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„Ha bárki meg tudja csinálni, akkor én is. De ha senki nem tudja, akkor nekem kell.  

(Japán közmondás)

’’

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

Augusztus   8. (szerda) Zöld hulladék gyûjtési nap

Augusztus 11-12. SZENTKÚTI ZARÁNDOKLAT

Augusztus 12. (vasárnap) Magyar Kupa megyei selejtezõ

Augusztus 13. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

Augusztus 18-19. Megyei I. osztály: (U19 és felnõtt) bajnoki labdarúgó mérkõzés

Augusztus 20. (hétfõ) SZENT ISTVÁN NAPJA
00

9 Szabadtéri szentmise

Augusztus   22. (szerda) Zöld hulladék gyûjtési nap

Augusztus   25. (szombat) Hollókõ-Rimóc futóverseny

Augusztus   27. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

Szeptember   3. (hétfõ) TANÉVNYITÓ

Szeptember   7. (péntek) Megyei I. osztály (U16): bajnoki labdarúgó mérkõzés

Szeptember 15. (szombat) SZÜRETI

RIMÓCI SP   RTHÍREK

Gõsi Vali

Áldott kenyerünk

Álmodom

az otthon kenyér illatával,

látom nagyanyám hófehér haját,

amit dagasztáskor kendõjébe zárt,

ha elõkerült a nagy sütõlapát, és

langyos cipókkal telt meg a kosár.

Ráncaiban

rejtõzõ, bársony mosolyát

idézi a múltból derengõ õs-erõ,

boldogság, az a tiszta élet,

- szép, áldozatteli -, amely

a fényûzést hírbõl sem ismeri...

Akkor még áldott volt

a szelek játéka, ha a kemencében

a lángot szította. Minden kenyérsütés

újrakezdést érlelt,

a búzából nyert új liszt

maga volt az élet.

Álmodom

néha nagyanyám kezével,

égi áldást rajzol mennyei kenyéren...

A dolgokat nem lehet megváltoztatni…
… csak ha mi változunk meg. Valahol olvastam ezt a sort egyszer, nem tudom, 

kitõl származik. A tegnapi kánikulai napon eszembe jutott, amikor felidéztem, 
hogy 30 évvel ezelõtt, milyen is volt a nyár. Forró és hosszú. A tél meg szintén 
hosszú és nagyon hideg. Hetekig hó borított mindent. Aztán februárban 
kibújtak a hóvirágok, és márciustól kezdett zöldellni a mezõ. Májusba tudtuk, 
hogy nem lesz 30 fok. És aratni Pál-Péterkor kezdtek. A nyári zápor után 
kisütött a nap, friss volt a levegõ, és a forró aszfalt fölött ,,hullámzott” a 
forróság. Ezek mindig így voltak. Minden egyszerû és kiszámítható volt a 
természetben. Mert mi, emberek is egyszerûek és kiszámíthatóak voltunk, és 
ezek a tulajdonságok erények voltak, nem pedig gyengeségek, mint manapság 
hiszik. Megváltoztunk, és megváltozott körülöttünk az élet. A dolgokat nem 
lehet megváltoztatni, csak ha mi változunk. ,,Megváltozott a világ!”- hányszor 
halljuk, mondjuk… Tõlünk változott meg. Persze azt gondoljuk, hogy kis pont 
vagyunk mi a gépezetbe, hol számít a mi egyszerû életünk. Pedig több millió kis 
élet gondolja így. És igen is számítunk. Itt, Rimócon is számítunk, te is, én is, a 
szomszéd is. Nem ér kevesebbet a mi életünk, mint azé, aki nagy helyeken, nagy 
dolgokkal foglalkozik. Nem kell feltétlenül megváltoznunk, legalább is min-
denben nem. Gondok-bajok mindig lesznek, és a sajátunkat mindig nagyobb-
nak fogjuk látni, mint a másét. De nekünk szerencsénk van, mert vannak körü-
löttünk egyszerû és kiszámítható dolgok, ha ezeket nem vesszük észre, nem 
értékeljük, akkor eltûnnek, és átveszi a helyét a káosz. Mert mi magunk is 
rendezetlenné fogunk válni.

Hát ez jutott eszembe a nagy júliusi kánikulába, amikor pihegett mindenki. 
De jó is, hogy júliusban vannak ilyen napok, és este ciripelnek a tücskök! És bár 
a hõség embertpróbáló, ennél nagyobb dolgokat is kibírunk. És kicsit megnyu-
godtam: ha vannak dolgok, amik még kiszámíthatóak és mûködõképesek, 
akkor valamit jól is csináltunk ebben az életben, mert ha teljesen eltûntek volna, 
akkor tényleg vége lenne a világnak!

Derûs, meleg nyár estéket kívánok a Rimóci Újság nevében minden kedves 
Olvasónknak!                                                                                      Kaluzsa Mónika 

Interjú Laczkó Péterrel, a rimóci 
Ifjúsági csapat vezetõjével

Pár napig ismét bajnoknak 
érezhették magukat, aztán jött 
a fekete leves. Hogy élték meg, 
hogy kicsúszott a kezeik közül a 
már megszerzettnek hitt arany-
érem?

Természetesen nagyon meg-
örültünk, amikor megtudtuk, 
hogy a Berkenyének sikerült 
megvernie a ’Novákot – kezdte 
Laczkó Péter. Azonban akkor 
nagyon csalódott mindenki, 
amikor meghallottuk a negatív 

hírt. Az esetet jobban megvizsgálva, volt bennünk egy kis 
megnyugvás, hiszen a versenyszabályzatban elég sok 
minden alátámasztotta, hogy az óvás nem állja meg a 
helyét. Aztán nagyon sok idõ eltelt, és szembesülnünk 
kellett a ténnyel, hogy elveszítettük a bajnoki címet. 
Nagyon csalódottak, mérgesek voltunk és természetesen 
nem értettünk egyet a döntéssel, de mivel csak közvetve 
voltunk érintettek a dologban, így sok mindent nem 
tudtunk tenni.

Most belenyugodtak a történtekbe?

Igazából már nem is tudom. Az elnök úrral folyamatosan 
egyeztettünk, de igazából nem jutottunk dûlõre, hiszen 
nem lenne túl szerencsés magunkra haragítani az egész 
szövetséget. A Berkenyének kellett volna fellebbezni a 
döntés ellen, amelyhez minden segítséget megadtunk 
volna, de õk valamiért nem voltak partnerek ebben.

Két bajnoki cím után egy ezüstéremmel búcsúzik a rimóci 
ifitõl. Milyen szájízzel teszi ezt meg?

Jobb lett volna triplázva elköszönni, de sajnálatos módon 
nem így történt. Az események egyáltalán nem befolyá-
solták a döntésemet. Már korábban megfogalmazódott 
bennem ez az elhatározás. A csapatom és az egyesületem 
felé egyáltalán nincs keserû szájízem, viszont a szövetség-
ben kicsit csalódtam, és egy kicsit mérges vagyok rájuk, de 
ez szerintem érthetõ.

A késõbbiekben még akár vissza is térhet a kispadra?

Ezt egyenlõre nem tudom. Jelenleg a tanulmányaimmal 
szeretnék foglalkozni, szeretném befejezni a fõiskolát, 
aztán majd kiderül.

Melyik a legszebb emléke a mögöttünk hagyott idõszak-
ból?
Erre nagyon nehéz válaszolni. Tizenkét év alatt bõven 
voltak jó és természetesen rossz dolgok is, amelyekkel 
meg kellett birkózni. Ha mindenképp választani kellene, 
akkor az elsõ bajnoki cím megszerzését mondanám, hi-
szen akkor sikerült jelen pályafutásom csúcsára felér-
nem.
Amolyan zárószóként mit üzenne immáron volt 
játékosainak?
Mindig csak elõre tekintsenek, és soha ne adják fel! 
Mindegy, hogy ki, hol folytatja a továbbiakban, mindig 
hozza ki magából a maximumot és akkor eredménytõl 
függetlenül emelt fõvel tud lejönni a pályáról!

Forrás: http://nogradifutball.hu/megye-i/jobb-lett-volna-
triplazva-elkoszonni/

Rácz Adrián a megye I-es ifjúsági 
gólkirály

Megyei I. osztályú 2017/2018-as ifjúsági 
labdarúgó bajnokság góllövõ listája

HELY. GÓLLÖVÕ NEVE GÓL
  1  RÁCZ ADRIÁN 38
10  BALÁZS GERGÕ 15
12  IMRE ZOLTÁN 13
21  SZOLDATICS DÁVID   9
38  BADA NORBERT   5
38  BANGÓ RONALD   5
44  LACZKÓ MÁTÉ   4
51  SZOLDATICS MILÁN   3
60  BESZKID MÁTYÁS   2
60  KÕMÛVES TAMÁS   2
60  PUSZTA ERIK BALÁZS   2
86  CSUKA ZSOLT ATTILA   1
86  JANUSEK DÁNIEL   1
86  SPORNER ADRIÁN   1

Megyei I. osztályú 2017/2018-as
felnõtt labdarúgó bajnokság góllövõ listája

HELY. GÓLLÖVÕ NEVE GÓL
10  KIS PÉTER 13
14  LACZKÓ LÉNÁRD 12
44  BENÉCS BALÁZS   4
44  MATYÓKA MÁRIÓ   4
54  BANGÓ RÓMEÓ   3
66  LACZKÓ ZSOLT   2
66  PERCZE ROLAND   2
66  SZÉP MÁTÉ   2
99  GYENES JÓZSEF   1
99  KORMÁNY RICHÁRD   1
99  MÓCSÁNY ROLAND   1
99  PÁSZTOR BALÁZS   1
99  RÁCZ IVÁN   1
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Ülésterembõl

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-

testülete 2018. július 25-én rendkívüli ülés keretében dön-

tött három pályázat benyújtásáról.

Az egyik az önkormányzatok rendkívüli támogatására 

(REKI), a másik rendkívüli szociális támogatásra került 

kiírásra. A települési önkormányzatok mûködõképes-

ségének megõrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását 

veszélyeztetõ helyzet elhárítására szolgál a REKI pályázat; 

míg a másik lehetõséget biztosít az önkormányzat szoci-

ális rendeletében felsorolt támogatási fajtákra vonatkozó 

támogatás kiegészítésére. A harmadik pályázata települé-

si önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárlásá-

hoz nyújt támogatást.

A pályázatok benyújtásán kívül az intézményi térítési 

díj rendelet módosítására került még sor. Július 1-jétõl a 

Szent Miklós Gondozási Központ fenntartója a Váci 

Egyházmegye jogosult az étkeztetéshez kapcsolódó téríté-

si díjak megállapítására, így az önkormányzat rendele-

tébõl az erre vonatkozó szakaszt hatályon kívül kellett 

helyezni.

Egyebek napirendi pont keretében döntés született a 

Petõfi utca 12. számot érintõ területrendezési eljáráshoz, 

valamint a Rimóc TV mûködtetéséhez szükséges mûsza-

ki tartalom megvalósításához.
dr. László Tünde

jegyzõ

Tájékoztató

2018. július 1. napjától módosításra került sz illetékekrõl 
szóló törvény. A módosítás következtében évente egy 
alkalommal lesz illetékmentes a személyazonosító 
igazolvány és a lakcímkártya kiadására vonatkozó 
eljárás.
Amennyiben egynél többször szükséges a fenti okmá-
nyok pótlása, cseréje, úgy azokért 3. 000.- Ft illetéket 
kell fizetni.
Az ügyfél jövedelmi-vagyoni viszonyai alapján 2018. 
július 1. napjától hatályos illetékköteles eljárás esetén is 
terjeszthet elõ költségmentességi kérelmet.

Továbbra is illetékmentes:
•  az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás;
• az okmányok cseréje, amennyiben az okmány gyártás-

hibás;
• a 18. életévét be nem töltött személyek okmányigény-

lése;
• a csalási állapot változásából eredõ névváltozás miatt 

indult eljárás.
dr. László Tünde

jegyzõ

BALATON SOUND

A rimóci Dj-nek, Ben Nyler-nek 
vagy ahogy jobban ismerik a tele-
pülésen, Oláh Bencének ebben az 
évbenegy internetes szavazásnak 
köszönhetõen sikerült fellépnie a 
Balaton Soundon, ami a nyár egyik 
legnagyobb fesztiválja Zamárdi-
ban. Bencét kérdeztük errõl az 
élményrõl: 

- Idén is megvalósult egy nagy álom számomra. Egy internetes 
szavazáson keresztül sikerült bejutnunk a BALATON 
SOUND-ra, Európa egyik legnagyobb nyári fesztiváljára 
zenélni egy pesti barátommal, Rátkai Zsoltival. 20 döntõsbõl 
mi kaptuk a legtöbb szavazatot az emberektõl. Az egész egy 
felejhetetlen és elmondhatatlan élmény marad, sosem fogom 
elfelejteni, hiszen bátran állíthatom, hogy egy ekkora fellépés 
minden diszkós bakancslistáján rajta szerepel. Gyerekkorom-
ban sosem gondoltam volna, amikor elkezdtem ezt az egészet, 
hogy egy ekkora volumenû eseményen játszhatom a legjobb 
zenéimet a tomboló embereknek, ahol még rimóciakkal is 
sikerült összefutni. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak 
az embereknek akik ebben részt vettek, nélkülük ez nem jöhetett 
volna létre!

Ezúton is gratulálunk Bencének!

Dr. Renner Antal Károly, állatorvos
(1946-2018)

1946. június 8-án született 
Budapesten. Az általános 
iskolát Budapesten végezte.
Tanulmányait a Pesterzsé-
beti gimnáziumban folytat-
ta és ott is érettségizett.
1974-ben avatták állator-
vos-doktorrá, szintén Buda-
pesten.
Egy éves katonai szolgálata 
után, 1975-ben a szügyi 
TSZ-ben, 1976-tól a varsá-
nyi székhelyû „Újkalász” 
MgTSZ-ben dolgozott üze-
mi állatorvosként.

A TSZ megszûnése után 1995-tõl 16 éven keresztül 
önkormányzati állatorvosként dolgozott tovább Rimócón.
Nagyon sokan ismerték, szerették és tisztelték õt orvos-
ként és emberként is.
2011-ben nyugdíjba vonult, nyugdíj mellett vállalkozó-
ként folytatta elhivatott állatorvosi munkáját.
Feleségével, Dr. Róka Klárával 1969-tõl 2003-ban 
bekövetkezett haláláig, 34 éven át voltak házasok.
Gyermekei Péter 1971-ben, Mónika Klára 1977-ben, Kinga 
Barbara pedig 1980-ban született.
2018. június 7-én, egy nappal 72. születésnapja elõtt hunyt 
el szív- és érrendszeri betegségben.

Emlékét megõrizzük.
Béke poraira, nyugodjon békében!

Hírek egy mondatban
- A nyár folyamán folyamatosan karbantartási 

munkákat végeztünk és végzünk településünkön. Az 
óvodában festési és burkolási munkák, a sportöltözõ-
ben és a sportcsarnokban szintén hasonló felújítási 
munkák folynak. Így megújul a sportcsarnok homlok-
zata is.

- Elkészült a Szent Erzsébet téri parkoló ideiglenes ki-
alakítása. A végleges viacoloros burkolatot a jövõ 
évben tervezzük elkészíteni.

- A Hõsök emlékmûvének felújítására benyújtott 
pályázatunkat sajnos nem támogatták.

- A település közúti bevezetõ szakaszára a helység-
névtábla elé, a sebességcsökkentésére felhívó sárga 
figyelmeztetõ csíkokat és a megengedett haladási 
sebességet jelzõ sárga 50-es számot fognak festeni.

- Természetesen rendszeresek lesznek a közúti sebesség 
ellenõrzések is július 2-tól.

- Az Akácos út 1. szám alatti Jelenlétházban költözött a 
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat és az ügy-
segéd is. A szolgálat munkatársai ezen a helyen várják 
az ügyfeleket hétfõi és szerdai napokon.

- Településünk a Palóc Út Klaszter Egyesület tagjaként 
részt vesz egy idegenforgalmi, turisztikai ajánlatcso-
mag kidolgozásában.

- A sportpálya világítás bõvítéseként 8 db új reflektor 
került felszerelésre a pálya küzdõterének korszerûbb 
világítása érdekében. A kialakítást csaknem egészé-
ben az Egészséges Rimócért Alapítvány finanszíroz-
ta.

- A herencsényi zarándoklaton részt vettek: oda és 
vissza is Jusztin Bertalan (Csillaghegyi u.) csak vissza-
felé jött Percze Béla, Bagó Attila, Czerovszki Tibor és 
Bablena Péter.

- Elkészült a Polgármesteri Hivatal ügyfélterében az új 
elválasztófal, amely egy jogszabály elõírás és a haté-
konyabb munkavégzés miatt került kiépítésre.

- Az elmúlt hónapban hatósági ellenõrzések voltak az 
óvodában, a gyerekházban és az önkormányzat köz-
foglalkoztatási programját is vizsgálták.

- Új polcok érkeztek a könyvtárba. Mivel a könyv-
állományunk évrõl-évre gyarapodik, ezért volt szük-
ség az új polcok beszerzésére.

- Július 15-én vasárnap teljesítménytúrát szervezett a 
váci FIT-FUT Egyesület. A túrázók a sportcsarnokból 
indultak és különbözõ hosszúságú gyalogtúra meg-
tétele után ide érkeztek vissza.

- Golyán Gréta képviseli Rimócot a Nyugat-Nógrádi 
Települések Találkozóján augusztus 18-án Tereskén. 
Gréta rimóci népdalokkal lép majd színpadra.

- A hagyományoknak megfelelõen a rimóciak az idén is 
részt vettek a Szent Anna – napi Palóc Búcsún Balassa-
gyarmaton. A menetet a templomból a Palóc Ligetbe a 
Rimóci Rezesbanda kísérte vallásos zenével.

Beszkid János polgármester

Palóc Expedíció túra
2018. 07. 15-én a váci Fitt-Fut Alapítvány 6. alkalommal 

rendezte meg a Palóc Expedíció túráját. A rendezvénynek 
idén is a rimóci sportcsarnok adott otthont. A korábbi 
években „megszokott” õszi kiadós esõzéseket most a 
nyárias napsütés feledtette a túrázókkal, a kedvezõ idõ-
járásnak köszönhetõen rekordszámú résztvevõ volt, a 10 
km-es távot 49-en, a 20 km-t 44-en, a 30 km-t pedig 76-an 
választották, összesen 169-en jöttek el az ország minden 
pontjáról: a legtöbb résztvevõ budapesti volt, de Ózdról, 
Szegedrõl, Debrecenbõl, Békéscsabáról, Tiszaújvárosból is 
érkeztek és örömmel láttuk, hogy néhányan a környezõ 
falvakból is kipróbálták magukat valamelyik távon.   

A 30 km-es távon a leggyorsabb beérkezõ Dinnyés Illés 
Attila volt, aki 4 óra 15 perc alatt futotta végig. 20 km-en 
Nacsa Imre György volt az elsõ 3 óra 16 perccel, a 10 km-
est távot leggyorsabban Czele János és Czele Jánosné tette 
meg 2 óra 24 perc alatt. Baleset szerencsére nem történt, 
mindenki idõben beért saját lábon, senki sem adta fel út-
közben. 

Hollókõn a Pajtakertben finom meggyes-mákos 
rétessel, Varsányban, Nógrádsipeken, Dobos-kútnál és a 
Fogadalmi kápolnánál édességgel és üdítõvel, a célban 
pedig házi lekváros fánkkal és pogácsával pótolhatták az 
elégetett kalóriákat a túrázók. 10 kiló lisztbõl sütöttünk 
fánkot és pogácsát, a fánk népszerûbbnek bizonyult, a kö-
zel 250 darab hamar elfogyott.

A résztvevõk között sok a visszatérõ, akik évrõl-évre 
eljönnek, várják a túrát, 
megszerették a vidéket, és 
reméljük más alkalomból is 
ellátogatnak majd a kör-
nyékre felfedezni a Cserhát 
szépségeit. 

Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani Rimóc 
Község Önkormányzatának a 
helyszínért, Burik-Vincze 
Ágotának, Golyán Istvánnak, 
Beszkid Jánosné Valikának!

Forgács Brigitta 
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Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

A Napraforgó Gyerekház a júliusi hónapban sem 

okozott csalódást látogatóinak. Rengeteg programban 

bõvelkednek hétköznapjaink, melyekkel próbálunk 

mindenkinek kedvezni és örömet okozni. Próbáljuk úgy 

alakítani programjainkat, hogy változatosak és 

figyelemfelkeltõek legyenek. Ilyen programunk volt 

például a Roma hagyományõrzõ nap. Amely nagy örömet 

okozott nem csak a Gyerekházat rendszeresen látogató 

gyermekeinknek és szüleiknek, hanem a táncos lányoknak 

is. Már messzirõl lehetett hallani a vidám muzsikát és a 

hangos kacajokat. A kicsik tátott szájjal nézték a gyönyörû 

ruhába öltözött lányokat. Volt, aki meg is szerette volna 

tanulni ennek a szép táncnak a lépéseit. Õket tanítgatták, 

vezetgettek, karjukba vették és úgy táncoltak velük a 

lányok. Mi is, a gyerekház dolgozói el voltunk képedve a 

fiatalok ügyességén és tehetségén. Nagyon szépen köszön-

jük, hogy eljöttek hozzánk és élményt adtak nekünk. 

A nyáron nagyon sok kisgyermeknek ünnepeljük a 

születésnapját. Ilyenkor díszbe öltöztetjük a Gyerekházat, 

sütünk egy nagy születésnapi tortát, gondoskodunk a 

szülinapos kisgyermek ajándékáról és izgatottan várjuk az 

ünnepeltet és a vendégeket. Ilyenkor együtt énekelünk, 

táncolunk és mulatunk. Sok szülõtõl halljuk, hogy a kicsik 

mennyire várják a szülinapi zsúrt. Már napokkal elõtte 

kérdezgetik mikor jöhetnek, kik lesznek ott, milyen tortát 

fognak kapni. Egy-egy születésnap alkalmával jó sokan 

összegyûlünk, hogy együtt ünnepelhessük gyermekein-

ket. Szerintem a Gyerekház és a programok egy kitûnõ 

alkalom a szülõknek is, hogy kicsikét kikapcsolódhassa-

nak, beszélgethessenek. Van egy kapocs a szülõk között, 

vannak akik összebeszélnek kinek mikor van egy kis 

szabadideje, egyeztetnek és együtt jönnek. Nagyon sokszor 

belefeledkezünk a mindennapi gondjainkba, monotonitás-

ba. Ilyenkor nagyon jó egy pár órányi kikapcsolódás. 

Augusztusban is bõvelkedni fogunk programokban. 

Tervezünk egy nagy kirándulást, lesznek szülinaposaink 

is, babamasszázsra várjuk a babákat és édesanyákat. Tele 

leszünk hasznos és érdekes programokkal egyaránt! 

Nagyon sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Erdélyi Anita

Akiér t a harang szólt...

VV

Gólyahír: Jusztin András Ipoly

2018. július 11.

Szülõk: Horváth Dorottya és Jusztin Péter

Õrizzétek a békét!
Szent Annának hívei
Gyertek õt köszönteni
Tiszta szívvel lélekkel
Áldjuk õt nagy örömmel

Nyitotta meg az idei Palóc búcsú szentmiséjét id. Bablena 
Ferenc éneke a balassagyarmati Palóc Liget szabadtéri szín-
padán július 29-én vasárnap. A szép számmal megjelent, 
viseletbe öltözött palóc falvak képviselõin, a Rimóci Rezes-
bandán, Holecz Istvánnén és a Szent Felícián kóruson kívül 
fõcelebránsként megtisztelte a rendezvényt Dr. Beer Miklós 
váci megyés-püspök atya is.

„Püspöki szolgálatom végén tartozom annyival, hogy 
megköszönjem az elmúlt 15 esztendõ szeretetét” – kezdte a Szent 
Anna tiszteletére megrendezett búcsú prédikációját a püspök 
atya. Az ebbéli minõségében valószínûleg utolsóként celebrált 
balassagyarmati szentmisén ajándékot is adott a szép számmal 
megjelent híveknek. Azt az útmutató lelki ajándékot nyújtotta 
át, mely talán egész életét áthatotta: „Keresd a békét, s járj annak 
útján!” Gondolatai közt kiemelte, hogy idén a családok évét 
ünnepeljük. A családot, mely a békét árasztja. Ezt kaptuk Isten-
tõl és ezt kell továbbadnunk. Rövid, de tartalmas prédikációját 
Böjte Csaba atya elgondolkodtató mondataival zárva köszönt 
el a hívektõl:

„Ne azon keseregjünk, amin nem tudunk változtatni! Annak 
örüljünk, amit meg tudunk tenni! Ha holnap világ vége lesz, akkor ma 
még ültess fát és dicsérd meg az asszony fõztjét, mert holnap ezt már 
nem teheted meg.”                                                                         -pn-

Augusztus elsõ hete világszerte az 
anyatejes táplálás világhete

A Szoptatás Világhetének 2018-as mottója: Szoptatás: az élet 
forrása. Az anyatej az a táplálék, amely szinte minden megszüle-
tett gyermek számára elérhetõ, nem igényel tárolást, szállítást, 
olcsó, megfelelõ hõmérsékletû, bármikor kéznél van, biztosak 
lehetünk abban, hogy nem romlik meg. A legideálisabb fejlõdést 
biztosítja az újszülött számára, megalapozza az egészséges im-
munrendszerét és nemcsak testi, de lelki táplálék is.

Az elsõ pillanat, amikor születendõ gyermeked kézbe vehe-
ted és a számára az életet biztosító anyatejet kínálod neki, min-
den anya életében meghatározó, felejthetetlen élmény. A szopta-
tás nehéz, az anyai szervezetet igénybe vevõ feladat, de az anya-
ság legszebb, legbensõségesebb, semmihez sem hasonlítható 
boldog idõszaka. Kérjük az édesapákat, a családokat és a baráto-
kat, hogy ünnepeljék, köszöntsék, segítsék és támogassák velünk 
együtt a szoptató anyákat.

Egy kedves kis történettel szeretném az édesanyákat és a 
leendõ édesanyákat köszönteni a szoptatás világnapja alkalmá-
ból és kívánunk mind az anyukáknak, mind az apukáknak 
nagyon sok örömöt, boldogságot gyermekeikben.  Egyszer egy 
gyermek megszületni készült, és így szólt az Istenhez:

,,Azt beszélik, holnap leküldesz a Földre, de hogyan fogok 
élni ott, hisz kicsi és védtelen vagyok?

Isten azt válaszolta: A sok angyal közül kiválasztottam neked 
egyet, aki várni fog téged és vigyázni fog rád.

De itt a Mennyországban nem csinálok mást, csak énekelek 
és mosolygok. ... Erre van szükségem, hogy boldog lehessek - 
mondta a gyermek.

Isten így felelt: Az angyalod mindennap fog énekelni neked. 
És érezni fogod a szeretetét, és boldog leszel.

És hogyan fogom megérteni az embereket, ha nem értem a 
nyelvüket? - kérdezte a gyermek.

Az könnyû! Az angyalod meg fogja tanítani neked a legszebb 
és legédesebb szavakat, amiket valaha is hallani fogsz, és az 
angyalod türelemmel és gondossággal meg fog tanítani beszélni 
- válaszolta Isten.

A gyermek felnézett Istenre és így szólt: És mit fogok tenni, 
ha veled akarok majd beszélni?

Isten rámosolygott a kisdedre és azt mondta: Az angyalod 
össze fogja tenni a kezeidet, és megtanít imádkozni.

A gyermek kissé szomorúan folytatta: Úgy hallottam, hogy a 
Földön rossz emberek is vannak. Ki fog engem megvédeni tõlük?

Az Isten megölelte a gyermeket és azt válaszolta: Az angyalod 
óvni fog téged akkor is, ha az az élete kockáztatásával jár.

A gyermek elszontyolodva nézett maga elé és így szólt: De 
mindig bánatos leszek, mert nem láthatlak téged.

Isten ismét megölelte a gyermeket: Az angyalod mindig 
beszélni fog neked rólam, és meg fogja mutatni, hogyan juthatsz 
vissza hozzám, habár én mindig melletted leszek.

Ekkor, bár nagy békesség volt a Mennyben, már hallani lehe-
tett a földi hangokat. A gyermek sietve kérdezte: Istenem, ha 
most mennem kell, kérlek, áruld el nekem az angyalom nevét!

És ekkor Isten így válaszolt: Az angyalod neve nem fontos. 
Egyszerûen így fogod hívni: Édesanya!”

Bada Fernandó - 2018. július 21.

Szülõk: Bada Amanda és Pikács Dávid

Erdélyi István
1931-2018

István király út 76.
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ISKOLAI HÍREK
A szálláshely a Tarna patak mellett, a gyalogtúrás tanös-

vények bejáratánál található. A szobák elfoglalása és a ki-

csomagolás után elfogyasztottuk az ízletes ebédet, majd rövid 

tájékoztató és játékos pihenõ után jött a várva várt gyalogtúra.
Az Ilona-völgyi tanösvényt jártuk végig, ahol tanulmá-Erzsébet tábor nyoztuk a természeti kultúra növényeit, felfedeztük a honos 

növény és állatvilágot. Megcsodáltuk a bejáratot jelzõ székely 
A Rimóci Szent István Általános Iskolában ismét elérkezett a 

kaput, a Rákóczi-fát, a Mária–képoszlopot, majd utunkat 
nyár. Az Erzsébet táborok pályázati lehetõségének jóvoltából az 

hangulatos rétek és 100 éves vadgesztenyékkel, hársakkal 
idei évben is táborozhatott 46 alsó tagozatos diákunk az Erzsé-

övezte területen folytattuk. Megnéztük a Szent István csevice 
bet tábor Habzsoljuk az élvezeteket! címû táborában 2018. július 

kerekes kutat, a hatalmasra nõtt fenyõerdõt, majd egy–egy 
2-6 között.

pihenõhelyen szusszantunk is.
A program ténylegesen megfelelt a táborunk címének:

Késõbb már egyre fokozódott az izgalmunk, hiszen szoro-
A hétfõi napon délelõtt csapatokat alakítottunk, csapatépítõ 

san a patak mellett haladva keskenyebbé és kövesebbé vált az út. 
játékokat játszottunk, majd délután a gyerekekkel szalvétatech- Így kapaszkodtunk fel a vadregényes, sziklás völgyben egészen 
nikával képeket készítettünk és dekorgumiból, gipszfigurákból az Ilona-vízesésig, amely hazánk legnagyobb szintkülönbségû 
hûtõmágnest csináltunk. természetes vízfolyama. A visszafelé vezetõ úton kipróbáltuk a 

A keddi napon a reggeli busszal Szécsénybe utaztunk, ahol visszhangrétet, fûbabát készítettünk, különleges alakú köveket 
kisétáltunk a Liget Lovardába. Itt szaladgálhattunk, bújócs- gyûjtöttünk.
kázhattunk, hempereghettünk a hegyoldalban, szalmabálákat Igazán büszkék voltunk magunkra, hiszen a 11 km 
mászhattunk és ugrálhattunk, miközben lovakkal foglalkozhat- hosszúságú túrát minden zokszó és probléma nélkül tettük 
tunk, simogathattuk, etethettük õket és rengeteget lovagolhat- meg. Egy kis felfrissülés után jól is esett a vacsora!
tunk. A lovaglás után a finom éttermi ebéd következett, melyet a Lefekvésig a program játék és tánc, valamint a táborban 
Gastron-M Kft biztosított számunkra a régi Omnia épületében lévõ csoportok tagjaival való ismerkedés, kapcsolatteremtés 
Ezt egy óriási séta követte a történelmi belvárosban, ahol meg- volt.
néztük a templomokat, a kastélyt, a várfalakat a rondellákkal, a A második napon délelõtt ellátogattunk Gál István 

üvegcsiszoló mûhelyébe, ahol megnézhettük a kézzel csiszolt tömlöcbástyát és a romtemplomot. A kastélykertben fényképez-

kedtünk, megcsodáltuk a kertben álló fát, mely alá elbújtunk és termékkészítés folyamatát. Kiállítótermében megcsodáltuk az 

ólomkristály, valamint az apróvadas és nagyvadas termékeket, igazi érdekességeket találtunk! A nap végére nagyon elfárad-
pohár-és vázakészleteket. Ezután Parádfürdõ központi részét tunk és a fagyizás után már alig vártuk a hazaérkezést.
barangoltuk be.A szerdai napon Balassagyarmatra kirándultunk, ahol elõször 

A délután folyamán Egerbe utaztunk, ahol terjedelmes pattogatott kukoricázással összekötve megnéztük a Ferdinánd 
séta során megtekintettük a Dobó teret, az Eszterházy teret, a címû mesét 3D-ben a moziban, majd ugyanitt pizzaebédet és ször-
Bazilikát, a történelmi belvárost és a híres várat. Felelevenítettük pikét ebédeltünk. Ezt követte a Nyírjesi Vadaspark és Füvészkert 
a várral és védõivel kapcsolatos történelmi ismereteinket, lelki megtekintése, ahol nagy élményt jelentett számunkra az állatok 
szemeink elõtt szinte lejátszódott a történet. A gyerekek a megismerése, etetése és simogatása.
rengeteg látnivalótól és a hosszúkirándulástól igencsak elfárad-A csütörtöki napon sem nagyon pihentünk, hiszen kimen-
tak. Ezután a nagy melegben elfogyasztott jégkása igazi hûsítõ tünk a Mocsolyásba, ahol Golyán Laci bácsi és családja jóvoltá-
hatású volt. Autóbuszunk a Gárdonyi Géza Színháznál várt ból kecskesajtokat kóstolhattunk, valamint teheneket, kecskéket 
minket.és kis borjúkat simogathattunk. Visszaérkezés után odatettük az 

Egy kis utazás után megálltunk Sirokon és felkapaszkod-
üstöt és elkészítettük bográcsgulyásunkat, mely nagyon ízletes-

tunk a vulkáni csúcson magasodó várhoz. Igaz, hogy a nyitva-
re sikerült.

tartási idõt már lekéstük, így a festõi környezetben lévõ, kaza-
A pénteki napon délelõtt a népi játszótéré volt a fõszerep, 

matarendszerérõl híres várromot kívülrõl jártuk be. Ez is nagy 
ahol kipróbálhattuk ügyességünket, kitartásunkat, tudásunkat 

teljesítménynek számított, és a gyönyörû kilátás kárpótolt min-
és rátermettségünket. Megismerhettük saját határainkat, mi-

ket.
közben jókat nevettünk, szórakoztunk, ügyesedtünk és fejlõd-

A vacsora után a sportolás, a játék kapott fõszerepet, 
tünk. Délután a parasztolimpia eredményhirdetése és a tábor-

valamint a tábor többi lakójával együtt karaoke elõadás részesei 
zárás következett, mely méltón zárta a hetünket. is lehettünk.

Nagyon izgalmas, mozgalmas és szórakoztató hetet töltöt- A harmadik napon a frissítõ mozgás és a reggeli után 
tünk együtt és bízunk benne, hogy a jövõben is lesz lehetõ- puzzle játékkal elevenítettük fel az elmúlt napok során 
ségünk pályázni, és az Erzsébet táborok jóvoltából hasonló látottakat, hallottakat, majd szabadtéri termésképet készítet-
hasznos idõtöltést biztosító programokat megvalósítani. tünk.

Nagyné Mákos Izolda Ezután ellátogattunk a mûemlék jellegû, eklektikus stílusú 

Cifraistállóba, ahol a belsõ teret is vörös márvány fedi. A kis 

történeti bemutatást a kedvenc gyermekprogram követte: a Parádfürdõn táboroztuk
ménes megtekintése és a lovak simogatása. A Kocsi múzeum 

tulajdonosváltás miatt sajnos zárva volt.A Nemzeti Tehetség Program (NTP-KNI-17-0012) Többet, 
Az ebéd és a búcsúzás után közös élmények, tapasztalatok pontosabban, gyorsabban! Címû nyertes pályázatának 

sokaságával indultunk haza.kiegészítõ tevékenységeként az idén is 3 napos komplex 
Mindenki szinte egyszerre mondta:tehetséggondozó tábor szervezését vállaltuk. Az idõpont: 
- De kár, hogy már vége a táborozásnak! Ugye máskor is június 6-7-8. Kis csapatunk szerdán reggel izgalommal telítve 

eljövünk?indult útnak Parádfürdõre, ahol központi helyünk a Kaland-vár 
Elõzetes terveink szerint így lesz.Turisztikai és Ifjúsági Programszervezõ Egyesület által mûköd-

Versegi Zoltánnétetett ifjúsági tábor volt.

Rimóc TVMit gondol?
Hiányzik Önnek a Rimóc TV?A településsel kapcsolatos témákban kérdeztünk meg helyi-
G.M.: Igen, nagyon hiányzik.eket, mi a véleményük a következõkrõl:
O.B.: Nekem személy szerint nem igazán, mivel nem sokat 

Falunap néztem, csak amikor mamámhoz bementem, na, neki hiányzik.
G.I.: Igen, szerettem értesülni a faluban történt eseményekrõl, Mit vár a falunaptól? Mit látna szívesen a falunapon?
hírekrõl.Golyán Miklósné (Temetõ út 58.): Jó idõt várok! Több nép-
G.V.J.: Igen.mûvészeti dolgot szeretnék látni.
G.M.M.: Én nem néztem, de sok idõs embernek hiányzik.Oláh Bence (Virág út 14.): Mint mindig a legjobbakat, én azt 

hiszem minden adott lesz ahhoz, hogy az emberek jól érezhes-
Mi tetszett benne, és mi nem? Mit látna szívesen benne?sék magukat idén is.
G.M.: A régebbi felvételek tetszettek benne, mehetne benne Golyán István (Akácos út 3.): Jó hangulatot várok a falunaptól, 
más is. Több ima, templomi közvetítések.jó zenéket és sok embert!
O.B.: Azt hiszem a képeken kívül 1-2 videós összeállítás is Gálné Vincze Judit (Szécsényi út 7.): Szórakozást, kikapcsoló-
elférne az eseményekrõl.dást várok.
G.I.: Tetszett benne minden. Több sport hírt látnék szívesen a Bárányné Mócsány Mónika (Bem apó út 4.): A falunaptól azt 
rimóci csapattal kapcsolatban.várom, hogy sokszínû, szórakoztató legyen, sok érdeklõdõt ide-
G.V.J.: Információt kaptunk a faluban történõ eseményekrõl.vonzzon az amúgyis sivár kis falunkba. Eddig részben meg is 

történt. Ha nem, az nem a szervezõk, hanem a begyepesedett G.M.M.: Legyen benne sok videó a faluról, a faluban történt 
eseményekrõl, régi dolgokról. Biztos van sok embernek régi rimóci nép nemérdeklõdése miatt volt.
videó, elsõáldozás, falunap, régi esemény, amivel sokan vissza 

Mik voltak az eddigi tapasztalatai, élményei a korábbi falu- emlékeznének a régi dolgokra.
napokkal kapcsolatban?
G.M.: Kevesebb a mûsor az utóbbi idõkben, elején többen vol- Legyen-e folytatása?
tak, több volt a falusi szereplés. G.M.: Persze! Legyen folytatás, mert nagyon jó.
O.B.: Személy szerint nagyon kedvelem a falunapot, gyerek- O.B.: Igen, legyen, hiszen az idõsebbek egyik kedvenc csator-
korom óta mindig izgatottan várom, pár éve, mint fellépõ is az nája véleményem szerint, fõleg a Mária Rádió miatt.
esti bulin. G.I.: Igen, szerintem mindenképp legyen folytatása!
G.I.: Eddigi tapasztalataim nagyon pozitívak voltak a G.V.J.:  Igen, legyen folytatás.
falunapokkal kapcsolatban. Jó hangulat, jó zene és jó társaság G.M.M.:  Igen,legyen.
fogadott! A legjobb élményem az volt, amikor hallottam Kaczor 
Ferit élõben! Nagyon jó hangulatot varázsolt! Rimóci Újság
G.V.J.: Az eddigi falunapok jó hangulatban teltek. Minden 

Mit gondol a Rimóci Újságról?generáció számára van mûsor.
G.M.: Jó tájékozódni a faluban történõ dolgokról és, hogy hol B.M.M.: Lehet itt fellépõ akár ki. Akit nem érdekel, az nem 
tart a falu.megy el. Azért a környezõ falvakat elnézve, mert én szeretek 
O.B.: Szeretem az újságot, minden hónapban elolvasom benne rendezvényekre járni, úgy sikeres a falunap, ha a közösség is 
a számomra fontos dolgokat.részt vesz benne és akarja.
G.I.: Igen, szeretek értesülni a faluban történt eseményekrõl, 
hírekrõl.Érdemes-e megszervezni a falunapokat? 
G.V.J.: Véleményem szerint jó, hogy van, mert tudósít a G.M.: Az öregebbek már nem nagyon járnak le, lehet, hogy a 
faluban történõ eseményekrõl.fiatalabbaknak jobban megéri lemenni.
G.M.M.: Nekem tetszik.O.B.: Mindenképpen érdemesnek találom a megszervezését, 

hiszen nagyon sokan csak erre az eseményre kívánnak eljutni a 
Jó-e, hogy van? Mi hiányzik belõle? Mit szeretne benne látni?faluból vagy a környékrõl. Számomra és az emberek számára 
G.M.: Jó, hogy van, jó képek vannak benne. Lehetnének benne fontos, hogy legyenek ezek a programok a falu életében.
régi családi fotók és süteményes recepteket is szívesen látnék.G.I.: Szerintem 100%-osan érdemes megszervezni a falunapot, 
O.B.: Én úgy gondolom minden meg van benne, ami egy falusi mert a falu emberei össze gyûlnek és jól érzik magukat!
lapban benne kell, hogy legyen, és biztos vagyok, hogy minden-G.V.J: Igen, szerintem nagyon érdemes megszervezni.
ki talál benne magának érdekes részt, fejezetet.G.M.M.: Épp ezért a sok negatív ember miatt kell folytatni. 
G.I.: Mindenképp jó, hogy van, sok ember szereti és vásárolja Ezért külön köszönet a szervezõknek. Én személy szerint a 
is. Színesben jobban mutatna számomra. Szerintem minden fõzõversenyt a falunappal kötném össze, sokkal több érdeklõdõ 
információ megtalálható benne, amire szükség van. Úgy jó, lenne.
ahogy van!
G.V.J: Nagyon jó , hogy van. Semmi nem hiányzik nekem belõle.Milyen javaslata, ötlete van a falunapokkal kapcsolatban?

G.M.: Mint említettem több falusi, népmûvészeti szereplés 
kellene. Egyéb javaslat ezekkel,vagy más témákkal kapcsolatban?
O.B.: Talán a hirdetést lehetne kicsit jobban megnyomni. G.M.: Utakat lehetne javítani, több tisztaság kellene a faluba, a 
G.I.: A javaslatom az, hogy mindenki számára legyen elérhetõ kertet rendbe tehetnék az emberek.
internet hálózat (WIFI) a helyszínen. O.B.: Nincs egyéb javaslatom.
G.V.J: Több mûsort a fiatalok részére. G.I.: Javaslatom nincs, számomra megfelel.
G.M.M.: Javasolnám, hogy a színpad a sportcsarnok oldalánál G.V.J: Minden megfelel, nincsen semmi javaslatom!
hûvösebb lenne, az elõadók nem maguknak meg az üres székek- G.M.M.: Nagyon várom a mostani falunapot, jónak ígérkezik.
nek adnák a mûsort. De ezt már nagyon sokat mondogattam, de 
egy fecske nem csinál nyarat. Ulviczki Mariann, Virág Tifani



RIMÓCI ÚJSÁG2018 AUGUSZTUS 5RIMÓCI ÚJSÁG12 2018 AUGUSZTUS

mozgáson, a tárgyalkotáson és a játékon keresztül Gazdagodott az iskola fejleszthetõk, taníthatók. Ezért úgy gondoltuk, hogy a 
logikai, közismereti tantárgyakhoz kötõdõ gazdagító 

eszköz-és játéktára programokon keresztül megszerzett tudás beépíthetõ az 
interperszonális kapcsolatokba, kézmûves foglalkozá-
sok és az ezekhez szervesen kapcsolódó mozgásos Az NTP-TFJ-17-0011Játszva fejlõdni, gondolkodni, 
játékokba. A fejlesztõ játékok, társasjátékok, logikai-gazdagodni! címû eszközpályázat beszerzései lassan a 
matematikai gondolkodást fejlesztõ kártyák, síkban és végéhez közelednek. Pályázatunk keretében a logikai, a 
térben építhetõ elemek, építõ és szocializációt elõsegítõ térbeli- vizuális és az interperszonális területek 
eszközök, valamint a tablók, könyvek, segédanyagok fejlesztését segítõ eszközöket igényeltünk 1.500.000 Ft 
nagy része már megérkezett intézményünkbe.értékben. Az alsó tagozatos gyermekeink leginkább a 

Itt még elõre köszönnek a községbe látogató, a faluban meg-Irány a természet! forduló jó szándékú idegennek és ha lehet ilyet mondani na-
gyon szép a temetõ is.

Stílszerûen ez a neve annak a salgótarjáni csoportnak, amely- Rimóc bemutatásáért köszönet Beszkid János polgármester-
nek tagjai kéthetente a megye egy egy szép területével, egy egy nek, a szép látnivalókért és szívélyes fogadtatásért  Rimóc 
településével és környékével ismerkedik meg, fotózással egybe- lakosságának, és nem utolsó sorban a bemutatóért Déska 
kötve. Bertalanné,  Margitkának is.

Így volt ez a múlt hónap 21- én, szombaton is, amikor a A nap Rimócon kezdõdött, de nem itt ért véget (még a fele 
Cserhátba, ezen belül Rimóc községbe látogattak el, ott kezdték sem) , hiszen a csoport elõtt még ott állt a 17 km-es táv gyalogos 
a napot. megtétele Rimóc-Fogadalom kápolna- Nógrádsipek- Hollókõ 

A kilenc fõs csoportot Beszkid János polgármester fogadta a útvonalon.
dr. Manga János Közösségi Ház elõtt. A kölcsönös üdvözlések Összességében a nap nagyon jól sikerült, maradandó élmé-
után beszélt Rimóc régi - és közelmúltjáról, valamint jelenérõl is. nyeket adott, és Rimócnak nyolc újabb barátot szerzett. Azért 

Az ismertetõ után a polgármester megkínálta a túrázókat nyolcat, mert e sorok írója, Rimóc község szülötte, aki büszke 
valódi rimóci szilvapálinkával, az üvegben maradottat pedig jó rimóci származására, a mai napig és mindig rimócinak érzi és 
szívvel átadta a túravezetõnek azzal a felhívással, feltétellel, vallja magát.
hogy útközben szíverõsítõnek kell alkalmazni. Végezetül még annyit, hogy ez év szeptember 23-án (vasár-

Ezután került sor Rimóc nevezetességeinek, jellegzetességei- nap) reggel újabb gyalogló csoport érkezik Rimócra, ahol a 
nek  sétával történõ bemutatására. községgel való ismerkedés után 13 km-es, nem túl nehéz, 

A Sportcsarnok melletti, palóc nap-számos asszonyt ábrázoló gyalogos körtúra következik a Rimóc-Fogadalom kápolna-
szobor és a Trianon emlékmû után a Kõkereszt megtekintése Sajgói nyereg-Tábi tó- Varsány-Rimóc útvonalon.
következett, majd a lengyel barátok által hozott, Beszkid Andor Kedves Rimóciak!
emlékére készült tábláé. Lehet csatlakozni, el lehet kezdeni a gyalogtúrázást a környé-

A Fõketõ Múzeum bemutatása most kimaradt, helyette sike- ken is, a feltételek adottak. Az egészségért megéri!
rült bejutni a templomba, ahol épen az oltár díszítése folyt.

Dr. Laczkó Zoltán túravezetõ
A Szent Erzsébet tér szép rózsáinak megcsodálása után 

(melyet a helyi plébános gondoz) a csoport a közeli temetõben 
rótta le kegyeletét a tragikus körülmények között elhunyt 
korábbi polgármester, Beszkid Andor síremlékénél.

Ezután a csoport visszatért a közösségi házhoz, ahol búcsúzó-
ul a polgármester 2-2 nagyméretû, Rimócot ábrázoló képeslapot 
adott át a csoportnak.

A korábbi évekkel ellentétben most nem volt megbeszélve 
Déska Bertalanné, Margitkával, hogy az általa készített nagyon 
szép népviseleti ruhákat a csapat megcsodálja esetleg fényké-
pezi is.

Ennek ellenére egy véletlen, utcabeli találkozás után már nem 
volt kérdéses, hogy a programból ez sem maradhat ki.

A rimóci program, a tervezett idõhöz képest hosszabbra 
sikerült, de az egységes vélemény szerint nagyon megérte ide 
eljönni (máskor is szívesen jönnek), a község nagyon rendezett, 
igényes lakói vannak és van mire büszkének lenniük.

Aki rohan, azt az idõ szorítja, aki zarándokol, azt az idõ tágítja.A Szentkúti zarándoklat mottójára
Aki menekül, önmaga elõl fut, aki zarándokol, önmaga felé tart.

Évtizedek óta rimóci hagyomány, hogy Nagyboldog-
Aki menetel, másokhoz igazodik, aki zarándokol, saját ritmusára asszonyhoz közel esõ hétvégén gyalogos zarándoklat indul 
jár.egy õsi magyar Mária kegyhelyre a Mátra szívében fekvõ 
Aki túrázik, teljesít, aki zarándokol, teljessé lesz.Szentkútra.  Fogadalom, hálaadás, kérés, köszönet vagy csak a 
Aki kirándul, kikapcsolódik, aki zarándokol, bekapcsolódik. kíváncsiság, ami miatt elõször vállaljuk az utat, de szerintem, 
Aki sétál, nézelõdik, aki zarándokol, befelé figyel.aki egyszer átéli és megtapasztalja azt a kegyelmet, amit a 

zarándoklat során kapunk, mindig vágyódni fog arra, hogy újra Aki bóklászik, céltalan, aki zarándokol, célra talál.
és újra megtegye a közel 26 km-es utat.  Ha úgy érzed, hogy Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van. 
szeretnél te is a zarándoklat által kapott kegyelmekben része- És persze mindig van, aki szeretne, de betegség, munka egyéb 
sülni, ha van kérésed, amit a Szûzanya elé vinnél, ha szeretnél fontos elfoglaltság miatt nem tud velünk tartani. Õket arra 
hálát adni, köszönetet mondani, itt a lehetõség. Vannak kérjük, hogy imával kísérjék utunkat. Természetesen mi is 
könnyebb részek, emelkedõk, lankák úgy, mint az életben is. imádkozunk értük. Hiszen a legfontosabb, hogy békesség és 
Elfáradunk? Biztosan. De hidd el megéri, a fáradtság meg- szeretet legyen a szívünkben, családunkban, községünkben. 
hozza a gyümölcsét. Az út során van lehetõség imádkozni, 

Ha a hitünk megõrizzük, összetartunk és nem ellenségeske-
énekelni, de van csend is ahol lelkileg feltöltõdhetünk. Van 

dünk akkor lesz jövõje Mária országának, lesz jövõje ennek a lehetõség beszélgetésre, jókedvre, viccelõdésre. Szerintem, 
kis falunak. Találkozzunk augusztus 11-én szombaton hajnali akik az évek során részesei voltak a zarándoklatnak, minden-
5 órakor a rimóci templomba, hogy minél többen átélhessük a kinek van valami felejthetetlen emléke, amit az út során 
szentkúti zarándoklat kegyelmét, áldását. Ne feledd Téged is szerzett. De ne felejtsük el, hogy ez az út fõként zarándoklat,és 
hív és vár a Szûzanya !!! Tarts Velünk !!a zarándoklatfelelõsséggel jár, mint ahogy ezt a következõ kis 

a zarándokok nevében: Perczéné M Gyöngyivers megfogalmazz:
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A gyerekek, de a jelenlévõ szülõk is elragadtatással AZ ALSÓNÉMEDI meséltek, és mesélnek a Rimócon töltött napokról, az itt élõ 
emberek kedvességérõl. Mindenkinek tetszett a sport-VÁNDORTÁBOR RIMÓCON
csarnok, annak környéke, és a rendezett falu képe. Hálásak 
vagyunk Rimócnak, a rimóci embereknek a „rimóci” vendég-

Alsónémediben hagyománya van a nyári vándortábor-
szeretetért! Köszönünk minden ajándékot, támogatást! 

nak: az idei már a 44. volt a sorban. Ezek a táborok minden 
Köszönjük az útravalóul kapott almát Juhász Vince bácsinak, 

évben Magyarország egyik szép tájegységét barangolják be, 
a rimóci nyulas malomkalácsot Beszkid Józsefnének! A 

általában a hegyvidékeket, hiszen Alsónémedi az Alföld 
vándortábor 10 évvel ezelõtt volt Rimócon. Annakidején mi 

szélén híjában van a domboknak.  2014-ben határoztuk el, 
„avattuk fel” a Varsányi úti szállást. Reméljük, a következõ 

hogy a táborok az Országos Kéktúra útvonalát követik: 
látogatásig nem kell 10 esztendõt várnunk. Köszönünk 

abban az évben a Zempléni hegységbe, 2015-ben a mindent!
Börzsönybe, 2016-ban a Bakonyba, 2017-ben a Kõszegi Kotán Miklós, Benkó Péter – az Alsónémedi Széchenyi István 
hegységbe, idén pedig a Cserhát dimbes-dombos vidékére Általános Iskola tanárai
kirándultunk. Július 3-án Romhányba érkeztünk, majd három 

éjszakát követõen Szandára gyalogoltunk, onnan pedig 

július 8-án, vasárnap érkeztünk Rimócra. Ezen a napon esett 

az esõ, és már Nógrádsipek elõtt, illetve Sipek és Rimóc 

között is megtapasztaltuk a cserháti „vendégmarasztaló” 

sarat – s nagyon nehézzé váltak a lépések... A focipályán 

lévõ öltözõben a Szent József Katolikus Férfiszövetség 

tagjai finom vacsorával vártak. Nagyon hálásak vagyunk, 

mert a férfiszövetség tagjai vasárnapjukat feláldozva 

dolgoztak azért, hogy egy csoport fáradt vándor jóllakottan 

térjen nyugovóra. Mivel hétvége volt, és körülbelül a tábor-

ban eltöltött idõ közepe felé jártunk, ezért nagyon sok szülõ is 

meglátogatott minket, pontosabban a gyerekeket. Jó volt 

látni, és megtapasztalni a férfiak vendégszeretetét, hogy a 

szülõk is, gyerekek is megérezhettek valamit abból a csodá-

ból, amit úgy nevezünk: rimóci vendéglátás. Hálásak va-

gyunk a katolikus férfiak csoportja megjelent tagjainak, 

köszönjük Bablena Péter, Id. Beszkid József, Szabó Vilmos, 

Koczka Csaba, Percze Béla, Czerovszki Tibor önzetlen 

segítségét. Jusztin Péterné Hédike néni és Benkó Jánosné 

jóvoltából desszert is került az asztalra! Hálásak vagyunk 

érte! Köszönjük Beszkid János polgármester úr kedves-

ségét, szép szavait, támogatását és segítségét a három nap 

folyamán.

Hétfõn délelõtt „Rimóc-ismereti” vetélkedõ volt a 

gyerekekbõl alakult csapatok között. Egy 30 feladatból álló 

menetlevéllel kellett felderíteniük Rimóc jellemzõ adatait, 

épületeit, nevezetességeit. Köszönjük Mindazoknak, akik 

segítettek a gyerekeknek a feladatok megoldásában! Meg-

tekintettük a Fõkötõmúzeumot, - köszönet érte Virág 

Lászlónak! Délután Hollókõn megnéztük a várat, illetve az 

ófalut, majd este a Benkó- és a Beszkid család látott vendé-

gül minket. Köszönjük! Nagy sikere volt a túrós lepénynek, és 

a paprikás krumplinak is: a gyerekek az óta is emlegetik… 

Este lehetõségünk volt a Dr. Manga János Közösségi Ház-

ban focimeccset is nézni, amelyért hálával tartozunk Burik-

Vincze Ágotának.

Másnap Szécsény volt az úti cél: Tûzoltó Múzeum, majd a 

Kubinyi Ferenc Múzeum meglátogatása szerepelt a 

programban, illetve séta a történelmi városrészben.

Gyorsan teltek a napok, a harmadik éjszaka után pedig 

tovább kellett indulnunk Pásztóra. Ekkor igénybe vettük az 

Önkormányzat kisbuszát, köszönet érte Erdélyi Istvánnak.

Nagyon hálásak vagyunk Golyán István gondnok úrnak, 

Beszkid Jánosné Valikának a segítségéért, Kanyó Balázs, és 

felesége Hajnika támogatásáért, a reggelik megszervezésé-

hez nyújtott segítségükért, a Gondozási Központ munka-

társainak pedig a hétfõi ebédért, és a keddi vacsoráért!

Szent Jobb, új kenyér, alkotmány. Széles a választék, Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása után újabb 
bonyolult a történet.  1083-ban, államalapító királyunk jelentéstartalommal bõvült ez a nap. A területében és 
szentté avatási eljárása során, Nagyboldogasszony utáni népességében is jelentõsen megfogyatkozott Magyar-
elsõ vasárnapon, augusztus 20-án nyitották meg István országon Szent István az erõs államiság, a magyar király-
király sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta ság, valamint a nemzeti egység jelképe lett.
kalendáriumba István névünnepeként. Az ünnepeknek is 

Az új kenyér ünnepe lett
megvan az életük. Az évszázadok folyamán változnak a 

A második világháború után újjászervezõdõ politikai hozzájuk kötõdõ tartalmak, hangsúlyok. Augusztus 20-a 
erõk többsége számára Szent István ünnepe a feudális esetében az ünnep állami és egyházi jellegének 
maradványokat konzerváló társadalmi szerkezetet és a egyensúlya is folyamatosan változott. A török hódoltság 
klerikalizmust jelentette. 1945-ben az országgyûlés meg-idejére Szent István ünnepe elveszítette az Árpád-ház 
változtatta az ünnepnap jelentését, augusztus 20-a ekkor vált idején oly fontos dinasztikus erejét.  XI. Ince pápa pedig 
az egykori aratóünnepeket, aratóbálokat idézõ új kenyér 1686-ban a török fölött aratott gyõzelem emlékére 
ünnepévé. Az aratást befejezõ ünnepségek egy 1901-es megváltoztatta Szent István ünnepének dátumát. Annak 
„szociális hangvételû” miniszteri felhívásnak köszönhetõen örömére, hogy szeptember 2-án Buda váráról lekerült a 
terjedtek el, elsõsorban azokon a nagybirtokokon, ahol félholdas zászló, elrendelte, hogy az egész katolikus világ 
nagyszámú cselédséget foglalkoztattak.minden év szeptember 16-án emlékezzék meg Szent 

1945-ben még nem törölték Szent István ünnepét a István ünnepérõl. A következõ száz esztendõben sok más 
kalendáriumból. Erre 1947-ben került sor, amikor a egyházi ünneppel együtt Szent István napja is kiszorult az 
kommunista párt nyílt támadásba lendült. Úgy egyházi kalendáriumból. Mária Terézia, hogy a magyar 
gondolták, ha május elsején ünnepelnek a munkások, rendek kedvében járjon, 1774-ben országos ünneppé 
ünnepelhessenek augusztus huszadikán a földmunkások nyilvánította Szent István napját – ismét augusztus 20-án.
is. Így augusztus 20-án az új kenyérre és az aratásra 
helyezõdött a hangsúly.A Szent Jobb hazakerült

Néhány év múlva megint változott az ünnep tartalma. 
Ugyancsak a királynõnek köszönhetõ, hogy legfonto- 1949-tõl 40 éven keresztül augusztus huszadikán a 

sabb ereklyénk, a titokzatos körülmények között eltûnt Magyar Népköztársaság Alkotmányát ünnepeltük, 
Szent Jobb visszakerült Raguzából (Dubrovnikból). Az természetesen az elmaradhatatlan nemzeti színû 
óriási lelkesedéssel várt ereklyét elõbb Bécsbe szállították, szalaggal átkötött kenyérrel.
majd Gyõrön és Pannonhalmán keresztül 1771. július 20-

Újjáéledtek a hagyományokán megérkezett Budára. 1818-tól vált szokássá, hogy 
díszes körmenettel tiszteleg Magyarország a Szent Jobb Szent Istvánról évtizedeken keresztül nem lehetett 
elõtt. nyilvánosan hallani, mégis 1989-ben szinte varázsütésre 

Az 1848-49-es szabadságharc leverése után a megtorló újjáéledtek a régi hagyományok: katolikusok és más 
Habsburg hatalom 1860-ig nem engedélyezte a magyar érdeklõdõk ezrei vesznek részt a Szent Jobb-körmeneten. 
nemzeti ünnepeket. A Kiegyezés után viszont a dualista 1991-ben a demokratikusan választott Magyar Ország-
monarchia egyik államának alapító királya kitüntetett gyûlés augusztus huszadikát Szent István napjaként 
helyet kapott. Ferenc József Szent István napját 1891-ben hivatalos állami ünnepnek nyilvánította.
munkaszüneti nappá nyilvánította.  Forrás:lafemme.hu

Mit ünneplünk augusztus 20-án?

sajtóorgánum is beszámolt a nap eseményeirõl, és 
jelentkezett élõ adásban a helyszínekrõl. A rendezvény 
jelentõségét fémjelzi, hogy a résztvevõknek és 
szervezõknek Ferenc pápa – Erdõ Péter bíboros úron 
keresztül – üzenetet és áldást küldött.

Az idei évben augusztus 25-ére szervezett 1Úton 
Nemzetközi Zarándoknapot az édesanyákért ajánljuk 

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Mária Út fel.
Egyesület önkéntesei segítségével idén 5. alkalommal Szervezõk szeretettel várják Rimóc Község lakosait 
rendezi meg az 1Úton Nemzetközi zarándoknapot a és az érdeklõdõket Szécsény – Mátraverebély-Szentkút 
Mária Út teljes vonalán, több száz települést érintve szakaszon szervezõdõ kerékpáros zarándoklatra.
Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken és Magyarországon További részletek a http://1uton.mariaut.hu/ hon-
egyaránt. Az elmúlt évben a gyermekre várókért meg- lapon találhatóak. A fent nevezett szakasz a kiemelt 
rendezett zarándoknap közel 10 ezer embert mozgatott szakaszok közé tartozik, az információk feltöltése folya-
meg. Több országos (MTVA, Hír TV, Echo TV) és helyi matos. 

Mariazell - Csíksomlyó
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- Július 28-án szombaton Nógrádsipeken részt vettünk az Történések a Szent József 
Életboldogság Családi Nap elnevezésû rendezvényen kép-
viselve többek között Rimócot és a Férfiszövetséget. József Katolikus Férfiszövetség életébõl
atya aranymiséje után szép és tartalmas programokon vehet-

Szövetségünk életében az elmúlt két hónap igen mozgalmas tek részt az érdeklõdõk. Köszönettel tartozunk a lehetõ-
volt. Idõrendben haladva az alábbiakról lehet számot adni. ségért, a pontos szervezésért és hálával a vendéglátásért. 
- Június 29-én úgynevezett Összetartás Napját tartottunk. A Isten áldjon mindenkit!
tagság a Sportöltözõben gyülekezett és a délutáni fõzést - Július 29-én a balassagyarmati Palóc Búcsún már önkéntes 
követõen (Vincze Lacitól bárányhúst kaptunk) este a rendes volt a részvétel, de itt is jelen voltunk öten a Szövetség tagjai 
havi összejövetelt tartottuk meg. közül.

- Tombola tárggyal támogattuk a Falunapot.- Június 30-án részt vettünk a Váci Egyházmegyei Találko-

zón illetve Mátraverebély-Szentkúton. Itt a településünk - Készülünk a gyalogzarándoklatra augusztus 11-én és 12-
én, ahová mindenkit hívunk és várunk.képviselése mellett szolgálatot is vállaltunk a körmenetben.
Röviden ennyit az elmúlt idõszakról. Hála Istennek mindig - Július 1-én Szandaváralján jártunk Kanyó Balázsnál, ahol 
akad feladat. Nem felejtjük: „amit a legkisebbnek tettetek nekem egy kocsi fát összevágtunk, összehasogattunk és bepakol-
tettétek.” (Mt. 25;40)tunk. Ezzel is segítettünk Balázs barátunknak.

a férfitársak nevében: Beszkid János- Július 7-én a herencsényi búcsú indulását elmosta az esõ. 

Ennek ellenére három bátor vállalkozó közül egy végig is 

járta az utat oda-vissza gyalogosan. Rimócot aztán a 

Szövetségünk tíz tagja képviselte a Palóc Kereszt búcsún.

Részt vettünk a szabadtéri szent misén, vittünk koszorút a 

kereszt tövébe, virágot és mécsest az elhunyt polgármester 

asszony sírjához. „Jelen voltunk”

Hazafelé már hat férfitársunk jött gyalog, akiket az itthoniak 

vártak hálaadással a rimóci Kõkeresztnél.

- Július 8-án vasárnap 56 alsónémedi túrázónak készített 

vacsorát a Férfiszövetség. A gulyásleves finom lett, az együtt 

töltött idõ pedig tartalmas és hasznos volt.

- Július 14-én kora reggel a Kármelhegyi Boldogasszony 

ünnepére Szentkútra igyekvõ 101 varsányi zarándokot 

vendégeltünk meg a Kõkeresztnél. József atya és harangszó 

köszöntötte õket, akik között sok fiatal is vállalkozott a 

gyalogzarándoklatra.

- Július 24-én csütörtökön a Plébánia Játszóházas Napokon 

részt vevõ 42 gyereknek és három felnõttnek fõztünk vacso-

rát. Vacsora után gyümölcs és édesség is jutott a gyerekek-

nek.

- Július 26-án kedden rendkívüli összejövetelen beszéltük 

meg az elõttünk álló feladatokat.

- Július 27-én a rendes havi összejövetelt a plébánia 

fûtéskorszerûsítése miatt máshol tartottuk. Az imádságos 

rész után támogatásokról is döntött a Férfiszövetség 

(BONUM Tv, Mária Rádió, Magyarok Országos Gyûlése 

Ópusztaszeren). Családok természetbeni megsegítésérõl is 

szó volt, illetve rászoruló, egyedülálló és egyedül élõ 

személyek kétkezi, fizikai segítségnyújtásról is határoztunk.

Az embereknek gyakran elég azt mondani, hogy ez Egyébként…  mit mond az írás? bizony így van, mert írva vagyon. És a legtöbbeknek 

ennyi elég, mivel a Bibliában nagy okosságok vannak, de 

utánanézni, olvasni már idõigényes, fárasztó.„Ezékiel 25:17 Az igaz ember járta ösvényt mindkét 
Mi lenne, ha az Egri Csillagokról készítenének egy oldalról szegélyezi az önzõ emberek igazságtalansága és a 

filmet, amiben ott érne véget a történet, hogy a komoly gonoszok zsarnoksága. Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a 
túlerõvel érkezõ törökök a vár alatt állomásoznak, és jóakarat nevében átvezeti a gyöngéket a sötétség völgyén, mert õ 
látszólag semmi remény a gyõzelemre és kész, snitt, The valóban testvérének õrizõje és az elveszett gyermekek meglelõje. 
End, vége. Egészen a csata legvéresebb részéig fel lehetne Én pedig lesújtok majd tereád hatalmas bosszúval és rettentõ 
dolgozni a regénybõl, és a végén hamis konklúziót levon-haraggal, és amazokra is, akik testvéreim ármányos elpusztí-
ni, mégpedig, hogy minden hiábavaló.tására törnek, és majd megtudjátok, hogy az én nevem az Úr, 

amikor szörnyû bosszúm lesújt rátok!” Óriási hazugság, ha ferdítésként csak egy részét 

Sokszor hallott idézet, többen fejbõl tudják. Nagy mondjuk el egy történetnek. És könnyedén hazudik sze-

münkbe így az is, aki a nagyobb történetek félrevezetõ igazságok vannak benne…

részleteivel próbál manipulálni. Mert mûködik.Ugye, ez egy bibliai idézet. És valóban a nyelvezete, az 

Fentebb írtam, hogy Winnfield mindig gyilkosság Ezekiel könyvében visszatérõ szófordulatok, a mondani-

elõtt mondja el az idézetet a filmben. Ez így szintén nem való okán akár a Bibliában is lehetne. De nincs benne. Ez, 

igaz. Mert konkrétan a filmben van egy jelenet, amikor így egyáltalán nincs leírva a Bibliában. Még kiragadott 

nem öli meg azt, akinek mondja. Helyette magyarázatot részletnek sem mondható, mert, mint olyan, ez a három 

ad arra, hogy mit gondol errõl az idézetrõl.mondat önállóan jött létre, megáll a saját lábán. Így még 
 „…azt jelentheti... hogy te vagy a gonosz ember, én pedig az jobban alkalmazható, mint sok egy vagy félmondatos 

igaz ember, ez a 9-milliméteres itt, pedig a pásztor... aki megvéd részlet az írásból. Tehát ez egy érdekes idézet, de 
engem a sötétség völgyében. De azt is jelentheti... hogy te vagy egyáltalán nem a Bibliából. Jules Winnfield mondja ezt a 
az igaz ember, én pedig a pásztor, és a világ az ami, gonosz és Ponyvaregényben, mielõtt lelövi áldozatait, tehát 
önzõ. Nekem ez tetszene. De az igazság nem ez. Az igazság az, Quentin Tarantino írta. Igaz, hogy hamisítvány, de attól 
hogy te vagy a gyönge... és én vagyok a gonoszok zsarnoksága. még jól hangzik, eladható. Jól eladható, befogadható, az 
De igyekszem, Ringo. Nagyon igyekszem... hogy én legyek a emberek szeretik, értik, igazságos, a Bibliából van… ja, 
pásztor.”

nem. Pedig az jó lenne.
Ha csak az idézetet és a hozzátett félmondatomat 

Mert az emberek azt gondolják, hogy ami írva vagyon, 
vesszük alapul, akkor annyit tudunk, hogy Winnfield egy 

az úgy vagyon. Mintha azt mondanák, ami nem vagyon 
gyilkos, aki még csúfot is ûz áldozataiból azzal, hogy 

írva, az nem úgy vala. Szóval kételkedjünk mindenben, 
haláluk elõtt „papol” nekik. Ha viszont kicsit többet 

amire nincs konkrét leírás a Bibliában, de amit az abból 
megtudunk, rögtön átfogóbb képet kapunk. Gyilkosnak 

vett idézettel indokolni, magyarázni lehet, az rendben 
persze gyilkos, de igyekszik. Ezt nem tudnánk, ha nem 

van, az tuti. Így is lenne, ha a lényegét nem felejtenék el az 
nézzük meg az egész filmet, nem ismerjük meg az egész 

emberek, hogy nem egy-egy részletnek kell megfelelni, 
történetet, mondanivalót. Pedig ez csak egy „ponyva”. 

hanem az egész képnek, nem egy-egy szóösszetételnek, 
Hát hogy lehetne megérteni az egész Bibliát, vagy annak 

hanem a mondanivalónak. És ilyen a leggyakrabban 
egy könyvét, vagy bármilyen könyvet, történetet, ha csak 

elõforduló ferdítés, a kiragadott részletekkel ûzött játék.
részleteket szeretünk belõlük meghallani, meghallgatni. 

A South Park egyik részében (ötödik évad, hetedik 
Ezért népszerûek az „idézetes posztok” a közösségi 

rész) az egyik fõszereplõ kisfiút betegségében szülei Jób 
oldalakon: könnyen befogadhatók, elvileg alátámasztot-

könyvének egy részletével próbálják vigasztalni. Az adott 
tak a forrásukból adódóan, és azt hazudunk vele ma-

epizódban viszont csak a könyv részleteit említik, éppen a 
gunknak, amit csak akarunk.

végét nem, amiben az áll, hogy „Jób életének következõ 
Gyakoroljuk kicsit, hogy milyen könnyen lehet 

szakaszát az Úr jobban megáldotta, mint a korábbit.” (Jób 
bármihez idézetet találni az írásból, ezzel igazolva 

42.12). Nem is túl kedélyes viccet csinálnak a filmben 
tetteinket. Egyszerû, sosem egy egész részt, mindig csak 

abból, hogy Jób hogyan járt, mert Isten csak a Sátánnal 
egy sort, mondatot vagy félmondatot kell idézni. Vagy 

való pörlekedés miatt képes volt megnyomorítani az 
még egyszerûbb olyat idézni, ami nincs is leírva. Úgy se 

életét, és semmilyen jóvátételt nem kapott azért, mert 
néz utána senki, de általa minden hitelesebb lesz, amit 

kitartott Isten mellett. Pedig a könyv vége és lényege 
mondunk. És ha van elég gyakorlatunk, akkor talán 

éppen az, hogy kitartásáért és hitéért Isten megjutalmaz-
könnyebben átlátunk azon, ha valaki így hazudik ne-

ta. Sokan képesek voltak emiatt a sorozat-rész miatt 
künk.

elhagyni hitüket, vagy épp sokakat meggyõzött ki-
„…idézni csak pontosan és szépen, ahogy csillag megy az 

tartásukban az ateizmus mellett, pedig ugye, mind át 
égen!” - József Attila

lettek verve. Bablena Feri
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Irány Gyöngyös A gyöngyösi állatkertben

A gyöngyösi strandon Strandolás után

A játszótéren Sportverseny

Rajzolni jó Készülnek a csapatok a versenyreA szentmisén Akik végig kitartottak

Plébániai Játszóházas Napok
és a Karitásznak köszönhetõen pedig nagyon finom Ha lassan baktatsz, a többiek megállnak,
ebéddel szolgálhattunk. Ezúttal is köszönjük nekik lelkes Ha te leülsz, õk lefekszenek,
munkájukat! Szavakhelyett most inkább beszéljenek a 

Ha te elfáradsz, õk álomba merülnek,
képek egy fényképes összefoglaló erejéig!

Ha te kételkedsz, õk kétségbe esnek…
Koczka Csabáné ésDe ha te felébredsz, õk is kinyitják szemüket,

Kaluzsa Mónika
De ha te elõttük haladsz, õk utánad fognak futni,

Ha te kezedet nyújtod, õk életüket adják,

S ha te imádkozol, õk szentek lesznek…

 (F. Lelotte nyomán, egy misszionárius naplójából)

Az idei év sem múlt el játszóházas program nélkül. 
Július 26-28 között közel 40 gyerek élt ezzel a 
lehetõséggel, és töltötte velünk ezt a közel 3 napot. A 
hagyományos sport és szórakoztató játékok mellett 
igyekeztünk idén is a lelki élet oldalát megmutatni, de 
legalább is az ember és Isten tiszteletére és egymás el-
fogadására nevelni. Nem volt könnyû dolgunk, ahogy a 
szülõknek sem egyszerû a mai korba belenövõ gyereke-
ket a hagyományos értékek mentén terelni. Igyekeztünk a 
programokat színesíteni, egy pályázatnak köszönhetõen 
egy gyöngyösi kirándulás és strandolás is változatossá 
tette a Játszóházas Napokat. A Szent József Szövetségnek József atya és a ministráns fiúk

Játékos sorversenyJátszótéren


	Oldal1
	Oldal2
	Oldal3
	Oldal4
	Oldal5
	Oldal6
	Oldal7
	Oldal8

