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Rimóci Újság - Független falusi havilap.
                       Kiadja:  ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)

                  Állandó munkatársak: Bablena Ferenc, Bablenáné Mócsány Georgina, Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, 
Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota, Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné,
Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, 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.

2015 AUGUSZTUS

XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM    FÜGGETLEN FALUSI LAP    Kisasszony hava   2015 AUGUSZTUS

Ára: 180,-Ft

,,A régi ház körül öregszik minden, a kert, a fák, a fal, a bútorok.
A régi ház körül nagy élet nincsen, sokáig zörgetem az ablakot.’’

Kovács Kati : A régi ház körül címû dala

Augusztus 12-14.
Augusztus      15. (szombat)
Augusztus      20. (csütörtök)

00Augusztus    23. (vasárnap) 17 Rimóc-Palotás
bajnoki labdarúgó mérkõzés

00Augusztus    29. (szombat) 17 SBTC-Rimóc
bajnoki labdarúgó mérkõzés

30Szeptember    6. (vasárnap) 16
bajnoki labdarúgó mérkõzés

30Szeptember  12. (szombat) 10

Kórus Tábor az IKSZT-ben
Gyalogzarándoklat a Szentkútra
Szent István ünnepe, FALUNAP
Szabadtéri szentmise

Rimóc-Balassagyarmat

Petrovics Mária Lúcia nõvér
örök fogadalomtétele az esztergomi ferences templomban. A szentmisét celebrálja: 

Székely János dr. az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye segédpüspöke.
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Augusztus havi áldás:

,,Adja az Ég, hogy az esti csillag fénye rád ragyogjon!

Adja az Ég, ha leszáll a sötétség, szíved igaz maradjon!

Magányos úton jársz, távol otthonodtól.

Eljött a sötétség, mégis hidd el, hogy utadat megtalálod!

Leszállt az éj - de az Ígéret él szívedben ezután.

Ha árnyak hívnak, messze szálljanak tõled, adja az Ég!

És legyen utad értelme, célja a napvilág, a fény!

Ha elmúlik az éj, felkelve rátalálj a Napra, adja az Ég!’’

(Enya: May it be - A Gyûrûk ura

Címû filmtrilógia betétdala nyomán)

Sisa Tibor Rimócon
Egy korábbi ismeretség alapján, régebben megbeszéltem Tibi 
bácsival, mi lenne, ha eljönne s tartana egy edzést az ifi 
csapatnak, melyre egybõl igent mondott. Hosszantartó 

Augusztus 22-23-án indul a egyeztetés után sikerült is leegyeztetnünk az idõpontot július 
25-ére, reggel 9 órai kezdéssel. A fiatalok nagyon lelkesen várták megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
és nagyon örültek a lehetõségnek.
Sisa Tibor a megbeszéltek alapján és magához hûen egy labdás Ifjúsági csapatunk elkezdte a felkészülést a bajnokságra
nagyon pörgõs edzést rakott össze nekünk, mely nem csak a nagy Július 1-jén elkezdtük a felkészülést az ifi csapattal. Elsõ 
melegnek köszönhetõen volt izzasztó. Bele kóstolhattunk egy alkalommal fõleg a létszám és a cél kitûzése volt a feladat. A 
szakember edzésébe, aki már nagyon sok mindent elért és meg-létszám még mai napig sem végleges, de a cél a bajnokság 
tapasztalhattuk milyen egy profi szint. Ami számomra nagyon megnyerése, de legalább a dobogó.  A csapat nagyon motivált, 
tetszett, hogy a fegyelmezés legjobb eszköze még mindig a de bõven van még elõttük megvalósítani való feladat a cél 
fekvõtámasz melybõl az 1 órás edzés során nem szenvedett hiányt elérése érdekében. Jelenlegi megbeszélés szerint heti 1 edzéssel 
senki. A fiataloknak nagyon tetszett és képet kaptunk arról, hol indulunk, de mihelyst a nagycsapat is elkezdi az edzést a 
is tartunk és hová tudunk fejlõdni, ha igazán, akarjuk.fiatalok azon is részt vesznek, s így már heti 3 edzéssel komoly 
Szeretném még egyszer megköszönni Sisa Tibornak, hogy elvállalta fejlõdést tudunk elérni.
az edzést és remélem a késõbbiekben lesz lehetõségünk, még ha másra Elsõ edzõmeccsén is túl van a csapat, melyet július 22-én, 

szerdán, hazai pályán vívtunk Varsány ifi csapata ellen. nem is, de egy újabb izzasztó közös edzésre.                     Laczkó Péter

Sajnálatos módon elég kevesen voltunk, de így is magabiztosan 
uraltuk a pályát. A mérkõzésnek fõleg az volt a lényege, hogy az õ
edzésen begyakorolt variációkat élesben is meg tudjuk csinálni, 
mely a játékosok kisebb–nagyobb sikerrel meg is valósítottak. A 
mérkõzést 15 – 0-ra nyerte meg a csapat.

Demjén - kirándulás
Az elõzõ szezonban elért 4. helyezésért Holecz Ferenc, Beszkid 
Andor megajándékozták a csapatot egy kirándulással, melyet a 
többség döntése alapján Demjénbe töltöttünk el. Az elõzõektõl 
eltérõen nem akartam sem edzõmeccset sem más kötelezõ 
foglalkozást a fiatalok számára, így csak a strandon voltunk. 
Ami számomra negatív élmény volt, hogy a 23 fõbõl csupán csak 
14-en mentünk el, mert a többiek egyéb elfoglaltság miatt 
lemondták. Volt pozitív dolog is, mert a csapatban nem volt 
széthúzás, közösen „rosszalkodtak” és együtt tették a kirán-
dulást élvezhetõvé és szórakoztatóvá. Természetesen ezúton 
köszönöm azoknak, akik lehetõvé tették, hogy a kirándulás 
létrejöjjön.

2015/2016-os megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság szi sorsolása
(tervezet)

forduló              dátum idõ     csapatok
  1. 2015. 08. 23. vasárnap 17:00 Rimóc - Palotás
  2. 2015. 08. 29. szombat 17:00 SBTC - Rimóc
  3. 2015. 09. 06. vasárnap 16:30 Rimóc - Balassagyarmat
  4. 2015. 09. 13. vasárnap 16:30 Rimóc - Érsekvadkert
  5. 2015. 09. 19. szombat 16:00 Mátranovák - Rimóc
  6. 2015. 09. 27. vasárnap 16:00 Rimóc - Karancslapujtõ
  7. 2015. 10. 04. vasárnap 15:00 Nõtincs - Rimóc
  8. 2015. 10. 11. vasárnap 15:00 Rimóc - Héhalom
  9. 2015. 10. 17. szombat 14:30 Cered - Rimóc
10. 2015. 10. 25. vasárnap 14:30 Rimóc - Szécsény
11. 2015. 10. 31. szombat 13:30 Nagybátony - Rimóc
12. 2015. 11. 08. vasárnap 13:30 Rimóc - Pásztó
13. 2015. 11. 15. vasárnap 13:30 Berkenye - Rimóc
14. 2015. 11. 21. szombat 13:00 Palotás - Rimóc

RIMÓCI SP   RTHÍREK

Fekvõtámasz közbenAz edzésen résztvevõ ifisták Sisa Tiborral

Reményik Sándor:

Mindennapi kenyér

Amit én álmodom

Nem fényûzés, nem fûszer, csemege,

Amit én álmodom:

Egy nép szájában betevõ falat.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,

Lelki kenyér az éhezõ szíveknek,

Asztaláldás mindenki asztalán.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,

Nem cifraság a szûrön,

Nem sujtás a magyarkán,

Nem hívságos ünnepi lobogó,

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,

Nem pompázom, de szükséges vagyok.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,

Ha tollat fogok: kenyeret szelek.

Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,

Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,

Lehet magára hiú a kenyér?

Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.

Kellek: ezt megérteni egyszerû,

És - nincs tovább.

Az álmom néha kemény, keserû,

Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,

De benne van az újrakezdés magja,

De benne van a harchoz új erõ, -

„Még töltök hozzá egy képet és 
már mehet is a „Küldés”, aztán fél 
percenként ellenõrizzük a „Like 
(lájk)”-okat, mert ha nem gyûlik 
össze öt percen belül legalább 30, 
akkor törölni kell a bejegyzést, 

                                                                               mert nem elég érdekfeszítõ”.
   Kicsit zavaros a dolog: Képet töltök? Nem a hurkát szokták? Mit küldök? Csomagot a 
postán? Lájk? Az meg mi, hogy gyûjteni kell? A bejegyzésrõl meg már ne is beszéljünk…
   Pedig a fél világ így beszél a Facebook („Fészbuk”) nevû közösségi oldal elterjedése 
óta. Azt már szinte mindenki tudja, hogy az internetnek köszönhetõen sokkal 
kényelmesebbé vált életünk, többek között vásárolhatunk otthonról vagy könnyebben 
kapcsolatot tarthatunk a távoli rokonainkkal. Vannak elõnyei és persze hátrányait is. Hát 
a Facebook is egy internetes „csoda”, amit 2004-ben alapított egy akkor 20 éves 
amerikai srác, hogy iskolatársai körében könnyebb legyen a kapcsolatteremtés és az 
információ-áramlás, hogy megosszák egymással a számukra fontos dolgokat. Az évek 
során a közösségi oldal az egész világon sikeres lett és bárki számára elérhetõvé vált. 
Csak regisztrálunk, megjelöljük az ismerõsöket (vagy ismeretleneket), s ha 
visszajelölnek, már láthatjuk is (ha megosztották), hogy ki, mit csinál, mit evett, hol 
nyaral, kikkel van, szomorú vagy jó kedve van, s még sorolhatnánk a számtalan érdekes 
vagy az emberi hülyeség határtalanságát bizonyító „posztok” egymásutánját. Ezen a 
ponton kérdezzük meg, hogy áldás-e vagy átok az egész? Van pozitív és negatív oldala, 
attól függõen, hogyan használjuk. Nekem például nagyon jó, hogy hírt kapok azokról 
a volt osztálytársaimról, akikkel csak öt évente egyszer találkozunk, mert az ország 
(világ) különbözõ pontjain élnek, dolgoznak. Vagy pl. 2000 embernek el tudom 
mondai, hogy milyen program lesz a hétvégén, anélkül hogy egyesével kellene 
beszélnem velük, amire sem idõm, sem energiám nem lenne. De van itt minden! 
Sokszor kialakulnak Facebook õrületek: Nézd meg mi az indián neved/ki a lelki 
társad/mi voltál elõzõ életedben, stb., stb. ??? Ez kit érdekel? Néha viszont egy-egy jó 
poén fel tudja dobni az ember napját. De az a lényeg, hogy folyamatosan jelen 
legyünk a Facebook-on, mert különben… (Mi is lesz?) Kicsit függõvé teszi az embert.
   Úgy érzem, kibírok pár napot a Facebook nélkül, de utána olyan, mintha lemaradtam 
volna valamirõl. Néha engem  is elkap a megosztási láz, mert ha más is megteszi, én miért 
ne oszthatnám meg, hogy mit csinálok a nyaralás alatt. Így aztán az egész nyaralás azzal 
telik, hogy a Facebook-ot „nyomdosom”, ezáltal nem jut idõ az igazi élményeket adó 
közösségi programokra. Szinte elveszünk a „szmájlik”, „szelfik”, albumok (stb.) világában. 
Használjuk ésszel, ne ész nélkül! Van egy mondás: „Aki a Facebook-on nincs fenn, az nem 
létezik, ami a Youtube-on nincs rajta az meg sem történt„. Youtube? Az már egy másik 
történet… Inkább, ha tetszett, nyomj nekem  egy lájk-ot! :)                       Burik-Vincze Ágota

Megosztom a posztom
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Gólyahír:

VV
Molnár Balázs

1952-2015
(Szécsényi lakos)

KÖSZÖNET
A Rimóci Újság hasábjain keresztül is szeretném megköszönni, a 

Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség tagjainak, valamint 

barátaimnak, ismerõseimnek azt a sok önzetlen munkát

és támogatást, amelyben segítségemre voltak.

Adjon az Isten sok erõt, egészséget további munkájukhoz.

Az ember nem akkor tudja meg, mi az igazi segítség,

amikor segít másokon, hanem mikor rajta segítenek.
Köszönettel: Jusztin Béla

Laczkó Ferenc
édesapám emlékére, aki...

 2014. július 29-én 74 évesen csendes pihenõre tért.
,,Siratod, akit szeretsz, akit ezután már 
soha nem feledsz. Becsukod szemed, s látod 
az arcát, ha csend van hallod a hangját.
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. 

1 éve már, de feledni nem lehet, bennünk él egy arc, egy végtelen 
szeretet. Amit tõlünk soha senki el nem vehet, telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, szívbõl szeretünk, s nem feledünk Téged.’’ 

Szeretteid

SZÜNETEL AZ ÜGYSEGÉDI RENDSZER
Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala

értesíti a lakosságot,
hogy 2015.07.20-tól 2015.08.21-ig a települési ügysegéd

feladatellátását a településen szünetelteti.

Kormányablak (Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat)
ügyfélfogadási rendje a fenti idõszakban továbbra is változatlan:

Hétfõ: 7.00 - 17.00
Kedd - Péntek: 8.00 - 18.00

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala
 Cím
 Levelezési cím
 Telefon
 Fax
 E-mail*

 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
 06 (32) 573-020
 06 (32) 573-021
 jaras@szecseny.nmkh.hu

Védõnõi méhnyakszûrés Rimócon
Bizonyára sokan kaptak, kaptatok az elm lt idõszakban az 

Országos Tisztifõorvosi Hivataltól ÁNTSZ-tõl levelet, mely 
méhnyak-szûrõvizsgálat elvégzésére szólít fel. Ezt azok a 
hölgyek kapták meg, akik az elm lt 3 évben nem vettek részt 
méhnyakszûrésen.

A méhnyakrák kialakulásáért egy vírus, a Human Papilloma-
virus (HPV) tehetõ felelõssé.

A HPV-fertõzés tartós fennállása esetén általában rákmeg-
elõzõ állapot alakul ki. 

Ezt a szûrés leggyakrabban már képes kimutatni. A rákmeg-
elõzõ állapotból évek alatt alakulhat ki a méhnyakrák. 

A méhnyakrák korai felismerésében komoly problémát 
jelent, hogy a betegség jellemzõen nem okoz észrevehetõ tünete-
ket egészen addig, amíg a daganat elõrehaladottabb stádiumba 
nem kerül. 

Sajnos nagyon alacsony hazánkban a nõi lakosság 
átszûrtsége, nagyon sokan nem mennek el a vizsgálatra, akár 
félelembõl, akár azért mert nincs idejük, kedvük elutazni más 
városba. Fontos, hogy egyetlen családanyát, feleséget, munka-
társat se veszítsünk el avégett, hogy nem mert, vagy nem akart a 
vizsgálatra elmenni.  

Erre kínál lehetõséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-
6.1.3/A), amit az Országos Tisztifõorvosi Hivatal koordinál. 
Célja a védõnõi méhnyakszûrés országos kiterjesztése, illetve 
hogy javítsa a méhnyakszûrés elérhetõségét és hozzá-
férhetõségét az érintett nõk számára. Fontos, hogy rendszeresen 
járjunk el a nõgyógyász szakorvoshoz, erre továbbra is van mód, 
és a szûrés ott is igénybe vehetõ. 

Amennyiben a védõnõi méhnyakszûrést választja, kérem 
keressen fel személyesen vagy telefonon: 06 30/651-5269.
A szûrés elvégzésére augusztusban, illetve szeptemberben kerül 
sor. Egészsége érdekében javasolom, keresse fel tanácsadónkat, 
ha kapott meghívólevelet, várom a  jelentkezésed, jelentekzését!

A szûrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt 
az ingyenes szûrésen, önmagáért, családjáért!

Perczéné Mócsány Gyöngyi védõnõ

ú

ú

-

Oláh Adrián - 2015.07.12.

Szülõk: Oláh Zsanett és Oláh János

Bada Aladár Krisztián - 2015.07.15. Szülõk: Csík Erika és Bada Aladár

Eredménykijelzõvel gazdagodott
a Rimóci Sport Egyesület

A Rimóci Sport Egyesület számára, 2014/2015-ös TAO-s 
pályázat terhére, június 29-én beszerzésre került egy Derby 
19RC Maxi típusú 365x110x5 cm-es, led kijelzõs eredmény-
jelzõ tábla. A 15 kg-os ki-, s behelyezhetõ tábla maximum 19 
gólig, 60 cm-es számokkal jelzi ki az eredményt, valamint méri 
az eltelt játékidõt. Távirányítással is mûködtethetõ, így a bíró, 
a partjelzõ, vagy az arra kijelölt személy a pályáról is 
vezérelheti. Bízunk benne, hogy a hazai oldal mindig többet 
mutat majd, mint a vendég!                            Burik-Vincze Ágota

Pásztor Boglárka Erzsébet - 2015.07.25. Szülõk:  Falusi Katalin és Pásztor János

Ülésterembõl
A képviselõ-testület soron következõ ülésére 2015. július 23-án 

került sor.
A testület pályázatok kiírásáról döntött „Rimóc Jó Tanulója”, 

valamint „Rimóc Szorgalmas Tanulója” címek elnyerésére. 
Mindkét kiírás rimóci lakóhellyel rendelkezõ, középfokú-, valamint 
felsõfokú oktatási intézményben, tanulmányaikat nappali tagozaton 
folytató diákok részére szól. A pályázatok részletes feltételei az 
önkormányzat honlapján lesznek megtalálhatóak.

A Rimóci Polgárõr Egyesület 2014. évi tevékenységének 
beszámolója elnapolásra került.

Az Európai Unió által támogatott, határon átnyúló együtt-
mûködés alapítására van szándék 26 magyar és szlovák 
település részérõl, melynek következõ lépéseként a testület 
elfogadta az Ipoly-völgye Korlátolt Felelõsségû Európai Területi 
Együttmûködési Társulás Egyezményét, valamint Alapszabá-
lyát. A Társulás általános célkitûzése, hogy a gazdasági és 
társadalmi kohézió megerõsítése céljából, a határon átnyúló 
területfejlesztési tevékenységek, az Európai Unió társfinanszí-
rozásában megvalósuló programok elõnyeit minél szélesebb 
körben és minél hatékonyabban ki tudja aknázni.

A testület módosította a település hulladékgazdálkodásáról és 
a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rende-
letet, melynek értelmében 2016. január 1-jétõl nyílik lehetõség a 
kedvezményes ûrmértékû hulladékszállításra, illetve annak 
fizetésére. A pontos részletekrõl az önkormányzat honlapján 
informálódhatnak.

A 2016-ban megrendezésre kerülõ Jótékonysági Bált a testület 
döntésével a Rimóc Polgárõr Egyesület fogja megrendezni. Az 
önkormányzat ezzel is hozzá kíván járulni a 25 éves jubileumról 
való méltó megemlékezéshez. Ingatlan felajánlás elutasításáról is 
döntött a testület, továbbá megtárgyalásra kerültek a képviselõk 
által jelzett problémák, kérdések és felvetések.        dr. László Tünde

Köztisztviselõi kirándulás
2015. július 14-én kiránduláson vettek részt a hivatalban 

dolgozók és a védõ néni. Elsõ programunk Budapesten a dunai 
hajókikötõben kezdõdött, ahonnan „vízitaxival” indultunk a 
Parlament felé. A reggeli álmosságnak és fáradtságnak már 
nyoma sem volt a himbálódzó hajón, ahonnan egy teljesen más 
szemszögbõl csodálhattuk meg a fõváros épületeit vagy épp a 
zöldellõ Margitszigetet. 

A Steindl Imre által megtervezett Országházhoz vezetett az 
utunk, ahol idegenvezetõ segítségével ismerkedhettünk meg a 
törvényhozás épületével. A Parlament építésekor - kivéve a 
fõlépcsõ mellett található nyolc, egyenként hat méter magas 
márványoszlopot - kizárólag hazai építõanyagokat használtak 
fel. Az építkezés 1885-tõl-1904-ig, azaz 19 évig tartott. Csodá-
latos, ugyanakkor monumentális építményrõl van szó. Az 
építkezésen átlagosan ezer ember dolgozott, 176 000 köb-
méternyi földet mozgattak meg, 40 millió téglát, félmillió 
díszkövet, 40 kg aranyat használtak fel. Maga az épület 268 m 
hosszú, 123 m széles és 96 m magas, alapterülete 17 745 négy-
zetméter. Az épületnek 27 kapuja, 29 lépcsõháza és valamivel 
több, mint 200 irodahelyisége van. Az Országház mind külsõ 
megjelenésében, mind belsõ enteriõrjében méltán tekinthetõ 
Európa egyik legcsodálatosabb alkotásának. 

Sétánk során megéheztünk és éhségünket az óbudai Trófea 
Grill Étteremben csillapítottuk, ahol bõséges kínálatból tud-
tunk választani.

A délutánt a Gödöllõi Királyi Kastélyban töltöttük. A 
Grassalkovich-kastély Magyarország egyik legnagyobb 
barokk kastélya, mely otthont adott többek között Mária 
Teréziának, Erzsébet királynénak és Ferenc Józsefnek, vala-
mint Horthy Miklósnak. A második világháború után a szovjet 
katonák raktárnak, laktanyának és istállónak használták. A 
felújítási munkák 1985-ben kezdõdtek, melynek köszönhetõ-
en a pompája elvitathatatlan. A romantikusabb lelkületû 
kollégák szívesen éltek volna e falak között és viselték volna az 
úri hölgyek elõkelõ ruháit.

A hosszú nap után a kora esti órákban indultunk hazafelé. A 
beszélgetések, a közös séták és élmények még közelebb 
hoztak bennünket egymáshoz. Nagyon jó hangulatban telt el 
ez a nap és egy igazán jól sikerült kirándulásban volt részünk.

dr. László Tünde

Kirándult a ,,szocis’' csapat
2015. július 20-án hétfõn a szocis csapat Hédikével és Beszkidné 

Irénke nénivel együtt Budapest felé vette az tirányt. Sajnos Szoldaticsné 
Tálai Tímea kolléganõnk munkahelyi elfoglaltság miatt nem tarthatott 
velünk. A jó idõ meg volt rendelve és hála a jó Istennek, olyan idõnk lett, 
amilyet reméltünk.

10 óra körül meg is érkeztünk a Margitszigetre. A Margitsziget  a Duna 
egyik szigete, mely közigazgatásilag Budapest XIII. kerületéhez tartozik. 
Nevét IV. Béla király lányáról Margit hercegnõrõl kapta, aki a sziget 
Domonkos-rendi apácakolostorában élt a XIII. században.

Egy Csi-Hu-Hu nevû kisbuszra ültünk, ami körbe vitt minket a szigeten. 
Többek között láttuk a zenélõ kutat, ami óránkét zenélt és nagyon 
látványos volt, aztán a Japán kertet, ahol a kis tóban gyönyörû tavirózsák 
és teknõsök voltak. Megnéztük a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot és a 
Palatinus strandot is. Aztán körbejártuk a Rózsák kertjét, ahol csodálatosan 
szép virágokban gyönyörködhettünk. Kellõképpen megéhezve dél körül a 
Trófea Grill Étteremben csillapítottuk éhségünket, ahol kedvünkre válogat-
hattunk sokféle finomságból. Mindenki megtalálta a fogához való étket. 
Ebéd után Göd felé vettük utunkat a termálstrandfürdõbe itt aztán mindenki 
napozhatott, csobbanhatott egy jót.

Kellemesen elfáradva, de élményekben gazdagon indultunk haza a 
késõ délutáni órákban. Azt hiszem, mindenki nagyon jól érezte magát és 
én ,,elsõ bálozóként'' mondhatom, hogy alig várom a következõ 
kirándulást. 

                                                                                       Erdélyiné Márti

ú
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c) Az adó alapja a tehergépjármû hatósági nyilvántartásban feltüntetett A gépjármûadóról saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetõsége (raksúlya) 50%-ával.
Mennyi az adó mértéke?

Napjainkban - a jogszabályok folyamatos módo-
a) esetben az adó mértéke az adóalap után a gépjármû

sításának idõszakában - nem árt néha felfrissíteni 
- gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

a minket érintõ változásokat. Most az 1991. évi 
- gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

LXXXII. törvény által szabályozott gépjármûadót 
- gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

próbáljuk közérthetõen bemutatni.
- gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

Milyen gépjármû esetén kell gépjármûadót fizetni? - gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári évek-
A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármû, pótkocsi, ben 140 Ft/kilowatt.
valamint Magyarország területén közlekedõ, külföldön nyilvántartott Az adó mértéke a b) és c) szerinti adóalap esetén az adóalap minden 
tehergépjármû után gépjármûadót kell fizetni. megkezdett 100 kilogrammja után:

- a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû tehergépjármû, Kinek kell a gépjármûadót megfizetnie?
nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,a) Az adó alanya  néhány kivétellel - az a személy, aki/amely a közúti 
- az elõzõ felsorolásba nem tartozó tehergépjármû, nyergesvontató, közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján 
autóbusz esetén 1380 Ft.vezetett jármûnyilvántartásban az év elsõ napján üzemben tartóként, 
Példa: Egy 60 KW teljesítményû, 1992-es gyártási évû gépjármû ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben egy 
adója: 60 KW x 140 Ft/KW = 8.400 Ft, amit két részletben pótlék-gépjármûnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor 
mentesen lehet teljesíteni március 15-ig és szeptember 15-ig.közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi enge-
Ki jogosult - többek között - adókedvezményre?délyt kiállították.
- 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjármûvet - a b) Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármû utáni 
nyergesvontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó 
amely a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM c) Az adóalany halálát, illetve megszûnését követõ év 1. napjától - 
rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt 
környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.személy vagy a megszûnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a 
- 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjármûvet - a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halálesetet 
nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, vagy megszûnést követõen a hatósági nyilvántartásba elsõként tulajdo-
amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint nosként bejegyeztek.
legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel d) Amennyiben a gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett változást az 
(kóddal) ellátott.átruházó korábbi tulajdonos a külön jogszabály alapján - de legkésõbb 

az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül - be-
A magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és jelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerzõdés 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti megkötésének idõpontját) követõ év elsõ napjától nem minõsül 
nyilvántartásba bejegyzett lakóhelye, annak hiányában tartózkodási adóalanynak. Ha a tulajdonátruházás tárgya forgalomból kivont 
helye, míg a nem magánszemély adóalanynak - ideértve az egyéni gépjármû és az átruházó a változást a külön jogszabály szerint 
vállalkozót is - a hatósági nyilvántartás címadat-rovatába bejegyzett bejelentette, akkor a gépjármû forgalomba való visszahelyezését 
székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési önkormányzati követõ hónap elsõ napjától nem minõsül adóalanynak.
adóhatóság látja el. Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely, illetõleg 

Mikor keletkezik az adókötelezettség?
a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást 

A gépjármû forgalomba helyezését követõ hónap 1. napján kezdõdik.
követõ év elsõ napjától az új lakcím, székhely, illetõleg telephely 

Kell-e adót fizetni, ha a gépjármûvet kivonják a forgalomból? szerint illetékes adóhatóság jogosult.
Nem. Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szûnik meg, Mit tehet az adóhatóság a hátralék behajtására?
amelyben a hatóság a gépjármûvet bármely okból a forgalomból kivonta. Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, 

és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési Mikor szünetel a gépjármûadó fizetési kötelezettség?
igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a Kérelemre, ha a gépjármû a rendõrhatóság igazolása szerint jogellene-
gépjármûnek a forgalomból való kivonását.sen került ki az adóalany birtokából.
Ki gazdálkodhat a beszedett gépjármûadóval?

Ki mentes a gépjármûadó fizetési kötelezettség alól? Az éves központi költségvetési törvény határozza meg azt, hogy a 
Mentes az adó alól többek között: gépjármûadó hány %-a maradhat az önkormányzatnál és hány %-át  a)a költségvetési szerv, kell továbbutalni a központi költségvetés számára. A 2015. évi 
b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévõ gépjármû után, költségvetési törvény alapján a települési önkormányzatot illeti meg
feltéve, ha a tárgyévet megelõzõ évben társasági adófizetési kötele- a) a gépjármûadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjármûvek után 
zettsége nem keletkezett, a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és
c) az egyházi jogi személy tulajdonában lévõ gépjármû, b) a gépjármûadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási 
d) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott költségbõl származó bevétel 100%-a.
kiskorú, a cselekvõképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló A beszedett gépjármûadó 60 %-át az önkormányzatnak tovább kell 
súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, utalnia a Magyar Államkincstár számára.
vele közös háztartásban élõ szülõ - ideértve a nevelõ-, mostoha- vagy 
örökbefogadó szülõt is - egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érõ, 
nem személytaxiként üzemelõ személygépkocsija után legfeljebb 
13.000 Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága 
és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn 
áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû 
személygépkocsi után jár.

Mi az adó alapja?
a) Az adó alapja személyszállító gépjármû - ide nem értve az autóbuszt 
- hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban 
kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármû 
teljesítménye csak lóerõben van feltüntetve, akkor a lóerõben kifejezett 
teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános 
szabályai szerint egész számra kell kerekíteni.
b) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi 

(Forrás: A hivatkozott jogszabály és az önkormányzat adatszolgáltatása.)hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

Ki látja el az adóztatási feladatokat?

Rimóc település 2014. évi gépjármûadó adatai:
Hány adózó volt? 428 adózó
Hány gépjármû után kell gépjármûadót fizetni?
560 gépjármû
Mennyi gépjármûadó elõírás volt? 9.082.000 Ft
Milyen összegû gépjármûadó folyt be ebbõl, illet-
ve a hátralékokból? 8.014.000 Ft
Ebbõl mennyit kellett továbbutalni a Magyar 
Államkincstár felé? 4.809.000 Ft-ot
Mennyi maradt az önkormányzatnál 3.205.000 Ft

Egyébként…

…a pletyka ritka gusztustalan dolog. Tudja ezt mindenki, 

hiszen magát a szót sem mint pozitív fogalmat ismerjük. A 

wikiszótár definíciója szerint: rosszindulatú szóbeszéd, 

mendemonda; egy személyes ügyet, illetve kitalált vagy 

elferdített esetet alattomosan mások elõtt kitárgyaló, 

kiteregetõ, felelõtlen vagy ártó szándékú híresztelés, amely 

az érintett személy becsületét érinti, õt gyanúba, rossz 

hírbe hozza. Máshol tömörebben fogalmaznak: a 

rosszakaróid találják ki, a hülyék terjesztik, és a buták 

elhiszik. Mindkét esetben a rosszakarat az alap. 

Tisztességes ember nem pletykál, még ha meghall is egyet, 

azt kétséggel fogadja, ha érdekli a téma, akkor hiteles 

forrásból utánajár. Egyértelmû, hogy pletykálni, pletykát 

kitalálni, terjeszteni, színesíteni csak kifejezetten 

rosszakaratú ember szokott, akiben nincs felelõsség vagy 

lelkiismeret az iránt, akirõl beszél. Vagy az egyszerû, 

ostoba emberek, akikrõl tudjuk, hogy a véleményére nem 

is kell adni. Aki tudja, hogy a másik rosszat akar, vagy 

egyszerûen túl ostoba ahhoz, hogy valamit tisztán lásson, 

vagy az igazi formájában adjon elõ, az nem hallgathatja 

meg egy ilyen ember történetét. Rá kell szólni. Az ostobára 

is és a rosszakaratúra is. Mi értelme a pletykának? Javító 

szándék nincs benne, mert a legtöbbször a kitaláló és a 

terjesztõ is abban reménykedik, hogy akirõl szól ahhoz el 

se jusson, inkább csak a következmények csapódjanak le 

rajta, így tanulni és következtetést levonni sem tud belõle. 

Tisztán annyi az értelme egy-egy pletykának, hogy mások 

elõtt besározzunk vele valakit, valakiket. Ezzel talán 

többen saját magukat akarják jobb színben feltüntetni. 

Ahelyett, hogy tenne valami értelmeset, sokaknak az a 

legnagyobb öröme az életben (és sajnos valóban), hogy 

mások hibáit vagy kitalált hibáit szóvá teszi… Mivel 

normális, tisztességes, okos ember nem pletykál és el sem 

tûri a pletykát, ezért javaslom, hogy mindig szóljunk rá 

azokra, akik szerintünk pletykálnak. Ha van hozzá 

közünk, akkor saját érdekünkben járjunk utána, hogy kitõl 

származik. Én legtöbbször azonnal megszakítom az adott 

beszélgetést, mikor az úgy kezdõdik, hogy „mindenki azt 

mondja”, „valaki azt mondta”… ilyenkor rá kell szólni a 

beszélgetõpartnerre, hogy pontosan nevezze meg a forrást. 

Hiteltelen információkon nincs értelme rágódni. Ha nem 

akarja megnevezni, akkor szinte biztos, hogy pletykáról 

van szó, és általában éppen egy pletyka-támadás 

részeseivé akartak minket tenni. Ha ugyanis a terjesztõk, 

vagy akár a bólogatós, „minden szavadat elhiszem” 

emberek sorába állunk is be, akkor mi is a pletyka 

részeseivé vállunk, mi is a rosszakaratú oldalra állunk. 

Lelkiismeretes ember nem terjeszt, nem hisz el pletykát. 

Sokkal inkább rá kell szólni a kedves pletykázóra, hogy ezt 

fejezze be, és ha olyan a kapcsolatunk az áldozattal, hogy 

megtehetjük, akkor szóljunk neki azonnal, hogy legyen 

lehetõsége védekezni, magát tisztázni. A pletyka mocskos 

dolog, ne koszoljuk vele össze magunkat, ne piszkítsunk 

össze vele másokat és ne hagyjuk, hogy másokat 

besározzanak ilyen aljas módon!

Bablena Feri

Ifjúsági Egyesület hírei
Az általános érdeklõdés hiánya miatt úgy döntött az 

Egyesület, hogy idén nem szervez pontgyûjtõ bajnokságot, 
mint a korábbi években. Ehelyett önálló versenyeket 
szervezünk, mindegyiket külön díjazással, és fontos, hogy 
nyitott nevezéssel, tehát már nem csak az Egyesület tagjai 
vehetnek részt ezeken. Elsõ versenyünket július 17-ére 
terveztük, biliárd- és darts-verseny formájában. A nevezések 
és sorsolások után pénteken este fél nyolc körül kezdtünk 
neki a versenynek, egyenes kieséses rendszerrel kezdtünk, 
és mindkét ágban az elsõ három körmérkõzéssel döntötte el, 
hogy ki melyik fokára állhat a képzeletbeli dobogónak. Ez 
persze magában hordozta a lehetõségét annak, hogy 
körbeverés legyen, és így is alakult mind a két döntõben, így a 
dartsban a második kör hozta meg a végeredményt, 
biliárdban pedig rákövetkezõ héten jött össze a három 
döntõs, hogy eldöntse a mérkõzést.

Darts eredmények: Biliárd eredmények:

1. Szoldatics Jácint 1. Bablena Ferenc

2. Vincze Zsolt 2. Laczkó Péter

3. Bablena Ferenc 3. Szoldatics Jácint

A képen a döntõsök szerepelnek

A díjazottaknak gratulálunk az újság hasábjain keresztül is!
A jövõben folytatjuk a versenyek szervezését, kicsit 

színesítve a programot asztali tenisz, römi és egyéb játékok-
kal is, amikre szintén mindenkit várunk szeretettel minden 
fiatalt és idõsebbet.

Bablena Feri
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No, mit kezdek én ezekkel? Bemutatkoztam, aztán õk kerültek 
sorra. Volt egy-két beszólás, amin én is elnevettem magamat, 
oldódott a hangulat, a végére egész jól éreztük magunkat. Okos, 
értelmes, eleven társaság volt. Fog ez menni, gondoltam 
magamban. A felsõbb osztályokban sem volt könnyû a kezdet. A 
lányok nõi praktikákkal, (fiatal voltam), a fiúk flegma 
viselkedéssel próbáltak kihozni a sodromból, keresték a 
határaimat. Beszélgetéssel, humorral, szigorral, végsõ esetben 
egy csattanós pofonnal sikerült közös nevezõre jutnunk. A 
pofonokról annyit, hogy a gyerek mindig tudta, hogy miért 
kapja és, hogy megérdemelte. Azt is tudta, hogy ez egy 
pillanatnyi szituáció eredménye volt és igazán nem haragszom 
rá. Ma is, ha találkozom valamelyikkel, messzirõl, örömmel 
üdvözöl, sokukkal, így felnõtt korban, jó haverságban vagyok. 

serdülõ csapattal nemzetközi és helyi tornákon vettünk részt, Általában sikerült diákjaimmal eljutnunk a kölcsönös tisztelet 
nagyhírû ellenfelekkel játszottunk, hírnevet szerezve közsé-és szeretet szintjére. Ez alapja a fegyelemnek, a tanulásnak. Az 
günknek. Számtalan szakkör volt az évek során, én kettõben osztályfõnöki munka volt számomra a legnehezebb és egyben a 
vettem részt aktívan, az egyik a fotószakkör volt, a másik a leghálásabb feladat: igazi közösséget építeni, ahol mindenki jól 
számítástechnika. Csináltunk iskolarádiót, iskolaújságot, érzi magát. Sok konfliktus adódott, de a szeretet erejével mindig 
iskolabüfét. Aktív és tartalmas életet éltünk. Ilyen volt az iskola legyõztük a gonoszt. Számomra a nevelés azt jelenti, hogy 
fénykorában.segítsük a lurkót azzá válni, aminek lennie kell, hogy elérje élete 

Ez az idilli állapot az ezredforduló után érezhetõen kezdett célját, megtalálja önmagát. A gyerekek érezték, hogy komolyan 
leépülni. Új reformokat vezettek be, amelyik iskola erre nem veszem õket és szeretetet adok nekik, amit százszorosan 
volt hajlandó, az nem kapott támogatást. Csökkentették a visszakaptam tõlük, sõt kapom még most is. A szülõkkel jó 
matematika és a természettudományos órák számát, új kijöttem, együtt tudtunk mûködni. 
„csodálatos” tantárgyakat vezettek be, egyéni fejlesztési Szakmai munkámban arra törekedtem, hogy megszeret-
terveket kellett készíteni, amelyek megvalósítását, eredmé-tessem a mumusnak számító matekot, de legalább ne féljenek 
nyességét folyamatosan dokumentálni kellett, az érdemi tõle. Így minden tanuló meg tudta szerezni a saját szintjének 
munkára, a tanításra alig maradt idõ és energia. A pedagógusok megfelelõ tudást. Jól felszerelt fizikaszertárral rendelkeztünk, 
túlterhelté váltak, fizikailag és szellemileg kikészültek. Nálam sokat kísérleteztünk, a gyerekek többsége élvezte az órákat, 
az tette be a kaput, hogy már nem tudtam átadni azt a tudást, szinte maguktól elsajátították a tananyagot. Az eredményekre 
amire, lelkiismeretem szerint szüksége van egy ember-büszke vagyok, tanítványaim megállták a helyüket bármely 
palántának. Aztán berakták a kisegítõsöket a normál osztályok-felsõbb iskolába is kerültek. Ez a megállapítás az összes 
ba! Katasztrófa. Véleményem szerint ez az oktatási forma tantárgyra igaz, a rimóci általános iskola egy erõs és elismert 
ifjúság- és népellenes bûncselekmény, szándékosan butítják a intézmény volt. Sok tanítványom szerzett egyetemi, fõiskolai 
lakosságot. Felborult a lelki békém. Én ebben nem veszek részt. diplomát, a többség jó szakember lett vagy kétkezi munkás. 

2008-ban jöttem el végleg Rimócról, a szécsényi kollégium-Még a legnagyobb csibészeknél is tapasztaltam emberséget. 
ban nevelõtanárként dolgozom. Sajnáltam volt kollégáimat és Különleges, nagy tehetségû tanulóim is voltak, és igazi 
diákjaimat otthagyni, a szülõk ragaszkodása is szívszorító volt, egyéniségek is szép számmal akadnak. Mindenkire büszke 
de ha maradok, akkor az az ember már nem én vagyok. Sehol vagyok, aki a kezem alatt diákoskodott.
máshol nem kaptam ennyi szeretetet, barátságot és tiszteletet, Az órai munkán kívül sok egyéb tevékenységre is volt 
mint ebben a faluban, ahol még lélekben testvért is találtam. lehetõség. Aktívan mûködött az úttörõ mozgalom, az õrsi 
Köszönöm Istennek, hogy itt dolgozhattam, élhettem, mert itt gyûlések, akadályversenyek, táborozások, vándortáborok, 
ÉLTEM! iskolai ünnepségek rengeteg élményt nyújtottak az ifjúságnak. 

A rimóci emberek nagy részében õsi szkíta vér csörgedez, Kár, hogy teljesen megszûntették. Sok kulturális esemény zajlik 
génjeikben hurcolják a munka szeretetét, a felemelkedés, az rendszeresen minden évben: iskolai ünnepélyek, mikulás, 
összefogás képességét, az elpusztíthatatlanságot, a szép jövõ karácsony, farsang, irodalmi pályázatok stb. A sportban is 
zálogát. Kívánom, hogy ismerjék fel magukban ezeket az jeleskedett az iskola csapata, fõleg a labdarúgás területén. 
értékeket és valósítsák meg önmagukat!Focitáborokat szerveztünk, melyek lebonyolításában a falu 

       Józsa Dezsõlakosságára és a tantestületre is maximálisan számíthattunk. A 

Fotószakkörösök 1985-ben Focitornán Debrecenben 1996-ban ,,Kell egy csapat!’’

ISKOLAI HÍREK
Lengyelben  jártunk…

2015. június 9-én a reggeli órákban elindultunk testvér-
településünkre a lengyelországi Dlutowba. 

A 16 f s delegációt nagy szeretettel fogadták. Nagyon jó volt 
látni, ismer s arcokat. Rengeteg programot szerveztek nekünk, 
amik izgalmasak és jók voltak. Elmentünk a környez  városokba 
megnézni a nevezeteségeket, érdekességeket. Készíthettünk 
karácsonyi díszeket, amit haza is hozhattunk. Többek között 
megnéztük a templomot és a lezuhant repül t. Az iskolában 
sportos vetélked k voltak, ezt követ en pedig közösen nyársal-
tunk. Az utolsó estét együtt töltöttük a szül kkel, tanárokkal, 
diákokkal. Kölcsönös ajándékozásra került sor és jó hangulattal 
telt el az este. Másnap indultunk haza. 

Köszönjük a lehet séget, hogy részt vehettünk a kiránduláson, 
nagyon jól éreztük magunkat.                                       Percze Roberta 
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Tanévzárás továbbképzéssel
A Rimóci Szent István Általános Iskola pedagógusai a 

TÁMOP-3.1.4. C-14 kódszámú "Mire növök fel?" címû 
pályázat megvalósításának keretében 2015. június 22-24-ig 
szakmai továbbképzésen vettek részt Galyatetõn.

A képzés témája: Környezeti nevelés
A tanév végeztével, immár gyerekzsivaj nélkül 

folytattuk a szakmai munkát az ország tetején. Oktató- 
nevelõ munkánk módszertani megújulását, a kompeten-
ciafejlesztés hatékonyságát növelni volt hivatott ez a három 
napos továbbképzés. A foglalkozások végeztével a tanév-
zárással kapcsolatos adminisztratív feladatok is szóba 
kerültek, de nagyokat lehetett sétálni a friss levegõn, jókat 
beszélgetni, tartalmasan kikapcsolódni a fárasztó tanévvégi 
hajrá után.                                                                Bárány Árpád

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó”
Gyerekházból

Az elmúlt hónapban a Hanns-Seidel-Alapítvány képviselõi 

tettek látogatást a gyerekházban. Tevékenységükrõl és utazá-

suk céljáról néhány fontos információt szeretnénk megosztani.
Délelõtt Rimócon 30 tagú delegációval - amelyet a német 

nagykövet asszony, Lieselore Cyrus vezetett - meglátogatták a 
Biztos Kezdet gyerekházat, majd Ráróspusztára utaztak a 
táborba, ahol a gyerekekkel közösen ünnepelték a zárónapot. 
Nógrád megye az ország egyik legszegényebb régiója, sok ezer 
olyan gyerek él itt, aki még sohasem volt üdülni, nyaralni és 
kevés pozitív példát lát maga körül arra, hogy érdemes tanulni 
és célokért küzdeni. A Hanns-Seidel-Alapítvány idén negyedik 
alkalommal rendezte meg a "Példakép tábort" a Polgári 
Szécsényért Alapítvánnyal közösen Ráróspusztán, 2015. június 
21. és 27. között Nógrád megyei hátrányos helyzetû roma és 
nem roma gyermekek számára 8-13 éves korig. A tábor 
költségeinek jelentõs részét a Hanns-Seidel-Alapítvány fedezte. 
Az Alapítvány a bajor kormánypárthoz, a CSU-hoz közelálló, a 
keresztény szociális hagyományokra épülõ politikai oktatási 
intézmény. Céljuk a politikai kultúra, a demokratikus gondol-
kodás népszerûsítése, valamint a szociális piacgazdaság értékei-
nek, hagyományainak megõrzése és tapasztalatainak tovább-
örökítése. 

A gyerekházban júliusban folytatódott a fõzõverseny, mely-
nek fõdíja egy kenyérsütõ gép.

A hónap folyamán napelemek kerültek az épületre, mely 
jelentõs mértékben csökkenti a rezsiköltséget.

Köszönet!
 2015. július 18-án a varsányi zarándokok hajnalban elindultak 

a Szentkútra. Gyalogolt velük jó pár kisgyermek, akinek már 2 
évvel ezelõtt volt része Rimócon egy kedves meglepetésben. A 
poros úton mondogatták egymásnak a gyerekek: „Emlékeztek, 
milyen jó volt amikor a rimóciak vártak minket? Mi tudjuk, hogy most 
is ott lesznek!” És a Szent József Férfiszövetség tagjai valóban ott 
voltak a Kõkeresztnél. Kedves szavakkal, meleg szeretettel, 
terített asztallal várták a varsányi búcsúsokat. 
  Köszönet Nektek és hála a fáradozásotokért, figyelmessé-
getekért. Rimóc lakosainak száma az idõ múlásával kevesebb 
lett, de  az itt élõ emberek kedvessége, vendégszeretete, tiszta 
szíve, kifogyhatatlan örök értékként él tovább.  A jó Isten áldása 
legyen veletek és százszorosan fizesse meg kedvességeteket!

Szitáné Mócsány Zsuzsa



lenni, az csak a külsõséget látja. Ne féljünk a küzdéstõl, attól, hogy Karancsságon Isten kézen fog bennünket és felkér a táncra, hogy járjunk vele azon 
az úton, ami nem máshová vezet, mint az örök boldogságra.”a Rimóci Rezesbanda

A szentmise után a helyiek süteménnyel és frissítõvel vendé-
gelték meg a jelenlévõket. A bandának abban a megtiszteltetés-A világháló segítségével messze száll a Rimóci Rezesbanda 
ben is része volt, hogy a közösségi házban egy finom ebédet „éneke”. Meghallották ezt a karancssági Gyõri lányok (Skoli és 
költhetett el. Orsi) is. Kaptak az alkalmon és megkerestek, hogy a Banda 

Köszönjük szépen a karancsságiak vendégszeretetét, a tudna e játszani a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén. A 
finom ebédet és az ajándékot! Ha lesz módunk legközelebb is czestochowai fekete Madonna érkezése különlegessé tette az 
találkozunk!                                                               Homoki Tamásidei búcsút, a szalmatercsiek vitték a kegyképet gyalogos 

zarándoklattal a karancssági Szentkúthoz. A lányok szerették 
volna ezt a jeles eseményt fúvós zenével még emlékezetesebbé 
tenni. Nem kellett soká gyõzködni a bandát, vállaltuk a szol-
gálatot.

A gyalogos menet a kápolnától indult. A nagy meleg nem 
tántorította el a híveket. A környékbeli településekrõl rég nem 
látott számban érkeztek zarándokok, hogy részt vegyenek az 
ünnepi Szentmisén és tiszteletüket tegyék a Boldogságos Szûz 
Mária elõtt.

A prédikációt Miklós Zalán nógrádmegyeri plébános tartotta. 
A szentbeszéd mottója: „Nem könnyû kereszténynek lenni!”

Az atya felhívta a figyelmet egy nagyon fontos dologra: „Ha 
küzdesz, veszíthetsz, ha nem küzdesz vesztettél! Jézus a küzdésre 
hív meg, hiszen a keresztény élet egy küzdelem. Aki azt mondja, 
hogy könnyû ez az élet, az nem tudja, mit jelent kereszténynek 
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PEDAGÓGUSAINK VI. - Józsa Dezsõ munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt 
korábban községünkben tanítani. Sorozatunk hatodik részében - egykori matematika és fizika tanárom -  Józsa Dezsõ 
pedagógus eleveníti fel nekünk emlékeit.                                                   Vincze Nikolett

jóindulatot az emberektõl. Azt mondják, véletlenek nincsenek. Így lettem matematika  
Persze én is segítettem, fizika tanár. Különösebb elkötelezettséget nem éreztem a pálya 
akinek tudtam, vagy egy-iránt, jó ötletnek tûnt a tanárképzõ fõiskola. A gimiben is 
szerûen csak beszélgettünk támogatták a felvételi kérelmemet, a fizika tanárom azt mondta, 
egy jót az utcán vagy a hogy Dezsõ, téged felvesznek oda és el is végzed. Egyszer 
presszóban, ahogy ez matek órán feleltem a táblánál, valami tételnek a bizonyí-
faluhelyen szokás. Késõbb tásából, mikor a helyemre értem a padszomszédom, akinek még 
létrejött az Unicum-laude a holdvilág sem világított számtan országban, odasúgta: most 
BT. Igazi lelki felüdülést és értettem meg. A tesi tanárom, mikor megtudta, hogy tanárnak 
kikapcsolódást jelentett a készülök, egy kicsit elgondolkozott, majd így szólt: ”Azt 
heti kétszeri focimeccs és mondják, hogy betyárokból lesznek a legjobb pandúrok”, meg 
az azt követõ beszélge-azt is mondta egyszer mikor valami miatt bosszús volt rám: 
tések, az összetartozás „Józsa! Csak azt kívánom neked, hogy olyan emberekkel 
érzése, hisz Minarik Ede is kelljen foglalkoznod az életben, mint amilyen te vagy!” Hogy 
megmondta: „Kell egy ezt miért mondta? Rimócon bejött. Sõt.
csapat!” Az évek során a 1982-ben végeztünk feleségemmel az egri Ho Si Minh 
volt tanítványaim közül is Tanárképzõ Fõiskolán. Feleségem terhes volt, mindketten 
lett néhány barátom, sõt ugyanolyan szakosok vagyunk, szolgálati lakás is jó lett volna. 
olyan is akadt, aki második A fél országot bejártuk, ilyen hely nincs, ahol ilyen feltételekkel 
apjának tekintett. Ellenségre nem tettem szert. Remélem! Így alkalmaznának minket együtt. Júliusban kiderült, hogy van 
lettem szépen lassan rimóci, még a gyermekeim is ide születtek. ilyen hely: Rimóc. Én nagylóci vagyok és abban az idõben még 
5 évig éltem Rimócon, hogy Szécsényben laktam az egy dolog. élénken éltek a két falu közötti népi játékok ólmos botokkal, 
A szívemben sokáig nem költöztem el igazán. Régen látott bicskákkal hétvégenként, melyek ritkán végzõdtek vér nélkül. 
ismerõseim gyakran még ma is úgy köszöntenek, hogy mi újság No, mindegy, megyünk Rimócra. Majd lesz valahogy.
Rimócon? (Nem tok semmit.) Ilyen környezetben éltem és Írásomban neveket nem említek, mert nagyon sok, számom-
tanítottam. Most már írok az iskoláról is.ra fontos és szeretett ember van, ezért elnézést kérek mindenki-

tõl, csak a felsorolásuk kitenne egy oldalt és nem bocsátanám Pályakezdõként indultam, nyitott voltam mindenre, 
meg magamnak, ha valakit kihagynék. tapasztalatom kevés volt, próbáltam alkalmazkodni a helyi 

Szóval beköltöztünk Rimócra. A hivatalban kedvesen körülményekhez, szokásokhoz. Nem volt nehéz. Kollégáim 
fogadtak, a szomszédok segítõkészek voltak, az emberek nagy szeretettel fogadtak és segítettek minden téren. Egy hónap 
õszinte kíváncsisággal néztek ránk, egybõl úgy éreztük, hogy alatt többet tanultam pedagógiából, mint a fõiskola négy éve 
befogadtak bennünket. Egy hét múlva meghívót kaptunk alatt. Nagyszerû és kitûnõ, elhivatott tanítók, tanárok közé 
lakodalomba. Kérdezem a szomszédot, hogy kik ezek? Hát a kerültem, ahol meghitt légkör uralkodott, sok humorral, 
másik szomszédod, nõsül. Át is mentünk a lagziba, a fél faluval ugyanakkor felelõsségteljes munkával. Olyanok voltunk, mint 
összeismerkedtünk. (Szolidan.) Egyébként nagyon jó barátság egy család. Nem csak a munkában támogattak, hanem lelki 
alakult ki a háziakkal, a gyerekeink együtt nõttek, cseperedtek, támaszt is nyújtottak Köszönöm a sorsnak, hogy ilyen 
sokat segítettünk egymásnak, ennél jobb szomszédságot kíván- indíttatást kaptam. Késõbb, mikor új, fiatal kollégák érkeztek, 
ni sem lehet. A mai napig tartjuk a kapcsolatot. A közéletbe igyekeztem ezeket a kapott pozitív dolgokat tovább adni nekik. 
hamar bekapcsolódtam. Egy vasárnap délután gyûlést tartott a A tantestület a munkán kívül is összetartott. Névnapokat, 
községi Hazafias Népfront szervezete, amelyre engem is meg- nõnapokat, közös kosarazásokat tartottunk, jótékonysági 
hívtak. Elmentem. Az elnök, akivel már elõzõleg jó ismeret- bálokon, falunapokon dolgoztunk, szerepeltünk, együtt 
ségben voltam, tartotta az elõterjesztést, miszerint az eddigi 

szilvesztereztünk, néhány lakodalomban is részt vettünk. Jó 
titkár elköltözött, (az õ helyére vettek fel engem az iskolába), 

volt, nagy bulik voltak.
titkárt kell választani és néhány méltató szó után Józsa Dezsõt 

Izgatottan vártam a gyerekekkel való elsõ találkozást. Ugrás javasolja. Körülnéztem. A többiek meg szívélyesen rám. Miért 
a mély vízbe. Ötödikes osztályt kaptam, a tanévnyitó ünnep-nem maradtam én otthon? Vasárnap délután! Lányos zavarom-
ségen be is álltam melléjük, aranyosak voltak, szimpatikusak ban elfogadtam a magtisztelõ jelölést és meg is választottak. 5 
voltunk egymásnak. Én jobban izgultam, mint õk. Következett évig voltam népfront titkár. Végül is hasznomra vált a dolog, bár 
az elsõ osztályfõnöki óra, bementünk a terembe, leültek, tágra soha semmi közöm nem volt a politikához, megismerkedtem az 
nyílt kíváncsi tekintetek meredtek rám.akkori falu vezetõségével, akik könnyen befogadtak és meg-

kedveltek engem. Hozzá kell tenni, hogy a komoly megbeszélé-
sek a sarki vendéglátó ipari egységben folytak késõ éjszakákig. 
Volt egy idõs barátom ebben a társaságban, nagyapám lehetett 
volna, aki leültetett maga mellé és ezt mondta: Dezsõkém, ne 
kövesd ezt a vonalat! Megfogadtam a tanácsát, bár tiszteltem 
ezeket az embereket, barátom is került ki közülük. Sok emberrel 
nagyon jó kapcsolatba kerültem ebben az idõszakban. Amikor 
építkezni kezdtem és valamilyen problémám akadt, csak 
Rimócon kellett érdeklõdnöm. Innen voltak a szakemberek, 
volt segítség, a rimóciakkal mindent meg lehetett oldani. 
Önzetlenséget, becsületességet tapasztaltam mindig és 

József atya az elmúlt idõszakban, Erdélyben járt fiatal barátaival. Két számára kedves kép a kirándulásról:         A Szent József
     „Az életben egyszer fent, egyszer lent vagyunk,  „Istenem add, hogy mindannyian jó pásztorok legyünk           szobor kezébe
        de mindig jelen van Isten segítõ szeretete.” a magunk küzdelmes életfeladataiban.”                újra liliom került.

A HÓNAP KÉPEI

Szeretnénk megköszönni a rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség tagjainak, hogy 
szombat reggel meleg szívvel, lélekkel, terített asztallal fogadtak minket, szentkúti 
zarándokokat. Tényleg nem az a lényeg, hogy mivel kínáltak minket, hanem jól esik az, hogy 
gondoltak ránk, együtt éreztek velünk, és valami közös vezérel minket! Köszönet Nekik ezért, a 
Jó Isten fizesse meg százszorosan figyelmességüket, jóságukat!       Rigóné Lehoczki Bernadett

A Plébániai Játszóházas napok részeként
2015. július 18-án, szombat este a gyerekek, fiatalok, 

a tábort szervezõkkel közösen gitáros énekekkel 
vettek részt a szentmisét. A kép a ministránsokkal a 

gitáros mise után készült.



RIMÓCI ÚJSÁG6 RIMÓCI ÚJSÁG 112015 AUGUSZTUS 2015 AUGUSZTUS

N Y U L A C S K A  H Í R E K
Terveink között szerepel, hogy a késõbbiekben a hinta-Nyári hónapok az óvodában állvány alá is kerül ilyen burkolat a hintázó gyerekek 

biztonsága érdekében. Köszönjük mindenkinek, aki vala-
Az oktatási intézményekben a 2014/15-ös tanév június 

milyen formában hozzájárult az elképzelésünk meg-
15-ig tartott, mi az óvodás gyerekeket viszont július 02-ig 

valósításában.
fogadtuk. A nyári zárva tartás ideje alatt sok felújítási, 

Több program is vár a gyerekekre augusztusban. Immár takarítási munkát kell elvégezni ahhoz, hogy augusztus 18-
hagyománnyá vált, hogy a falunapon a volt nagy-ára, a nyitásra minden készen álljon. 
csoportosok egy kis mûsorral lépnek fel. Augusztus 20-án, a 

Ez idõ alatt a dajka nénik szorgos munkájának volt „alma”csoportosok adják elõ Pinokkió táncukat. A 
eredményeképpen megtörténik:

fellépést próba is megelõzi, amelynek pontos idõpontjáról 
· a fektetõ vásznak, az ágynemûk alapos mosása, fertõtlení-

minden érintett szülõt értesíteni fog Gyöngyi óvónéni és 
tése, szükség esetén javítása,

Timi óvónéni. Kérünk mindenkit, hogy aki teheti, biztosítsa 
· a törölközõk, tornazsákok, tornaruhák, öltözõzsákok mo-

a gyermeke számára a lehetõséget, hogy részt vehessen az 
sása, fertõtlenítése,

óvodások mûsorában.
·  a függönyök mosása,

A következõ eseményünk augusztus 27-én az Óvodába 
·  a játékok fertõtlenítése,

Csalogató-nap, amely a legkisebbeknek szól. Ezen a 
· a csoportszobák, az öltözõk, a mosdók fertõtlenítõ takarí-

délelõttön sok szeretettel várunk minden leendõ óvodást és 
tása,

szüleit egy közös játékra, beszélgetésre. Lehetõség nyílik az 
·  az ablakok pucolása,

óvodai dolgozók és az óvoda környezetének megismerésére, 
·  a szõnyegek takarítása, átmosása,

a felmerülõ kérdések megválaszolására és a beszoktatás 
· az óvodában található közös helységek (fejlesztõszoba, 

idejének egyeztetésére. A következõ nevelési évben a kis-
nevelõi szoba, folyosó stb.) takarítása, rendbe rakása,

csoportosok létszáma 22 fõ lesz, ezért bízunk benne, hogy a 
·  az udvari játékok, kisházikók lemosása,

Csalogató napon is ennyi kis óvodás jön majd el hozzánk.
·  a futóbiciklik átnézése, szükség esetén a kerekek cseréje,

Virágné Csábi Adrienn
· az udvari játékraktár rendbe rakása, a játékok selejtezése 

baleset megelõzés szempontjából,

·  az udvar tisztán tartása, az ágak gereblyézése, öntözés,

·  az elõkert, a sziklakert gondozása,

Júliusban az óvodánkban három diákmunkás vesz részt 
a takarítási munkákban.

Reméljük, hogy azok a nyárra tervezett felújítási, 
karbantartási munkák, amelyeket jeleztünk a képviselõ-
testület felé is megvalósul a szünet ideje alatt és rendezett, 
megújult környezetben fogadhatjuk a visszatérõ óvodásokat.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a csúszdavár alá tervezett 
ütéscsillapító burkolat elkészült. A beruházáshoz szükséges 
anyagokat az idei, farsangi báli bevételbõl fedeztük. Ezúton 
szeretnénk megköszönni Tõzsér Árpádnak, hogy minden 
költség nélkül vállalta a burkolólapok beszerzését és lerakását. 

            Az új burkolat meglepetés lesz a gyerekeknek

Óvodába
Csalogató-nap

Szeretettel meghívjuk

a leendõ óvodás gyerekeket

szüleikkel, nagyszüleikkel 

együtt a

Rimóci Nyulacska Óvodába

egy kis ismerkedésre.

Helyszín:
az óvoda udvara

Idõpont:
2015. augusztus 27. (csütörtök) 

10.00 - 12.00-ig.

Programjaink:
homokvár építés,

gyurmából

kisállatkák készítése,

futóbiciklizés,

dalos játék,

trambulinon ugrálás,

az udvari játékok kipróbálása.

a  rimóci Óvónénik

József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Augusztus 15. Szûz Mária mennybemenetele Szentek ünnepei a Katolikus Egyházban

(Nagyboldogasszony)Vértanúk (mártírok) tisztelete a liturgiában
XII. Piusz pápa így fogalmazta meg apostoli rendelkezésében A vértanúk kultusza szinte egyidõs a kereszténységgel. A 
az Egyház hitét és õsi meggyõzõdését: „Szûz Mária végül is szmirnai egyház levelében olvashatjuk, hogyan szedték össze 
mintegy kiváltságainak legfõbb koronájaként elnyerte a Szent Polykárp vértanú püspök ereklyéit, és hogyan ünnepelték 
mentességet a sírban való romlástól, és  Szent Fiához meg minden évben emlékezetét. A vértanúk ünnepei a IV. 
hasonlóan  legyõzve a halált, testével és lelkével felvétetett a században váltak általánossá. Nevüket két összecsukható 
mennyei dicsõségbe, ahol Szent Fiának, az örökkévalóság falapra vagy elefántcsont táblára jegyezték föl, majd a 
halhatatlan királyának a jobbján, mint Királynõ tündököl.”szentmisében olvasták fel õket. Vértanúságuk évfordulóján  
Egy V. századi jeruzsálemi örmény olvasmányos könyv már mennyei születésnapjukon  a sírjuknál vagy a templomban 
említést tesz az Istenanya Mária „mennyei születésnapjának” gyûltek össze a hívek, ahol misével vagy vigíliával kérték 
ünnepérõl. A gallikán liturgia január 18-án ünnepelte. Rómában közbenjárásukat. A vigíliákon fölolvasták vértanúságuk 
már a VII. század közepétõl ünnepelték. I. Szergiusz pápa alatt történetét.
(687-701) az ünnep liturgiájához már körmenet is tartozott. Az Legismertebb vértanúk: Szent Ágnes (január 21.), Szent Péter 
I. Hadriánusz pápa (772-795) által Nagy Károlynak küldött és Pál (június 29.), Szent Lõrinc (augusztus 10.), Szent István 
Sacramentarium Gregorianum már „a dicsõséges Szûz Mária diakónus (december 26.), Aprószentek (december 28.), Boldog 
felvétele” ünnepének szövegét tartalmazza. XII. Piusz pápa Apor Vilmos püspök (május 23.)
1950. november 1-jén hirdette ki Szûz Mára mennybevitelének 
dogmáját, amelyet az Egyház a legrégibb idõktõl kezdve hitt és A nem vértanú szentek tisztelete a liturgiában
vallott. sok helyen ezen a napon tartják a gyógynövények 

A vértanúk és az apostolok után természetes, hogy más megáldását, mivel Mária a mezõk virága és völgyek lilioma (Én 
szentéletû nõk és férfiak ünnepét is megülték. Az õ tiszteletük 2,1).
nem terjedt el olyan gyorsan, életszentségük nem volt olyan Augusztus 20. Szent István király,
feltûnõ, mint a hõs vértanúké. Velük együttemlékeztek meg Magyarország fõvédõszentje
Remete Szent Pálról és Szent Antalról a sivatagi remeték 969 körül Esztergomban született. Szent Adalbert keresztelte 
atyjáról, Szent Mártonról, Szent Szilveszterrõl, Aranyszájú meg. 1000-ben Magyarország királyává koronázták. 
Szent Jánosról. Õk a kereszténység elsõ hitvalló atyái voltak. Országalapító királynak tartjuk, mert megalkotta a törvényeket, 
Megemlékezünk az angyalokról is. Szent Mihály, Gábor és rendezte a magyarság életét, megszervezte az egyházi életet, 
Rafael angyalokra szeptember 29-én, a Szent õrangyalokra szerzeteseket hívott az országba. Példás családi életet élve a 
október 2-án emlékezünk. Keresztelõ Szent Jánost az Úr Jézus a magyar családok eszményképe. Az Intelmek megírásával fiát, 
legnagyobbnak mondotta az emberek között. Születését június Imrét készítette elõ az uralkodásra, aki azonban egy 
24-én, vértanúságát  mennyei születésnapját  augusztus 29-én szerencsétlen vadászat alkalmával elhunyt. A nehéz helyzetben 
ünnepeljük. Szent József elsõ ünnepe március 19, a munkások sem eset kétségbe, hanem halála elõtt országát a Boldogságos 
védõszentjeként május 1-jén emlékezünk rá. Szent István Szûznek, A Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta. 1038. 
királyról (augusztus 20.), Szent Imre hercegrõl (november 5.), augusztus 15-én halt meg, és Székesfehérváron temették el. 
Árpádházi Szent Margitról (január 18.), Árpádházi Szent Ünnepét szentté avatásának napján tartjuk, amely 1083-ban 
Erzsébetrõl (november 19.) és Árpádházi Szent Kingáról, akit történt. Ezen a napon az ünnepi Szent Jobb körmenettel is 
1999. június 16-án avatott szentté II. János Pál pápa, szintén emlékezik az országalapító szent királyra a magyar egyház. Az 
minden évben megemlékezünk. egyetemes egyház augusztus 16-án ünnepli.
Összesen 27 olyan nõt és férfit tisztelünk a szentek és boldogok 
sorában, akik magyarok, vagy Magyarországon éltek és a 

Augusztus 27. Szent Mónika
magyarsággal is szoros kapcsolatban álltak. Jelenleg is kilenc 

A Szent Ágoston ünnepe elõtti napon emlékezünk meg 
szentéletû magyar és vértanú boldoggá, illetve szentté avatása 

édesanyjáról, a berber származású, keresztény Mónikáról. 
van folyamatban, köztük Mindszenty József bíboros és a fiatal, 

Életét fia Vallomások címû könyvébõl ismerjük. Jámbor, 
cserkész Kaszap István.

hitében erõs asszony, aki sokat imádkozott fiáért. Ez 
indította1987-ben Madridban a spanyol édesanyák egy Néhány magyar vonatkozású ünnep augusztusban
csoportját, hogy közösséget alapítva, imádságukkal kísérjék 

Augusztus 13. Boldog XI. Ince pápa gyermekeiket életük során. A Szent Mónika Közösség 
Magyarországon is megalakult, és tevékenykedik. Napi imájuk: Como, 1611. május 16-1689. augusztus 12.: Benedetto Livio 
Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki Odescalchi és Paola Castelli Giovanelli kereskedõcsaládjából 
nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom származott. Édesapja halálát követõen a jezsuitáknál tanult, 
szent nevedet. Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erõsítsd elõbb szülõvárosában, késõbb Genovában. Tizenöt évesen, 
reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény kitûnõ gazdasági érzékkel, már a család kereskedelmi hálózatát 
édesanya lehessek. Szentlélek Úristen, erõsíts engem, hogy építette Nürnbergben, Milánóban, Krakkóban és Rómában. 34 
életem minden nehézsége közepette se szûnjek meg éves korában bíboros, néhány évvel késõbb Navarra püspöke 
gyermekeink hitéért imádkozni.  Ágoston maga írta le lett. 1676-ban választják pápává. Hazánk török uralom alatti 
édesanyja életének utolsó napjait, és Ostiában történt felszabadításában jelentõs szerepet játszott. Ezért állították fel 
temetésérõl is beszámolt, amely 387 õszén történt. Földi szobrát a budai várban 1936-ban. XII. Piusz pápa avatta 
maradványait ma a római Szent Ágoston templomban tisztelik. boldoggá 1956. október 7-én. A pápa boldoggá avatási 
Õ a nehéz házasságban élõk, családi erõszaktól szenvedõk beszédében az egész egyházért való fáradhatatlan buzgóságát 
mennyei pártfogója is.emelte ki.
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Közelgõ eseményeink:
2015. július 31-augusztus 9. Tíz napos tábor
2015. augusztus 12-augusztus 15. Kórustábor
Kedves Testvérek! Szeretettel hívjuk egyházközségünk 
kórustáborába azokat a gyermekeket, akik szívesen részt 
vennének egy néhány napos, énekes táborban. A tábor 
augusztus 12-tõl 15-ig tart. A tábor helyszíne a dr. Manga János 
Közösségi Ház Rimócon. Jelentkezési lapokat és további 
információkat a plébánián, vagy Jusztin-Horváth Dorottyánál 
lehet kérni.
2015. augusztus 15. Gyalogzarándoklat Szentkútra
2015. augusztus 20. Ünnepi szabadtéri szentmise 14 órától
2015. szeptember 6. Kisboldogasszonyi búcsú a Fogadalmi 
kápolnához (indulás 10 órától)
2015. szeptember 12. szombat 10.30 órától
Petrovics Mária Lúcia nõvér örök fogadalomtétele az esztergomi 
ferences templomban. A szentmisét celebrálja: Székely János 
dr. az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye segédpüspöke.

Felújításra gyûjtünk
Az egyházközségünk épületei közül szinte már csak egy épület 
maradt ki a felújítás alól. Ez a plébánia melléképülete, melyet 
szeretnénk felújítani és alkalmassá tenni a gyermekek számára 
különbözõ játékokra, közösségi rendezvényekre, valamint az 
egyházi szertartások felszereléseinek raktározását is 
szolgálhatná a felújított épület. Fontos. hogy az õseink által ránk 
ruházott javakat, értékeket karbantartsuk és megõrizzük az 
utókor számára. (A megvalósításra már pályázott 
egyházközségünk, azonban az sajnos nem nyert támogatást.)
Aki segíteni szeretné célunkat, azaz a terv megvalósítását, 
az az elsõ vasárnapi perselyadományával támogathatja azt. 
Minden segítõ támogatást ezúton is köszönünk!

„Adj és kapni fogsz, sokkal többet,
mint valaha gondoltad volna.

Adj, adj mindig többet és többet, bízz, tarts ki, és adj!
Az adakozástól még senki nem lett szegény!” Anne Frank

Gyalogos zarándoklat
a Palócok Vigyázó Keresztjéhez
Immár tízedik éve, hogy állíttatott a Palócok Vigyázó 
Keresztje a herencsényi Gyürki-hegyen az Isten tiszteleté-
re, az emberek oltalmára. Egy olyan jel ez a keresztény 
ember számára, amelyre ha tekintetét felemeli, megláthatja 
az igaz utat, lerakhatja a terheket, erõt kaphat az életre. A 
mag elszóródott és - most már bizton mondhatom - meg-
hozta virágait. A Palócok Vigyázó Keresztje a palóc 
összetartozás jelképe lett. A palócfalvak lakói július elsõ 
szombatján összegyûlnek, hogy tiszteletüket tegyék a 
Palócok Vigyázó Keresztjénél, invitálva a határon innen, a 
határon túl élõ barátait, minden keresztény embert. Minden 
évben meghívást kapunk a herencsényiektõl a búcsúra. 
Rimócról indult el tíz évvel ezelõtt a kõkereszttõl az a 
gyalogos zarándoklat, amely a nógrádsipeki és a varsányi 
zarándokokkal kiegészülve egy testvéri közösséget alkotva teszi meg évrõl-
évre ezt a zarándokutat.
Az idei évben Rimócról 36 fõ indult József atya vezetésével, ami azért is 
megemlítendõ, mert velünk elõször jött plébános. József atya 70 évesen a 
legidõsebbek táborát erõsítette, egyébként Rimócról Kanyó Béla bácsi volt a 
legidõsebb, aki már nem elõször tartott velünk.
Sipekrõl összesen 105 fõ indult tovább, ahol Szeráf atya és a varsányi 
zarándokok is csatlakoztak hozzánk. A legfiatalabb résztvevõk 1 és 2,5 éves 
kicsik voltak, akiket a szülõk a hátukon hoztak. Voltak közöttünk Salgótarjánból, 
Vácról, Balassagyarmatról, Budapestrõl, Alsónémedibõl, de még Siófokról is. 
Az úton a rózsafûzér imádkozásával, Mária énekekkel zarándokoltunk. Az 
útszéli kereszteknél könyörgéseket, hálaadó imákat mondtunk családjainkért, a 
fiatalokért, betegekért, magyar hazánkért, a varsányi Percze Jánosné elõ-
imádkozása, vezetése mellett.
Herencsénybe érve számomra és - mondhatom - mindnyájunknak megható volt az a fogadtatás, 
amiben részünk van évrõl-évre. Jusztin Józsefné polgármester asszony elakadó hangja 
többünknek könnyet csal a szemébe. De rajta kívül fogadott még Dientsman Tamás, Jávor Károly, 
a Cserfa Egyesület elnöke, valamint Beszkid Andor polgármester is. Rövid pihenõ után a többi 
résztvevõvel kiegészülve indult a faluközpontjából a menet a hegyre. Az indulás elõtt köszön-
tötték az egybegyûlteket, a zarándokok részérõl Vincze Nikolett /egyik magvetõ/ köszönte meg a 
meghívást, érezhetõen õt is meghatotta az a vállalás, amelyet a zarándokok tettek ebben a 
hõségben, különösen azoknak a szülõknek a példamutatása, akik hátukon hozták gyermekeiket. 
A búcsúsok a hegyre érve a kereszt lábánál hallgathatták meg a szentmisét. A misét celebrálták 
Vagyóczki József plébános /Herencsény, Terény, Cserhátsurány/, Gencsi Zsolt Szeráf plébános 
/Varsány, Nógrádsipek/, Czombos József /Rimóc/. A mise után már egy rövidebb úton juthattunk 
le a faluba, ahol mindenkit ebéddel, hûsítõkkel, süteménnyel vártak a herencsényiek. Jól esett a 
figyelmesség, a vendégszeretet, de indulni kellett…
A hazafelé vezetõ utat 84-en tettük meg. A rimóciak Nógrádsipeken még kisebb pihenõt tartottunk. 
Ilonka néni és Balázs Ernõ bácsi már nem elõször finom süteményekkel és pincehideg italokkal 
kínálták bennünket, köszönet érte. Az esti harangszóra értünk a templomba, ahová beköszönve József atya fogadott minket.
A meleg idõjárás ellenére azt mondhatom: megérte, sikerült feltöltõdni, lélekben megerõsödni, a közösségben tovább élni. 
Remélem a búcsú szervezõi az elkövetkezõ években is megkapják azt a segítséget - mind Istentõl, mind embertõl -, amellyel 
tovább élhet a „,Palócok Vigyázó Keresztje”.                                                                                                           Kiss János

Egyszer volt, többször lett…..
Egyszer volt, hol nem volt, a patakon innen, a Kurázs dombon 

túl, pontosan a rimóci sportöltözõben, volt egyszer egy ,, tábor”. 
Csak így hívták, tábor, mivel annak idején olyan hosszú nevet 
adtak neki a szervezõk, hogy Plébániai Játszóházas Napok 
elnevezést kimondani még a királynak is nehezére esett. Egy-
szónak is száz a vége, ez a tábor rimóci gyerekekbõl, lányokból 
verbuválódott össze, azzal a céllal, hogy péntektõl vasárnap délig 
jószívvel és lélekkel, Istennek és embernek is tetszõen, együtt 
múlassák az idõt. Pénteken kettõtõl érkeztek is sorba, az alvégrõl, 
felvégrõl 6-10 körüli gyerekek, még két cseppecske is akadt 
köztük, hozták a batyut, meg a takarót, hiszen sokan közülük az 
éjszakát is ott töltötték. Akit meg a szíve hazahúzott az övéihez, 
este hazatért és reggelire visszatért. Majd 20-an voltak! Hogy a 2 
vigyázónak könnyebb dolga legyen, fiatal lánykák, legény is akadt 
köztük, jöttek segítségükre. Nagy volt az öröm a futballpályán, 
mikor nekikezdtek a játékoknak, volt ott fogócska, meg minden-
féle vidámság! Hát még mekkora volt az öröm, mikor elindultak a 
falu végére, a Szabó-tanyára! Ott aztán mindenki úgy ült a lovon, 
mintha egyenesen arra termett volna. Hosszú séta után igencsak 
jól esett a vacsora, meg a friss szörp, amit jószívû emberek juttattak 
az asztalra és szorgos édesanyák osztottak szét. Miután testnek 
megadták a magáét, a lélekrõl sem feledkeztek el. Ellátogattak az 
Úr házába, ahol csendes gitárszóval és egyszerû imádságokkal 
köszöntötték a Jóistent. Majd mindenki szép lassan nyugovóra 
tért. Kellett is másnapra az erõ, mert kirándulást terveztek 
Hollõkõbe, busszal és autókkal ugyan, de az erdei játszótéren 
minden energiájukat elhasználták. Hej de folyt róluk a víz, amíg a 
templom melletti házhoz értek! Útközben meg egy hûvös nyom-
dába is betértek, ha már úgyis útjukba akadt. Az ebédet maga a 
tiszteletes hozta az segítõivel, akik igen kimelegedhettek a kondér 
mellett, amíg a finom ebédet elkészítették és Rimócról  elszállítot-
ták Hollókõbe. Az ebéd után a plébános úr néhány kedves és 
értékes történettel indította útjára a csapatot, akik a várig meg sem 
álltak. Ott aztán ittak a hûs forrásból, pihentek a fák árnyékában, 
majd ahogy múlt az idõ, a hazaindulás órája is elérkezett. 

Megfáradt testnek igen csak jól esett a frissítõ mosakodás és a 
délutáni pihenõ. Este ugyanis szentmisére indultak, hogy ott gitár-
szó mellett adjanak hálát az Istennek. Szépen, teli torokból és szív-
bõl énekeltek, a fiúk közül néhányan az oltár mellé is álltak, szol-
gálni. Az este még tartogatott néhány meglepetést, de éjjel mind-
egyiküknek nyugodt álma volt. Vasárnap reggeli után, még 
fúrtak-faragtak, hogy otthonra is készítsenek egy kis emléket. De 
az Úr napjának megszentelésére már mindenki úgy indult, hogy a 
csomagja készen állt a hazaútra. Mise után még elfogyasztották 
együtt az ebédet, miközben jóízûen megmosolyogták az elmúlt 
napok történéseit. Istennek hálát adva szép lassan mindenki el-
búcsúzott, remény szerint szívében jóindulattal, hogy jövõre újra 
eljönnek szerencsét próbálni. Szép volt, mese volt és bizony 
minden szava igaz volt!                                                Kaluzsa Mónika
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Kirándulás Egerbe!

2015 július 10-én a Gondozási Központ dolgozói Egerbe 
kirándultak. 

Egerben az elsõ úti célunk a Kopcsik Marcipánmúzeum 
volt. Kopcsik Lajos nemzetközileg is elismert, Oscar-díjas és 
Guinness rekorder mestercukrász édes remekmûvei több 
évtizedes munka eredménye. Fõként a magyar értékeket 
képviselõ képzõ-, ipar- és népmûvészeti remekek cukormása 
került a múzeum vitrineibe, de Eger jelképei sem hiányoznak 
a kollekcióból. Természetesen a mester a gyerekekre is 
gondolt, ezért szépen díszített mesekönyveket is rejtenek a 
vitrinek. A közel 150 tárgy cukormasszából készült, mint 
például a közel 2 méteres borospalack vagy a minaret 
kicsinyített mása. Lélegzeteléllító mestermûve azonban a 
barokk szoba, szobában a padló, a tapéta, a függöny, a falon 
függõ képek, a stukkó, a csillár, az impozáns méretû kályha, a 
kanapé és az elõtte álló asztal, rajta a tál és a gyümölcsök... 
minden cukorból készült. Az édes szoba 3 esztendõ munkája. 
Legújabb remekmûve a lepkegyûjtemény, mely ugyancsak 
marcipánból készült.

A múzeum mindenképpen páratlan, és csodálatos az 
Egerben járóknak szívesen ajánljuk megnézésre.

Utunk során érintettük a Minaretet, de a 97 lépcsõfok 
megmászására nem vállalkoztunk, csak lentrõl csodáltuk 
meg a 40 méter magas építményt.

Pihenésképpen Eger kis vonatán a „Dottin” városnézõ 
körúton vettünk részt, amely egészen a Szépasszony Völgybe 
robogott velünk, ahol fagylaltoztunk. Ezek után voltak, akik a 
strand nyújtotta lehetõségeket használták ki és a török 
fürdõben töltötték el a nap hátralévõ részét.

A csapat másik fele tovább nézegette Eger nevezetessé-
geit, az egri Bazilika nem maradhatott ki kirándulásunk 
listájáról, hiszen országunk második nagytemploma, hûvös 
csendjében szívesen mondtuk el imáinkat.

Nõk lévén beugrottunk az Agria Park Bevásárló Központ-
ba, ahol megebédeltünk, szétnéztünk, majd onnan ismét a 
Dobó Tér irányába indultunk, amely Eger történelmi bel-
városának a fõtere.

És persze, ha már Eger akkor az egri vár sem maradhatott 
ki, bár már fáradtan, de megmásztuk köveit.

Ott jártunkkor az Érsekkertben volt az Egri Bikavér ünnep 
4 napos programsorozata elõadómûvészekkel, kirakodó-
vásárral, így azt is módunkban állt megtekinteni.

Este igazán elfáradva, de élményekben gazdagon térhet-
tünk haza.

Köszönjük Rimóc Község Önkormányzatának, hogy idén 
is hozzájárult intézményünk kirándulásához és Erdélyi 
Istvánnak, hogy elvitt minket a hevesi megyeszékhelyre.

Bablena Péterné

bemutatóit. Ekkor már a rimóci udvar lankáin is hömpölygött a Palóc Szõttes Kulturális Napok 
víz, így nem volt mit tenni, össze kellett pakolnunk, s nem 
sokkal ezután útnak is indultunk hazafelé.Rimóci vonatkozásban

Úgy gondolom, méltón tudtuk képviselni Rimócot, annak 
Ebben az évben ismét felelevenítették a szervezõk a Palóc ellenére, hogy a vártnál kevesebben látogatták meg a 

Szõttes Kulturális Napok hangulatát, melyet utoljára, hasonló világörökségi helyszínt, egész nap nagyon meleg volt, s az esti 
formában, 2012-ben rendeztek meg. Idén július 24-én, pénteken órák programjait elmosta az esõ. Sok szervezet tagjai dolgoztak 
vette kezdetét az öt település, Rimóc, Varsány, Szécsény, azon (elõkészítésben és megvalósításban egyaránt), hogy 
Nógrádsipek és Hollókõ részvételével. minden a lehetõ legmegfelelõbben alakuljon aznap, ezért 

szeretném megköszönni a Szociális Bolt dolgozóinak, Jusztin Ezen a délutánon minden település saját programot szervezett 
Péterné Hédikének, Virág Lászlónak és a közmunkásoknak, a az ott élõknek, s természetesen bárkinek, aki érdeklõdött az adott 
képviselõ-testület tagjainak, a Rimóc Polgárõr Egyesület tagjai-program iránt. Rimócon 19:00-tól a Dr. Manga János Közösségi 
nak, a Rimóci Rezesbandának és a Rimóc Hagyományõrzõ Házban a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Kamarazenekara 
Egyesület tagjainak, a rimóci kulturális közfoglalkoztatot-adott egy egyórás, ingyenes klasszikus zenei koncertet a 
taknak, Zsanília Art-nak, valamint mindenkinek, aki valamivel jelenlévõknek. Úgy gondoltuk, sokan lesznek a településen, akik 
hozzájárult a nap sikeréhez! Köszönöm nekik!érdeklõdnek majd az igényes, nem mindennapi zenei koncert 

iránt, ezért szórólapos meghívóval invitáltunk mindenkit, hogy 
jöjjön el, kapcsolódjon ki és érezze jól magát, hiszen ilyen 
volumenû estérét más körülmények között el kell utaznunk 
valamelyik városba, s a belépõdíjat is meg kell fizetnünk. Ennek 
ellenére meglepõen kevesen igényelték ezt a fajta kikapcsolódási 
lehetõséget. Szervezõként kellemetlenül éreztem magam, mikor a 
11 fõs zenekar a színpadra lépett, s a nézõtéren a székek 80%-a 
üresen állt. Szerencsére a fellépõk nem kedvetlenedtek el, s 
hangszereikbõl elõcsalogatott csodálatos dallamok segítségével 
elvarázsolták a maroknyi, de lelkes közönséget. Kitörõ 
tapsvihar búcsúztatta a zenekar tagjait a koncert végén. Akik 
eljöttek, úgy gondolom nem bánták meg, hogy így döntöttek, 
így összességében egy kellemes estét töltöttünk el közösen. A 
nyár folyamán ez volt a második olyan program a közösségi 
házban (az elsõ a stand up-os mûsor volt az Ifjúsági Egyesület 
szervezésében), mely mindenki számára ingyenes volt, s 

A Palóc Szõttes Kulturális Napok harmadik, záró programja melynek költsége meghaladta a százezer forintot. De úgy tûnik 
pedig a Balassagyarmaton megrendezésre kerülõ Szent Anna sem az a stílus, sem ez nem keltette fel az érdeklõdést. (Most már 
Napi Palóc Búcsú volt, ahol szintén szép számban voltak jelen a magam is kíváncsi volnék, hogy egy Kis Grofo koncerten vajon 
rimóciak, a Máriás lányok vitték a hordozható Szûz Mária hányan lennének?)
szobrot, valamint imádságos énekkel közremûködött a 
szentmisén Holecz Istvánné Margit néni és Bablena Feri bácsi is.

Burik-Vincze Ágota

Július 25-én tovább folytatódtak a Kulturális Napok, ezúttal 
Hollókõn. A résztvevõ falvak kitelepültek Hollókõre, mindenki 
kapott egy portát, ahol fõzhetett, árulhatott, bemutathatta a 
települését. A rimóci delegáció 9 órakor, szinte „mindennel” 
felszerelkezve indult itthonról, s a 11 órai megnyitóra már be is 
rendeztük az udvart, s rimóci területté nyilvánítottuk. 
Igyekeztünk minél több mindent megmutatni a településbõl az 
oda érkezõ turistáknak: épületeinket, hagyományainkat, 
viseletünket, értékeinket. A rendkívül meleg és napsütéses 
idõjárás sem tántorított el minket, kedvesen fogadtuk az 
érdeklõdõ vendégeket, rimóci népviseletbe öltözhettek a 
vállalkozó kedvûek, közben a Rimóc Polgárõr Egyesület 
tagjainak felügyelete alatt fõtt a katlanban az ebédre szánt 
gulyás. A kellemes hangulatú délutánt sajnos esõfelhõk és távoli 
menydörgés hangjai zavarták meg. A kulturális programok, a 
települések hagyományõrzõinek fellépései 16 órától kezdõdtek 
a Várnál felállított színpadon, ahol a Rimóci Hagyományõrzõ 
Együttes és a Rimóci Rezesbanda tagjai képviselték 
településünket, s mutatták be táncainkat, énekeinket. 
Szerencsére az égieknek is tetszett a mûsor, ugyanis csak a 
fellépésük után szakadt le az ég, meghiúsítva ezzel a többiek 

Jubileumi Palóc búcsú
„A búcsú Isten irgalmának ajándékozó napja” - kezdte 
ünnepi szentmiséjét Udvardy György pécsi püspök az idén 
huszadik alkalommal megrendezésre került Szent Anna 
napi palóc búcsún, Balassagyarmaton.

Július 26-án vasárnap a rég 
megszokott menetrend szerint 
gyülekeztek a színpompás viselet-
be öltözött palócok Balassa-
gyarmat központjában, hogy a 
Rimóci Rezesbanda kíséretében 
kivonuljanak a búcsú régi-új 
helyszínére, a Palóc liget szabad-
téri színpadához. A napsütésben 
díszelgõ, megújult környezetben 
kialakított oltárnál Bablena 
Ferenc Szent Annát köszöntõ 
énekét követõen Stella Leontin 
kanonok, plébános üdvözölte az 
egykoron palóc tájon is egyházi 
szolgálatot teljesített Dél-dunán-
túli fõpapot.

„Miért könnyebb feladni egy kapcsolatot, mint azon 
munkálkodni, hogy tovább éljen?” „Higgyünk abban, hogy Isten 
megadja az erõt a döntéseinkhez!” „Ne engedjük el vallásos 
szokásainkat, mert azok rendezik a teret és az idõt az életünkben.” 
- e három alapvetõ gondolat köré fonódott az a prédikáció, 
melyben Udvardy György püspök úr felhívta a figyelmet a 
családok és az emberi közösségek összetartására, a gyermek-
nevelés napjainkban tapasztalható nehézségeire, valamint a 
rohanó életünkben való megállás képességére.

A szentmise végén Holecz Istvánné, Margit néni éneke és 
püspök atya családokra adott áldása engedte útjára a búcsún 
résztvevõket, akiket a kora délutáni órákban hagyományõrzõ 
mûsorok, palóc viselet bemutatók, kirakodóvásár, kismesterség-
bemutatók és családi kézmûves-foglalkozások szórakoztatták.

Paluch Norbert

A 2015-ös Rimóci Falunap tervezete

14:00 – szabadtéri szentmise
16:00 – Kovács Kati koncert

17:00-20:00 helyi és vendég fellépõk:
Rimóci Nyulacska Óvoda
Csemer Károlyné táncosai
Kazári asszonykórus
Golyán Gréti
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
Vincze Brigitta
Aysel Hastánccsoport
Palóc Néptánc Együttes
Zumba
Baranta
Salgótarjáni Ifjúsági Fúvószenekar

20:00 – Tombola sorsolás és eredményhirdetések
21:00 – Tûzijáték, tábortûz, tûzzsonglõrök
21:15 – Capuccinó Együttes koncert
22:15 – Animal Cannibals koncert
23:00 – 8th Pub koncert

A változás jogát a szervezõk fenntartják!
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