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ARADI VÉRTANÚK ÜNNEPE
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés
Tar-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
VÉRADÁS Helye: Hunyadi úti általános iskola

Rimóc-Karancslapujtõ bajnoki labdarúgó mérkõzés
Megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharcról az emlékmûnél, az ünnepség után
,,Jó tanulók’’ jutalmazása
Szügy-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
,,Rózsafûzér-készítõ’’ délután a
Plébánia közösségi termében
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat beadási határideje

Ára: 150,-Ft

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
Kiadja:  Rimóc község képviselõ-testülete

3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010
                  Állandó munkatársak: Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
                 Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Vincze Attila, Vincze Barna, Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella

Az újság megjelenését támogatja a ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány.
Nyomtatás: 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 hírdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

,,Októbert szüretek jelesítik, sárga levél hull, must zeng, füst enyeleg, fortyog a birkagulyás.
Krátereit jegesen villantja feléd a fanyar Hold; sírnak a mûbolygók; télikabátra keress.

Csanádi Imre: Kalendárium - Mindszent hava

A hónap bölcsessége:

,, A világ különleges és 
bonyolult, akárcsak egy pók 
hálója. Ha megérinted egy 

fonalát, remegése végigfut az 
összes többi szálon.

Mi nem csak megérintjük
a hálót, hanem bele is 

szakítunk.”
Gerald  Durell

M. Legrand

  Az idõsek tisztelete!

Amíg fiatal vagy,

Sosem gondolsz arra,

Hogy eljön az õsz is,

S elszállnak a darvak.

Amíg fiatal vagy,

Nincsen sosem gondod,

Nem érdekel semmi,

Csak a saját dolgod.

Pedig gondolnod kell,

Azon sok emberre,

Akik annyit tettek,

S jártak a kedvedbe.

Legalább e napon,

Jussanak eszedbe,

Legyél hálás nekik,

S ne legyen feledve.

Szüleid, akik az

Életedet adták,

Nagymamák, nagyapák,

Ne legyenek árvák.

Tanítóid, kiktõl

Csak a jót tanultad.

Gondolj szeretettel,

Tiszteleted rójad.

Törõdjél és szeress,

Mindenki azt mondja:

Hogy amennyit most adsz

Annyit kapsz, majd vissza!

IDÕSEK VILÁGNAPJA
Az Egyesült Nemzetek Szervezete elõször 1991-ben rendezte meg az idõsek világnapját, azóta 

minden év október 1-jén megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról. 
Ezen a napon álljunk meg egy pillanatra életünk rohanó zajában, és köszöntsük õszinte 

tisztelettel és szeretettel azokat, akik hosszú élet munkáját és tapasztalatát tudhatják maguk mögött. 
De ne csak ezen a napon figyeljünk jobban rájuk. Fontos, hogy az idõsebbek az év minden 

napján érezzék fõként családjuk, valamint a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség 
van rájuk; érezzék, hogy vannak dolgok, amiket õk jobban tudnak, s vannak olyan dolgok, amiket 
csak õk tudnak. Ez nem csoda, hiszen - valljuk be -, mi is az Õ bölcsességükön nõttünk föl. Az Õ 
munkájuk eredménye a mi jelenünk, mely generációban egy újabb nemzedék él, s mi azt adjuk 
majd tovább, amire szüleink, nagyszüleink tanítottak.

Számomra nagyon fontos a család. Fontos az, hogy tudjam, jól vannak, s az, hogy tudjam, nem 
szenvednek-e valamiben hiányt; az, hogy érezzék, szeretem õket, mert mindent Tõlük kaptam, mert 
mindent Nekik köszönhetek, s mert Nekik is szükségük van rám. Azt hiszem minden gyermek 
így van a szüleivel. Remélem, legalább ennek töredékét érzik a családjukban az idõs emberek.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert úgy nõttem föl, hogy még ismerhettem a 
dédszüleimet. Nem sokan mondhatják ezt magukról. Tõlük is nagyon sok mindent tanultam, 
akárcsak családom többi tagjától. A környezetükben élve, a személyiségüket megismerve 
megtanultam, milyen erõs lehet a hit; hogy milyen erõt képes kifejteni a kitartás; hogy az általuk 
képviselt erkölcsök és becsületesség még a háború kegyetlen viharában sem bomolhatott meg. 
Tõlük tanultam meg a józan ész, a tiszta szellem, a tenniakarás és a kitartás fontosságát, melyek 
ma is példaként állnak elõttem. Általuk, általatok lettem érzõ emberré… azzá, aki ma vagyok. Ha 
eddig nem köszöntem volna meg, most megteszem: KÖSZÖNÖM NEKTEK!

S hogy mi is a mi feladatunk kedves idõseink felé? - teszem fel a költõi kérdést. A válasz 
nagyon egyszerû. Biztosítsunk idõs családtagjaink és minden idõs ember számára olyan 
életkörülményeket, hogy öregkorukban is méltó, derûs életet tudjanak élni. Íme néhány egyszerû 
tanács. Ne akarjuk megváltoztatni az idõs emberek szokásait. Legyen hozzájuk mindig egy-egy jó 
szavunk, bánjunk Velük türelemmel és megértéssel. Töltsünk Velük minél több idõt, legyen 
együtt a család. Osszuk meg napi feladatainkat épp úgy, mint gondjainkat és örömeinket. 
Hagyjunk Részükre vágyakat, terveket, és önállóságot. 

S ez a nap akkor lesz igazi ünnep, ha azok, akiket ezen a jeles napon - október elsején köszöntünk, 
mindig érzik a támaszt, a segítséget, és a törõdést. Fontos, hogy tudják, mindig mellettük leszünk, 
és nem hagyjuk õket magukra soha; hogy számíthatnak ránk életük minden pillanatában.

Ezen gondolatokkal szeretnék a szerkesztõség nevében is községünk és a környezõ települések 
minden kedves idõskorú emberének jó egészséget, tartalmas és Istentõl áldott, békés, boldog 

öregséget kívánni!
Juhász Enikõ

7. forduló: Rimóc - Pásztó 3-0 (0-0) Megyei serdülõ bajnokság
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Dósa Árpád (Boda Viktor, Dobsonfi László)

Serdülõ focitábor a ludányi sóderbánya tónálRimóc: Oláh T. - Kuris, Puruszki, Kelecsényi, Mócsány - Laczkó, Árva, 
Lovász, Bangó N. (Hodur)  Márton, Vincze (Cserni)

2009. augusztus 24-ei kezdettel három napos focitábort Játékos-edzõ: Komár Gábor
szervezett a Rimóci Sportegyesület a serdülõ csapat számára. A Pásztó: Brunda - Pisák, Fenyvesi V., Kovács, Tari - Kobka, Dancsok, 
tábor igen jól sikerült, a gyerekek sátorban és faházban aludtak. Fenyvesi P., Kapás (Maksó M.)  Maksó B. (Szeles), Alapi

Edzõ: Veres László Délelõttönként és délutánonként edzések, a pihenõ idõben pedig 
Gól: Bangó N., Árva, Cserni horgászás, fõzés, pókerbajnokság zajlott. Igaz, békát, halat, csak 
Sárga: Mócsány, Oláh T., ill. Kapás, Kobka, Dancsok, Pisák, Fenyvesi V. keveset fogtunk, így nem volt elég, hogy a tábor végén halászlé 
Jók: Bangó N., Mócsány, Árva, Oláh T., Laczkó, Márton, Kelecsényi, készüljön vacsorára. Mindenki jól érezte magát, és bízunk 
ill. Kovács, Dancsok

abban, hogy meg tudjuk rendezni jövõre is. Nagyon szépen 
Kiegyenlített elsõ félidei játék után a hazaiak nem adtak esélyt a vendégek 

köszönjük Árva Róbertnak, hogy biztosította a helyet számára és teljesen megérdemelten szerezték meg a három pontot.
számunkra, a szülõknek a finom étkeket, a palacsinta, a meggyes Komár Gábor: Színvonalas mérkõzésen, fontos gyõzelmet arattunk 
rácsos és a kakaós tekercs külön élmény volt számunkra.egy olyan meccsen, ahol jól futballozhattunk és egy jó ellenfelet 

gyõztünk le. Külön öröm számomra, hogy középpályásaink is 
megérezhették a gólöröm ízét. Eredmények:
Veres László: A második félidei játékunk alapján nem érdemeltünk 
pontot.                                                                                         Ifi: 0-4 1. forduló: Szécsény - Rimóc 2-1 (0-1)

A felnõtt labdarúgó bajnokság állása
Rimóc: Oláh K. - Percze R., Mócsány, Csizmadia, Molnár  

1. Szécsény 7 6 1 0 16- 4 19 Pásztor, Oláh Á., Kormány (Percze K.), Szép - Király, Laczkó
2. Karancslapujtõ 7 5 1 1 39- 9 16 Gól: Laczkó
3. Rimóc 7 4 2 1 12- 3 14 Sárga: Oláh Á.
4. Romhány 7 4 1 2 13- 9 13 Jó iramú küzdelmes mérkõzésen a 65. percig vezettünk, sajnos 
5. Tar 7 4 1 2 14-15 13 nem tudtuk megtartani elõnyünket, a döntetlen igazságosabb 
6. SBTC 7 3 3 1 19- 8 12 eredmény lett volna.
7. Palotás 7 4 0 3 16-11 12

2. forduló: Héhalom - Rimóc 2-4 (1-1)8. Mátranovák 7 4 0 3 12-18 12
9. Berkenye 7 3 1 3 17-13 10 Rimóc: Oláh K. - Percze R., Mócsány, Csizmadia, Molnár  
10. Héhalom 7 2 2 3 15-15 8 Pásztor, Oláh Á., Laczkó, Szép - Király, Szeles
11. Pásztó 7 1 3 3 11-15 6 Gól: Pásztor (2), Oláh Á., Király

Nem játszottunk valami meggyõzõen, de két szerencsés góllal 12. Szurdokpüspöki 7 1 3 3 6-14 6
eldöntöttük a mérkõzést.13. Karancsberény 7 1 2 4 12-16 5

14. Nagybátony 7 0 4 3 8-14 4
3. forduló: Bercel - Rimóc 5-2 (1-1)15. Bercel 7 1 0 6 7-24 3

16. Szügy 7 1 0 6 10-30 3 Rimóc: Oláh K. - Percze R., Oláh N., Csizmadia (Percze K.), 
Molnár  Pásztor, Oláh Á., Laczkó, Szép - Király, Kormány

Az ifjúsági labdarúgó bajnokság állása Gól: Kormány (11-esbõl), Oláh N.
Az elsõ félidõ kiegyenlítettebb játéka után a másodikban a 1. Bercel 7 6 1 0 39- 7 19
középpályán elvesztettük a párharcokat és ez az ellenfél 2. Romhány 7 6 0 1 30- 9 18
gyõzelméhez vezetett.3. Pásztó 7 5 2 0 25- 4 17

4. SBTC 7 5 0 2 28-11 15
A serdülõ labdarúgó bajnokság állása5. Nagybátony 7 4 2 1 24- 8 14

6. Palotás 7 4 1 2 27-11 13
1. Szécsény 2 2 0 0 5- 1 6

7. Karancslapujtõ 7 4 1 2 27-16 13
2. Bercel 3 2 0 1 8- 8 68. Szügy 7 4 0 3 22-22 12

9. Szécsény 7 3 2 2 19-11 11 3. Romhány 2 1 0 1 10- 3 3
10. Szurdokpüspöki 6 2 1 3 23-14 7

4. Berkenye 1 1 0 0 7- 1 3
11. Rimóc 7 2 0 5 18-25 6

5. Szügy 1 1 0 0 6- 0 312. Héhalom 7 1 1 5 9-25 4
13. Berkenye 7 1 1 5 16-40 4 6. Rimóc 3 1 0 2 7- 9 3
14. Karancsberény 7 1 0 6 8-43 3

7. Héhalom 2 0 0 2 2- 7 0
15. Mátranovák 7 1 0 6 7-49 3

8. Palotás 2 0 0 2 1-17 016. Tar 6 0 0 6 7-34 0
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gondolatok:
észrevétlenül. Ám valójában nyomokat hagy: bennünk és rajtunk. 
Tapasztaltabbak leszünk. És találó szóval idõsebbek is. S reggelente a 
tükörbe nézve ezt bizony észre is vesszük. Csak néha tudomásul nem. Ha 
tehetnénk, ilyenkor szívesen visszafordítanánk az idõt, jobb híján 

Idõutazás megpróbáljuk megállítani. Persze ez is lehetetlen, így hát csalunk a 
látszattal. És mivel a tét nem akármi, van, aki bármilyen fegyvert képes Aki nem tud mit kezdeni vele, agyonüti. Aki képtelen 
bevetni, a bölcs inkább békét kötne vele. És belátja: a méricskélésre épp beosztani, kér még belõle. Idõnk olykor, mint a tenger, máskor 
magunk miatt van szükség. Nekünk fontos számon tartani, hányadán is bezzeg meghalni sincs elég. Az idõ végtelen folyam, amelynek 
állunk. Nekünk fontos tudatosítani magunkban, hogy az óra ketyeg, s hullámait ideig óráig meglovagoljuk. Utunk során halandó 
egyszer letelik az idõ. És senki sem tudhatja, mennyi van neki belõle. Épp létünkhöz igazítva próbáljuk megfékezni, mérjük. Azt hisszük, 
ezért olyan érdekes. Sáfárkodjunk hát jól vele. Mert mindennek és ezzel kötõféket dobunk rá. Mintha bármiképp is befolyásolhatnánk. 
mindenkinek megvan a maga ideje, ami bizony el is jön. Aztán meg Pedig hiába is húznánk meg a zabláját, hogy fékezzük, vagy épp 
elszalad, és itt a vége…?sarkantyúznánk, hogy ösztökéljük. Az idõ bizony csak egykedvûen 

hömpölyög ugyanabban a mérhetetlen tempóban. Csak mi érezzük 
U. i.: Soha semmi sem biztos, ezt biztosan tudom.úgy, hogy rohan, vagy éppen ólomlábakon cammog. Száll, vagy 
                                                                      Lõrik Sándorvánszorog, bizony egyre megy; az idõ telik, múlik. Látszólag 

Komár Gábor: Az elsõ 30 percben eldõlt a mérkõzés azzal, hogy hat 
nagy helyzetbõl egyet sem értékesítettünk, az ellenfél pedig egy 
kontrából megszerezte a vezetést. A második félidõben hitehagyott 
csapatunk ellen nagyszerû kontrajátékot mutatott be az ellenfél és 
megduplázta elõnyét.

Megyei I. osztály
Almási Dénes: Vannak megoldásra váró feladatok elõttünk a 
mindennapi munkánk során. A mai gyõzelem új erõt adva lendületet Hét forduló után a 3. helyen áll kölcsönözhet a csapatnak, annál is inkább, mert egy jól és kultúráltan 
futballozó csapatot sikerült legyõznünk.                                     Ifi: 0-4felnõtt csapatunk!

5. forduló Rimóc - Nagybátony 0-0 (0-0)3. forduló Rimóc - Karancsberény 1- 0 (1-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Dósa Árpád (Urbán Viktor, Babcsán Ákos)Rimóc, 60 nézõ, vezette: Baranyi Gábor (Dobos Attila, Mohácsi 
Rimóc: Oláh T. - Rádi, Kuris, Mócsány, Kelecsényi (Bangó A.)  Cserni, Bernadett)
Árva, Lovász, Bangó N. - Vincze, Márton (Bangó R.)Rimóc: Oláh (Csizmadia) - Rádi, Kuris, Mócsány, Kelecsényi  Cserni, 
Játékos-edzõ: Komár GáborLaczkó, Árva, Bangó N. (Bangó A.)  Márton, Vincze (Bangó R.)
Nagybátony: Zsignar - Kovács Zs., Kecskés, Kovács A. (Kerékgyártó), Játékos-edzõ: Komár Gábor 
Nagy P.  Gazdag, Csatlós, Orosz, Lõrincz - Varga (Balla), Kovács T.Karancsberény: Ruzsinszki - Torják, Kláben, Varga, Babka G. (Létrai)  
Edzõ: Verebélyi Attila           Sárga: Kuris, ill. Lõrincz, CsatlósKovács (Simon), Zsély D., Szõke, Babka T. (Mészáros) - Balázs 
Jók: Bangó N., Oláh T. ill. Zsignár (a mezõny legjobbja), Kecskés, (Paczári), Szõrös
Nagy P., Kovács Zs., Kovács Á.Edzõ: Földi Attila       Gól: Vincze, 
A mérkõzést végig nagy küzdelem jellemezte, számos gólszerzési Sárga: Bangó N., Mócsány, Bangó A. ill. Szõke, Kláben, Létrai
lehetõséget elpuskáztak a hazaiak, de a vendégek sem tudtak gólt Jók: Csizmadia, Kelecsényi, Márton, Mócsány ill. Zsély D., Paczári
szerezni, így a végén meg kellett elégedniük az 1-1 bajnoki ponttal.Jó iramú küzdelmes mérkõzést láthatott a megszokottnál kevesebb 
Komár Gábor: A helyzetek alapján 7-2-re kellett volna nyernünk, nézõközönség. Az elsõ félidei fölényüket gólra tudták váltani a hazaiak 
ehelyett meg kell elégednünk a döntetlennel úgy, hogy a játékvezetõ de a második félidõ elején két 100 %-os helyzetet is elpuskáztak. Az 
jogos tizenegyestõl fosztott meg minket. Ha a helyzetkihasználáson utolsó fél órára a vendégek fokozatosan átvették a játék irányítását és 
nem tudunk javítani, a jövõben gondjaink lehetnek.mindent megtettek az egyenlítésért, de a jó napot kifogó Csizmadia 
Verebélyi Attila: Ma ismét eljutottunk odáig, hogy nem kaptunk gólt, de ebben megakadályozta õket. Sajnos a mérkõzés lefújása után a vendég 
hogy mikor rúgunk...? Egyébiránt kritikán aluli volt a játékvezetés és - játékosok és szurkolók nehezen viselték el a mérkõzés 
az asszisztencia is és ezt nem az mondatja velem, hogy nem gyõztünk, végeredményét és ennek okát a játékvezetõk tevékenységében látták. 
hanem mert ez a valóság.                                                             Ifi: 1-6Komár Gábor: Küzdelmes mérkõzésen Oláh Tibor kiválásáig 

fegyelmezetten játszottunk és vezetést is szereztünk. A kényszerû csere 
6. forduló Szurdokpüspöki - Rimóc 0-5 (0-4)után kissé megzavarodtunk, de Csizmadia Ádám nagyszerû 

Szurdokpüspöki, 200 nézõ, vezette: Fekete L (Szász K., Godó S.)teljesítményével fontos gyõzelmet arattunk.
Szurdokpüspöki: Pintér E. - Pusztai, Deán (Endrész), Tamás, Bódi  Földi Attila: Gratulálok a hazaiak gyõzelméhez. A játék képe és a 
Tóth (Dropka), Károly (Molnár), Bacskai, Pintér N. (Kiss Z.)  Zohó helyzetek alapján pontot érdemeltünk volna. A 88. percben szerzett 
(Juhász), Kiss I.szabályos gólunkat a megijesztett Mohácsi sporttársnõ elnézte.    Ifi: 7-1
Edzõ: Török Gábor
Rimóc: Oláh - Kuris, Rádi, Mócsány (Bandó A.), Kelecsényi - Árva, 4. forduló Rimóc - SBTC 0-2 (0-1)
Laczkó, Bangó N. (Virág), Lovász - Márton (Bangó R.), Vincze 

Rimóc 150 nézõ, vezette: Hornyák Krisztián (Gordos Árpád, Lukács (Cserni)
Linda) Játékos-edzõ: Komár Gábor
Rimóc: Oláh - Komár, Kuris, Mócsány, Kelecsényi - Laczkó (Cserni), Gól: Kelecsényi (2), Márton, Vincze, Cserni
Árva, Lovász, Bangó N. - Vincze, Márton (Bangó R.) Sárga: Bacskai         Jók: Pusztai, ill. az egész csapat
Játékos-edzõ: Komár Gábor A mérkõzés 5. percében egy szabadrúgásgóllal vezetést szerzett a 
SBTC: Lázár - Sulcz, Galbács, Botos, Bene - Dániel (Csomor), Stark, vendégcsapat, amely ettõl belelkesedve a 30. perc végére már négy 
Oláh (Kovács), Novák - Csepe, Nagy nullára vezetett. Ekkor hármas cserét határozott el a hazaiak edzõje, így 
Edzõ: Almási Dénes     Gól: Csépe, Nagy       Sárga: Dániel már kiegyenlítettebbé vált a játék. A rimóciak a második játékrészben 
Jók: Oláh, Kuris, Lovász, ill. Novák, Galbács, Sulcz, Stark, Nagy, egy újabb góllal magabiztossá tették a gyõzelmüket az enerváltan, 
Csépe elképzelés nélkül játszó hazaiak ellen.
Változatos, színvonalas mérkõzésen a hazaiak az elsõ félidõ elején Török Gábor: Gratulálok a vendégcsapatnak. El kell gondolkodnom a 
számos gólhelyzetet kialakítottak, de sorra elhibázták õket, a vendégek jövõt illetõen.
elsõ gyors támadása gólt eredményezett. A második félidõben a Komár Gábor: Nagyszerûen elõkészített pályán hamar vezetést 
vendégek akaratosabb játéka, több helyzete és gólja eldöntötte a szereztünk és ezután gyors kontrákat vezetve, helyzeteink nagy részét 
mérkõzést. kihasználva eldöntöttük a mérkõzést.                                         Ifi: 7-0

Ároktisztítás - ingatlan tulajdonosok és használók figyelem -
Rimóc Község Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy az 
ingatlan tulajdonosoknak és használóiknak jogszabály alapján minden 
évben kötelezõ elvégezni ingatlanjaik körüli nyílt árkok, átereszek 
tisztántartását, gyommentesítését, karbantartását. Mindezeket évente 
két alkalommal április 15-ig és október 15-ig kell kötelezõen 
elvégezni, egyéb idõszakban szükség szerint. Mindazok, akik 
kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, nem gondoskodnak a 
csapadékvíz és a belvíz elvezetésérõl, szabálysértést követnek el és 
30.000 Ft-os bírsággal sújthatók, amely akár többször is kivethetõ! 
Amennyiben még nem tett eleget kötelezettségének, kérjük minél 
elõbb  felszólítás nélkül - tegye meg! Az önkormányzat  bejelentésre, Pályázatok
kérésre - gondoskodik a kiárkolás következtében fölösleges Több pályázat elkészítése is folyamatban van önkormányzatunknál. A 

HU-SK CBC, azaz a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttmûködés földkupacok elszállításáról, mert az, semmilyen esetben nem maradhat 
címmel kiírt programra két pályázatban is érdekeltek vagyunk. Ha a az út padkáján, hiszen ennek következtében is rendkívül gyorsan 
pályázataink sikeresek lesznek, megvalósul községünkben egy ún, romlik az úttest állapota.
„napház”, ami csekély energia igényû épületet jelent. Ilyenné az Kérjük, tegyünk együtt településünk csapadékvíz elvezetéséért!
önkormányzat hivatalát lesz lehetõségünk átalakítani. A pályázatban 
partnerünk a gyöngyösi Károly Róbert Fõiskola, a határon túlról pedig a 
Nyitrai Egyetem és Málnapatak (Malinec) önkormányzata.
Ugyanezen programon belül a Hollókõért Közalapítvánnyal és a Pro 
Kalondiensis Polgári Társulással palóc tudásfüzetek kiadása és az 
Eredeti Palóc Termék kialakításának (termelés, piacra juttatás, védjegy, 
stb.) feltételrendszerét összefoglaló tanulmány elkészítése a cél.
Pályázat benyújtását tervezzük továbbá az óvoda épületének 
akadálymentesítésére, a Petõfi út felújítására, a Szécsényi úti járda Szeptember 1-tõl kinevezett sofõrrel üzemel a „falubuszunk”
Szocitól az ÁFÉSZ üzletig tartó szakaszának újra burkolására.Bizonyára az újságolvasók és a lakók többsége látta már a „rimóci 
A Rimóci Kobak Egyesülettel való megállapodásunk értelmében az buszt”, amelyet pályázati pénz segítségével, az Új Magyarország 
egyesület nyújtja be az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 

Vidékfejlesztési Program támogatásával sikerült megvásárolni.
kialakítására vonatkozó támogatási kérelmet (pályázatot), ami a 

Szeptember 1-tõl a busz vezetõje Szabó János, volt rimóci lakos, aki 
közösségi ház átalakítását, bõvítését teszi majd lehetõvé. A több mint 

jelenleg Szécsényben, a Nyár utcában lakik. Többekben felmerülhet a 50 milliós beruházás során a tervek szerint újonnan kerül kialakításra 
kérdés, miért nem olyan sofõrt kerestünk, aki most is Rimócon lakik? A majd egy önálló internetes terem, egy klubhelyiség, kondi terem, 
kérdés jogos, olyannyira, hogy természetes törekvésünk, hogy minden öltözõvel, zuhanyzóval, mellékhelyiségekkel, bõvül a tároló kapacitás, 
állást, amelyet az önkormányzat hoz létre és tart fenn, lehetõleg rimóci lesz melegítõkonyha, és a legfontosabb, hogy a nagyterem közel 
emberek foglaljanak el. Ez az elv általában csak abban az esetben háromszorosára növekszik. Amennyiben a pályázat pozitív 
íródik felül, ha nincs olyan képzettségû rimóci, aki vállalná is a elbírálásban részesül, a fejlesztést követõen sokkal többen, szinte 
megbízatást. Jelen esetben ehhez hozzájárul még az a tény, hogy Szabó minden korcsoport talál a szabadidõ hasznos eltöltéséhez megfelelõ 
János alkalmazását fél éven keresztül támogatja a munkaügyi központ, helyszint.                                                                        Beszkid Andor
így az õ bére és annak járulékai 100 %-ban megtérülnek. Mivel az 
autóbusz üzemeltetése nem kevés kiadással jár ezen felül is, az 
önkormányzatunk mûködõképességének megõrzéséhez pedig minden 
fillérre szükségünk van, jelen esetben ez a megoldás volt a legjobb.
Az autóbuszt korábban vezetõ Juhász Vincének ezúton is köszönetet 
mondunk, hisz segítsége nélkül nagyon sok nyári program elmaradt 
volna, vagy nehézségekbe ütközött volna a megszervezésük.

Másodszorra sem sikerült új körjegyzõt választani a
Rimóc-Nagylóc Körjegyzõség élére

Mint ahogy az augusztusi lapszámunkban megjelent errõl a 
tudósításunk, másodszorra is kiírásra került a körjegyzõi állás 
betöltésére szóló pályázati felhívás. A törvény szerint, amennyiben 
megüresedik a jegyzõi/körjegyzõi állás, 30 napon belül újra meg kell 
hirdetni. A kiírt határidõre kettõ pályázat érkezett. A képviselõ-
testületek meghallgatták a pályázókat, majd eredménytelenné 
nyilvánították a pályázatot. A két pályázó férfi megfelelt ugyan a 
pályázati követelményeknek, de a két testület többségének szavazatát 
egyikük sem nyerte el. Az állás ismételten meghirdetésre kerül.

Október 23-i rendezvények
A korábbi években kialakult szokás szerint ünnepi meg-emlékezésre 
kerül sor október 23-án az 56-os emlékmûnél. Szintén ezen a napon 
kapják meg a község díjazottjai az elismeréseket, a „Rimóc jó tanulója” 
címet, melyek átadására és a díjazottak köszöntésére a dr. Manga János 
Közösségi Házban az ünnepi megemlékezés után kerül sor.

Mit jelent az EURÓPAI FALU tábla?

00
Vincze Nikolett

Szécsényi Helyi Vidékfejlesztési Iroda

Kihelyeztük a településünk köszöntõ táblájához a „LEADER táblát”, amely azt jelképezi, hogy 
Rimóc egy nyertes vidékfejlesztési közösséghez tartozik, pontosabban az Ipoly-menti Palócok 
Térségfejlesztõ Egyesületének tagja.

Az egyesület elnöke Szügy község polgármestere, Markó Antal. Településünket Beszkid Andor 
polgármester elnökségi tagként is képviseli.

Ehhez az 50 települést lefedõ közösséghez 2009.01.12-ig lehetett beadni 4 jogcímen pályázatot: 
mikrovállalkozás-fejlesztésre, turisztikai tevékenységek ösztönzésére, vidéki örökség 
megõrzésére és falumegújításra, fejlesztésre.

Rimócról több vállalkozó, az önkormányzat, a Rimóc Községért Alapítvány és a Rimóci 
Egyházközség érintett a pályázatokban. Reméljük, nemsokára megérkeznek a pályázatok 
elbírálásról szóló határozatok is!

2009. november 1-30. között ezek a pályázati lehetõségek újra megnyílnak, természetesen 
csak azok, amelyekre még az elsõ kör után is maradt pénz.

2009. október 1-31. között pedig a LEADER pályázati lehetõségek nyílnak meg, melyekrõl 
bõvebben a szécsényi Helyi Vidékfejlesztési Irodában (Szécsény, Kossuth út 3.) és az egyesület 
munkaszervezeténél (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.) lehet érdeklõdni. (www.palocok.com)

A Szügyi iroda elérhetõsége és nyitva tartása: tel: 06-35/544-007
hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00-16:00, szerda 8:00-18:00, péntek 8:00-12:

Rimóc is egy LEADER Közösségi tag

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött 
a Bursa Hungarica Felsõoktatási  Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához való csatlakozásról. 
A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.
Az Ösztöndíjpályázat feltételeirõl részletes felvilágosítás a 
polgármesteri hivatalban kérhetõ.
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Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

Kiss István
1933-2009V

Gólyahír: Velencei Richárd
2009.08.26.

VVizoviczki Dezsõné
1944-2009

„Pihenj te drága szív,már megszûntél dobogni.
Szeretõ jóságod nem tudjuk   feledni,
Mert elfeledni Téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulnunk élni Nélküled.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

VIZOVICZKI DEZSÕNÉ
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.
                                                                    Gyászoló család

V

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled szomorú üres a házunk,
Most sem hisszük el, hogy hiába várunk.’’

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

drága halottunk

KISS ISTVÁN
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, és mély fájdalmunkban osztoztak.
                                                                    Gyászoló család

V

Bizalommal teli érzésekkel figyeltük az idõjárást pedig teljesen biztos vagyok a végsõ cél mindig ugyanaz. 

szeptember 6-a elõtt: vajon ki tudunk-e majd zarándokolni a Legyen valaki fiatal vagy öreg, férfi vagy nõ, alvégi vagy 

sipeki úti ,,káponkához'', hogy eleget tegyünk õseink felvégi, cigány vagy paraszt mindenki egyet szeretne. Eljutni 

fogadalmának? az ,,Örök Hazába’’. Az odavezetõ út néha sáros, néha 

Ebben az évben ezt megengedték nekünk az égiek. göröngyös, de egymást segítve, szeretetben összefogva 

Adjunk érte hálát. Részlet az ünnep egyháztörténelmi nekünk itt Rimócon is sikerülhet. Sõt, csak így sikerülhet!

leírásából: ,,Egy nyomorult lakocska a tizenöt hegyek Érdekes lehet megnézni a Kisasszonynapját más, 

néprajzi szempontból is. A Közép-Ipoly menti községekben egyikének, melyek  Názáret városkát környezék, kopár szikláiba 
az asszonyok felmentek a közeli dombra a felkelõ napot bevágva egyedüli szerény birtoka volt Joachimnak és Annának. 
nézni, abban a hitben, hogy meglátják benne Máriát és a nap E barlangban, - mint valamely pincébe csak néhány lépcsõn 
körüli rózsákat. A vetés kezdetét is jelentette ez a nap. A lehetett bejutni - született Tisri (szeptember) hónap elsõ 
gazda megszentelte a vetõmagot, tiszta ruhába öltözött, és napjaiban (8-án) az, ki mindenek urát fogja a világra hozni. Az 
menet közben senkihez sem szólt. Vetés közben tilos volt egyház Mária születését nagy eseménynek tekinti, melyet csak 
káromkodni (máskor sem szabad)! Miután végzett magasra Krisztus születése halad meg nagyszerûségében. Tökéletes 
dobta a zsákot, hogy akkorára nõljön a gabona.határozottsággal nem mondhatni meg az idõt, melyben Mária 

A Kisasszony napja a paraszti gazdasági élet fontos születése ünnepét megtartani kezdé az anyaszentegyház. Mégis 
esménye. Sok felé a cselédek szolgálatba állásának napja is alapos biztonsággal mondhatjuk, hogy az mind a latin, mind a 
volt. Ekkor kezdték a dió leverését, ettõl a naptól kezdve görög egyházban 436-ra esik Krisztus után.
keltek útra a költözõ madarak. Szent Mihály után még itt a I. Sergius pápa ez ünnepet az egész egyházra kiterjesztette, 
fecske, nem lesz hideg karácsonyig. Ilyenkor gyógy-azonban még nyolcada nem volt; s ezt II. Incze a lyoni zsinaton 
növényeket szedtek és már a téli ruházatot készítették elõ a határozta meg 1245-ben.
késõbbi téli hónapokra.A magyarok ezt az ünnepet Kisasszony napjának nevezik, 

Beszkid Jánoshogy megkülönböztessék a napot, amelyen Mária született, 
Nagyasszony napjától, amelyen a mennybe fölvétetett.

Reánk magyarokra nézve azért is nevezetes e nap, mert a 
magyar szent korona, mely a forradalom bevégeztével elásatott, 
éppen Kisasszony napján találtatott meg és a hely, hol a 
szerencsés felfedezés történt egy kápolnával díszíttetett.

E szent korona, mely annyi királyaink homlokát díszíté, 
Szent István elsõ királyunknak Szilveszter pápa által küldetett s 
ezzel az apostoli cím  s ezért tartja a magyar oly becsben e szent 
ereklyét.''

Eddig a részlet. Tehát a lényeg, hogy ki tudtunk menni, 

ha itt-ott egy-egy sárosabb útszakaszt kerülgetni kellett is. 

Kifelé menet szétválva, majd újra egyesülve, egymást 

bevárva az jutott eszembe, hogy a mindennapi életünk 

hasonló ehhez a zarándokúthoz. Hol kettéválik 

településünk, hol megint együtt vagyunk. Aztán vannak 

akik lemaradnak, de az ,,elõljárók’’ szerencsére bevárják az 

utolsókat is. Így egymást erõsítve haladunk tovább. Egyben 

Szûz Mária születése vagy Kisasszony ünnepén nálunk

Szülõk: Szabó Erika és Velencei Zoltán

Megnyílt!!!

Ha minõséget jó áron szeretne, Rimócon a Semira szépségszalont keresse!!!

Hagyományos kozmetikai szolgáltatásainkon túl nálunk megtalálja 
elektrokozmetikai kezeléseinket, hagyományos- és alakformáló 
masszázsainkat, és szolárium szolgáltatásunkkal a barnulni 
vágyókról sem feledkeztünk meg. Körömkozmetikusunknál pedig 
megtalálható a klasszikus manikûrön túl a francia- és japán manikûr, 
pedikûr. Hagyományos vagy extravagáns körmeidet pedig a vezetõ 
Crystal Nails termékeivel készíti fel!

Ízelítõ akciós ajánlatainkból:

» Szempilla- szemöldökfestés: 350 Ft
» Térdig gyanta: 900 Ft
» Ránctalanító kezelés ultrahanggal: 2200 Ft
» Tisztító arckezelés: 3000 Ft
» Alakformáló masszázs (cellulit ellenes, fogyasztó hatású): 2500 Ft
» Pedikûr+lábmasszázs: 1900 Ft
» Tipp-zselé: 3700 Ft, Épített-zselé: 4000 Ft
» Saját köröm megerõsítése zselével: 2800 Ft
» Japán manikûr (méhviasszal, talkum porral): 1500 Ft
» Hagyományos manikûr lakkozással: 1150 Ft
» Szolárium: 10 perc: 450 Ft.
   Az árak a szoláriumkrémet is tartalmazzák!

00 30Nyitva tartás: Hétfõ, Szerda, Péntek 10  - 18 -ig.

Bejelentkezés:
Kozmetika, Szolárium: Gabi 06/20-540-0198
Pedikûr, Manikûr, Mûköröm: Zsuzsi 06/20-424-7027

Várunk szeretettel!

FELHÍVÁS!

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan ebben az évben is szeretnénk megjelentetni a 
Rimóci Újság decemberi számában a 2009-ben házasságot 
kötött rimóci fiatalok esküvõi fényképeit. Kérjük a 
fiatalokat, hogy ha szeretnék, hogy esküvõi fotójuk a 
Rimóci Újságban megjelenjen 2009. október 31-ig a 
fényképet adják le a Polgármesteri Hivatalban.

KOBAK-os rövid hír!

A mûanyag flakon és sörös doboz gyûjtõ járat ezentúl minden 
hónap utolsó hétvégéjén (pontos idõpont a Rimóci TV-ben) járja 
körbe a falut. Kérjük gyûjtse össze Ön is a háztartásában keletkezõ 
újra hasznosítható mûanyagflakont, kupakját és sörös dobozt.

Ha szeretné, hogy a FLAKON-JÁRAT Önt is felkeresse 
kérjük jelezze a Kobakosoknak.

Ha portáján elektromos hulladék van azt is elszállítjuk.
Köszönettel Beszkid János

H I R D E T É S

         Augusztus 28.-án született

       Fajtiszta Boxer kiskutyák eladók.

Telefon: 06/20-944-1226 Horváth István

FELHÍVÁS!
Felhívom  a nõi lakosság figyelmét, hogy ebben az évben 
is megszervezésre kerül a nõgyógyászati rákszûrés.
Aki a lehetõsséggel élni kíván, és bõvebb információhoz 
szeretne jutni, érdeklõdjön a körzeti védõnõnél!

                                  Benkó Jánosné védõnõ

Hirdetõk figyelem!

Aki még hirdetési díjjal tartozik, azt a Szociban Percze Piroskánál befizetheti.

F E L H Í V Á S

A Rimóci Ifjúsági Közösség szeretettel vár minden 
kicsit és nagyot

 október 25-én 14.00 órára a plébánia közösségi termébe 
egy hangulatos rózsafûzér-készítõ délutánra,

ahol a fiatalok segítségével mindenki elkészítheti  saját 
rózsafûzérét  a helyszínen rendelkezésre álló anyagokból.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

 

 
 

              H I R D E T É S
            Morzsolt kukorica

 és akácméz
ELADÓ
Érdeklõdni:

Beszkid János, Bem apó út 49.
 

A ,,káponkánál’’ szentmise közben

Indulás hazafeléÉnekekkel is köszöntöttük a Szûzanyát
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virágzásba borult. Tatárral, törökkel szemben egyaránt Jézus és Mária Magyarok Nagyasszonya nevét kiáltva védte életét, hitét és övéit a középkor magyarja. 1693-ban 
I. Lipót király a török alóli felszabadulás emlékére, hálája jeléül 

Nemrégiben olvastam egy nagyon elgondolkodtató megismételte az ország Szent István-i fölajánlását a Nagyasszonynak. 
történetet. Egy hazánkba látogató turista házaspár XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával az akkori 
térképpel a kezükben járták be hazánk nevezetességeit. esztergomi prímásérsek, Vaszary Kolos bíboros kérésére, mint külön 
Egy nap nagy serényen forgatták a térképüket, látszott, ünnepet engedélyezte Magyarország részére Nagyasszonyunk 
hogy valamit nagyon keresnek rajta. Megállítottak egy ünnepét. Eleinte október 2. vasárnapján ünnepelték. X. Szent Pius pápa 

éppen arra sétáló férfit, és segítséget kértek. -Mondja Uram, hol tette át október 8-ra. A II. Vatikáni zsinat után áthelyezte a Magyar 
találjuk a maguk nemzeti kegyhelyét?- szólt a kérdés. -Hát, Püspöki Kar szeptember 12-re, de 1984-tõl ismét október 8-án üljük.
kegyhelyünk az akad bõven, nemzeti értékünk is… Nemzeti kegyhely? 

Ma nem a csatatereken dõl el a magyarság jövõje. Ma a Hát az konkrétan nincsen. A válaszadó maga is zavarba került. És mi 
családokban kell, hogy eldõljön! Nem a politikusok döntik el a jövõt, vajon zavarba jönnénk-e? Remélhetõleg igaz magyar keresztény 
nem más nemzetek felettünk, hanem mi magunk. Hogy milyen módjára igen. El lehet gondolkodni azon, hogy miért is van ez így. Sok 
értékeket adunk tovább. Hogy fontos-e a hitünk, a becsületünk, a történelmi tényt és eseményt lehetne felsorakoztatni a bizonygatásban. 
szavunk. Hogy merünk-e a régi értékekhez ragaszkodni, de az újat De ha megnézzük a jelenünket, talán közelebb jutunk a válaszhoz. 
átszûrve beengedni. Ha elbizonytalanodunk, gondoljunk arra, hogy Minden egyházmegyében, sok- sok helyen vannak elsõsorban Mária 
van kihez fordulnunk. A Magyarok Nagyasszonya meghallotta a kegyhelyek. Sokfelé zarándokolhatunk, ki hova szeretne. Szomorúan 
csatazajban is a kérést, hogy ne hallaná meg most is. Csak legyenek látjuk, hogy soha még ilyen széthúzás, darabolódás hazánkban nem 
elegen, akik egyszerre kérik a Magyarok Nagyasszonyát, Szûz Máriát. volt. Persze ez nem azért van, mert sok a kegyhely, Isten áldásával 
Kéréssel, könyörgéssel zárnám a sorokat, talán ismerik, de ismerjék legyen is sok, csupán párhuzamot állítottam a tények között. Ha nincs 
meg még többen, és mondják el minél többször, mert csak annak is nemzeti kegyhelyünk, de nemzeti Mária ünnepünk igen. Október 8-a 
nyitnak ajtót, aki zörget is.a Magyarok Nagyasszonyának ünnepnapja. Nem pirosbetûs ugyan, de 

belül kell, hogy az legyen: szükségünk van, mint magyarnak, és  mint Áldott Nagyasszonyunk!... Vedd pártfogásodba a magyar apákat, 
kereszténynek Mária összetartó erejére. hogy keményen állják a nehéz idõk küzdelmeit, és állhatatosan viseljék 

az élet terheit! Oltalmazd és erõsítsd meg hivatásuk szeretetében a Õsi gyökerei az ünnepnek államalapításunk idejére esnek. Szent 
magyar anyákat, hogy gyermekeikben hûséges és igaz polgárokat István király, amikor elmerülve a gondban, hogy kire maradjon halála 
neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak! után az ország, a nép s az egyház vezetése, Szûz Mária oltalmába 
Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt ajánlotta önmagát és királyságát. E természetfeletti kapcsolatot Mária 

és hazánk népe között Szent István halálát követõen sem tudták a szép reményt, amellyel minden magyar szem feléjük tekint!
elhomályosítani, és Szent László, a lovagkirály uralkodása idején új  Kaluzsa Mónika

Az elõkészületek után végül egy szép, verõfényes napon, Sokan eljöttek velünk Hasznosra
reggel 9 órakor indult a mi „kis búcsúnk” három busszal, 87 

Ez év szeptember 8-án, Kisasszonynapján kirándulással emberrel, idõsekkel-fiatalabbakkal egyaránt. Odaérkezvén az 
egybekötött búcsút szerveztünk Fallóskútra (Hasznosra). Elsõ egyik kisbusszal egészen a templomig felvittük azokat az idõs 
gondolatunk az volt, hogy a Gondozási Központhoz tartozó embereket, akik mozgásukban korlátozottak voltak. Az ott élõ 
idõs embereket visszük el. Egy 18 személyes buszt meg is Sanyi remete fogadott bennünket. Gyónásra, miseiratásra is volt 
rendeltünk. A „mi” idõseinknek ez elég is lett volna, de közben lehetõség, majd megtöltöttük üvegeinket a „hasznosi vízzel”, 
mások is meghallották, s jelentkeztek, vagy üzentek, hogy gondolván az itthon maradt ismerõseinkre, betegekre. Az 
szívesen eljönnének õk is. Mi senkit sem utasítottunk vissza, így ünnepi szentmise 12 órakor kezdõdött. 14 órakor Bablena 
már másnap kb. 70 idõsebb-fiatalabb jelentkezõ volt. Az indulás Ferenc vezetésével a keresztutat is végigjártuk énekelve, 
elõtti napon még egy kisbuszt kellett rendelni, mert 87 fõre imádkozva. Emléktárgyak vásárlására is volt lehetõség, majd 
bõvült a kirándulók, búcsúsok száma. végül 15 óra után indultunk haza.

Természetesen mindenkinek fizetnie kellett az útiköltséget, Úgy gondoljuk, ez a nap is élményekben gazdagon telt el. 
de így is nagyon sokan voltunk. Külön öröm volt számunkra, Nagyon örültünk, hogy ennyi embert sikerült „megmozgatni”. 
hogy több fiatal is elkísérte az édesanyját. Jó volt látni õket Köszönjük, hogy eljöttek, eljöttetek, reméljük lesz még sok 
karöltve. De jó érzés azoknak, akik az édesanyjukkal kéz a „legközelebb” is…
kézben jöhettek, akik még elkísérhették õket! Bár mi is Mindenkit szívesen várunk máskor is!
megtehetnénk, de jó is lenne! Pásztor Antalné és Vincze Tiborné

N Y U L A C S K A  H Í R E K

„Elkészült a káposztánk, amit fõzött az óvodánk.”„Elmúlt a nyár itt az õsz…”
Nagy kihívás volt az idei fõzõverseny számunkra, hiszen a Az õsz az óvoda életében is egy új nevelési év kezdete, 

tavalyi aranyfakanál elnyerése után ismét bizonyítani szerettünk amikor ismét gyermekzsivajtól hangos az udvarunk.
volna. Sokat gondolkodtunk, mi legyen a menü, míg végül Idén is három csoportot tudtunk kialakítani a beíratott 
eldöntöttük, hogy nevünkhöz méltóan „káposztalevest” fõzünk gyermekekbõl.
nyulacska módra, vagyis a bográcsunkban lucskos káposzta 

Alma - kiscsoport: készült húsgombócokkal. A fõétel mellé rétest is sütöttünk, amit 
Létszám szeptemberben: 15 fõ ami folyamatosan bõvül. mákkal, meggyel, sárgarépával ízesítettünk.
Óvónõk: Pásztorné Percze Gyöngyi,  Király Marietta A „versenyen” 9 csapat indult különféle ételekkel, de 
Dajka: Skrabák Csilla szerencsére káposztát csak mi fõztünk. 
Körte - középsõ csoport: A zsûri szavaival élve: „Sokféle káposztát kóstoltunk már, de 
Létszám: 19 fõ olyan isteni finomat, amilyet az óvoda fõzött, még talán nem.” Ezek 
Óvónõk: Molnárné Bozó Anita, Virágné Csábi Adrienn hallatán már ujjongott a csapatunk, hiszen magunkra ismertünk. 
Dajka: Vincze Józsefné Idén így nyertük el a második helyezettnek járó ezüstfakanalat. 

Ezúton szeretnénk gratulálni az elsõ helyezett ÖNO csapatnak, és Cseresznye - nagycsoport:
természetesen a többi résztvevõnek is.                                 ÓvónõkLétszám: 24 fõ

Óvónõk: Molnár Lászlóné, Boldog Bernadett
Dajka: Jusztin Béláné

Az óvodában mûködõ konyha az óvodások étkeztetésén 
kívül az iskolások egy részének is fõz. Napi háromszori étkezést 
biztosít az 1. - 2. osztályos gyermekeknek, illetve ebédet készít 
azoknak a 6.  7.  8.-os tanulóknak, akik ezt kérték. Vendégebéd 
igénylésére is van lehetõség.

A konyhai feladatokat 4 fõ látja el egy élelmezésvezetõ  
Bobály Józsefné  irányításával. Állandó státuszban dolgozik 
Jusztin Anzelmné szakácsnõ és Vincze Tiborné. Közhasznú 
dolgozóként az õ munkájukat segíti Petrovics Tiborné és 
Kormányné Beke Renáta. Az óvodai feladatok ellátásában 
közhasznú munkatársként besegít Kõmíves Edina.

Óvodánkba a beiratkozás továbbra is folyamatos, minden 3. 
életévét betöltött gyermeket évközben is fogadunk. Csapatunk az ezüst fakanállal

 Miután sikerült megállítanom, jött a ruhafogas kimozdítása a Aki nem hiszi, járjon utána!
helyérõl. Angolosan kellett távoznunk, még mielõtt tényleg 
bezárás szélére juttatom falunk könyvtárát. Hála Istennek és a Szeretjük a könyveket. Van is belõle otthon elég, most már 
könyvtáros néninek, én sem maradtam könyv nélkül. Több mindenkinek van kisebb, nagyobb saját könyvtára. Szeretjük a 
ajánlatot is kaptam, és még a polcról is levette helyettem! könyveket, és igyekszünk becsben tartani õket, és a gyerekeinket is 

Harmadszorra igazi ,,kultúrfitneszt’’ hajtottunk végre. Ezt erre nevelni.
értsék szó szerint. A kultúra az volt, hogy a nagy a könyveket Hivatásom miatt is elfogult vagyok a könyvekkel. Meg a 
,,olvasgatta”, a kicsi ennek mintájára lehúzott a földre (mint otthon) gyerekekkel. Így esett meg, hogy a Községi Könyvtárba is 
ölembe mászott, és megnézett egy rövid képeskönyvet. Ez után jött elcipeltem a kicsiket. Legelõször tavasszal, de akkor még csak a 
a fitnesz: futás kifele. Visszahoztam. Megint elszökött. Be a nagyobbat mertem magammal vinni. Késõbb megértik miért. A 
klubterembe. Aztán vissza a könyvtárba. És ott meglátta a létrát. rácsodálkozás, tátott száj a hatalmas könyvektõl roskadó polcok 
Fel, le… A másik is. Megint kaptam könyvet. Aláírás, addig a kicsi láttán elmaradt, de a sok új mesekönyv, amilyen nekünk nincs, 
a könyvtáros néni szorításában. Az elõtérben a csocsóasztal. megtette a hatását. Mind haza akarta vinni. Mivel épp 
Fergeteges csocsóparti a testvérek között, amibe aztán mások is 

,,állatmániában” szenvedett, sikerült a korosztályának is megfelelõ 
bekapcsolódtak. Leizzadva ültem a volán mögé. Na, ez volt a 

képes állatatlaszt kiválasztani. A kölcsönzés lényegét is megértette. 
,,kultúrfitnesz’’.

A könyvtáros néni láttán meg egyenesen fellélegzett. Mert már 
De nem lettünk kitiltva, minden és mindenki épségben túlélte a 

otthon elmagyaráztam, hogy õ lesz az, aki megnézi, hogy tudtunk-e 
kalandot. Ezt egy városi könyvtárban lehet, hogy a szigorú 

vigyázni a könyvekre. Valaki nagyon szigorút várt, és úgy láttam könyvtáros néni nem nézte volna jó szemmel. Hát ezért is jó, hogy 
pozitív csalódás érte. (A könyvtáros néninek utólag is üzenem, nem egy kis falu kis könyvtárába jár az ember a családjával. Lehet, hogy 
ijesztgetem vele ám  a gyereket!) itt-ott hiányos a készlet, és a kisgyerekeknek szóló irodalom 

Második alkalommal Kistesó is hozzánk csatlakozott, legújabb gyöngyszemei sem kacsingatnak ránk, de ha bemegyünk 
bónuszként pedig az 5 éves unokatesó is velem jött.  A lányom az izgõ-mozgó csemetékkel senki nem néz ferde szemmel ránk. 
rutinosan kipakolta és megnézte a színes könyveket az Sõt, örülnek is nekünk, még akkor is, ha ,,a kicsi nem oda való 
unokatestvérével. Míg én ezalatt igyekeztem megmenteni a még”. És ha az anyuka kezébe ráadásul egy jó könyvet is nyomnak, 
könyvtárt a teljes pusztulástól: Kistesó grabancát fogtam, aki, mint nehéz oda nem visszatérni. Nem hiszik? Járjanak utána…
otthon, le akarta pakolni az ÖSSZES könyvet a polcokról. Kaluzsa Mónika

Együtt a keresztúton Rimóciak a Fallóskúti templomban
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Hogyan érezték magukat az idõsek a Fallóskúti (Hasznosi) Kisasszonynapi búcsún?

Zarándoklat a Emlékeket idézett ez a Megkérdezték tõlem,
Hasznosi Szûzanyához zarándoklat… mi a véleményem a

Gyönyörû napfényes idõben érkeztünk Hasznosi zarándoklatról?2009. szeptember 8-án 9 órakor egy 
a Fallóskúti Szûzanyához, akit én is és Elõször is hálásak vagyunk a nagy- és két kisbusszal indultunk el 
sokan Hasznosi Szûzanyaként emlege- szervezõknek. Fallóskút különlegesen Rimócról Fallóskútra. Az utat énekelve 
tünk. Egy csodálatos látvány fogadott szép hely, nagyon jól éreztük magunkat. és imádkozva tettük meg, majd 
bennünket. Gyönyörûen berendezett Én nagyon örültem, amikor szóltak, hogy odaérkezvén elsõként a templomba 
templom. Emlékszem, hogy régebben a mehetek. Hogy õszinte legyek, nem siettünk, ahol szintén imádkozva és 
Sanyi remete fogadott bennünket nagyon vagyok még nagyon öreg, de azért már az énekelve köszöntöttük a Szûzanyát. 
nagy szeretettel, de szerényebb körülmé- idõsebb korosztályhoz tartozom. Azt Ezután gyónás és miseíratásra került 
nyek között. Mindannyian, akik ott hiszem, többes számban is mondhatom, sor. Körbenéztünk azon a csodálatos, 
voltunk és a Szûzanya tekintetét mindenki nagyon boldog volt. Az gyönyörû szép helyen. Elõkerültek a 
érezhettük magunkon, sohasem felejtjük el idõsebbeknek már ez tetszik, mi már azt táskából a flakonok, melyeket megtöl-
azt a kis helyiséget. A remete nagyon szép értékeljük nagyon nagyra, ha ilyen helyre töttünk forrásvízzel. Ezután mindenki 
beszéddel köszöntött  bennünket, eljutunk. Ez nemcsak kirándulás volt, elfoglalta a helyét és készülõdtünk a 12 
bár azon mindenki elgondolkodott, amikor hanem zarándokút. Ehhez még az is órás szentmisére. A szentmisén a azt mondta, hogy „A keresztet hol hozzájárult, hogy nagyon kedvesek prédikációt meghatódva hallgattuk, hagytátok? Nagyon szépen kérlek voltak az útikísérõink: Marika és nagyon példaértékû volt számunkra. benneteket, hogy ha legközelebb jöttök, Zsuzsika. Segítõkészek, türelmesek Ezt követte a kegytárgyak megáldása hozzátok magatokkal!”. A végén kitért 

voltak mindannyiunkkal. A sofõrök is és a litánia, majd 2 órakor elvégeztük a István atyára is, hogy soha ne felejtsük el 
nagyon kedvesek voltak, és mi még keresztutat. Hazaindulás elõtt ismét a azt az embert. Az én szememben õ nagy 
annak is örültünk, hogy az egyik busz a templomba vonultunk, ahol énekelve ember volt, nagyon szerettük, és 
kinti parkolóban maradt, így amit hazára és könnyes szemekkel búcsúztunk a kijelenthetem, ezzel nem voltam egyedül. 
hoztunk gyógyvizet, berakhattuk a Fallóskúti Szûzanyától. Felmerült Talán emlékeznek rá a rimóci zarándokok, 
buszba és nem kellett cipelni.bennünk az a kérdés is, hogy én 29 éve zarándokoltam a Mátraverebélyi 

Köszönjük a jó Istennek, hogy adott találkozunk-e legközelebb ezen s Szetkúthoz, az István atya amikor csak 
ilyen gondolatokat a szervezõknek, hogy gyönyörû zarándokhelyen? Könnyes tehette, mindig velünk volt. Nyugodjon 
megszervezzék ezt az utat! Köszönjük a szemmel intettünk búcsút drága jó békében! Befejezésként csak azt tudom 
Szûzanyának a jóságát! Köszönjük a Szûzanyánknak. írni, hogy könnyes szemmel búcsúztam el 
kegyelmet, amiben részesülhettünk! Én Ó Szûzanyánk, Mária, drága, jó a Szûzanyától és köszöntem meg neki, 
azt hiszem, mindannyian gazdagabbak Anyánk, jaj ne hagyj el, oltalmad hogy ezt a számomra szent helyet 
lettünk lelkileg!meglátogathattam!terjeszd ki ránk!

Percze ErzsébetTóth LászlóPásztor Balázsné

most is

ISKOLAI HÍREK
A folyamatosan korszerûsödõ épület okozta öröm mellett,  „Rontom-bontom, kezdõdik az iskola,

gonddal is jár a tanévkezdés: a családoknak bizony nagy anyagi 
csak aszondom…” megterhelést jelent. 

Nézzük csupán a tankönyvárakat:
1. o. 8. 295.-A 2009/2010-es tanév az elõzõekhez hasonlóan 

2. o. 8. 600.-várakozással telve indult. Nemcsak az új tanév eleji szokásos 
3. o. 9. 380.-izgalomról volt szó - hiszen minden tanév így indul -, hanem 
4. o. 13. 480.-a felújítások befejezése miatti egyben örömteli is: vajon 
5. o. 15. 325.-kezdhetünk-e a Hunyadi úti épületben. (Az elmúlt évbeni 
6. o. 23. 525.-csúszás emléke még elevenen élt bennünk.)
7. o. 27. 025.-Az utolsó héten gõzerõvel végezték az utolsó 
8. o. 27. 190.-simításokat, párhuzamosan folyt az épület, az udvar 

Szerencsére az állami támogatást - az elõzõ évekhez takarítása és a visszapakolás.
hasonlóan - az önkormányzat kiegészítette és a fent megadott 

Mindennek köszönhetõen az új tanév a Hunyadi úti 
összeget egyetlen szülõnek sem kellett megfizetni, minden diák 

épület udvarán indulhatott, egy kívül-belül megújult 
ingyenesen kapta a tankönyveket. Természetesen a mûködõ 

épületet vehettek birtokba gyerekek és felnõttek. A második tartós tankönyv rendszer szerint ezeket megfelelõ állapotban a 
éve zajló felújítás a következõ évben - újabb sikeres tanév végén vissza kell adni.
pályázatnak köszönhetõen - tovább folytatódik. A tanév rendje:

- elsõ tanítási nap: 2009. szeptember 1.Az elsõ osztályos tanulók mûsora és a tanévnyitó után, 
- utolsó tanítási nap: 2010. június 15.Beszkid Andor polgármester úr köszöntötte a megjelenteket: 
- elsõ félév tart: 2010. január 15.gyerekeket, felnõtteket, a kivitelezésben résztvevõket, a 
- õszi szünet: 2009. október 26-30.testület tagjait és minden kedves érdeklõdõt. A szalag 
- téli szünet: 2009. december 23-31.átvágása után Urus Attila plébános megszentelte az 
- tavaszi szünet: 2010. április 2-6.

épületet, majd birtokba vették alsós tanulóink.
Az 1-4. évfolyamon folyó iskolaotthonos oktatás mellett az 5. 

évfolyamon napközi indítását engedélyezte az önkormányzat, 
segítve ezzel a tanulók elõrehaladását. 6-7-8. évfolyamon menza 
igénylésére van lehetõsége minden diákunknak.

Új pedagógusok érkeztek iskolánkba: Kovács Adrienn és 
Kissné Dudok Gabriella tanítói képesítéssel, Bakos László 
matematika-fizika szakos, Kovács Norbert testnevelés szakos 
tanári végzettséggel. A Hunyadi úti épületben Magyar Zoltánné 
végzi szeptember 1-tõl a takarítói feladatokat.

Két pedellus állt munkába a tanévkezdéskor: Csemer Zoltán 
és Péter Zsolt felváltva töltik be a két épületben ezt a munkakört.

A tanévnyitón még egy kedves örömteli feladatnak tettem 
eleget: Pócsik Csilla kolléganõnk 25 éve kezdte pedagógusi 
munkáját itt, Rimócon, 25 éve szolgálja a települést. Ezen 
jubileumi alkalomból köszöntöttük, és köszöntük meg 
áldozatos munkáját.

A tanévet elõkészítõ szervezõmunkák elvégzése után 
kijelenthetem, hogy a 2009/2010-es tanév - biztosítva a gyerekek 
számára a testi-lelki-szellemi épülésüket - nyugalomban 
megkezdõdött. Tanulóinknak, szülõknek és kollégáimnak a 
szorgalmas, építkezõ  10 hónaphoz jó egészséget kívánok!

Kiss Józsefné megbízott igazgató

A rimóci zarándokok Fallóskúton

Kiss Józsefné igazgató és Beszkid Andor polgármester átvágja a szalagot

Megkoszorúzták az iskola névadójának emlékhelyét Iskolánk tanulói a tanévnyitón



RIMÓCI ÚJSÁG6 OKTÓBER RIMÓCI ÚJSÁGOKTÓBER 11

SZÜRETI
Az idei évben sem maradhatott el a „második falunapunk” a 

Szüreti. Jómagam kaptam a nemes feladatot, hogy Rimóc Község 
Önkormányzatával közösen és segítségével szervezzem meg az idei 
szüreti felvonulást és mûsort szeptember 19-én szombaton. 

Szerencsére szép napos idõnk volt, így minden a terv szerint 
zajlott. Megtartottuk a fõzõversenyt, a felvonulást és a szüreti 
mûsort is a szabadtéri színpadon.

A fõzõverseny résztvevõi már a kora reggeli órákban 
készülõdtek, valamint elkészült a színpad, és a hangosítást is 
sikerült beállítani. Délben Beszkid Andor polgármester úrral 
meghirdettük a II. Rimóci Szüreti Fõzõversenyt és a kilenc 
résztvevõ csapatot megajándékoztuk egy-egy „Rimóc Fõzõ-
verseny” feliratú köténnyel. A sátrak alatt ez idõ alatt lázasan folyt a 
munka és mindenki készült a megmérettetésre. 

A felvonulás két órakor indult öt lovassal, három hintóval, két 
lovaskocsival, amin a szõlõs lányok, a boristen és szolgái és a 
rezesbanda utazott. A menet végén idén még több bolondos kísérõ 
vonult a Rimóci Ifjúsági Egyesületnek köszönhetõen, akik 
öltözékükkel mosolyt csaltak mindenki arcára. A szokásos 
útvonalon haladva a kisbíró két helyen is elmondta idei versét és 
invitálta a közönséget, hogy tekintsék meg a négy órakor kezdõdõ 
mûsort. Miután a menet visszaért a térre, a figyelem színpadra 
irányult.

„Itt van az õsz, itt van újra és újra itt a szüreti napja”, ezekkel a 

szavakkal köszöntött minden érdeklõdõt Beszkid Angelika, és 
szólította a kisbírót, hogy harmadszor is adja elõ vicces 
évértékelõjét. A mûsor keretein belül fellépett Vincze Ferenc 
(citera), a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes és Rezesbanda, a 
Kukorgós táncegyüttes, a kisiskolások (Kacsatánc), Vincze Barna 
(Dani bácsi házassága címû mese), Skrabák Antal (citera), valamint 
a gitáros lányok elõadásában két örökzöld slágert is hallhattunk.

A mûsor keretein belül kihirdetésre került a 14. Borverseny 
eredménye.

A borversenyre idén 11 borral neveztek, név szerint: Szép József, 
Vincze János, Vincze Ferenc, Szabó Vilmos, Árva Ferenc, Rigó 
Attila, Rigó Zsolt, Bablena Ferenc, Szabó Istvánné, Laczkó Tamás, 
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes.

A zsûri döntése alapján harmadik helyezést ért el Rigó Attila, 
második lett a tavalyi gyõztes Rigó Zsolt és a 14. borverseny 
nyertese Vincze Ferenc bora lett.

Végül a II. Fõzõverseny eredményhirdetése következett.
A háromtagú zsûri (Szigeti László, Belák Dezsõ, Máté Csaba) 

végigkóstolta a finom étkeket és kihirdette a gyõzteseket.
Harmadik helyen végzett az Általános Iskola tanárainak csapata 

(marhalábszár pörkölt). 
Második helyezést ért el a tavalyi gyõztes Nyulacska Óvoda 

csapata (lucskos káposzta húsgombóccal). 
Elsõ helyen végzett az ÖNO dolgozóinak csapata (”szarikása”).
A különdíjat kapta a Rimóci Ifjúsági Egyesület (csülökpörkölt).
A fõzõversenyre neveztek még: az önkormányzat képviselõ-

testülete, a Rimóc Polgárõr Egyesület, a Rimóci Kobak Egyesület és 
két magánszemély Pecho Zoltán és Laczkó István.

Kisbíró: Jusztin Péter
A hintókon ültek ,,elõljáróink’’:  Molnár Péter és Mákos Kinga

Percze Nándor és Vincze Zsófia
Vincze Attila és Czerovszki Daniella

Szõlõs lányok: Vanya Bernadett, Péter Petra,
                           Kanyó Evelin, Hadzsi Enikõ

Végül szeretném megköszönni a szervezésben nyújtott segítséget 
Beszkid Andornak, Virág Lászlónak, Jusztin Péternének, Vincze 
Barnának, Bablena Ferencnek és az Ifjúsági Egyesületnek. 

Vincze Zsolt

A Rimóci Ifjúsági Egyesület eddigi rövid élete alatt már nem csak 
egy Falunapot tudhat maga mögött, hanem egy Szüretit is megértünk. De 
még milyen Szüretit… igazán jó nap volt.

Azok az egyesületi tagok, akik még mindig lelkesen részt kívántak 
venni a szüreti felvonuláson és a fõzõversenyen, több megbeszélésre is 
elmentek, hogy a részleteket is megbeszéljék. Végül eldöntöttük, hogy 
mi is felvonulunk, és csülökpörköltet fõzünk majd. 

Az elõkészületeket már szombat reggel megkezdtük, a fiúk a 
katlanokért és a pavilonért mentek, a lányok pedig krumplit pucoltak, 
hagymát vágtak, díszítettek. Készültünk, hiszen szerettük volna, ha a 
lehetõ legjobban sikerül a részvételünk.

Az elõkészületek után a csülök és a köröm is a katlanba került, 
készült a finom pörkölt. Hirtelen nagy kacagás törte meg a készülõdés és 
a fõzés hangjait: megérkeztek a bolondok a falu minden részérõl! Volt ott 
söprût lovagló boszorkány, maciját szorongató kislány, vidám 
cigánylány a megnyerõ külsejû pasijával, feltûnõ szépségû leányzó, 
valamint Piroska és a farkas is, a vadásszal meg a bájos nagymamával. 
Nem hiányozhatott a boristen sem a kísérõivel, aki a szõlõs lányok 
mellett a lovas kocsin foglalta el trónját és köszöntötte alattvalóit, a 
borivókat!

A szakácsainkat, Böbét és Edinát hátrahagyva, elindultunk a 
menettel körbe a faluban. A hagyományoknak megfelelõen elöl mentek a 
lovasok és a hintók, majd a szõlõslányok a boristennel és a bandások 
kocsija. A menet végén a fiatalok bolondoztak, hál' Istennek idén nem 
hagytak le minket nagyon. Kaptak az emberek a nyakukba kukoricát, 
darát, búzát, babot, rizst, kinek mi jutott a fejére. A vadász és a farkas 
vállvetve ballagtak, Piroska cukorkát osztogatott.

Visszaérve a térre, a fiatalok egy része szerepelt a mûsorban, 
miközben a zsûri az elkészült finomságokat kóstolta és bírálta.

Mi is nagyon készültünk, kidíszítettük a sártat, hoztunk szép terítõt, 
terítéket, étlapot, pálinkát, hogy a zsûri kegyeit elnyerjük, de a dolgok 
kicsit másképpen alakultak. Sajnálattal hallottuk, hogy a zsûri tagjait 
idén nem a saját sátrukban látják vendégül a csapatok, nem járnak sátorról 
sátorra, hanem az Uniós pavilonba kell az ételeket felvinnünk számukra. 
Hiába készültünk olyan nagyon a díszítéssel és a terítéssel, de nem 
bánkódtunk, reméljük jövõre ismét a bírák látogatják majd a sátrakat.

A csülökpörkölt sikerét azonban semmi nem árnyékolhatta be. 
Külön díjazásban részesültünk! Talán senki nem örült úgy a díjnak, mint 
a fiatalok csapata. Ölelkeztünk, tapsoltunk, fényképeket készítettünk. A 
pörkölt pedig mind egy cseppig elfogyott.

Itt azonban még nem ért véget számunkra a Szüreti! Este nosztalgia 
bulit szerveztünk, ahol a zenét Iván és Zsolti keverte. Nem sûrûn vannak 
ilyen jó bulik: mindenki jól érzete magát, táncoltunk éjszakába nyúlóan. 
A dj-k kitettek magukért, köszönjük nekik! 

A nap eredményeiért köszönet illeti azokat a fiatalokat, akik az 
elõkészületekben, a felvonuláson részt vettek! Dicsérjük a szakácsokat, 
Böbét és Edinát, és persze a kuktákat is! Köszönet minden tagnak, aki 
beöltözött, nélkülük nem lett volna teljes a felvonulás. Természetesen 
köszönjük a szervezõknek, Ficének, hogy a közösségi házat 
rendelkezésünkre bocsátotta aznap is.

Jövõre még többen beöltözünk, és megnyerjük a fõzõversenyt!

Bablena Ferenc

Az Ifjúság és a Szüreti SZÜRETI KÉPEKBEN

A fiatalok boldog csapata

Czerovszki Daniella és Vincze Attila

Vincze Zsófia és Percze Nándor

A szõlõslányok és a jelmezesek egy része

A fõzõversenyre nevezett csapatok képviselõi
(a képrõl hiányzik a polgárõrök ,,szakácsa’’)

A borbírák gratulálnak Vincze Feri bácsinak az idei borverseny gyõztesének

A rimóci iskolások mûsor közben

A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
Mákos Kinga és Molnár Péter
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Szüreti szöveg 2009. szeptember 19.
  

7. Drága lesz így a bérleti díj neki,
Sajnos a biztosító ezt már nem fizeti.
De úgy gondolom, a legjobb az lenne,
Ha az új úton gyalog közlekedne.

8. Mert van már új út Rimóc-Szécsény között,
Száguldanak is az autók egymás mögött.
Kedves rimóciak, vigyázzunk egymásra,
Mert ez az út nem gyorsulási pálya!

9. A rimóci fiatalok gyorsulni szeretnek,
De ha erre nem találnak egy rendes helyet,
Rodeózni használják az aszfaltos teret,
Bárány Peti is koptatta a gumit eleget.

10. Gyorsan szállnak a hírek erre, meg arra,
Elment tõlünk Antónia angolosan Tarra.
Nem értettük mindig szavának járását,
Itt hagyta õ gyorsan a rimóci állását.

11. Tavaly a borversenyt kis Rigó nyerte,
A zsûrizett borokat mind kenterbe verte.
De az elsõ díjjal menyecskét nem kapott,
Így hát kis Rigó fészket, azóta sem rakott.

12. Vadi új kocsi áll most is a garázsba,
De még az anyósülés is le van fóliázva.
Azt szó nélkül azért mégsem hagyom,

1. Isten áldásával köszöntöm a népet,
Asszony kéne Zsoltikának, de nagyon.

Hallgassanak meg néhány igaz rímet.
A szüreti szövegnek most lészen kezdése, 13. Kis Rigónál Paluch Norbi szerencsésebb gyerek,
Legyünk csendességben, míg lészen végzése. Mert a Kossuth úton jövõre lagzit rendeznek.

Lagzi után nászút és a mézes hetek,
2. Minden kedves rimócit én csak arra kérek, Aztán meg jöhetnek sorba a gyerekek.
Tekintsük át együtt mi az elmúlt évet.

14. Norbinak az iskolában van már néhány gyerek,Mi történt, mirõl nem lehet hallgatni,
Kiket mindenki csak Kukorgósnak nevez.Amit mindenképp el kell mondani.
A fiatal együttest csak bíztatni tudom,
Kell az utánpótlás a páváknak nagyon.3. Tavaly ilyenkor beszámoltunk róla,

Hogy Andor csak bajnak ült a robogóra. 15. Hogy ha már a táncosoknál tartunk,
A féltõ tanácsot nem fogadta meg, 40 éve nem ilyen lovat akartunk.
A pilinyi kanyarba egy fa fogta meg. Azt azért mindenkinek illene tudni,

Táncolni kéne és nem haragudni.
4. Csúszott az út vagy nem figyelt oda,

16. Volt nagy mulatás idén februárban,A szürke Zafirát vágta totálkárosra.
A sportkör jótékonysági báljában.Hál' Istennek az idén sem lett komoly baja,
Vették a tombolát, elég sok elkelt,Valaki védi õt, mint Sámsont a haja.
Csík Móni nyerte a reszketõs fotelt.

5. Polgármesterünk a megyei kórházba,
17. Az összejött pénzbõl reflektort vettek,

Befizetett hát egy ráncfelvarrásra.
Hogy játszhassanak éjszakai meccset.

Megvívta õ a fájdalom harcát,
De a világításból csak a fél pályára jutott,

Összestoppolták azt a sármos arcát. A többi oszlopon a madár fészket rakott.

6. Elõször a munka hiányzott, aztán a kocsi, 18. Reggeltõl estig nyitva van a pálya,
Nem is bírt otthon sokáig maradni. Ott van Barna bacsi második lakása.
Ezt a dolgot Virág Tibi megoldotta, Mindenki láthatja, hogy a pálya növekszik,

Már csak a focisták lelkesedése hiányzik.Amikor az autóját kölcsönadta.

A kisbíró Jusztin Péter

69. Most figyelj, nyisd ki jól a füled, 75. Arra gondoltam, jó üzlet a flakon,
Megalakult nálunk egy újabb egyesület! Mert a Kobakosok ifával szedik, de nagyon.
A rimóci fiatalok alkotják a csapatot, A sok kupakkal meg a faház van tele,
Az idén õk szervezték meg a falunapot! Egy beteg kisfiúnak segítenek vele.

70. Elõzõ este még diszkót is szerveztek, 76. Valamivel tisztább lett nálunk a Békástó,
Melybe a vártnál többen érkeztek. Megszûnt ott az illegális szemétlerakó.
A buliba nem engedték be a késõket, Azt elõre csak a jó Isten látja,
Ki is kellett hívni este a rendõröket. Hogy mikor készül el ott az edzõpálya.

71. Hál' Istennek semmi baj nem esett, 77. Szüreti elõtt sokan szóltak nekem,
Csak megint a rossz hírünk terjedt. Ne szólj szám, és nem fáj majd a fejem.
Sajnálom nagyon ezt a helyzetet, De elmondjuk sok éve már újra és újra,
Balhé nélkül bulit tartani nem lehet? Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja!

72. Este szól a nóta: „Sej, haj, rece-fice” 78. Itt a szöveg vége, ütött az óra,
Új klubos van nálunk, mégpedig a Fice. Nem szabad haragudni a kisbíróra!
Gondolom, van néhány ügyes terve, Ha valakit bántottunk, bocsásson meg nékünk,
Segítsünk neki, én bízom benne! Ilyen volt nekünk a tavalyi évünk.

73. Köszöntjük az égbe és áldjuk az Urunkat! 79. Messzire ellátni a Magashegytetõrõl,
Egy éve már nem lopták el a nyulunkat. Senki ne bánkódjék, ha kimaradt a versbõl!
Miután újra a táblához kitették, Mindenki nem lehet benne a versbe,
Esténként valakik lucernával etették. Mert akkor vége sohasem lenne.

74. Integet a nyuszi minden nap messzirõl, 80. Kedves rimóciak, kedves vendégek!
Csak szerdánként nem látni a hatalmas füsttõl. Innen is kívánok minden jót tinéktek!
A sok füsttõl mérgezést lehet kapni, Találkozzunk jövõre, ha Isten is akarja,
Jó lenne a nyuszinak egy gázálarcot adni. És ha lesz még, ki a rímeket faragja!

Az idei szüreti fõbb szereplõi
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19. Az idén nyáron a sportöltözõ üresen állt, 31. Sokan kiássák a mások krumpliját,
Berki Tibitõl meg lopják a káposztát.Amikor a kis focitáborozókra várt.

Hogy miért maradt el, arra választ ad az idõ, De ha Tibi megfogja a káposzta tolvaját,
Talán mert itt hagyott minket a Józsa Dezsõ? Biztosan leveri azt a girhes derekát.

20. Fújt az iskolában a változás szele, 32. A tolvajokra a gazdasági válság sem hatott,
Két rimócinak is nálunk akadt helye. A biciklirõl van, aki terepjáróra váltott.
Mit ad Isten, eltelt egynéhány esztendõ, Lopnak itt egymástól feketék, s fehérek,
Tovább állt most Robi és az Enikõ. Ez az, amit ésszel én már fel nem érek.

21. Ha éjjel az iskola közelében járunk, 33. Kinek volt szíve Õzikét is leütni,
Az ablakba pislákoló fényeket látunk. És tõle a kis nyugdíját elvenni?
Azt hittük, hogy este is folyik a tanítás, A tetteseknek azóta se híre, se hamva,
Vagy Irénke végzi még a takarítást? Ez az ügy már most le van zárva.

22. Nincs ott már okítás és üres már a tábla, 34. Vigyázzatok magatokra ti híres tolvajok,
De akkor miért lesz sok a villanyszámla? Mindenki tudja nálunk, hogy ti kik vagytok.
Ezekbõl a jelekbõl is világos látszik, Jobb, ha behúzzátok fületek, farkatok,
Iskolánk fantomja a világhálón játszik. Belõletek is lehetnek még áldozatok!

23. A felsõ iskola minden évben szépül, 35. Nem gondoltuk azt pár évvel ezelõtt,
Valójában csak a szünetekben épül. Hogy az idén majd falubuszra keresünk sofõrt.
Örüljünk, hogy nálunk erre is telik, Vince után Szabó Jancsi került a posztra,
Irigylik is sokan már a Szabó Vilit. Mert a munkaügyi csak õt támogatta.

24. A Rimóci Újságban is hírt adtak róla, 36. Miután az új busz hozzánk megérkezett,
Õ lett tavaly az év vállalkozója. Mindenki gyorsan kirándulást szervezett.
De nem csak nálunk, hanem a megyében, Utazott a hivatal, az önó és az ovi,
Ezért sokaknak szálka a szemében. Az önkormányzat meg alig gyõz tankolni.

25. Elsejétõl az új iskolába járunk, 37. Az új busz láttán, valaki azt mondta,
Péter Zsolti pedig pedellus lett nálunk. Járhatunk most már lengyelbe havonta!
Erre a posztra más nem kerülhetne, A tizenhárom milliós busz nekünk egy vagyon,
Mint a polgárõrök választott elnöke. Ezért hát vigyázzunk rá, de nagyon.

26. Addig jár a kútra a korsó és a veder, 38. A jó híreket egymás után hallom,
A másik pedellus lett nálunk a Csemer. A rimóci idõseket utazgatni látom.
A Zoliból is jó polgárõr lenne, Meglátogatták a híres Ipolytarnócot,
Ajánljuk is Zsoltinak, hogy szervezze be. És a hollókõi várból megnézték Rimócot.

27. Nem felejtem el soha azt a napot, 39. A vár után vonattal panzióba mentek,
Amikor polgárõrnek beszervezték a papot. Ahol Ottó Dezsõ fogadta õket.
Azt mondta az atya: „Kedves testvérek, Az idõsektõl ezt nem szabad sajnálni,
Ebbe a csapatba magam is belépek!” Öregkorban is lehet világot látni.

28. A kisbíró tavaly tévedett egy nagyot, 40. Kenyérillat száll a szécsényi pékségben,
Átadták az idén az új polgárõr lakot. Itt járt a püspök tavaly vendégségbe.
Az irodaavatás után, közgyûlést tartottak, Láthattunk Bibliát és sok szép imakönyvet,
Ahová sok-sok vendéget meghívtak. Mindenki díjazta ezt az ötletet.

29. A megnyitón a megyei elnök is gratulált, 41. Amikor a püspök atya nálunk járt,
Az ajándék dísztõr is gazdára talált. Egyúttal felszentelte az új orgonánk.
A polgármesternek adta azt emlékbe, Reméljük, jövõre is meghívhatjuk õt,
Aki azt kitette az üveges szekrénybe. Amikor megszenteli az új templomtetõt!

30. Kedves polgárõrök, köszönjük nektek, 42. A Rimóci Újság hírei messzire szállnak,
Hogy a biztonságért oly sokat tesztek! A szerkesztõknek ezért sokan gratulálnak.
Jó lenne, ha közétek mások is állnának, Az oldalszám is bõvült tizenhatra,
Így a határra is többen vigyáznának. Mégis megjelenik hónapról-hónapra.

43. Igaz az újság nyomdát is váltott, 55. Szabó Jani bácsi ijedten hívta nejét,
Szemmel tartva a takarékosságot. Jöjjön gyorsan és nézze meg a tökét!
A lapunkat már a hivatalban nyomtatják, Ilyen tököt még Terka néni sem látott,
Kormány Márti és Hédike hajtogatják. Oda is hívták a Rimóci Újságot!

44. Olvastunk híreket a messzi távolból, 56. A dinnyetököt hamar a mérlegre helyezték,
Kobela Erika is írt Ausztráliából. És ügyesen le is fényképezték.
Benkó Peti meg új sorozatba kezdett, 20 kilót mutatott a mérlegnek nyelve,
Most a Gyöngyösbokrétások következtek. Jani bácsi a tököt a piacra vitte.

45. Elmondta Peti a Rimóci Újságban, 57. Jani bácsi házánál fékezett egy pasas,
Kik táncoltak régen a piros csizmákban. Összevágta a Suzukit az ifjabbik Jasas!
Balázs Dorka is fõhõse a lapnak, Szegény öreg Jasas, mit gondolt magába,
A baba-rovatban róla is olvashatnak. „Kotorhatok megint a szalmazsákba.”

46. Egyáltalán arra büszkék nem lehetünk, 58. Újra áll az egészségnek vára,
Amit a Rimóci Tv ügyében teszünk. Visszaköltözött a Verbói Klára.
Biztosan nem marad el majd a hatás, Nem kell indítani reggel már a kocsit,
Három éve tart már kísérleti adás! Az orvosunk a rendelõ mellett lakik.

47. Az internet is hasonlít a Rimóci Tv-re, 59. Ha fáj a feje, s elrontotta gyomrát,
Az sem lesz nálunk az évtized végére. Nyugodtan hívja a kezelõorvosát.
Nem lehetett azt a médiába hallani, Most már szomszéd lett a doktor nõ és Terike,
Hogy a Skálába rimóci rádiót is kapni. Megvizsgálnak minket tövirõl-hegyire!

48. Hangosan mondom, hogy mindenhol hallják, 60. Három napig állt a bál, s szólt a zene,
A rimóci rádiót is Kínában gyártják. Ment a sok roma a keresztelõbe.
Kínai a dorcó, a gatya és a zokni, Azt nem tudom, ki lett a keresztanya,
Hogy lehet mindezt a magyarnak megszokni. De Laczkó Berci lett a keresztapa.

49. A véradáson meg elfogyott a tasak, 61. Az ember azt mégsem tarthatja magába,
Néhány véradónak így már nem is maradt. A sok roma kocsival jár közmunkába.
Figyeljenek jobban a szervezõk máskor, Azt nem kérdeztem soha, honnan van a kocsi,
Hogy minden elég legyen a véradáskor! De az érdekelne, hogy van-e nekik jogsi.

50. Szaporodik a nyúl, az nem is lenne csoda, 64. Elment már a fecske, s elment a gólya is,
Tele van velük a Nyulacska Óvoda. Elkelt végre a Kriston kocsma is.
Vegyes csoportot indítani nehéz, Genci, az új tulaj pizzériát szeretne,
Alig akad köztük itt-ott egy-egy fehér. Miután az épületet rendbe is tetette.

51. Tavaly jól esett a szüretin minden egyes falat, 65. Azt az öreg topojfát onnan kivették,
Az ovisok nyerték az aranyfakanalat! A Kis Gyenesnek pedig a szûrét kitették.
Sokan megkóstolták volna a gyõztes kaját, Úgy látszik, majd az ingatlan adót is megússza,
De már hiába kotorták a kondér alját. Mert a lakókocsit simán továbbhúzza.

52. Akácos úton a madarak azt csiripelték, 66. Elhûlve hallgatjuk mind a híreket,
A Herceg kisasszonyt oltárhoz vezették. Lenyúlják nálunk az uniós pénzeket.
A Déska háza felõl mit látni, mit látni, Metró, BKV és kormányzati negyed,
Adriennért jött egy nagy fehér Audi. Neked meg lassan nem lesz munkahelyed.

53. Roli neki ígérte majdnem a fél világot, 67. Ha végül mégis az utcára tesznek,
Még ennyi Bánatot egy helyen ki látott. A munkanélküliek szilvát szedhetnek.
Hordták az asztalra a kaját és a piát, Mert a TSZ-ben lett tengernyi szilva,
Utólag is Isten éltesse az ifjú párt! A legjobb a rimóci „jány” megpuszilva.

54. Eljöhetett volna a falu apraja-nagyja, 68. Nem lesz más a szilvából, talán csak cefre,
Az idén volt az elsõ Nyilvánosság Napja! Ettõl még nem megy el az emberek esze.
Ezentúl a rendezvény meg lesz évente, De ha kifõzik, és lesz vagy 50 fokos,
Az összes elõadó mind magát fényezte. Attól leszel te majd olyan nagyon okos!
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