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„Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb boldogsághoz.’’
Szent István király

Szeptember   7. (vasárnap) KISASSZONYNAPI BÚCSÚ
30Szeptember   7. (vasárnap) 16 Rimóc-Somos bajnoki labdarúgó mérkõzés
30Szeptember 13. (szombat) 16 Pásztó-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Szeptember 15. (hétfõ) ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ
00Szeptember 18. (csütörtök) 19 VII. Szüreti Fõzõverseny  nevezési határideje

00Szeptember 18. (csütörtök)19 XIX. Rimóci Borverseny és III. Pálinkaverseny nevezési határideje
00Szeptember 20. (szombat) 14 RIMÓCI SZÜRETI FELVONULÁS,

fõzõverseny, borverseny és pálinkaverseny eredményhirdetése
00Szeptember 21. (vasárnap) 16 Héhalom-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Szeptember 26. (péntek) 20 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (biliárd és darts) a 147-es kamrában (12. forduló)
00Szeptember 28. (vasárnap) 16 Rimóc-Nõtincs bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Szeptember 30. (kedd) 16 ,,Jó tanulók’’ pályázat benyújtási határideje

00Október        5. (vasárnap) 15 Érsekvadkert-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

00Szeptember 26. (péntek)   9 ,,Önfenntartó falu’’ konferencia az IKSZT-ben
00Szeptember 27. (szombat) 17 A népmese napja - mesemondó est az IKSZT-ben

RIMÓCI SP   RTHÍREK

Új plébánost köszönthettünk községünkben
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök döntése értelmében 2014. 

augusztus 1-tõl Urus Attila plébános a rimóci székhelyérõl Nagylócra 
került. Attila atya 2001. augusztus 1-tõl teljesített szolgálatot 
Rimócon. A püspök atya ezzel egyidejûleg Czombos József atyát - aki 
Bercelen 31 éven keresztül teljesített szolgálatot - Rimócra helyezte.

Az új rimóci plébános 2014. augusztus 24-én, vasárnap tartotta 
bemutatkozó szentmiséjét, ahol a helyiek mellett szép számban voltak 
jelen a berceli hívõk is.

A mise kezdetén Golopi Károly, az egyházközség elnöke, Balázs 
Jánosné hitoktató és Beszkid Andor polgármester köszöntötte a község új 
lelkipásztorát. Ezt követõen Balázs Dorka és Balázs András népviseletbe 
öltözve  a Könnyek Anyja Máriás Csoport nevében is  virágcsokorral 
köszöntötték József atyát, aki láthatóan nagyon meghatódott.

Az új plébános felelevenítette egyik gyerekkori élményét is, mely 
során elõször szerzett maradandó tapasztalatot a rimóciakról. Elmesélte, hogy édesapja Petõfiszálláson, Pálosszentkúton 
egy búcsú alkalmával megkérdezte, hogy melyik misén vegyenek 
részt, mire õ 3 éves gyermekként azt felelte, hogy azon, amelyen a 
fúvós zenekar is játszik. Ez volt a Rimóci Rezesbanda. Az atya kiemelte 
azt is, hogy nagyon fontosnak tartja a közösségeket, így a jövõben 
számít a Rezesbanda szolgálata mellett a harmonikásokra, a katolikus 
férfiszövetségre, de minden települési közösségre, hiszen ezek tartják 
össze az embereket a mai felgyorsult világban. Fontosnak tartja még a 
hagyományok iránti tiszteletet, a hagyományok ápolását, melyben 
szintén számít majd a rimóciakra.

József atya elmondta többek között azt is, hogy semmi nincs 
véletlenül, mindennek oka van, ahogy annak is, hogy a jó Isten õt 
Rimócra vezette. Az ajándék szentképének is  melyet a mise után egy 
kézszorítással mindenkinek személyesen adott át - ez áll a hátoldalán: 
„Mennyei Atyának mindegyikünkkel szép terve van!” A hat 
egyházközsége mellé, melyekre úgy tekint, mint gyermekeire, most 
úgy érzi, kapott egy hetedik települést, egy hetedik gyermeket is.

A szentmisét követõen egy hívõ sem mehetett el kézszorítása és jó 
szó nélkül, mely mind a rimóciaknak, mind az atyának erõt adott, 
ahogyan õ mondta, a GPS szerinti „újratervezéshez”.       Vincze Nikolett

Egy gyõzelem, két vereség
felnõtt csapatunk szezon eleji mérlege

1 forduló: Berkenye SE - Rimóc SE 5:1 (3:1)
Magabiztosan gyõzött a Berkenye. Minden csapatrészben jobb volt a hazai csapat
Vezette: Boda Viktor (Szakal Tamás, Holecska András)
Rimóc SE: Csampa M.,- Kuris P., Váradi G., Laczkó Zs., Mócsány R., - Hupcsik 
M., Ajtai R., Rácz I., Molnár G., - Vincze B., Bangó R.
Góllövõ:Rottek P. 1', Varga B. 7', Balász M. 10', Varga B. 54', Balász M. 68' ill. 
Molnár G.17' Sárga lap: Varga J., 80', ill. Váradi G. 44', Molnár G. 75'
A 2014/205 évi megyei elsõ osztályú bajnokság nyitómérkõzésén csapatunk 
berkenyei vendégszereplésére került sor. A mérkõzés esélyese a tavasszal 
megerõsített és kitûnõ szezont produkáló hazai csapat volt.
A elmúlt szezon tavaszi mérkõzésén nagyarányú berkenyei gyõzelem született, 
ahol a vendéglátók már az elsõ percekben  kihasználva a vendégek védekezési 
hibáit- többgólos elõnyre tettek szert, teljesen szétzilálva ezzel a rimóciak 
lelkesedését. Sajnos a forgatókönyv a mostani mérkõzésen is hasonlóan alakult, 
a hazaiak Rottek révén már az elsõ percben - az elsõ megszerzett labdából - gólt 
szereztek a hezitáló rimóci védõk között. A gyors gól a berkenyeieknek plusz 
lelkesedést jelentett a vendégeket pedig teljesen összezavarta, így elõbb Rácz 
szabálytalan szerelését jutalmazta büntetõvel Boda játékvezetõ, amit Csampa 
bravúrral hárítani tudott, majd néhány perccel késõbb újabb két berkenyei találat 
is született Varga és Balázs révén. A rimóciaknak az elsõ negyedóra végére 
sikerült megnyugtatóan rendezni soraikat, amikor is az újonnan igazolt Molnár 
kapott kitûnõ indítást a jobb szélen, aki a kimozduló Hisbéli mellett a hosszú 
sarokba lõtt. A folytatásban már kiegyenlítetté vált a játék, mindkét csapat elõtt 
adódott lehetõség, a hazaiaknál elõbb Balázs találta telibe a kapufát, majd 
Vincze és Bangó elõtt kínálkozó lehetõség is kimaradt.
A második játékrészben hasonló ütemben folytatódott a mérkõzés, a kapuk 
egyik oldalon sem forogtak veszélyben. A félidõ fordulópontja az 
ötvennegyedik percben következett be, egy hosszú indítással Rottek iramodott 
meg Csampa kapuja felé, a támadó azonban a kimozduló kapus lába felett 
hatalmasat esett. Az esetet Boda játékvezetõ szabálytalannak minõsítette, a 
büntetõt pedig ezúttal Varga értékesítette. Az újabb hazai találat megnyugtató 
elõnyt jelentett a berkenyeieknek, így Aranyos edzõ sorra adott játéklehetõséget 
a kispadon helyet foglaló játékosainak. A végeredmény Balázs találatával 
alakult ki, bal oldalról leadott lövésébe rosszul ért bele a menteni igyekvõ 
Csampa, így a labda a hálóba pattant. A hazaiak megérdemelten tartották otthon 
a három bajnoki pontot, a mérkõzés eleji határozottságukkal eldöntötték a 
találkozó végkimenetelét. Az idõnként dekoncentráltan védekezõ rimóciak 
ezúttal ismét a valós tudásuk alatt teljesítettek, a cserék hiánya illetve a kapu 
elõtti bizonytalanság mind hozzájárult a nagyarányú vereséghez.

2. forduló: Rimóc SE - Cered VSE 4:1 (1:0)
Két kiállítás tarkította a mérkõzést

Vezette: Gordos Szabolcs (Berki András, Lukács Linda)
Rimóc SE: Csampa M.- Kuris P., Váradi G.,Mócsány R., Velki G., Laczkó Zs.- 
Ajtai R., Hupcsik M. (Árva R. 76'), Rácz I., Molnár G.,  Bangó R. (Vincze B. 71')
Góllövõ: Bangó R., 43', 65', Vincze B. 88', Molnár G. 83' ill. Bonivárt E. 48'
Sárga lap: Bangó R. 18'                            Kiállítva: Szurok B., 64', Fodor A. 77'
Gyõzelmet hozott az ötvédõs felállás két vállra fektettük itthon Ceredet
A második fordulóban a Cered rimóci vendégszereplésére került sor. A két 
csapat legutóbbi találkozóján - márciusban  ugyan egy gólos vendégi siker 
született Rimócon, de jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt a három pont 
Rimócon maradt. A vasárnapi találkozó volt az elsõ hazai mérkõzésünk, melyen 
gyõzelemmel mutatkozott be felnõtt csapatunk is. Szeles idõben, de viszonylag 
jó talajú pályán egy pikáns összecsapásra került sor. 
A meccs kezdeti szakaszában a cerediek vették át a játék irányítását, és 
magabiztos passzjátékukkal uralták a mezõnyt. Mi eléggé védekezõen álltunk 
fel és feltartóztattuk a vendégek rohamait. Sok futás, itt-ott adódó kimaradt 
kisebb-nagyobb helyzetek, feszült hangulat után nekünk sikerült 
megszereznünk a vezetést az elsõ félidõ végén. A vendég védelem az alapvonal 
közelében ügyetlenkedett, egy labdát Hupcsik Martin rámenõsen megszerzett, 
és a befutó Bangó Rómeónak csak be kellett passzolnia a labdát a hálóba. 
Fordulás után a vendégek nagyobb erõvel támadtak, mi pedig egy rosszul sikerült 
kirúgás után rendezetlenül fogadtuk az ellenfél támadását, így Bonivárt, a cerediek 
irányító középpályása szemfülesen észrevette, hogy kijjebb álló kapusunk feje 
fölött el tudja rúgni a labdát. Ez sajnos meg is történt az 52. percben, az 
egyenlítés után azonban sok szép bravúr jellemezte a hálóõrünk játékát.

A találkozó fordulópontja egy hazai 11-es és az ellenfél csapatkapitányának kiállítása 
volt. A cerediek védõje, Szurok Balázs a 64. percben egy hálóba tartó labdát kézzel 
akadályozott meg a bíró szerint, így a kiállítás és a büntetõ sem maradt el, amit Bangó 
Rómeó magabiztosan értékesített. A 2-1-es vezetés és az emberelõny kissé 
megnyugtatta csapatunkat, az ellenfél pedig még inkább rohamozott mindent egy lapra 
feltéve. Támadásaikat azonban rendre hárította a védelmünk vagy a kapusunk. A két 
vendég csere sem tudott gólt szerezni nekik. A mi támadásaink kapkodóak, idegesek, 
pontatlanok voltak. Végül mégis teljesen fel tudtuk õket õrölni; ellenfelünk kapusa, 
Fodor Alex a 77.percben a 16-oson kívül ért kézzel a labdához, így a játékvezetõ õt is 
leküldte a pályáról. Csak idõ kérdése volt, hogy az eredménykényszer miatt egyre 
jobban kitámadó ellenfél összetörjön. A csereként beálló Vincze Benjámin és a 
balszélsõ Molnár Gábor a meccs véghajrájában szerzett még egy-egy találatot, így 
magabiztossá és vitathatatlanná téve 4-1 arányú gyõzelmünket.

3. forduló: Balassagyarmati VSE - Rimóc SE 4:0 (4:0)
Csak egy helyzetig jutottunk Balassagyarmaton

Egyéni hibákat kihasználva  négyszer talált be a Balassagyarmat
Vezette: Bogár Gergõ (Varga Gábor, Szigetvári Zoltán) Rimóc SE: Csampa M.- 
Váradi G.,Kuris P., Mócsány R. (Csizmadia B. 75'), Laczkó Zs.,Velki G.,  Rácz I., 
Hupcsik M. (Árva R., 60'), Ajtai R., Bangó R.,  Vincze B. (Kormány R., 60')
Góllövõ: Mezei G 12', Chikán P. 28', Nagy G. 29', Oláh Á. 42'   Sárga lap: Gaál B.
A harmadik fordulóban a Balassagyarmat már az elsõ félidõben - kihasználva a 
vendég Rimóciak egyéni hibáit és bizonytalanságait - négy találattal meggyõzõ 
fölényt harcolt ki, ezzel szemben a vendégek részérõl Váradi révén csupán egy 
helyzetet jegyezhettünk fel.  A második játékrészben ugyan alacsonyabb iramban 
kiegyenlített mezõnyjáték alakult ki a csapatok között, de a Rimóciak részérõl - 
kidolgozott helyzet híján - még a szépítés sem jött össze.                Bablena Csaba

IFJÚSÁGI CSAPAT MÉRKÕZÉSEI
1. forduló: Berkenye - Rimóc 3 - 4 (1-3)

Rimóc: Percze Kristóf, Szeles László, Kõmûves Tamás (Bene Richárd), 
Szoldatics Dávid (Szoldatics Milán), Csík Csaba (Csík Dávid), Oláh Ákos (Puszta 
Erik), Csík Rómeó, Hegedûs Balázs (Rácz Adrián), Percze Roland, Oláh Bence, 
Balázs Gergõ,  Gól: Oláh Bence2, Balázs Gergõ, Csík Csaba   Jók: egész csapat
Nagy reményekkel indultunk neki a bajnokságnak, hiszen majdnem teljes a 
létszám. Az elsõ félidõben kicsit kapkodva még, de jól játszottunk. A helyzetein 
nagy részét sikerült gólra váltani. A második félidõben kicsit hátradõlve focizott a 
csapat, hiszen megszereztük a megnyugtató 4. gólt, de ezt az ellenfél kihasználta, s 
majdnem még az egyenlítésig is eljutottak. A fegyelmezett védekezésnek, s a 
gyõzni akarásnak 3 pont lett az eredménye.

2. forduló: Rimóc - Cered 6 - 0 (5-0)
Rimóc: Erdõs Gábor, Percze Kristóf (Bene Richárd), Szeles László, Csizmadia 
Bálint, Kõmûves Tamás (Hegedûs Balázs), Csík Csaba (Rácz Adrián), Oláh Ákos 
(Csík Dávid), Csík Rómeó, Percze Roland (Puszta Erik), Oláh Bence (Szoldatics 
Milán), Balázs Gergõ (Szoldatics Dávid),         Gól: Percze Roland, Oláh Bence2, 
Balázs Gergõ, Csík Rómeó, Kõmûves Tamás                              Jók: Egész csapat
Végre elérkezett az idõ, amikor teljes lett az ifi csapat létszáma. Az elsõ félidõben 
szép támadásokat követõen 5 gólt is sikerült szereznünk, bár a helyzetkihasználás 
nem volt 100%-os. A második félidõben már a szél sem nekünk kedvezett, s ezért 
még szinte üres kapura is sikerült elhibáznunk. Folyamatos támadásainkból már 
csak egyetlen gól született. Ismételten a kiválóan játszó védelemnek 
köszönhetõen egyetlen gólt sem tudott rúgni az ellenfél. Remélem ez a 
folytatásban is így marad.                                                                   Laczkó Péter

A felnõtt bajnokság állása:
1. Nõtincs 3 2 1 0 12- 1 7
2. Érsekvadkert 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Balassagyarmat 3 2 1 0 10- 4 7
4. Berkenye 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Nagybátony 3 1 2 0 7 - 3 5
6. Somos 3 1 2 0 8 - 5 5
7. Pásztó 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Karancslapujtõ 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Héhalom 3 1 0 2 7 - 7 3
10. Cered 3 1 0 2 7 - 8 3
11. Rimóc 3 1 0 2 5 - 10 3
12. Mátranovák 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Szécsény 3 0 1 2 1 - 9 1
14. Palotás 3 0 0 3 0 - 16 0

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Nagybátony 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Rimóc 2 2 0 0 10 - 3 6
3. Nõtincs 3 2 0 1 10 - 5 6
4. Érsekvadkert 3 2 0 1 7 - 2 6
5. Karancslapujtõ 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Somos 1 1 0 0 17 - 0 3
7. Berkenye 3 1 0 2 8 - 6 3
8. Szécsény 3 1 0 2 6 - 11 3
9. Cered 3 1 0 2 2 - 23 3
10. Héhalom 3 0 1 2 2 - 8 1
11. Palotás 3 0 1 2 1 - 13 1
12. Mátranovák 2 0 0 2 0 - 5 0

Serdülõ bajnokság (nyugati csoport) õszi fordulói:
1.    2014. 09. 12.    péntek   16:30   Rimóc - Héhalom
2.    2014. 09. 19.    péntek   16:30   Berkenye - Rimóc
3.    2014. 09. 27.    szombat 11:00   Nõtincs - Rimóc
4.    2014. 09. 03.    péntek    15:30   Rimóc - Buják
5.    2014. 10. 10.    Rimóc szabadnapos
6.    2014. 10. 17.    péntek    15:30   Rimóc - Vanyarc
7.    2014. 10. 24.    péntek    15:30   Palotás - Rimóc
8.    2014. 10. 31.    péntek    15:00   Rimóc - Szécsény
9.    2014. 11. 07.    péntek    14:30   Érsekvadkert - Rimóc
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- utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,TAO  csodaszer a labdarúgás - versenyeztetéssel összefüggõ költségek támogatására,
- személyi jellegû ráfordításokra,betegségére?
- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a 
biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruk-

A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere túra-fejlesztést is,
lehetõséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentõsen - képzéssel összefüggõ feladatokra. 
magasabb plusz források bevonására a látvány- A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a 
csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás támogatott sportszervezet jóváhagyott sportfejlesztési 
célja, hogy minél több amatõr futballista, minél jobb programjában szereplõ alábbi mértékeket: 
körülmények között játszhassa a világ legnépszerûbb - utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 
játékát. Ennek a lehetõségnek köszönhetjük, hogy mûködik és versenyeztetéssel összefüggõ költségeinek 90%-át, 
még a Rimóci Sport Egyesület. - tárgyévi személyi jellegû ráfordításainak 50%-át 
A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint a támogatások (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimis /csekély 
hatására egyre többen kezdenek el futballozni, ami hosszú távon összegû/ támogatásként nyújtható), 
a labdarúgás sikeresebbé válásához vezethet. A TAO-program - tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési 
piaci források bevonásán keresztül számos egyesület pénzügyi értékének 70%-át, 
önállóságát is magával hozza majd. - tárgyévi képzési feladatival összefüggõ kiadásainak 
Érdemes támogatni! Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a általános képzés esetén 60%-át, szakképzés esetén 25%-át.
támogatás lehetõségével, leírhatja a támogatás összegét A Rimóci Sport Egyesület részére 2011-ben 4.813.108 Ft, 
adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás 2012-ben 10.791.190 Ft megszerezhetõ támogatási keretet 
mértékével megegyezõ adókedvezményt is igénybe vehet. hagyott jóvá az MLSz. Ezen összegek túlnyomó részét meg 
Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek: is kaptuk a támogatóinknak köszönhetõen, melyek 
- a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve nagyhányadát beruházásra, (fûnyírógép, pálya, öltözõ 

így az adóalapot) felújítás, stb.) sportfelszerelések (mezek, labdák, csukák, 
- a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig stb.) beszerzésére fordítottuk. 

levonható a támogatás teljes összege. Beszkid Andor
Lássuk a támogatás menetét
l. lépés: Sportfejlesztési program benyújtása. A támogatásra Hírek a Rimóci Öregfiúk focicsapat házatájáról

jogosult szervezet elsõ lépésben ún. sportfejlesztési 
programot nyújt be a szövetséghez (MLSZ), amely a Lukanyénye (Szlovákia) - Rimóc  1 : 1
következõ sportévben végrehajtani kívánt programot 
mutatja be, alátámasztva a megvalósításához szükséges Augusztus utolsó szombatján felvidéki sportbarátaink 
támogatási összegekkel (a pályázatok benyújtására minden meghívására utaztunk vendégségbe egy barátságos mérkõzésre 
év március 1. és április 30. között van lehetõség az e célra Lukanyényére. Az induláskor egyértelmûvé vált, hogy 
létrehozott elektronikus felületen). E programot az MLSZ  különbözõ okok miatt sokan nem tudnak kiutazni, így éppen 11-
mint hatóság  elbírálja, és a tartalmi, formai követelmények en érkeztünk meg a mérkõzés helyszínére. Régi barátként 
megléte esetén részben vagy egészben jóváhagyja. A érkeztünk, így is üdvözöltek minket. Rövid bemelegítést 
jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely a követõen 17 óra után néhány perccel elkezdõdött a mérkõzés. A 
megszerezhetõ támogatást is tartalmazza. A támogatási váltakozó iramú mérkõzésen a vendéglátók több helyzetet is 
összegekhez minimum 10% önrész szükséges, a kiadás kidolgoztak, de csak a félidõ közepén tudták elõnyre váltani. A 
jogcímétõl függõen csere nélkül játszó csapatunk állta a sarat, sõt több helyzetet is 

2. lépés: Támogató keresése. Következõ lépésben a kidolgozott a félidõ második felében. Óriási helyzetben Vaskor 
sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan kapura tartó fejesét a hazaiak hálóõre kapufára mentette, a 
köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív lecsorgó labdát Kurucz keresztbe lõtte a kapu elõtt. Elmaradt az 
adóalappal bír. A támogatás összegérõl, annak 

egyenlítés. A második félidõben kiegyenlített mezõnyjáték 
folyósításának feltételeirõl a sportszervezet és a támogató 

folyt, amikor a hazaiak támadója ügyesen használta ki védõnk 
szerzõdést köt és ez alapján a sportszervezet a korábban 

otthagyott lábát, és elesett benne. Mindez a 16-oson belül. A 
említett elektronikus felületen keresztül támogatási 

büntetõt azonban a vendéglátóink csatára a kapu fölé bombázta. 
igazolási igényt nyújt be. Az igazolást az MLSZ 8 napon 

Ezt követõen több támadást vezettünk. Nem sokkal a mérkõzés 
belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a 

lefújása elõtt Szita vezette a kapura a labdát. több védõ is útját 
támogatónak is

állta, a lecsorgó labda azonban Beszkid elé pattant, aki a hálóba 
3. lépés: Támogatás átutalása. A támogató a kiállított 

passzolta a labdát. Néhány perc múlva a bíró lefújta a 
támogatási igazolás alapján teljesíti a támogatás utalását.

mérkõzést, így az igazságos döntetlennel vonultak az öltözõbe a 
4. lépés: Adókedvezmény.  A Támogató a támogatás összege 

csapatok. Megkezdõdött a „3. félidõ”. Barátaink finom pacallal 
után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a 

és virslivel vendégeltek meg minket. Az ennivaló elfogyasztása 
december 20-i kötelezõ feltöltésbõl levonhatja, vagy a 

közben baráti beszélgetés folyt, majd búcsút intettünk a 
május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a 

következõ találkozó reményében. Jó tudni, hogy vannak még - 
támogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény 

csupán a labdarúgást szeretõ, egyéb érdektõl nem vezérelt - 
igénybevételére csak az utalás (pénzügyi) évében van 

baráti társaságok, akik azért jönnek össze, hogy néhány órát 
lehetõség. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi 

együtt legyenek és együtt sportoljanak. Hajrá Rimóc!folyósítását követõen érvényesíthetõ: ha az érvényesíthetõ 
adókedvezmény mégsem biztosítana kellõ fedezetet, az A Rimóci Öregfiúk csapata:
adókedvezményt három évig tovább lehet vinni. Horváth István, Holecz Ferenc, Virágh Zsolt, Vankó Sándor, 

Rigó Attila, Szita Csaba, Árva Róbert, Vaskor János, Beszkid Támogatható területek. A támogatást a támogatott 
szervezetek csak meghatározott területek fejlesztésére Andor, Kurucz Károly, Golyán Róbert

Beszkid Andorhasználhatják fel:

Ülésterembõl
Júliusban kétszer ülésezett a képviselõ-testület. A 11-én 

megtartott ülésen jelen voltak Beszkid János, Jusztin Péter 

Albertné, Juhász Vincéné, Kiss János, Vincze Attila 

képviselõk, Bárányné Márton Melinda aljegyzõ, Beszkid 

Andor polgármester. A testület ezen az ülésen két fejlesztés 

elõkészítésével foglalkozott, majd a dlutówi látogatás 

elõkészületeirõl egyeztettek. 

Elsõként egy települési napelem rendszer kiépítésére - 

az ülés óta már benyújtott - pályázat megvalósítása 

érdekében lefolytatott elõzetes közbeszerzési eljárás 

eredményét állapította meg a testület.

A közbeszerzési eljárás jogszabályban meghatározott 

módon lezajlott, a meghívásos versenytárgyalásra 3 - a 

szakterületen referenciával rendelkezõ - kivitelezõ meg-

keresése megtörtént. A felhívás alapján egy kivitelezõ adta 

be ajánlatát, melyet a bizottság érvényesnek, a közbeszerzési 

eljárást pedig eredményesnek minõsítette.

A fentiek alapján a testületet megállapította, hogy a 

közbeszerzési  eljárás nyertes ajánlattevõje az egyetlen 

érvényes ajánlatot adó ajánlattevõ, a Solarside Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172 Buda-

pest, Dormánd utca 6/B.)

Ezt követõen a képviselõ-testület határozatban 

hozzájárult, hogy a Rimóci Sport Egyesület az „Öltözõ, 

szertár felújítás” megnevezésû fejlesztési elképzelését az 

önkormányzati tulajdonban álló, 717/2 hrsz. alatti 

sporttelep megnevezésû ingatlanon pályázatának nyertes-

sége esetén megvalósítsa. A képviselõ-testület nyilatkozott 

arról is, hogy a fenti ingatlan tekintetében, a beruházás 

üzembe helyezését követõ 30 napon belül hozzájárulását 

adja arra vonatkozóan, hogy a Magyar Állam javára a 

beruházást követõ 5 évre a folyósított támogatás mértékéig 

jelzálogjog bejegyzésére kerüljön sor.

Ezt követõen a képviselõk arról tanácskoztak, milyen 

ajándékkal kedveskedjünk a lengyel vendéglátóinknak, 

majd az augusztus 20-ai szabadtéri ünnepi szentmise és 

megemlékezés megszervezésérõl esett szó.

A hónap második ülése 21-én 18 órára volt összehívva. 

Napirendek elõtt a képviselõ-testület tagjai ismerkedõ 

beszélgetést folytattak Virágné Csábi Adriennel, az óvodánk 

új vezetõjével. Ezt követõen a képviselõk jóváhagyták a helyi 

választási bizottság tagjaira érkezett javaslatot. Újabb 

pályázat beadására nyílt lehetõség a KEOP kiírás keretében, 

mely 100%-os támogatás elnyerésére ad lehetõséget 

önkormányzat által fenntartott épületek energiahatékonysá-

gának növelése érdekében. A képviselõk egyhangúlag 

támogatták a sportcsarnok fejlesztésére irányuló pályázat 

beadását, felhatalmazást adva az elõkészületi munkák 

elvégzése érdekében történõ szerzõdéskötésekre.

Egyebekben a képviselõ-testület megtárgyalta, majd 

elutasította az Invitel Zrt részvényvásárlási ajánlatát. Ezt 

követõen helyt adott Jusztin Ferenc volt rimóci lakos, 

hosszútávfutó kérelmének, miszerint a következõ évben 

sorra kerülõ jubileumi futáson, a mezén szeretné feltüntetni 

Rimóc  község  címerét.

Az ülés annak bezárásáig, 22 óráig a törvény elõírásainak 

megfelelõen zárt ajtók mögött folytatódott      Beszkid Andor

SMCA-2013-0935-S
„Répa, retek, mogyoró”

- a közösségi mezõgazdaság 
nemzetközi mûködési feltételeinek 
adaptálása a hátrányos helyzetû 
Rimócon, az iskolakert mûködési 

feltételeinek továbbfejlesztésével -

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot 
hirdet a 2013/2014-es tanévben jó tanulmányi eredményt elért, 
közép- és felsõfokú tanintézetben nappali tagozaton tanuló diákok 
támogatására.
Pályázati feltételek:
- Középfokú tanintézményben elért 4,2 vagy annál jobb 

tanulmányi eredmény.
- Felsõfokú tanintézményben elért 4,0 vagy annál jobb 

tanulmányi eredmény.
-  Az Emberi Erõforrások Minisztériumának Felelõs Állam-

titkársága által meghirdetett, vagy általa anyagilag, illetve 
szakmailag támogatott országos tanulmányi versenyen elért 
elsõ tíz helyezés valamelyike.

A tanulmányi eredményt a bizonyítvány másolatával kell igazolni.
A nem számmal jelzett (pl. megfelelt, jól megfelelt) tantárgyi 
eredményrõl (érdemjegyrõl) a tanintézmény által kiállított 
számszerû igazolást kell csatolni.
A magatartás és szorgalom érdemjegyek a tanulmányi átlag 
számításakor nem vehetõk figyelembe.
Felsõfokú oktatási intézmény esetében a tanulmányi eredmény 
meghatározásánál nem a kredit átlag a meghatározó. A tanulmányi 
eredmény igazolására csak a felsõfokú oktatási intézmény 
tanulmányi osztálya által hitelesített okirat fogadható el.
Az országos tanulmányi versenyen elért eredményrõl az igazolás 
másolata szükséges.

A pályázatot a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban 
lehet benyújtani 2014. szeptember 30-án 16.00 óráig.

A pályázati határidõn túl hiánypótlásra nincs lehetõség!
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Gólyahír:

Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

V
Gondolatok: hogy a szomszéd kertje milyen szépen kizöldült? S miközben 

körülöttem minden ezer színben pompázik, miért érzem úgy, hogy 
SZÍNház én lassan elszürkülök az állandó taposómalomban? És halványlila 

gõzöm sincs, hogyan léphetnék ki ebbõl a mókuskerékbõl. A 
Az egész világ, s az élet színes forgatag. Milliónyi tehetetlenségem nyomaszt. Sajnos magam sem tudom, vajon a 

árnyalat kavalkádja vesz körül. S bármennyire is egyformák szégyentõl vagy a haragtól vörösöd-tem-e. S ha a sorscsapásoktól 
vagyunk, sokszínûen létezünk. már kék-zöld vagyok, akkor mégis mi ösztökélhet, hogy tovább 

A tények a világról meg a mûködésérõl makacsul éljek az élet színpadán? Ideje lenne végre tisztán látni ebben a tarka 
feketén-fehéren sorakoznak. De akkor miért van az, hogy kuszaságban! Kezdjünk hát új lapot! Meglep, de itt feketén-fehéren 
mégis színesben forognak a napjaink? Semmi sem kizárólag írva áll: sötétben minden tehén fekete. Ahhoz, hogy más fényben 
fehér vagy fekete. Azok a fránya körülmények, amelyeknek lássunk, hogy képesek legyünk árnyalatnyi különbséget tenni, 
része a személyünk is, bizony megszínesítik az életünket. tehát világosság kell. Mert nem a színek hoznak fényt a 
Mert mi más oka lehetne, hogy egyszer rózsaszínben, mindennapjainkba, hanem a fény hoz színeket az életünkbe.
máskor meg épp sötétben látom a dolgokat? Mert mi mástól 

U.I.:  Az ember soha nem téved el, legfeljebb nem tudja hová tart.
függene, hogy elsárgulok-e az irigységtõl, ha meglátom, Lõrik Sándor

" Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szeretõ szíveddel.
De bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tõlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívbõl szeretünk, s nem felejtünk Téged!”

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

BESZKID DEZSÕNÉ
(élt 55 évet)

temetésén  részt  vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.

                                                                    Gyászoló családok

V

V

A választópolgár nem köteles a szavazófülke használatára. Ameny-
nyiben a választópolgár nem használja a borítékot, az nem érinti a 

A választópolgárok tájékoztatásának módja: szavazata érvényességét.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI), illetve a Helyi Választási Iroda Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást 
(HVI) által megküldött értesítõ tartalmazza a szavazás napját, a sza- metszõ vonallal lehet 1 polgármesterjelöltre és legfeljebb 6 
vazókör számát és a szavazóhelyiség címét, a szavazóhelyiség aka- képviselõjelöltre.
dálymentességére vonatkozó információt, valamint a választással 
kapcsolatos tájékoztatást.
Értesítés a szavazóköri névjegyzékbe vételrõl: Nemzetiségi jelöltre történõ szavazás:
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb a szavazás napját megelõzõ 58. A nemzetiségi választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben 

szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe történõ felvételt kérelmezni napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, az NVI értesítõ meg-
kell. A kérelmet legkésõbb a szavazást megelõzõ 16. napon kell küldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl. Az 
benyújtani. (Az ezt követõen benyújtott kérelmet a HVI átvezeti a értesítõ a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 
központi névjegyzéken, de nemzetiségi választópolgárként csak a 2014. augusztus 25-ig került megküldésre. Ha a választópolgár nem 
következõ nemzetiségi választáson lesz módja szavazni.) Amennyiben kapott értesítõt vagy az megsemmisült, elveszett, amennyiben van 
a választópolgár ezt már kérte, azt nem kell megismételni. A kérelmet 

választójoga, a HVI-t kell megkeresnie. Az értesítõ azonban nem 
formanyomtatványon kell benyújtani a HVI-hez. A nemzetiségi név-

feltétele a szavazásnak, anélkül is el lehet menni szavazni. jegyzékbe azt kell felvenni, aki
Választójog: a) a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán 
Minden nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá az Európai Unió szavazati joggal rendelkezik,
más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkezõ minden b) valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, 
nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormány- örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tarto-
zati képviselõk és polgármesterek választásán választó és választható zik, és

c) e nemzetiséghez tartozását meghatározott tartalommal és a legyen. Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letele-
választási eljárásról szóló törvényben meghatározott eljárási rendben pedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, 
megvallja.hogy a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán 
Egy személy egyidejûleg csak egy nemzetiség névjegyzékében sze-választó legyen.
repelhet.Névjegyzék megtekintésének módja:
A választópolgárA névjegyzék nem kerül közszemlére, a választás kitûzésétõl a név-
a) a lakóhelye szerinti településen vagyjegyzék lezárásáig (2014. október 10. 16 óra) a település szavazóköri 
b) a választás kitûzését megelõzõ 30. napig bejelentett tartózkodási 

névjegyzékének adatai – törvényben meghatározottak kivételével – a 
helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben.

helyi választási irodában megtekinthetõek. Nemzetiségi jelölt: A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett 
Ajánlás módja, ajánlóív kitöltése:

választópolgár választható, ha
Ajánlás ajánlóíven történik, gyûjtésük 2014. augusztus 25-tõl 2014. 

a) a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán 
szeptember 8-ig tart, amit a jelölt vagy annak képviselõje, illetve a választható,
jelölõ szervezetek képviselõi gyûjtenek a polgármesterjelöltre és a b) a nemzetiségi önkormányzati képviselõk megelõzõ két általános 
képviselõjelöltekre. Több jelölt is ajánlható, de egy jelöltre csak egy választásán, valamint az azokat követõ idõközi választásokon nem volt 
ajánlás adható. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki választáson a más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá
településen választójoggal rendelkezik. Az ajánlóíven ajánló személy c) nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,nevét, személyi azonosítójának számát, magyarországi lakcímét, anyja 
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és nevét és aláírását kell feltüntetni.
hagyományait ismeri.Szükséges ajánlások száma Rimócon:

A nemzetiségi önkormányzati képviselõk 2014. évi általános válasz-A központi névjegyzéknek 2014. augusztus 15-ei adatai alapján a HVI 
tásán a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a nemzetiségi ön-vezetõje a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2014. 
kormányzati képviselõk megelõzõ két általános választásán, valamint évi választásán a jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát Rimóc 
az azokat követõ idõközi választásokon nem volt más nemzetiség 

településen az alábbiak szerint állapította meg:
jelöltje. A fentieken túl szükséges az is, hogy a szükséges számú 

- az egyéni listás jelölt állításához legalább 15 ajánlás,
ajánlást összegyûjtse, és ez alapján õt a választási bizottság nyilván-- a polgármester jelölt állításához legalább 43 ajánlás szükséges.
tartásba vegye.Mozgóurna igénylése:
Nemzetiségi választások kitûzése:A mozgásában gátolt (pl. egészségügyi ok, fogva tartás miatt stb.) 
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselõk választását akkor 

választópolgár kérheti, hogy mozgóurnával szavazhasson. A kérelmet 
kell kitûzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek 

legkésõbb a szavazás napján 15 óráig kell megküldeni. A kérelem száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez 
meghatalmazott útján is benyújtható. tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás 
Szavazáshoz szükséges dokumentumok: nemzetiségenként összesített adatai szerint – a 25 fõt eléri. Ez alapján 
A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a következõ Rimóc községben roma települési nemzetiségi választások kiírására 

okmányok bemutatásával igazolhatja: kerül sor.
-  Lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy Ajánlás a nemzetiségi jelölt esetében: Az ajánlóív a nemzetiség 
- Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvényes személyazonosító iga- megjelölését is tartalmazza, és a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, 

zolvánnyal; vagy hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség 
- Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvényes útlevéllel vagy nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
- Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvényes kártya formátumú ve- A települési nemzetiségi önkormányzati képviselõk megválaszt-

zetõi engedéllyel. ható száma Rimócon:
Szavazatok leadásának módja: Ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplõ választópolgárok száma a 
A választópolgár kettõ szavazólapot kap. Az egyik szavazólapon az választás kitûzésének napján (július 29-én) a településen kevesebb, 
egyéni  képvise lõ je lö l tekre ,  a  más ik  szavazólapon a  mint 100 fõ, akkor a megválasztható képviselõk száma 3 fõ. Rimócon 

60 fõ szerepelt a nemzetiségi névjegyzékben 2014.07.29-én.polgármesterjelöltre adhatja le a szavazatát.

Bárányné Márton Melinda aljegyzõ:
Lakossági tájékoztató az önkormányzati választásokról

2014.október 12.

HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK

NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOK

VII. FÕZÕVERSENY
Ki nyeri el idén az Arany Fakanalat?

Várjuk csoportok, civil szerve-

zetek, intézmények, családok 

és baráti társaságok jelent-

kezését! A 7. szüreti fõzõ-

versenyre nevezni 2014. szept-

ember 18-án (csütörtökön) 

19.00 óráig lehet a Dr. Manga 

János Közösségi Házban. A fõzõversenyre a nevezési díj 

egy tombola felajánlás.Az étkeket ízlésesen, egy tálban 

kell szervírozni szeptember 20-án, a szüreti délutánján 

16.00 órakor a három fõs zsûrinek. Eredményhirdetés a 

zsûri értékelése után következik.

XIX. BORVERSENY

Ezennel tudtára adatik minden 

szõlõsgazdának, ki borát 

ízletesnek tartja, hogy saját 

készítésû nedûjét megméret-

tetheti. Ennek okán a jelent-

kezéseket várja a borokat 

gyûjtõ bizottság 2014. szept-

ember 18-án (csütörtökön) 

19:00 óráig a Dr. Manga János Közösségi Ház  IKSZT-

ben. A legfinomabb nedû kihirdetésére a szüreti 

mulatságon kerül sor szeptember 20-án.

III. PÁLINKAVERSENY

Folytatva a hagyományt 

idén is pálinkaversenyen 

mérkõzhetnek meg azok 

a fõzõmesterek, akik 

italukat arra érdemesek 

találják.Várjuk a jelentke-

zéseket 2014. szeptember 

18-án (csütörtökön) 19:00 

óráig aDr. Manga János Közösségi Ház  IKSZT-ben. A 

legfinomabb pálinka és készítõje a szüreti mulatságon, 

szeptember 20-án jutalomban részesül.

Helyreigazítás

Az elõzõ lapszámban sajnos elírás történt.
A falunapot támogató és a ZumbaPartyn résztvevõ 

Angelika neve helyesen: Szandainé Beszkid Angelika
A „Nyúl lábnyoma” kiállításon alkotásaikkal 

bemutatkozó kiállítók közé tartozik még:
Bablena Ferencné (Ady Endre út),
Beszkid Veronika és Kiss Józsefné

Az érintettektõl ezúton is elnézést kérünk!

Legutolsó újságunk

megjelenése óta

községünkben nem volt gyermekszületés

Legutolsó újságunk megjelenése óta

községünkben nem történt haláleset
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

A nyár melege mellett, az események is szívmelengetõ élményeket 
nyújtottak az elmúlt hónapban.
- Öröm volt látni, amikor a gyerekek átvették az „édes” ajándékaikat. 
Köszönjük szépen az eMultikCoop Szociális Szövetkezet közremû-
ködését, hogy az adományokat eljuttatták a rimóci gyerekházba.
- Július végén születésnapot ünnepeltünk, mely minden alkalommal 
nagy élményt jelent az ünnepelt és az õt köszöntõ gyermekek és 
édesanyák számára. A finom torta, a gyertya elfújása, a szülinapi 
zene, az ünnepelt csillogó tekintete, kedves emlék marad minden 
részvevõ számára.  
- Az óvodába menõ gyerekekkel és szüleikkel résztvettünk az 
óvodába csalogató napon. A gyerekek boldogan fedezték fel az udvar 
szebbnél szebb játékait. Lelkesen mesélték el, a gyerekházban is új 
élményeiket.
- Augusztus 28-án elbúcsúztunk az óvodába menõ gyermekektõl. 
Édesség, és egy kis ajándék került a tarisznyába, melyet a gyerekek 
nagy örömmel fogadtak. A ballagó gyermekdal, a pizza, és a  
sütemény is az ünneplés része volt. 
Nagyon szépen köszönjük a búcsúzó gyermekek szüleinek, hogy 
gondoltak ránk. Ajándékkal és gyönyörû virágcsokrokkal köszöntek 
el a dolgozóktól. Az együtt töltött idõ emlékeit szívünkben õrizzük.

Szitáné Mócsány Zsuzsa

„TÁMOP-3.3.9C-12-2013-0103

Tanoda a Rimóci gyermekekért”

Szent Istvánra emlékeztünk
Beszkid Andor polgármester ünnepi beszéde Szent István 
király ünnepén, mely elhangzott 2014. augusztus 20-án a 
szabadtéri szentmisét követõen:
„Ím eljött az áldott, új nap, zengõ, üdvös ünnepe, Szent 
királyunk Istvánunknak!
A tatárjárást követõ idõkben keletkezett latin nyelvû himnusz-
krónikás ének magasztalta így Szent Istvánt. Miért éppen ezen 
a napon emlékezünk Szent királyunkra? István király sírját 
1038-ban ezen a napon, augusztus 20-án nyitották fel és I. 
László király VII. Gergely pápa engedélyével oltárra emelte, 
ami a szentté avatását jelentette. Ezzel õ lett az elsõ magyar 
szent és egyben szent király.
Szent Istvánról nehéz úgy beszélni rövid idõ alatt, hogy mindenrõl szóljunk, ami fontos, ami lényeges, ami 
példa-mutató számunkra az õ életébõl. Amirõl azonban szó kell, hogy essen, az a jövõért való 
felelõsségérzete, a magyarság megmaradásáért érzett aggodalma.
Ránk hagyott öröksége, fiához Imre herceghez intézett intelmei. Ezekben legelsõ helyen szólítja fel fiát a 
katolikus hit megtartására. Azt írja: „Ha valaha akadnának olyanok, kik a szentháromságot kisebbíteni 
próbálják, nem a szentegyház fiai azok, … az efféle emberek a szentegyház népét megosztják és szétszórják. 
Hogy ez ne történjen meg, különös gondod legyen!” Világos az üzenete számunkra, ma élõ, hívõ, magyar 
emberek számára is Szent királyunk ezen intelmének! Tartsuk meg hitünket, gyakoroljuk és tegyünk róla 
tanúbizonyságot!
Éppen tegnap a Képmás címû újságban olvastam, hogy egy felmérés szerint a hívõ, vallását gyakorló 
emberek boldogabbak és sikeresebbek az életben. Hasonlóképpen igaz ez az állítás azokra, akik 
közösségekben tevékenykednek.
Szent István óvva int a megosztottságtól. Ahogy az elõbb említettem, azt írja fiának, hogy ez ne történjen 
meg, „különös gondod legyen”. Vigyázzunk hát mi magunk is. Óvjuk közösségünket a megosztottságtól. 

Fontoljuk meg minden megszólalásunk és tettünk elõtt, hogy annak milyen következménye lehet ránk, családunkra, 
egyházközségünkre.
Máté evangéliumának 7. fejezete figyelmeztet: „Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!” Szent István Imre fiát így figyelmezteti: 
„Óvakodj bírónak lenni! Ha mégis ítéletet kell hoznod, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz!”
Az Úr különös kegyelmébõl 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén hunyt ki élete lángja Szent királyunknak, aki halála elõtt 
országát, országunkat a Szûzanya oltalmába ajánlotta. 
Szükségünk is van erre az oltalomra, ma talán sokkal 
inkább, mint volt korábban. Vegyük észre, hogy mások is 
tisztában vannak vele, hogy a hitben és az egyetértõ 
közösségekben élõ népek erõsek. Ezért hát támadásnak 
kitéve leginkább a hitünk van, és legkisebb közösségeink, a 
családok. A liberális eszmét terjesztõ és hirdetõ szervezetek 
és a média kiszolgálják az õket pénzelõ, hatalomra vágyó 
erõket. Vedd el az ember hitét és legyõzötté lesz! Oszd meg 
és uralkodj! Ezek a jelszavai a hatalomra vágyóknak. A 
jövõnk a mi kezünkben van. A mi  ma, holnap  meghozott 
döntéseink alakítják azt. Amit rosszul tettünk eddig, 
javítsunk rajta! Ahogy szokták mondani: soha nem késõ a 
jót tenni! Szent István helyes útválasztásának, elõdeink 
hitének köszönhetõen itt vagyunk, élünk, nemzetünk létezik. 
Meg kell erõsödnünk hitünkben, követnünk kell elõdeink jó 
példáját.
Szent István megmutatta, hogy nem a szabadosság, a 
törvények fellazítása és be nem tartása vezet a megmaradás felé, hanem a mások megbecsülése, a törvény és tisztesség ellen vétõk szigorú 
megbüntetése, a hit megtartása. Vegyünk példát, merítsünk erõt a mai napból. Szent István segítõ közbenjárását kérjük, tartsa meg a 
magyarságot, forrassza egységbe, erõsítse hitében, hogy élvezhesse a Szûzanya oltalmát, ahová elsõ Szent királyunk helyezte.
Szent István fiához írt intelmével kívánok örömteli és boldog ünnepet minden jelenlévõnek, hogy az „istváni örökséget” 
továbbadhassuk utódainknak, ahogy tették ezt elõdeink is.„Semmi sem emel fel, csakis az alázat és semmi sem taszít le, csakis a gõg 
és a gyûlölség!” ”

Az augusztus hónap elsõ két hetében a pótvizsgára való felkészüléssel 
teltek napjaink. Szerencsére csak három olyan tanulónk volt, akiket meg 
kellett támogatni azzal, hogy a nyáron még kicsit tanuljanak, hiszen 
tovább kell menniük a számukra kijelölt úton…

Az utolsó hét pedig a táborozásé volt. Augusztus 25-én, délelõtt fél 11 
óra körül 36 gyermek és 4 felnõtt indult útnak, hogy egy hetet töltsenek el 
Bogácson. 

A szerencsés megérkezés után finom ebéddel vártak minket. A 
szabályok lefektetése után strandolás következett. Vacsora után 
megnyitotta kapuit a „BOGÁCSI OLIMPIA”, ahol négy ország csapatai 
vonultak fel: Görögország, Ausztrália, Brazília és Magyarország. 

Minden csapat elkészítette a saját országának zászlaját, a címerét, az 
olimpiai zászlót és az olimpiai lángot.  

A reggeli elõtt közös tornával kezdtük a napot. Délelõtt felkészülés 
volt az esti országbemutatóra, illetve séta a környékbeli kilátóhoz. Rossz 
idõ miatt elmaradt a keddi napi strand, de közös játékkal pótoltuk az 
elmaradt fürdõzést. Este a görög csapat mutatta be az országot, illetve 
minden olyan hasznos információt adott az országról, amit tudnunk 
kell/kellene. Közösen megnéztük a Bazi nagy görög lagzi címû filmet.

Harmadik napon torna, délelõtti felkészülés, Kilátó-látogatás, ebéd 
utáni strand következett. Az esti bemutatót Ausztrália  tartotta. 

Csütörtökön, a negyedik napon, a torna után reggeli, majd a sportrendezvé-
nyek kerültek lebonyolításra: foci, asztali  tenisz, tollas  labda. Ebéd után 
irány a strand. A vacsorát követõen brazil hangulatba kerültünk, szambázni 
tanultunk, majd moziztunk: a Rió címû filmet néztük.

A pénteki napunk eléggé mozgalmasra sikerült: a négy ország közül 
Magyarország és Görögország  kerékpártúrán vett részt: 6 km 
kerekezés után jutottunk el a Suba-lyukhoz, ahol az õsember barlangjába 
tettünk látogatást. A táborba való visszakerekezés után cseréltünk: 
Ausztrália és Brazília  nézte meg a barlanglakást. Ebéd után már 
várt minket a Szafari-busz, amivel három órán keresztül „szafariztunk”, 
megnéztük a Kaptárkövet, egy olyan templomot, ahová Munkácsy 
Mihály járt gyermekkorában, láttunk terménytárolókat, stb. Vacsora után 
Magyarország  mutatkozott be, majd éjszakai fürdõzés 
következett. Másnap a reggeli, a csomagolás, a szobák rendbetétele után 
indulás az egri várba. Ott tiszteletünket tettük Dobó István sírjánál, és 
rövid séta után indultunk haza. Remélem, mindenki kellemesen és 
tartalmasan töltötte velünk a tábor egy hetét.

Szeptember 1-én elkezdõdik az iskola, ezzel egy idõben a Tanoda is!
Minden tanodás tanulónkat szeretettel várjuk, hiszen a közös 

programok folytatódnak tovább.                                         Fábián Katalin

csapata 

csapata

csapata

csapata

A hónap képe

Javában zajlik a gombaszezon.
A képen Vizoviczki László és kislánya, Vizoviczki Lili
egy közel 2 kg-os gombával. Az óriás pöfeteggombát a 

Szarkavölgyben találták és bár a méretet nem tudjuk pontosan,
elmondások alapján az íze nagyszerû volt.



RIMÓCI ÚJSÁG12 RIMÓCI ÚJSÁG2014 SZEPTEMBER 2014 SZEPTEMBER 5

N Y U L A C S K A  H Í R E K

Ez történt 
augusztusban…

Ha augusztus, akkor falunap. Minden évben a búcsúzó 
nagycsoportos gyerekek kiváltsága az, hogy ez 
alkalomból a színpadon szerepelhessenek a falu apraja-
nagyja elõtt. Kérésünkre sokan eljöttek a fõpróbára, majd 
a szombati fellépésre is. Az évzáró mûsor dalos-verses 
anyagából válogattunk össze egy kis „csokorra” valót, 
amit a gyerekek nagy örömmel nyújtottak át a 
közönségnek.                                      Virágné Csábi Adrienn Fellépés után a gyerekek

Óvodába Csalogató-napot, amely megkönnyítheti az Óvodába Csalogató-nap elválást a gyerekeknek és a szülõknek egyaránt. Az udvaron 
való közös játék, a gyurmázás és a mondókázás közben 
alkalmuk nyílik megismerkedni a társaikkal és az óvodai Egy kisgyermek életében az elsõ komoly lépés a fejlõdése 
dolgozókkal. Az idén is sokan vettek részt a programunkon. útján az, mikor óvodás lesz. Változás történik a 
A kicsik hamar feloldódtak és vidáman fedezték fel az óvoda napirendjében, alkalmazkodni kell a közösséghez, a 
udvarát. Reméljük, hogy az új ovisok kellemes emlékekkel szabályokhoz, ami nem könnyû feladat. Sok kérdés merül fel 
gazdagodtak a délelõtt folyamán és már izgatottan várják, a szülõkben a beszoktatással és az óvodai élettel 
hogy elkezdõdjön az óvodás életük.      Virágné Csábi Adriennkapcsolatban. Ezért tartjuk jónak és szükségesnek az 

A gyurmázó asztalnál nagy volt az érdeklõdés Készül a homokvár!

A napokban elkezdõdött a óvodában helyezkedtem el. 12 éve dolgozom a rimóci 

2014/15-ös nevelési év az óvodában mint óvodapedagógus és részben fejlesztõ- 

óvodában. Az új tanév pedagógus. Ez idõ alatt megismertem a helyi sajátos-

változást is hozott magával ságokat, a családokat, a felmerülõ problémákat. Úgy érzem, 

az  é le tünkben,  mivel  hogy élvezem a gyerekek szeretetét és a szülõk bizalmát. A 

szeptember 1-tõl én lettem meghirdetett óvodavezetõi állásra áprilisban nyújtottam be 

az óvoda vezetõje. Röviden a pályázatomat. Ezúton szeretném megköszönni a 

szeretnék bemutatkozni képviselõ-testület, a nevelõtestület és a szülõk támogatását 

azok számára, akik eddig az óvodavezetõi pályázat elbírálása kapcsán.

nem ismertek. Virágné Feladatomnak tartom hagyományaink ápolását, a 

Csábi Adriennek hívnak, megfelelõ tárgyi és személyi feltételek biztosítását. 

36 éves vagyok. Szécsényben élek a férjemmel és 8 éves Eredményes munkám elérése érdekében támaszkodni 

lányommal. 1999-ben végeztem a soproni Benedek Elek kívánok a munkatársaimra, hisz együtt, egymást segítve 

Pedagógiai Fõiskolán. Pályakezdõként a nógrádsipeki tudunk hatékonyan együtt dolgozni.  Virágné Csábi Adrienn

Honti Parádé
Augusztus 15-re szóló meghívásnak tett eleget Rimóc község 

delegációja, amikor is ellátogatott a szlovákiai 
 

képviselje Magyarországot. Az idén 19. alkalommal megrendezésre 
kerülõ, 

viseletek és terítõk, valamint sokan kóstolták és dicsérték a hazai ízeket 
is. Délután három órakor nyitotta meg a helyi mûvelõdési házban a 
programsorozatot a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes mûsora, melyen 
keresztül a nézõk betekintést nyertek a rimóci kultúra sokszínûségébe. 
A völgyben megbúvó település szinte minden utcáját kézmûvesek 

Hrušov-ban lepték el a rendezvény idejére, miközben a szabadtéri színpadon 
(Magasmajtény) megrendezésre kerülõ Honti Parádéra, hogy kulturális programok szórakoztatták a három nap alatt odalátogató 

vendégsereget. Sajnos a rimóci delegáció különbözõ elfoglaltságok 
három napos rendezvény nyitó napján egy hat fõs küldöttséggel miatt csak a pénteki napon tudott részt venni az eseményen, ennek 

indultunk útnak, hogy bemutassunk Rimócból egy darabkát. Tíz órára ellenére egy igen kellemes napot tudhatunk a hátunk mögött, amirõl 
sikerült berendeznünk egy magyar-rimóci standot, ahol helyet kaptak a elmondhatjuk, hogy ismét sikerült Rimóc hírnevét öregbítenünk. 
túrós lepények és a malomkalácsok, a népviseletes ruhák és babák, Köszönöm  közremûködõk segítségét!                      Burik-Vincze Ágota
hímzett terítõk, prospektusok, ékszerek. Nagy sikert arattak a szép 

Igyekeztünk minél többet bemutatni Rimócról

De ha csak sétálgatunk, a karámok és ketrecek elé kihelyezett SZOCIS KIRÁNDULÁS információs táblákról rengeteg érdekességet tudhatunk meg. Akár 
egész napos program is tervezhetõ ide, nagyon látványos. Különösen Augusztus 11-én  a  Szociális Bolt dolgozói szép sorban beültünk 
ajánlom, gyermekek figyelmébe. Miután végigjártuk az állatkertet, Szabó Jancsi mögé, a rimóci kisbuszba és elindultunk volna 
beutaztunk a város központjába.kirándulni. Azonban, hogy teljes legyen a csapat, megkértük 

Rövid közvéleménykutatás után, mivel meg is éheztünk, betértünk Beszkidné Irénke nénit, Hédikét és a polgármester urat, hogy 
hát a kulináris élvezetek egyik szentélyébe, nevezetesen a Pipacs tartsanak velünk.
Étterembe és jóízûen megebédeltünk. Ezután rövid séta következett a Most már indulhatunk. Úti cél: JÁSZBERÉNY. Egy alföldi 
fõtéren át, egészen a strandig. Ott töltöttük a délután hátralévõ részét, kisváros, kellemes hangulatú mûemlékekben gazdag, a Zagyva folyó 
ki-ki a medencék vala-szeli ketté. Utcáin sétálva, vagy autózva szinte lépten nyomon újabb 
melyikében, vagy be-és újabb szobrot találunk. Igen sok a látnivaló. Mi sajnos az idõ 
szélgetve a fák árnyéká-rövidsége miatt, csupán töredékét tudtuk megnézni.
ban, csapatunk ismét  A látottak közül kiemelném a Nagyboldogasszony Templomot. Az 
hû volt önmagához jó õstemplom már 1332-ben állott. A toronysisakot 1802-ben építették. 
hangulatban telt el a mai Ekkor helyezték a torony  csúcsára a szent koronát, jelezve ezzel a 
nap is. Hála Istennek! jászok hûségét  a mindenkori királyhoz, s a korona tartja a keresztet.
Már esteledett, mikor  A kb. 2 órás út  vidám beszélgetéssel telt, s ahogy az már ilyenkor 
összeszedelõdzködtünk lenni szokott szinte észre sem vettük, hogy megérkeztünk.
és a mi rimóci buszunk-Elõször az Állat és Növénykertet néztük meg. Itt mindennap 
kal haza indultunk, min-látványetetés keretében mutatnak be a látogatóknak egy-egy állatpárt, 
denkinek jól esett este a vagy állat csoportot. A pingvinekkel kezdték. Kb. fél óra alatt a 
pihenés.gondozó megeteti az állatokat, közben a másik dolgozó beszél  

szokásaikról, eredeti élõhelyükrõl, családjukról, szaporodásukról, A Szociális Bolt
mozgásukról és a rövid idõ alatt megpróbál minden fontos dolgot dolgozói nevében
megosztani velünk, az éppen aktuális kedvenccel kapcsolatban. Perczéné
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asszonyokat, embereket, hogy jöjjenek el nekünk énekelni  és jöttek! 2014. július 14-19. között tartottuk szokásos nyári edzõ- és honismereti 
És bekopogtak Holeczné Margitkához, aki még a délelõtti tánctanításra táborunkat, ami mindig nagy esemény táncegyüttesünk életében, és a 
is eljött hozzánk a mûvelõdési házba, és tanította nekünk a csodálatos legfontosabb projekt abban a nevelõ munkában, amiért néptáncolunk.
rimóci táncokat és dalokat!Budapesti táncegyüttes lévén a nagyváros tipikus nyüzsgõ, pörgõs, ám 

néha fárasztó és virtuális kapcsolatokban realizálódó életét élik a 
hozzánk járó gyerekek, fiatalok  és ez még akkor is igaz, ha mi nem 
éppen a belvárosi „dzsumbujból”, hanem a fõváros egyik kellemes, 
külsõ, kertes övezetébõl valók vagyunk.
Ezeknek a gyerekeknek a magyar falu világába eljutni van annyira 
„egzotikus”, mint egy üdülés a szüleikkel valamilyen távoli kontinens 
országban. A falusi élet keretei, tempója, szabályai számukra egyrészt 
olyan, mint egy idõutazás, másrész izgalmas, de egy picit idegen 
újdonság.
Épp ezért vándortábor vagyunk, és minden évben más vidékre utazunk 
a gyerekekkel: hadd ismerjenek meg minél több magyar falut, váljon 
számukra természetessé, hogy a nagyvárosi életformán kívül máshogy 
is lehet élni, másféle élhetõ életek is vannak (sõt, hosszú századokon át 
ez volt az általános életforma!), és ezek bizonyos szempontból 
vonzóbbak is!

Minden tökéletes volt ahhoz, hogy eredményesen dolgozzunk, idõnket 
tartalmasan töltsük és tapasztalatokkal gazdagodjunk. A vendégházak 
ropogós berendezése, falusias légköre már az elsõ pillanattól otthonos 
volt számunkra. A frissen felújított mûvelõdési ház remek helyszíne 
volt a délelõttönkénti tánctanulásnak. A Gondozási Központ pedig nem 
ritkán tájjellegû ételekkel igyekezett kedvünkben járni. Köszönet érte!
Délutánonként aztán mindig felkerekedtünk, hogy ne csak a táncokkal, 
hanem a falu és a szûkebb vidéke látnivalóival is megismerkedjünk. A 
Fõkötõmúzeum, meggyõzõdésem, országosan páratlan ékessége a 
falunak! Rozi néni viseleti gyûjteménye élõ példa arra, hogy 
magánúton is fel lehet mutatni nagy értékeket. Bárcsak a tájház is a 
palóc kultúrához és Rimóchoz méltó formát ölthetne a közeli jövõben. 
Bevállaltuk a gyalogtúrát Hollókõbe, de buszos kirándulásra is 
mentünk Szécsénybe (ferences kolostor, Kubinyi-kastély) és 
Balassagyarmatra (Palóc Múzeum). Természetesen, 8 éve tartó 
vándortáborunk állandó hagyománya, a szekerezés (miközben 
végigénekeljük a szekérúton az összes tábor összes tanult dalát a 
gondosan õrzött és folytatólagosan vezetett tábori füzetbõl) most sem 
maradhatott ki! És persze a pénteki strandprogram sem, amire ez 

Együttesvezetõként azt szeretném, hogy otthonosan mozogjanak a falu alkalommal a kissé távolabbi Sztregován kerítettünk sort (hát igen, 
miliõjében, és tapasztalati tudást szerezzenek a hagyományokról és a 

valahogy a Palócföld nem egy fürdõnagyhatalom  bárcsak felfúrták 
falu táncairól, mert meggyõzõdésem, hogy csak ez válik maradandó 

volna a vizet Rárósnál…).
élménnyé, lelket gazdagító ismeretté, ami jobb táncossá valamint 

Anyósom, Márta néni, aki e cikkben kakukktojás, mert nem rimóci, 
értékesebb felnõtté teszi õket.

hanem ludányi asszony (de ha õ nincs, nem biztos, hogy képbe kerül 
Ebben az évben Rimócot választottuk táborunk helyszínéül. És milyen 

nálam Rimóc, mint táborhelyszín) is megérdemel ám egy szót e cikk jól tettük! Azt tudtuk, hogy azon kevés határainkon belüli falvak 
hasábjain: nem semmi az a cirka 300 darab krumplilaska, amit lesütött  egyike, amely  a 24. órában ugyan, de még benne él a hagyományban. 
unokatesójával, Magdi nénivel karöltve a gyerekeknek a káposzta-Az a nyitottság, amivel a falu lakói oldaláról találkoztunk, azonban 
kapálás számunkra elég kemény melója után. Még egy ilyen anyóst! meglepett bennünket! Igaz, csak az elsõ pillanatokban, utána hamar 
Nagy puszi innen is, Márta néni!hozzászoktunk (a jóhoz könnyen megy). Városiak számára 
Úgy a tábor harmadik napja felé megelégedettséggel nyugtáztam, hogy elképzelhetetlen, hogy csak úgy valaki ad egy zsáknyi, kertjébõl 
a helyi lakosság is hozzánk szokott már. Türelemmel fogadták a összeszedett almát, vagy ismeretlenként odaadja nekünk napokra a 
folytonos vegzálást a gyerekek részérõl, és már nem néztek rám kérdõ, kapáját a tréfás vetélkedõnkhöz meg a ludányi káposztakapáláshoz. 
rosszalló arckifejezéssel a reggeli edzések közben, hogy minek Nagy öröm volt látni, ahogy a gyerekek egyre bátrabban mernek 
futtatom kilométereket minden reggel a falu utcáin „ezeket a szegény beszélgetésekbe kezdeni a rimóciakkal, ami a részükrõl odáig „fajult”, 
gyerekeket”.hogy viseleteket is kölcsönkértek  és a helyiek adtak! És megkérték az 
A falu és közöttünk békés egyetértésben telt el a hét, úgy érzem, 
valamilyen szinten sikerült beépülnünk, résztvevõ megfigyelõkké 
váltunk. Úgy éreztük, már nem csak vendégek vagyunk, hanem 
valakik, akik oda tartoznak.
Hálásak vagyunk ezért a közvetlenségért és bizalomért, ami Rimócon 
talán természetes, de Budapesten egyáltalán nem! Hogy ebben a 
bizalmi légkörben mennyi tapasztalati élmény és tudás épült be 
szívünkbe, lelkünkbe, azt pedig mi nagyon is jól tudjuk!
Köszönjük az itt töltött feledhetetlen napokat!

Ui.: Pestre hazaérve mindenki palócul beszélt legalább egy hétig.
     

Forgórózsa Tánc- és Énekegyüttes vezetõ
www.gordostanc.hu

Gordos Anna
néptáncpedagógus, néprajz szakos tanár

A Forgórózsa Tánc- és Énekegyüttes edzõtábora RimóconSzeptemberre tervezett 
programok a Dr. Manga János 

Közösségi Ház - IKSZT 
szervezésében:
00Szeptember 20. szombat 14   Szüreti felvonulás és mulatság

Kísérõprogramok: fõzõverseny, borverseny és pálinkaverseny. 
A színpadon hagyományõrzõ együttesek mûsora.

00 00 0018 - 20 -ig szabadtéri bál, majd 20 -tól szüreti batyus bál a 
Dr. Manga János Közösségi Házban,

ahová elõvételben a belépõ 1000 Ft/fõ.
00Szeptember 26. p ntek 09  - „Önfenntartó falu” konferencia

00 Szeptember 27.  17 A népmese napja - mesemondó est
Mindenkit szeretettel várunk!

é

szombat

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
Mit gondol? Milyen értékek találhatók Rimócon?

Rimóc Község Önkormányzata a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2014 (IV. 16.) 

kormányrendelet értelmében határozatot hozott (33/2014. (III. 
23.) Települési Értéktár létrehozásáról, valamint Értéktár 
Bizottság megalakításáról.
A kezdeményezés lényege, hogy számba vegyük, milyen 
értékek vesznek körül minket településünkön. Bárki javaslatot 
tehet írásban a jelölni kívánt „értékrõl” (8 kategóriában lehet 

jelölni: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, 
épített környezet, ipari és mûszaki megoldások, kulturális 
örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás), 
amit az Értéktár Bizottság megvizsgál, és ha érdemesnek találja, 
akkor felveszi a Települési Értéktárba. A Települési Értéktárak 
az alapjai a Megyei-, majd az Magyar (országos) Értéktárnak, 
melybõl a Hungarikumok kerülnek ki.
Célunk, hogy minél több értéket gyûjtsünk össze településün-
kön, melyeket majd november 15-én egy kiállítás és bemutató 
alkalmával mindenki megismerhet.
Ezzel kapcsolatban fórumot tartunk 2014. szeptember 
22én,18.00 órakor. Minden ötletet szívesen fogadunk!    Bablena Feri

HÁROM KÉRDÉS, HÁROM EMBER

Ha Ön tehetné, ellátogatna a testvértelepüléseinkre? Hová menne 
elõször? Mi érdekelné velük kapcsolatban? [D³utow 
(Lengyelország), Kalona (Szlovákia), Strenci (Lettország), Rosice 
(Csehország), Vörösmart (Horvátország), Kupuszina (Szerbia), 
Szék (Románia)]
Laczkó Laura: A felsorolt települések mindegyikére örömmel 
ellátogatnék, legelsõként talán Kupuszinát választanám. Szívesen 
megismerném az ottani népszokásokat, viseletet, stb.
Kiss János: Nagyon szívesen ellátogatnék mindegyik testvértelepü-
lésre. Már volt szerencsém a kupuszinaiak vendégszeretetéhez, 
nagyon tetszett a mozgalmas életük, Istenbe vetett hitük, a fiatalok 
nagy száma, a felejthetetlen esték. A lengyel testvértelepülésre is el 
szeretnék jutni, megismerni mindennapi életüket, a barátságot 
tovább erõsíteni, mert õk nagyon szeretnek bennünket, magyarokat. 
Ezt már mi rimóciak is megtapasztalhattuk.
Péterné Kiss Zsuzsa: Ha tehetném, ellátogatnék, de egyéb okok 
miatt nincs rá lehetõségem. Egyébként D³utow érdekelne.
Elindul a Rimóci TV. Milyen mûsort szeretne látni benne, milyen 
híreket hallgatna meg szívesen, illetve miket nézne benne?
Laczkó Laura: Jó lenne látni régi felvételeket, melyek a faluban 
történt eseményeket örökítették meg: falunapok, elsõáldozások, 
ballagások... Szerintem mások is szívesen, mosolyogva látnák 
viszont régi önmagukat, családtagjaikat, barátaikat.
Kiss János: Az idõsek, és persze a magam kedvéért szívesen megnézném 
a jeles eseményeinkrõl szóló összeállításokat. Jó választás a Mária Rádió.
Péterné Kiss Zsuzsa: Minden hír érdekel. Régi búcsúk, filmek, 
Rimócról bármi, rendezvények. Mindet szívesen megnézném.
Mi a véleménye a jelenlegi faluképrõl? Mi az, ami a legjobban 
tetszik benne? Javasol esetleg valahol változtatást?
Laczkó Laura: Már a középiskolában is kollégista voltam, ezért 
csak hétvégente voltam itthon, tavaly óta pedig még ritkábban, 
havonta egy, maximum kétszer járok haza, így nem tudnám 
megnevezni a kedvenc helyem, mivel onnantól kezdve, hogy 
meglátom az integetõ rimóci nyuszit, hirtelen mindent szépnek 
látok! Rimócon még a levegõ is másabb!
Kiss János: A faluképe szépen formálódik, tetszik a ,,zöld" 
környezet, továbbra is ezt erõsíteném, a bolt helyére /coop/ egy 
falusias étterem még kellene. Remélem, hogy a jelenleg üres házakat 
olyan emberek lakják majd be, akik aztán igazi rimócivá válva 
tovább éltetik ezt a hagyományaiban gazdag települést!
Péterné Kiss Zsuzsa: A falukép tetszik. Változásokat tudnék 
javasolni: utak építése és aszfaltozása kellene.       Burik-Vincze Ágota

Laczkó Laura Kiss János

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos
Orvosi Rendelõért Rimócon”

Az elmúlt hónap során jelentõs elõrehaladás történt az Orvosi 
Rendelõ átalakítása, bõvítése kapcsán.

Az épület egyre csinosabb, napról napra közelebb kerülünk a 
végleges állapothoz. A belsõ hidegburkolatok legnagyobb részben 
már felkerültek, folynak a vezetékezési, villany- és fûtésszerelési 
munkálatok.

Az udvar kiürítse után megkezdõdött a tereprendezés, illetve a 
hátsó kerítés alapozása és felrakása. A napokban elbontásra kerül 
a régi garázs épülete, melynek helyén új építésû garázs, külsõ 
raktár, illetve babakocsi tároló kerül kialakításra.

Az építkezéssel párhuzamosan megtörténtek az elsõ 
egyeztetések az eszközbeszerzésekkel kapcsolatosan.

Beszkid Veronika
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meredek szakaszt követõen megérkeztünk a szentkúti jelenés 

Mátraverebély-Szentkúti völgyének felsõ végéhez. Innen egy gyönyörû erdõs ösvényen 
végig énekelve érkeztünk meg szombat kora délután a 
bazilikához. Utunk egybõl a templomba vezetett, hogy lerójuk Zarándoklat
énekes tiszteletünket a Szûz Máriát ábrázoló oltárszobor elõtt. 
Ezt követõen felvertük sátraink a völgy aljában levõ tábor-Augusztus elején egy kenutúra alkalmával unokaöcsém 
helyünkön, hogy aztán részt vehessünk az este hat órai megkérdezte, hogy lenne-e kedvem gyalogosan elzarándo-
szentmisén. A táborhelyen már forrón gõzölgõ gulyás várt kolni a szentkúti búcsúba. Akkor igent mondtam, habár sosem 
minket, amit a férfi szövetség tagjai készítettek a rimóci voltam még zarándoklaton és azt sem tudtam, hogy honnan és, 
gyalogos zarándokok számára. A késõi ebédet követõen hogy mikor indulunk. Mondta, hogy egy gimnáziumi 
következett az esti mise, ami alatt az idõjárás igencsak hûvösre osztálytársa invitált minket, aki már többször megtette a 
fordult, a szertartás után pedig a sötétség beálltával metszõ zarándokutat szülõfalujától a kegyhelyig. Unokatestvérem 
hideg szállt le a völgyre. A hõmérséklet ellenére is jólesõen osztálytársát Beszkid Mátét már korábban is ismertem, 
különös, megkapó érzés volt a templom melletti szabadtéren szülõfalujáról Rimócról azonban õszintén be kell, hogy valljam, 
vibráló mécsvilágok fényében szent énekeket hallgatni. nem sokat tudtam. Az a kevés is mindössze annyi volt, hogy egy 
Különösen emlékezetes élmény volt a nagykátai tangó-kis palóc falu Nógrád megyében. Mivel a zarándoklat szombat 
harmonikás fiatalok által elõadott zenei program. hajnalban indult, és mi a buszos utazást választottuk, már 

Másnap korán keltünk, hogy tábort bontsunk és - egy péntek este el kellett induljunk Budapestrõl. Késõ este 
legalább olyan ízletes mint amilyen kiadós reggeli után - már érkeztünk meg a faluba, ahol mindjárt meleg vacsorával is 
cuccokkal - elindultunk a reggel kilenc órai misére. A mise kínáltak. Vacsora után elfoglaltuk ágyainkat a minden 
reggel is igencsak hangulatos volt, már csak a magával ragadó kényelmet kielégítõ Tízpengõs Vendégházban. Hajnal öt után 
kültéri helyszín miatt is. A prédikáció során az atya a sajnálatos nem sokkal már fel is keltünk, mert házigazdánk igen komolyan 
aktualitások miatt a Szûzanya segítségét is kérte a világ felhívta a figyelmünk, hogy a reggel hat órai áldásról nem illik, 
népeinek békéje érdekében. A reggeli misét követõen a rimóci és egész egyszerûen nem is lehet késni. Azon szombat reggel 
keresztalja hagyományaihoz híven délben, a nagymise különlegességét jelezte, hogy a hajnali sötétségben hat óra elõtt 
áldoztatása közben/végeztével indulsz vissza Márkháza felé néhány perccel, már több tucat ember gyülekezett a templom 
Rimócnak. A vasárnapi indulásnál a szombati létszámhoz kapujában. A zarándoklat sejtelmes és hangulatos fény-
képest már csak a csapat töredéke volt ott, (vagy még az sem ) a viszonyok közt, élén a rimóci kereszttel indult útjára a faluszéli 
Márkházai kõkeresztnél azonban már minden lemaradó háborús fogadalmi kápolna felé. A templomtól a reggeli imát 
utolérte a rimóci menetet, így ugyan kis létszámban, de lelkesen követõen velünk tartott a falu volt plébánosa Attila atya, 
és kipihenten haladtunk hazafelé a verõfényes napsütésben. Az valamint még jó néhány olyan ember is aki már (vagy még) nem 
idõjárás lehetõvé tette, hogy zavartalanul imádkozva és tudja teljesíteni a zarándoklatot, de lélekben a zarándokokkal 
énekelve teljesítsük a szentkúti zarándoklat záró szakaszát is, együtt indulna kora reggel  énekelve az erdei ösvényen. A 
így a zsúnyi erdõbõl énekelve értünk ki az alkonyodó tájba. A faluszéli kis kápolna mellõl, egy rövid imát követõen utunkra 
kápolna elõtti kerékpárútra fordulás elõtt, már értesítettük a indultunk. Sokan maradtak le a kápolna mellett a faluban az 
falubeli "fogadóbizottságot", hogy még jóval napnyugta elõtt autós utazást, otthonmaradást, vagy esetleg az épp akkor 
megérkeztünk. Így aztán a búcsújáró zarándokokat a esedékes esküvõt választva. Mindezek ellenére így is 
tisztelendõ atya, még a lemenõ nap fényében fogadta a harminckilenc zarándokot számoltam össze a nap folyamán, 
kápolnánál, ahonnan együtt mentünk a templomba, a búcsút ami fõleg a péntek hajnali idõjárás függvényében elég jó 
lezáró áldásért. A szertatás végeztével, a kõkereszt elõtti téren a létszámnak mondható. Igaz útközben mesélték, hogy volt olyan 
zarándoklatot lezárandó, egy vidám, kis családias fogadás várta év mikor több mint kétszer ennyi zarándok indult neki a majd 
a templomból kilépõ embereket, hangulatos befejezést nyújtva a harminc km-es útnak Rimócról Szentkútra. Az út minden 
hétvégi  Nagyboldogasszony  ünnepnek.elõzetes elgondolásomat felülmúlta. A táj csodálatos volt várral, 

Ezúton is szeretném hálámat kifejezni a Beszkid családnak, hegyekkel, patakokkal, rétekkel, a falu határában bámuló 
hogy meghívtak erre az eseményre, a Szent József  birkanyájjal. Útközben a szentkúti búcsú énekeit énekeltük a 
Férfi Szövetségnek és minden rimóci zarándoknak, hogy szünetekben pedig rózsafüzéreket imádkoztunk. Habár néhány 
maguk közé fogadtak, és velük együtt vehettem részt életem helyen a felázott agyagos ösvények sokszor nehézkessé tették a 
elsõ, valószínûleg pedig, nem is az utolsó Rimóc-Szentkúti továbbhaladást, nem volt semmi, ami elvonta volna figyelmet 
zarándoklaton.                                                                  Déri Mátéaz imákról (hacsak nem a táj maga). Hajnalban nem sokat 

beszélgettem az úton, két emberen kívül nem is ismertem senkit. 
Ez az állapot  azonban nem tartott sokáig. A pihenõk alkalmával 
mindig volt olyan ember, aki odajött és megkérdezte honnan 
jöttem és kitõl hallottam a zarándoklatról, így aztán nap végére 
már a társaság jó részét névrõl is ismertem. Zarándok-
csoportunk meglehetõsen vegyes társaság volt, mindenféle 
korú és fizikumú nõ és férfi képviseltette magát a csapatban. A 
társaság gerincét a rimóci Szent József Katolikus Férfi Szövetség 
létszáma adta. Habár sajnos nem sikerült mindenkivel 
megismerkednem, azt bátran állíthatom, hogy a zarándokok 
közt mindenki közvetlen, barátságos és maximálisan segítõkész 
volt, mind az idegenek mind pedig egymás felé. A pocsolyákon 
és dagonyákon való átkelést ki a karjával, ki pedig vándor-
botjával segítette. Napközben a pihenõk alkalmával étellel, 
itallal és gyümölcsökkel egyaránt jó szívvel kínáltak, hiányt 
semmibõl sem szenvedhettünk.  A zsúnyi erdõbõl kiérve már 
sûrûbb énekek közepette értük el a kisbárkányi keresztet. 
Onnan Márkháza következett egy kis megállóval és egy utolsó 

Katolikus

szetesen minden szerv felé bejelentettük, hozzájuk és figyeljék a program kínálatu-
így többek között a NAV, a Mezõgazdasági kat!KOBAK HÍREK
és Vidékfejlesztési Hivatal, a futó pályázat Önkéntes munka: Mivel Egyesületünk is 

IKSZT (Közösségi Ház) beruházás: Még miatt pedig az Emberi Erõforrás Támoga- beregisztrált a közérdekû önkéntes tevé-
mindig nem kapta meg Egyesületünk a táskezelõ felé, valamint a Takarék- kenységet végeztetõ szervezetek közé, az 
beruházás során kifizetett utolsó számlák szövetkezet felé is. érettségihez szükséges közösségi szolgálatot 
összegét, azaz az elnyert támogatás utolsó Május 27-i közgyûlésrõl: Egyesületünk a Kobak-nál is el tudják végezni a fiatalok. 
részletét. A kifizetés jóváhagyása elõtt a ezen a közgyûlésén fogadta el a 2013. évi Van, aki már élt a lehetõséggel, így várjuk 
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal beszámolóját és közhasznúsági jelentését, további érdeklõdõk jelentkezését is.
ellenõre helyszíni ellenõrzést kellett, hogy megválasztotta vezetõ tisztségviselõit, Új taggal gyarapodtunk: Virág Bálint, aki 
tartson, melyre 2014. július 7-én, hétfõn az módosította a törvényi kötelezettségek állattenyésztõ mérnök végzettsége mellé 
épületben sor is került. Az ellenõr a miatt az alapszabályát, végül döntött a környezetmérnök végzettséget is szerzett, 
helyszínen: közhasznú jogállásának nyilvántartásába kérte tagfelvételét Egyesületünkhöz. A 
- lefotózta az épületet, a megvásárolt történõ felvételének kérelme ügyében. jelenlévõ tagok egy tartózkodással Bálintot 

eszközöket, Közhasznúságról: A civil törvény 2014. augusztus 18-tól taggá fogadták. 
- az összes szerzõdést, teljesítésigazolást alapjában változtatta meg az egyesületek Ezúton is köszöntjük õt Egyesületünkben!

átnézte, mûködésének szabályait, köztük többek Kemence kipróbálása: Elkészült a 
- minden eredeti számlát és a pénzügyi között a közhasznúsági feltételeket is. varsányi úti Tízpengõs vendégház udvarán a 

teljesítést igazoló dokumentumot (bank- Egyesületünk csak úgy maradhatott község elsõ közösségi kemencéje, melyet 
kivonat, pénztári bizonylatok) leellenõr- közhasznú, ha ezt 2014. május 31-ig Szabó Mónika Kobak tagnak és párjának, 
zött és lepecsételt, kérelmezte a bíróságtól és az alapszabályát Szemúr Hubának köszönhetõen kenyér és 

- megvizsgálta, hogy rendelkezésre állnak-e az új törvényi feltételeknek megfelelõen pulykasütéssel ki is próbáltunk 2014. július 
a tárgyi eszköznyilvántartó kartonok, módosította. Az elnökváltással egyidejûleg 27-én vasárnap. Az elkészült „vert” kenyér 
jótállási jegyek, ezt is megtettük, így a bíróság - hiánypótlás és a pulyka is nagyon finom lett, így 

- végül a fõkönyvi kivonat alapján azt is nélkül - elfogadta a kérelmet és az ahhoz reméljük, hogy a jövõben sok-sok rimóci 
leellenõrizte, hogy minden számla becsatolt dokumentumokat. A változásokról rétes, lepény, kenyér és finom étkek fognak 
lekönyvelésre került-e. szóló bírósági döntés 2014. július 16-án még a kemencében sülni.         Vincze Nikolett

A helyszíni ellenõrzést követõen kerülhet jogerõre emelkedett.
sor a kifizetés jóváhagyására, melyrõl a Kulturális közfoglalkoztatás: Korábban 
határozat reméljük, hamarosan megérkezik. már írtunk róla, hogy a Közösségi Ház 
Elnökváltás: A Kobak Egyesület 2005-ös (IKSZT) mûködtetését támogatásból 
megalakulása óta láttam el az elnöki kívánjuk megoldani, melynek érdekében 
tevékenységet a szervezetünknél társadalmi csatlakoztunk a II. Kulturális Közfoglal-
munkában, minden ellenszolgáltatás nélkül. koztatási Programhoz. A Nemzeti Mûvelõ-
Azt, hogy ez mit jelent, csak az tudja igazán, dési Intézet, mint a program lebonyolítója 
aki tagja, vagy tisztségviselõje egy civil arról tájékoztatott, hogy  bár 2 fõ foglal-
szervezetnek. Szerencsére  más hasonló koztatását igényeltük - az Egyesületnek 1 fõ 
lélekszámú településekhez képest  nálunk foglalkoztatására válik lehetõsége. Mivel az 
sokan vállalnak településünkért közösségi önkormányzat is igényelt és kapott 1 fõt, így 
munkát egy-egy szervezetben, melyért a várhatóan az önkormányzat és az Egyesület 
társadalmi elismerésen, az emberek a jövõben is együttmûködve oldja meg a 
köszönetén kívül mást nem kapnak. Sõt Közösségi Ház nyitva tartását, mûköd-
munkájuk mellett évi vagy havi tagdíjat tetését. A támogatásnak köszönhetõen 
fizetnek. Így van ez a Kobaknál is. Van, aki a várhatóan Burik-Vincze Ágota és Bablena 
flakontaposásban, van, aki a hulladékok Ferenc látja el a kulturális feladatokat az 
gyûjtésben (papír, alu, PET, kupak), van, aki intézményben. Forduljanak ötleteikkel 
a rendezvények segítésében veszi ki a 
részét. Én általában az Egyesület admi-
nisztrációját, pályázatait (szüretis könyv, 
IKSZT, mûködési támogatások), kötelezõ 
adatszolgáltatásait (KSH, APEH, 1 %, 
közhasznúsági jelentés, stb.) végeztem az 
elmúlt 9 évben. Az elnökségrõl többször 
próbáltam lemondani, de az Egyesület tagjai 
ezt nem engedték. Ez már egyre nehezebb 
lett számomra, hiszen úgy éreztem, hogy 
jelenlegi munkám mellett nem tudom 
feladataimat teljesen ellátni. Indokaimat 
végül a közgyûlés is elfogadta, így 
mindezeknek köszönhetõen a 2014. május 
27-én lemondtam az elnökségrõl. A 
közgyûlés új elnöknek Burik-Vincze Ágotát 
választotta, míg az elnökhelyettes Beszkid 
Jánosné lett. A közgyûlés döntésének 
megfelelõen az elnökség tagja maradtam, 
amelynek negyedik tisztségviselõje Virág 
László lett. Mint „régi elnök” köszönöm az 
Egyesület minden tagjának a támogatást és a 
munkát, az új elnöknek pedig kívánom, 
hogy újult erõvel végezze, szervezze az 
egyesület ügyeit. Az elnökváltást termé-
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Czombos József plébános bemutatkozása…
„Életutam
1945. augusztus 6-án születtem Kiskunfélegyházán, Petõfiszálláson növekedtem. Hívõ körökben ezt a falut 
Pálosszentkútnak nevezik. Négy gyermekes családból származom. Szüleim egyszerû, szorgalmas, földmûves 
emberek voltak, buzgó katolikusok, akik törekedtek jó példájukkal erre nevelni gyermekeiket is. Édesapám 
jellemes, egyenes lelkû, szorgalmas, józan életû és gondolkodású férfi volt, aki családi feladatai mellett 
tevékenyen részt vett az egyházközség életében és a mindennapi életben. Törvénytisztelõ volt, de soha nem 
volt megalkuvó, képmutató. Édesanyám kedves, melegszívû, szorgalmas édesanyaként nevelte gyermekeit 
imádságos, vallásos életre. Családom együtt gyakorolta hitét. Így a keresztény hit meggyõzõdéssé, életünkké 
vált az ifjú- és felnõtt életünkben. A szüleim példát adtak a lelki feltöltõdésre, pihenésre, rokoni kapcsolatok 
ápolására, vidámságra, hétköznapokon a szorgalmas munkára, de példát adtak a közösség szolgálatára is.
Ilyen körülmények között növekedtem testvéreimmel együtt. Általános iskolai tanulmányaimat elvégezve 
szüleim Kiskunfélegyházára gimnáziumba írattak. Ezt nehéz szívvel tették, különösen édesapám, mert látta, 
hogy mennyire szeretem a mezõgazdaságot. De nem akart a TSZ világába küldeni. A gimnázium éveiben 
erõsödött bennem a pedagógus világ iránti vonzalom, de mivel különösen a gyermeknevelés világában 
üldözve volt a keresztény szellemiség, a papi hivatás felé fordultam. Így történt, hogy érettségi után 1963-ban 
a Szegedi Hittudományi Fõiskolára jelentkeztem. Öt éves tanulmányom alatt teljesen megerõsödött bennem a papi hivatás. Jézus Krisztus 
szolgálatában az emberek és különösen a gyermekek között. Mindez kezdõdött családi otthonomban és érlelõdött tanulmányi éveim alatt.
1968. április 21-én szenteltek pappá a váci székesegyházban. Állomáshelyeim a következõk voltak: Kistarcsa, Szolnok, Tápiószecsõ, Csongrád, 
Tura, Lajosmizse. 15 éves kisegítõ lelkész és hitoktatás után dr. Bánk József váci püspök Bercelre nevezett ki plébánosnak, hitoktatónak.
Mint tanyasi származású ember, jól éreztem magam a lajosmizsei tanyák és kis iskolák szolgálatában, de mégis örömmel foglaltam el a berceli 
szolgálatot, mert vágyódtam a hegyek közé és itt is sok hittanosra és buzgó hívõre találtam. Elsõ teendõim voltak, hogy még szebbé tegyem a 
templom és a plébánia környezetét, erõsítve a hitoktatást, hitéletet, széppé téve az istentiszteleteket. Mindezt elõdjeim munkájára építve. Soha nem 
kritizáltam elõdjeimet. Gyerekkoromban, a családomban megtapasztalt összefogást igyekeztem megélni az itteni egyházközségben. 
Ministránsokat toboroztam, belõlük kinövõ ifjúsági közösséget, néha kritikus hangulatú, de a közösséget szolgáló képviselõ-testületet szerveztem 
az egyházközség és a falu érdekében. Felejthetetlen emlékek a közeli hegyek túrái, focizások, a 10 napos táborozások. Gyakran kemény harcot 
kellett vívni a hitoktatásért. A szülõk egyre bátrabban tették meg a hittanbeíratást, mert látták, hogy a törvény adta lehetõségeket hangoztatva 
kiálltam mellettük. Volt, amikor a megyétõl is kijöttek kivizsgálni a helybeli hittanellenes túlkapásokat. Szelídséggel párosult határozottsággal 
kiálltam a hitoktatás mellett. Volt, amikor a táborozás folyamata is veszélyben volt az ÁVO-sok miatt. Többször zaklattak, szerencsére csak 
szóbelileg, elbeszélés szintjén.
Felejthetetlenek a mai napig az egyházközség ünnepei, mûsorok. Mindezeket mindig törekedtem, hogy közösségben tegyem. Gyakori mondásom: 
léleképítés és közösségfejlesztés. Iparkodom a szertartásokat, istentiszteleteket lélekemelõen végezni, hittel, meggyõzõdéssel, hogy szívesen 
vegyenek részt a hívek. Szívesen felkeresem a betegeket, szeretem végezni az elsõpéntekes betegszolgálatot. Évek óta a balassagyarmati 
kórházban a krónikus osztályon is teljesítek vigasztaló, lélekerõsítõ szolgálatot minden második héten csütörtöki napon. Vasárnap délután pedig 
szentmisét tartok a kórházi kápolnában. Ugyanilyen munkálkodást végeztem a berceli plébániához tartozó falvakban is: Galgagután, 
Nógrádkövesden, Becskén, Szécsénkén, Vanyarcon.
Szívesen emlékszem a szüreti felvonulásokra. A felvonulók megállnak a plébánia elõtt is, a színes forgatagban táncolnak, énekelnek, barátaimmal 
osztogatom az üdítõket, a zamatos bort, közben mindenkivel iparkodom pár szót váltani.
A hívek összefogásával, kétkezi munkájával és szervezésében számos egyházi épület karbantartásában, felújításában, építésében vettem részt az 
évek során, többek között a galgagutai új templom építésében is. Minden, amit a 31 éves berceli szolgálatomban tettem Isten segítségében, a falu 
és az egyházközség összefogásában történt. Ez nem érdem, ez kötelesség. Az ember életének értelme, ha mindent igyekszik Isten dicsõségére és az 
emberek szolgálatára tenni.                                                                                                                                           Czombos József  plébános”

szentmisén a gitárosokkal itt volt „Istennek szép terve van veled! Ez az én életem értelme és célja.”
a keresztlányom, az öcsémnek a - Látogatóban Czombos József rimóci plébános atyánál -
lánya is, aki hitoktató, elvégezte a 

Nem szentírási idézet, hanem saját gondolatai, életcéljának kántorképzõt is és 3 gyermekes 
meghatározása olvasható azon a szentképen, melyet Czombos édesanya.
József atya mindannyiunknak ajándékul adott a bemutatkozó - A bemutatkozó szentmiséjén 
szentmiséje után. „József atya.” - csak így írta alá. Mindenkinek külön kiemelte a közösségek 
személyesen, egy kézszorítás kíséretében adta át. Amikor szerepét. Ilyen fontosnak tartja 
meglátogattuk õt a Rimóci Újság nevében, ugyanilyen természetes ezt a hitéletben?
egyszerûségben, és mosolyogva fogadott. Rögtön beszédbe is - Két szó van, ami az én 
elegyedtünk, elmondta, hogy még van egy kicsi felfordulás, még jelmondatom. Léleképítés és 
van egy kis gondja is a riasztó mûködésével, de tulajdonképpen közösségépítés. Mindannyian 
már berendezkedett. Ide mindig jön valaki, hoz egy kis gyümöl- Istennek az álma vagyunk. Ahogy 
csöt, miegymást, ilyen fogadtatásra nem is számított. A a Bibliában olvassuk: „örök 
közvetlensége pedig? Hát, ez nagyon egyszerû, otthonról hozta. szeretettel szeretlek téged.”  
- Nagyon családias volt az otthoni életünk. Kiszámíthatóak voltak a mondja a mi Mennyei Atyánk. 
szüleink, tudtuk azt, hogy dolgozni, helytállni kell, de amikor vasárnap Öröktõl fogva ott voltunk az õ 
volt, az vasárnap volt. Akkor nem dolgoztunk. Elmentünk a szívében, és amikor õ úgy gondolta, életre hívott minket, és mint egy jó 
szentmisére, utána jött az ebéd közös elkészítése, délután meg ment a atya, sok-sok értékes ajándékkal, képességgel látott el bennünket, hogy 
foci. Estefelé befogtuk a lovakat - tanyán laktunk- és meglátogattuk ezeket kibontakoztatva, ezek által tudjuk kialakítani magunkban az 
szüleinkkel együtt a nagyszülõket, ott kártyáztunk, beszélgettünk.  És ez emberséget. Elküldte nekünk Jézus Krisztust, mint eszményképet, meg 
még most is megy… erõforrást, a Krisztusi Emberséget. Ebben Jézus a mi példaképünk.  
- Honnan származik az atya? Nagyon sokszor mondom a fiataloknak és a gyerekeknek is: Az Isten 
- Kiskunfélegyházáról, én alföldi vagyok. rólad nagyon szépet álmodott, kaptál a lelkedbe egy életkönyvet, a 
- Vannak az atyának testvérei? lelked be van programozva és mindazt a szépet, amit a jó Isten a 
- Négyen vagyunk testvérek. Én vagyok a legidõsebb. Az öcsém lelkedbe beprogramozott és te megvalósítod, az a te életkönyvedbe 
Kiskunfélegyházán lakik, asztalos. A nagyobbik húgom Gátéron örökre meg lesz örökítve. Majd az örökkévalóságban nézegethetjük ezt, 
farmergazdász, a legkisebb testvérem, a kisebbik húgom pedig szabó mint egy albumot és láthatjuk majd mindazt a szép dolgot, amit az 
Csongrádon. Elég gyakran összejövünk, úgy kéthavonta. Ide is fognak életünk folyamán megvalósítottunk. Szeretném, ha a fiatalok 
jönni majd, és néhány napot majd együtt leszünk. Vasárnap, a megértenék, hogy az Istennek szép terve van velük.

A bérmálkozás elõtti találkozókat is azért tartom fontosnak, hogy még sûrûbben a tagoknak be kellett számolni, hogy ki mit csinált, mire 
lássák, ki az a Jézus, ki a jó Isten, aki ennyire szeret bennünket. Ha az jutott. Nálunk nem volt sekrestyés, minden faluban volt egy kis 
ember megszeret valakit, észreveszi a jó tulajdonságait és elkezd hozzá liturgikus csoport. Õk szervezték a felolvasókat, õk készítették elõ az 
alakulni. Így juthat el az õ életükbe is észrevétlenül Jézus és vezeti majd oltárt, a karácsonyi mûsort, a húsvéti szertartásokat, a mikulást. 
õket. A jó Isten csodálatosan vezet bennünket. Szeretném elérni a Mindig kérdezték, hogy hogy legyen, de õk csinálták. Nagyon oda kell 
fiatalokban is, hogy összeüljünk beszélgetni, hogy elmondhassák õk is, figyelni minden közösségre. Ez nagyon fontos. Nekem a falvaimban a 
hogy az õ életükben, hogyan dolgozik a Jóisten, õk hogyan élik meg az polgármesteri hivatallal, a polgármesterekkel szoros kapcsolatom 
isteni gondviselést. Fontos, hogy én is megkérdezhessem tõlük egy-egy volt, hiszen fontos, hogy össze tudjunk dolgozni és segíteni tudjuk a 
elõadás után, hogy mi történt veletek, milyen szép, nehéz vagy falubelieket, a falusi rendezvényeket. Csináltunk szép karácsonyi 
fájdalmas dolgok. Mi az, amivel nem tudsz mit kezdeni a felnõttek koncertet az iskolásokkal a templomban, passiójátékot, Egerszalókon 
világában? A cél, hogy az élet dolgairól beszélgetõ fiatalok legyenek. az ifjúsági találkozón is részt vettünk egy elõadással. Fantasztikus 
- Hol lehet ezt leginkább megvalósítani? sikere volt. Én nagyon szeretek kirándulni is, ezért minden õsszel, 
- 46 éve csinálom már az úgynevezett tíznapos tábort, augusztus elsõ 10 tavasszal szerveztünk egyházközségi kirándulásokat. A fiatalok pedig 
napjában. Ezt mindig máshol tartjuk, voltunk már a Mátrában, a mindig felkészülnek, hogy mit lehet látni ezeken a helyeken, mint egy 
Mecsekben, a Bükkben, a Visegrádi-hegységben. Jönnek ide fiatalok, idegenvezetõ, és csinálnak lelki programot a buszra is.
gyerekek, családok. Olyan családok is jönnek, akik maguk is - Az atyáról azt hallottuk, hogy nemcsak kirándulni szeret, hanem 
gyerekként jártak ide. És most járnak családostól. Minden nap más túrázni, gyalogolni is.
házaspár tartott most lelki elõadást a napnak a jelmondatáról, amit - Igen, gyalogzarándoklatra is mentünk évente akár többször is. 
utána kiscsoportos beszélgetésben átbeszéltek a résztvevõk. 50-70-en Komoly túrázó ember vagyok, a mostani zarándoklat 24 km volt. 
is vannak résztvevõk. A püspökségtõl szoktunk kapni támogatást és a Tavaly a Szentkútról Bujákra mentünk, majd Nézsára, az két napos 
betlehemezésbõl, valamint a részvételi díjakból tudtuk fedezni a zarándoklat volt. A Magas-Tátrában évente kétszer is elmegyek. A 
költségeket. Lelki atyák vezetésével, segítségével csodálatos fiatalokkal meg akartuk csinálni a Kárpátok legizgalmasabb túráját is 
elõadásokat hallhattunk most is, mi is csak néztünk. Most utoljára - nekem már régebben sikerült - de az idõjárás miatt ez most nem 
Sárospatak mellett voltunk. Jó lenne majd a rimóciakkal is részt venni. valósulhatott meg. 
- Elõzõ egyházközségeiben akkor ezek az irányelvek vezették. - Akkor várjuk az atyát a herencsényi és a szentkúti gyalog-
Milyen közösségek voltak Bercelen, egyházközségeiben? zarándoklatra is!
- Nagyon aktív képviselõ-testületi közösség volt Bercelen. Ott is volt - Feltétlen. Nagyon jó lesz! Hallottam, hogy itt is sok közösség van. Ez 
egy férfiközösség, akik úgy, mint itt Rimócon az épületeket, az anyagi nagyon jó. Ezt szeretném én is. Teret kell adni a közösségeknek és 
háttér biztosítását szívükön viselték. A testületben vannak házas gyönyörködni kell benne. Sokat jelent nekem is és az embereknek is, ha 
emberek és vannak, akik még házasság elõtt állnak. Mindegyiküknek köztük lehetek. Jó lenne, ha itt is összejönne egy gitáros csapat. 
volt egy területe, megvolt a maga feladata. Elmondtam, milyen Bercelen is szereztünk egy projektort és kivetítettük a szöveget, így az 
lehetõségek vannak, és megkérdeztem, ki melyiket vállalja. Volt például egész templom tudta énekelni a gitáros énekeket.

- A bemutatkozó misén kapott szentképen az alábbi szöveg a ministránsok közössége. De sorolhatnám például az elsõáldozókat, 
olvasható: „Mennyei Atyának mindegyikünkkel szép terve van! bérmálkozókat. Megkérdeztem õket, hogy ki, melyik csoporttal vállalja 
Hallgassunk a Szentlélek sugallataira, hogy Jézus legyen életünk a lelki felkészülést és az idõnkénti találkozót, foglalkozást, játékokat. 
eszményképe és erõforrása. Így lesz életünk ajándék Istennek és Mert én pap vagyok, de ha egy hozzájuk közel álló fiatal mondja 
embertársainknak. Szeretettel: József atya” Ez nem volt ugyanazt, vagy teszi, akkor a fiatalok jobban odafigyelnek. Sok fiatal 
idézõjelben? Saját gondolat?azt gondolja, hogy elballag a 8. osztályból és ezzel már kinõttek ebbõl 
- Igen. Ez az én életem értelme és célja. Ezt örököltem a szüleimtõl.az egészbõl. Nem! Inkább bele kell nõni a meggyõzõdéses, keresztény 
- Határozott embernek tartja magát?gondolkodásba, életbe. A szülõkkel való foglalkozás is ezért fontos. Az 
- Van elképzelésem dolgokról. A szüleim arra tanítottak, hogy nincs elsõáldozók szüleivel és a bérmálkozók szüleivel is. Fel kell hívni a 
lehetetlenség, csak tehetetlenség, vagy segíts magadat, Isten is szülõk figyelmét, hogy azt tegyék, amit mondanak, úgy éljenek, hogy 
megsegít. Viszont nem szabad mindenáron, azonnal megvalósítani azt, példaképek legyenek, mert a gyerekek gyorsan felnõnek. Érdekes 
amit szeretne az ember. Hagyni kell, hagy érlelõdjön, ki kell várni, hogy például, hogy az elsõáldozók szüleivel gyakran volt téma, hogy hogyan 
menjen a dolog.ünnepeljük meg az elsõáldozást, hogy lesz majd, mint lesz, míg ez a 
- 31 évet volt Bercelen, ami nem kevés idõ. És hat egyházközség helyett bérmálkozók szüleivel szóba sem jött, csak az, hogy milyen problémáik 
egyet kapott. Milyen volt a váltás? Hogy érzi magát Rimócon?vannak a nagylányaikkal, nagyfiaikkal és ezek során mit tegyenek. 
- Nehéz dolog, nem könnyû, de látom magam elõtt már a feladatokat, a Sokszor be vannak pánikolva a szülõk, hogy nem bírnak velük. 
lehetõségeket. Jól érzem magamat, szép a környezet, látom a Megosztják egymással a szülõk a tapasztalatokat, a gondolatokat, de 
plébániáról a templomot és tudom azt, hogy bármire szükségem van, fontos, hogy nagy türelem kell meghallgatni a kamaszodó fiúkat, 
nem vagyok egyedül, jönnek, segítenek. A berceliek is aggódtak, hisz 69 lányokat és értékelni is kell õket, meglátni a jót is, nemcsak mindig 
éves vagyok, hogy nehéz lesz az elválás, hogy honvágyam lesz a csépelni õket. Aztán volt még házas csoport, ahová nem lehettet 
kötõdések miatt, de látták, hogy milyen szép fogadtatásban kisgyerekeket behozni, hogy ne zavarja a foglalkozást. Mindig volt egy 
részesültem. Ott az utódom, Robi atya egy fiatal pap, lelkesen folytatja téma, amit megbeszéltek õk is. Persze segítséget, anyagot kaptak 
a hitéletet, aki az internet segítségével is majd sokakat el tud érni.hozzá. Aztán volt baba-mama klub, ahol már ott voltak a gyerekek. Ez 
- József atya, mit gondol, nálunk Rimócon, milyen feladatra hívta a már kötetlenebb volt, hisz a gyerekek jöttek-mentek. Szentségimádó 
Jóisten?csoport is volt, a szentségimádásokat egyszer az idõsebbek, egyszer a 
- Egy papnak ugyanaz a hivatása, feladata, mint egy édesapának, vagy fiatalabbak vezették, akik az internetrõl szedték le a szentség-
családanyának a családjában. Az Úr Jézus Krisztus életét élni kell, s õ imádáshoz fûzõdõ gondolatokat. Imádkoztak a közösségeinkért, 
vezet, sugallatokkal lát el és minden megy rendben. Azt érzem, hogy az családokért, betegekért, a lelkipásztorokért, egyházközösségekért és 
Úr Isten velem van, és ha a Jóisten is úgy akarja, akkor megsegít, és énekelnek. Bercelen gitáros csoport mûködik és 5 kántor is volt a 
mennek a dolgok a maguk útján. Amiket itt vasárnap, a bemutatkozó településen, akik a különbözõ miséket egymás között felosztották. Van 
szentmisén mondtam, azok úgy állandóan benne vannak a lelkemben. A rózsafûzér társulat is.
beköszönésnél fontos az, hogy honnan jön az ember, milyen családból, - Igen, nálunk is, õk díszítik a templomot.
mi az elgondolása az életrõl, a küldetésérõl. Állandóan az van bennem, - Igen, hallottam már róla.
hogy mit vár tõlem a Jóisten. Szeretem a hivatásomat és teszem a - Ha jól értettük, ezek a felelõsök, akik a csoportokkal foglalkoz-
dolgom. A többit pedig kiegészíti a Jóisten. Csodákat azért ne nak a képviselõ-testület tagjai közül kerültek ki?
várjanak! Majd megbeszéljük a terveket, ötleteket!- Igen, természetesen, 20-25 fõbõl áll a testület. Férfiak és nõk, hiszen 
Amikor elköszöntünk mondtuk, hogy csodákat az atya sem tõlünk egyházképviselõ meghívásos alapon lehet az, aki a hitéletét példásan 
kap, de viszonzásul mi is igyekezni fogunk, hogy az atya Rimócon is éli, gyakorolja, támogatja az egyházközséget, valamit tenni akar a 
otthon érezze magát. Hatodik gyermeke után a hetedik is mosolyt közösségért, egyházközségéért. Ott is egyre többen megbarátkoztak 
csaljon a Jóisten és József atya arcára!      Vincze Nikolett, Kaluzsa Mónikaazzal, hogy nõk is bekerültek a testületbe. Idõnként, félévenként, vagy 


	Oldal1
	Oldal2
	Oldal3
	Oldal4
	Oldal5
	Oldal6
	Oldal7
	Oldal8

