaik. A töltött pohár példája szerint a pesszimista azt mondja, hogy a 
pesszimista megáll, leül, hiszen szerinte nincs értelme pohár félig üres, az optimista pedig azt, hogy félig tele van. De 
továbbmenni, biztos eltévedtek és különben is meleg van. Az egyiküknek sincs teljesen igaza. A realista látja jól a dolgot: a 
optimista kitartóan halad tovább, mosollyal az arcán kerülgeti pohár félig van megtöltve, tehát már van benne, de még lehet 
már a dombokat, állandóan megújuló kíváncsisággal néz be bele önteni. A helyes döntések meghozatalához néha le kell 
minden kanyar mögé, hátha ott a cél. A realista kicsit bánkódik, gyõznünk a bennünk vagy körülöttünk eluralkodó pesszimista 
hogy a pesszimista a buszmegálló elõtt egy kilométerrel adta és optimista gondolatokat és józan paraszti ésszel, az adatokat 
fel, és hogy az optimista a javaslata ellenére a szebbnek mutat- és tudásunkat összevetve kell cselekednünk.

Bablena Ferikozó dombok felé vette az irányt. Azért õ mégiscsak a térkép 

Tájékoztató az Önkéntes Tartalékos Rendszerrõl
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Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

A júniusi hónap ren-
geteg izgalmat tartogatott 
számunkra. A tavalyi év-
ben megnyert fejlesztési 
pályázatból sikerült fel-
újítanunk a gyerekház 
elõtti járdát és lépcsõt, lett 
új ablakunk is, a Gyerekház 
egész elektromos hálózata 
át lett kötve. A Gyerekház-
nak már nagyon szüksége 
volt ezekre az újításokra. 
Nagyon örülünk, hogy 
lehetõségünk nyílt meg-
szépíteni az épületet. Így a 
szülõk és a gyerekek egy 
szebb és barátságosabb 
házba érkezhetnek. A 
felújításokon kívül progra-
mokban is bõvelkedett a 
gyerekház.

Megünnepeltük a gye-
rekek születésnapját, amelyre nagyon szívesen jöttek az 
érdeklõdõk. Szerintem az egy plusz öröm és boldogság 
nem csak a gyereknek, hanem az édesanyjának is, hogy 
milyen sokan eljöttek megünnepelni a gyermeke szü-
letésnapját. Együtt tortázunk, együtt énekelünk, együtt 
játszunk. Mindig próbálunk újabb és újabb meglepe-
tésekkel készülni a gyerekek és szüleik számára is. Ilyen 
volt a macis születésnapi torta ami nagy örömet váltott 
ki a mind a szülõkbõl mind a gyerekekbõl. Talán ezek-
nek az újításoknak köszönhetõ, hogy egyre bõvül a 
gyerekházba látogató gyerekek létszáma. Nagyon sze-
retnénk, ha ez továbbra is így maradna. Ezért a nyári 
hónapokra jobbnál-jobb programokkal készülünk, 
melyekre nagyon sok szeretettel hívunk és várunk 
minden kisgyermeket és anyukát!

Erdélyi Anita

Tisztelt Érdeklõdõk!
Bangó Beatrix vagyok a Rimóci Jelenlétház vezetõje! A 

Jelenlétházunk EFOP-1.4.2-16-2016-00009 jelû ,,Integrált 
térségi gyermekprogramok megvalósítása a szécsényi 
járásban’’ címû projektben  szervez nyári napközis tábort a 
gyermekek számára 2018. július 09-tõl – 2018. július 20-ig. A 
tábori programok mindennap 10.00-14.00 óra között várják a 
gyerekeket. A tábor helyszíne a Rimóc Jelenlétház lesz a régi 
Tanoda épülete (Rimóc, Akácos út 2). A táborban 40 gyermeket 
fogunk fölkeresni. A 40 gyermek 2x20 fõ lebontásban fog 
táborozni, alsós illetve felsõ tagozatos gyermekek. A nyári 
táborban részt vesz mindennap az oktatási mentorunk illetve, 
az Egyesek Ifjúsági Egyesület. A gyermekek tízórait és uzson-
nát fognak kapni, illetve a gyermeknek a neki járó ebédet a 
jelenlétházban fogja elfogyasztani.

A tábori programjaink a következõek:
1. nap : Kézmûves foglalkozás
2. nap: Sportnap
3. nap: Logikai társasjáték nap
4. nap: Nemzetek napja
5. Nap: Máltás nap

Mindenkit sok szeretettel várunk!              Bea néni és Józsi bácsi 

A herencsényi polgármester asszony emlékére…
Jusztin Józsefné herencsényi polgármester asszonyt még a Palócok Vigyázó 

Nagykeresztjének állítása idején, 2005-ben ismertem meg. Rá is csodálkoztam a 
rendezvényen, amikor bemutatták, hogy az akkor 62 éves Erzsike néni, polgár-
mesterként milyen agilis, mindenre és mindenkire figyelõ településvezetõ, akin 
lehetett látni, hogy mindent kézben tart, felügyelt, irányított, mindenrõl tud. 
Röviden, elsõre megállapítható volt, hogy a polgármesterség a hivatása, az élete és 
nem a munkája.

Erzsike néni 1943-ban született Herencsényben harmadik gyerekként, igaz 
bátyját, az õ korai halála miatt nem is ismerhette. A nehéz körülmények között élõ 
család ezt követõen az édesanyát is elvesztette, így az akkor 12 éves Erzsikének 
korán fel kellett nõnie és 15 évesen már a helyi óvodában dolgozott. Esti tagozaton 
érettségizett, majd megszerezte a mérlegképes könyvelõi végzettséget is, mellyel a 
helyi tanácson el is tudott helyezkedni. 1994-ben korkedvezménnyel nyugdíjba 
vonult ugyan, de folyamatosan hajtotta a tettvágy és szüntelenül dolgozott. 1990-tõl 
tagja lett az önkormányzat képviselõ-testületének, 1998-tól alpolgármester lett, 
majd - 60 évesen - 2003-ban polgármesternek választották. E tisztségét a halál vette el 
tõle. Év elején kaptam a szomorú hírt, hogy agyvérzést kapott és kórházba került. 
Még aznap magához hívta õt az Úr.

Akik elkísérték utolsó útjára, azok hallhatták a búcsúbeszédben, 
mennyire szerette faluját és mennyire szerette õt is mindenki. Mivel 
gyermeke nem született, az õ családja a falu lakossága volt. Polgár-
mestersége mellett mindenkinek segített szociális ügyekben, adó-
bevallásokban, ha kell kórházba szállításban, gyógyszerkiváltás-
ban. Szépítette és építette a települését, pályázatokat írt, megva-
lósította azokat és mindenhol ott volt, ahol kellett. Így valósulhatott 
meg a búcsúsok számára oly ismert herencsényi fonó, megújult a 
faluközpont, a kultúrház, játszótérrel gazdagodtak, köztéri szobro-
kat állíttatott. Számtalan rendezvény házigazdája és szervezõje volt, 
miközben építette a falu testvérkapcsolatait is. Egyházközségének 
szintén képviselõje volt, sõt évekig ellátta az egyházközség gaz-
dasági feladatait is. Utódjára is több nyertes pályázatot hagyott, 
melynek megvalósulását sajnos már nem láthatja.

Hagy idézzek a temetésen elhangzott beszédbõl is:

„Bözsi néninek, Böskének, ahogy a faluban hívták, a munkája volt a hobbija. Hogyan tudott helyt állni szûkebb és tágabb 
családjában? Úgy, hogy szeretet volt a szívében. Müller Péter Szeretetkönyvében írja a következõket: „Ha valamit szeretettel 
teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet mérhetetlenül sok energiát ad. Fárad-
hatatlanná teszi az embert, feltölti erõvel.” Jusztin Józsefné a legmesszemenõbbekig példakép. A közösségi összetartás jelképe. 
Segítõkész, önzetlen, kitartó, szorgalmas és becsületes ember volt. Személyisége, munkája iránti tisztelete, elhivatottsága, 
igényessége, egyenessége, közvetlensége, tisztessége minden ember számára követendõ mintakép. (…) …élni és tenni 
akarása igen erõs volt, azonban 2018. január 23-án szíve utolsót dobbant és átadta lelkét teremtõjének. Sorsa kapuja itt a 
földön becsukódott. Hiába volt a benne élõ erõs vágy és akarat az élet igenlésére, a halál volt az erõsebb és elragadta…”

Erzsike nénivel gyakran találkoztam önkormányzati 
rendezvényeken és mindig nagy szeretettel ölelt meg, mindig 
mindenkihez volt egy kedves szava. Aggodalmat mindig csak 
akkor fedeztem fel rajta, amikor a telefonom a herencsényi búcsú 
elõtt megcsörrent és izgatott hangon kérdezte, „ugye jöttök hoz-
zánk?” Ezeket a telefonbeszélgetéseket, azt a vendégszeretetet, 
ahogyan várt és felénk jött minden alkalommal, ahogy a 
színpadon elcsuklott a hangja, amikor köszönetet mondott a 
gyalogbúcsúsoknak, soha nem fogom elfelejteni. Bár most már 
nem tud felhívni és megkérdezni, hogy „ugye jöttök?”, hallom a 
hívó szavát és érzem, hogy odafentrõl fogja vigyázni a búcsúsokat. 
Ha tehetjük, menjünk el minél többen és õrizzük azt a hagyo-
mányt, mely számára is olyan fontos volt.

Nyugodj békében Erzsike néni, emléked szívünkben továbbra 
is élni fog!

Humanyné Vincze NikolettErzsike néni már várja a búcsúsokat

É R T E S Í T É S

Ezúton értesítjük kedves vásárlóinkat,

hogy a Szociális Bolt festése miatt

2018. július 9-10-11-én (hétfõ, kedd, szerda) 

A BOLT ZÁRVA TART.

Nyitás: 2018. július 12-én (csütörtök).
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Tisztelt Újságolvasók!

2007. július 7-én indult elõször gyalogzarándoklat a 

rimóci Kõkereszttõl a herencsényi Palócok Vigyázó 

Nagykeresztjéhez.

A 2005 õszén a Herencsény melletti Gyürky-hegyen 

felállított 12 méter magas kereszt azt hirdeti, hogy mi 

palócok Isten segedelmével felül tudunk emelkedni 

nehézségeinken. Most itt az idõ, hogy tetteinkkel is 

bizonyítsuk ezt. A mostani 2018. július 7-én reggel 

induló zarándoklatnál soha nem volt fontosabb, hogy 

mi palócok megmutassuk: „…élnek még palócok a 

Kárpátok alján…”, amint ezt az ideillõ búcsús ének is 

hirdeti.

Nagyon fontos, hogy minél többen részt vegyünk, 

elmenjünk, megmutassuk, jelenlétünkkel tanúságot 

tegyünk hitünkrõl, összetartozásunkról, magyarságun-

król. Ne csupán üres szavaink, kényelmes „fotel-

kereszténységünk” legyen, hanem valljuk meg ország-

világ elõtt azt, amire mindig is olyan büszkék voltunk.

Az európai eseményeket figyelve még inkább úgy 

érezzük szükség van a helyi, kisebb közösségeket 

erõsítõ összefogásra. Szükség van a herencsényi, de az 

összes többi – a varsányi, a sipeki, a rimóci - keresztekre 

is. A sipekiek felhívást tettek közzé MENTSÜK MEG A 

KERESZTJEINKET! címmel. Mi rimóciak úgy 

gondoljuk nem hagyhatjuk cserben egymást és 

herencsényi barátainkat. Ott kell lennünk, hisz írva 

vagyon „…nem lehet elrejteni a hegyre épült várost.” Így 

nem lehet elrejteni a hegyre állított, fehérségével már 

messzirõl sugárzó, az Isten dicsõségét hirdetõ, minden 

embernek erõt adó palóc keresztet sem.

Úgy gondolom nagy a mi felelõsségünk, de nem 

késlekedhetünk, nem fordíthatjuk el fejünket, nem 

lehetünk közömbösek. Ezek után szeretettel kérek 

mindenkit, aki csak teheti jöjjön velünk, menjünk 

együtt imádkozva, énekelve. Zarándokutunkra elkísér 

minket a BONUM Televízió forgatócsoportja is, 

megörökítve az utókornak ezt a szép és nemes hit-

vallást.

Herencsényben lehetõségünk lesz a rövidebb úton 

(a keresztúton) felmenni a kereszthez és elhelyezni 

virágainkat, koszorúinkat. Hálát adni, megköszönni a 

kapott kegyelmeket és kéréseinket letenni a kereszt 

tövébe. A szabadtéri szentmise délután 1 órakor 

kezdõdik a település központjában.

A herencsényiek a hagyományos vendégszeretettel 

várnak minket, ahogy vár minket Dr. Beer Miklós 

püspük atya is, hogy a házigazdákkal együtt köszönt-

hesse és áldhassa meg a remélhetõleg népes zarándok 

csoportot.

Isten kegyelmében és a jó idõben bízva várunk 

mindenkit, csatlakozzatok!
Beszkid János

MENTSÜK MEG KERESZTJEINKET!

2005 õszén állították fel a Herencsény melletti 
Gyürki-hegyen azt a 12 méter magas keresztet,

amely a palócok összetartozását jelképezi.
A környéken lakó palócok azóta minden év 

júliusának elsõ szombatján felzarándokolnak a 
kereszthez, és az annak tövében lévõ 

barlangkápolnához.
Az ember keresztet azért állít, mert valami szándékkal 
teszi. Valamit megköszön a teremtõjének vagy valamit 
szeretnének kérni Tõle. A kezdeményezõk a kereszt 

állításának célját felhívásukban fogalmazták meg: ,,Mi 
palócok a 20. század kataklizmái következtében két ország 
végvidékének nehéz sorsú népévé váltunk. Nincsenek 
gazdasági sikereink, falvaink lakossága elöregszik, fogy. 
Csak egyben vagyunk különbek környezetünknél: 
állhatatosságunkban, hitünk, szokásaink õrzésében. 
Fogjunk össze, és mutassuk meg, hogy a Jóisten egyesítõ 
erejével felül tudunk emelkedni nehézségeinken.’’
2017. júliusában már a terület tulajdonosa nem 
engedélyezte, hogy a kereszthez elzarándokoljanak az 
emberek, s ott szentmisét mutassanak be. Az állag-
megóváshoz sem járult hozzá. A szent helyet, a kápolnát 
átadta az enyészetnek. Mit láthatunk most? Ledõlt 
harangláb, gaz és piszok azon a helyen, ahova hat ma-
gyar szürke ökör húzta fel a feszületet és szentmisével 
ékesített szertartás keretében több mint száz palóc le-
gény és férfi húzta kötéllel a helyére a palócok Vigyázó 
Keresztjét.
2018. júliusában,mint minden évben újból elindul a 
gyalogos zarándoklat Rimócról, Varsányból és 
Nógrádsipekrõl. Kérjük minél többen csatlakozzanak 
hozzájuk, ezzel is támogatva a herencsényi hívõ 
embereket.
Barátaink bíznak abban, hogy a zarándokok összefogása 
láttán a terület tulajdonosa felhagy romboló szándé-
kával. Az ez évi szabadtéri szentmisén a média több 
képviselõje is részt vesz, hogy hangot adjon a palóc 
emberek összefogásának, szívbõl jövõ vágyának.
A Kereszt jelkép. Fontos jelentése van. Jézus a 
Keresztfára felvitte bûneinket, hogy ezáltal - a végtelen 
áldozattal megváltson minden embert aki él, aki élt és aki 
élni fog a jövõben.
Az ember jártában, kelté-
ben sokszor találkozik 
elhagyatott keresztekkel, 
ami nagyon szomorú 
dolog. Az ott élõ közösség 
személyes áldozat válla-
lására hívja fel a figyelmet 
a feszület. Bízzunk benne, 
hogy minden kereszt 
békés világot fog felü-
gyelni fölöttünk, mint 
tették ezt az elmúlt évek 
alatt.

Vigyázzunk rájuk!

Közösségi Ház - 
IKSZT hírei

A Közösségi Házban június 1-jén délután 5 
órától Bolla Katalin természetgyógyász, 
akupresszõr, alternatív masszázsterapeuta 

elõadására került sor, amely a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával valósult 
meg. Az érdekes és elgondolkodtató elõadás más szemszögbõl 
világított rá az életmóddal kapcsolatos kérdésekre. Sajnos a 
településrõl nem volt nagy érdeklõdés az elõadás iránt, ennek 
ellenére a jelenlévõk több, mint 3 órás beszélgetés során kaptak 
választ az õket foglalkoztató kérdésekre.

Május második felében és június elsõ hetében 2 turnusban is 
informatikai képzés zajlott a Közösségi Házban. A Cserhát 
Natrúrparknak köszönhetõen került hozzánk a képzés, a képzõ 
szervezet biztosította a résztvevõk számára a számítógépeket, 
melyek a kisterembe kerültek összeszerelésre. A résztvevõk a 
számítógép kezelés alapjait sajátíthatták el, kiemelve a mappa-
kezelést, e-mailezést, szövegszerkesztést. A képzés oktatója 
Varga Bálint volt.

Mivel véget ért az iskola és kitört a nyári szünet, június 22-én, 
pénteken délután társasjátékot szerveztünk. A kis létszámú 
résztvevõ lehetõvé tette, hogy olyan játékkal játszunk, amely 
nem nagy létszámra van tervezve. Elõször próbáltuk ki a Catan 
telepeseit, amely gyorsan megtetszett a résztvevõknek és 
viszonylag könnyen belerázódtunk a játékba. Annyira jó volt a 
játék, hogy a már ismert Hobbit után ismét próbára tettük 
szervezõkészségünket a sziget betelepítése során. A résztvevõk-
kel megegyeztünk a következõ alkalom idõpontjáról, így klub-
szerûen a nyári szünet ideje alatt sûrûbben lehet majd játszani. 
Nagyon jó élmény közösségben az ilyen jellegû szórakozás, csak 
ajánlani tudom mindenkinek! A játék idõpontjait a Dr. Manga 
János Közösségi Ház – IKSZT Facebook oldalán nyomon lehet 
követni.

Hó elején lebonyolítottuk a Trianoni megemlékezést, ezúton 
is köszönöm a mûsorban közremûködõk segítségét. Ebben az 
évben elõször a Közösségi Házban került megtartásra az óvodai 
ballagás és iskolai ballagás is. Személyi változás is történt az 
elmúlt hónapban, Laczkó Kristóf - aki 2017 áprilisától dolgozott a 
Közösség Házban - szerzõdése lejárt, amit nem hosszabbított 
meg, ezért a helyére 1 fõ felvételére fog sor kerülni, remélhetõleg 
minél elõbb.                                                                                  BVÁ Társasjáték délután

Informatikai képzés

Bolla Katalin elõadása

AGRYA és a MHVISZ által kiírt Legjobb Falusi Ifjúsági 
Rimóci Ifjúsági Egyesület - közgyûlés Közösség pályázaton a második helyet szereztük meg. 

Megszerveztük a „Make a Pretty Village” nemzetközi ifjúsági 
Egyesületünk idén is megtartotta éves közgyûlését április tábort, melynek keretében a fiatalok lefestették a temetõ-

végén. Az alkalom egyben a 9. születésnapunk megtartására is kerítést és a Szoci falát.
lehetõség volt. A szöveges beszámolóhoz tartozik a 2017-es mérleg el-

Röviden beszámolok most a közgyûlés tartalmáról. fogadása, amit a birosag.hu-n már megtalálnak. A mérlegbõl 
A legfõbb napirendi pont a tavalyi évrõl szóló beszámoló pár adatot emelnék ki: a tavalyi bevételünk 2 millió forint 

és mérleg volt. Az Egyesületünk 2017-ben kifejezetten ered- körüli, köszönhetõ ez a báli 650.000,-, a pályázati 300.000,-,  a 
ményes évet zárt. Taglétszámunk 28 fõ volt. A kulturális köz- bakelit-óra projektünkbõl származó kb. 150.000,- forintos 
foglalkoztatási program IV. ütemét zártuk és V. ütemét bevételnek, az önkormányzati támogatásoknak, valamint 
indítottuk, elõbbit három, utóbbit két fõvel. Ennek hála a 147- egyéb forrást jelentõ tevékenységeinknek. A kiadás oldalon 
es kamra nyitva tartása hosszú távon volt megoldható, vala- valamivel több, mint 1,7 millió forint szerepel, így az éves 
mint a munkaerõvel sikerült anyagi bevételhez is jutni. A mérlegünk pozitív.
kamra nyitva tartásával jár az ottani programok szervezése és További napirend volt az idei terveink megtárgyalása. A 
az üzemeltetés egyéb költségei. Bevételeinknek köszönhetõen közgyûlésen megjelent 10 tag minden kérdésben egyöntetûen 
nem csak ezekre, de némi tárgyi fejlesztésre is módunk volt támogatta az elõterjesztéseket.
2017-ben: tûzoltó készüléket, pavilont, projektort, hõsugár- A „szakmai” rész után felvágtunk 9. tortánkat, és belevág-
zókat, biztonsági kamerát, társasjátékokat vásároltunk. Az tunk az Egyesület 10. évébe.                                  Bablena Feri
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Szentmisék rendje: 
- Vasárnapi szentmise: az 1. 2. 3. és 4. vasárnap délelõtt 11 

órakor; az 5. vasárnap (július 29.) délután 4 órakor lesz a 
szentmise.        - A hétköznapi szentmisék hirdetve lesznek.

Ünnepeink:
-  Július 7. (szombat) Herencsényi gyalogos zarándoklat.

5 órakor gyülekezõ a templomban, 5:15-kor indulás.
- Július 7. (szombat) Országos cigány zarándoklat Mátra-

verebély – Szentkútra.
-  Július 29. (vasárnap) Szent Anna búcsú Balassagyarmaton.  

A rimóci szentmise délután 4 órakor lesz.

Az elmúlt események képekben
József atya aranymiséje

ELSÕÁLDOZÁS ÚRNAPJA
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