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XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM  FÜGGETLEN FALUSI LAP  Mindenszentek hava 2011 OKTÓBER

Október       6. (csütörtök)
Október 5-12. (szerda) Dr. Manga János 

00Október      7  (péntek)         18 II. Rimóci Póker- és Biliárdbajnokság a Dr. Manga János Közösségi Házban
(10. forduló)

00Október      8. (szombat)         14 Mátranovák-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
00 00Október      9. (vasárnap)   9 -14 VÉRADÁS az általános iskola Hunyadi úti épületében
30 00Október    12. (szerda) 10 -15 CSONTRITKULÁS SZÛRÉS bejelentkezés az orvosi rendelõben

00 00Október    14. (péntek)  9 -13 AUDIOLÓGIAI SZÛRÉS (hallásvizsgálat)
30Október    15. (szombat)        13 Rimóc-Héhalom bajnoki labdarúgó mérkõzés

Október    15. (szombat) ÁROKTISZTÍTÁSI HATÁRIDÕ
30Október    22. (szombat)       13 Szécsény-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Október    23. (vasárnap)       16 Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

,,Jó tanulók’’ jutalmazása
30Október    29. (szombat)       13 Rimóc-Pásztó bajnoki labdarúgó mérkõzés

ARADI VÉRTANÚK ÜNNEPE
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban

.

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 E-mail: rimociujsag@gmail.com)

                  Állandó munkatársak:
              Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
                 Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Mócsány Georgina, 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 hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

,,Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember ne 
úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”

Kodály Zoltán

2011 OKTÓBER

Rónay György: Õszi himnusz

„Üdvözlégy!”  olvasód morzsolva így köszöntünk. 
Október van, korán leáldozik a nap. 
Tengernek csillaga, te tündökölj fölöttünk, 
hogy el ne vétsük a homályban az utat. 

Magam is mily sokat bolyongtam, mint a vándor 
hûtlenül életem kalandor idején; 
de felém ragyogott templomod ablakából 
s kimentett bûneim bozótjából a fény. 

Sebes kopóival ûzõbe vett az Isten; 
futottam, mint a vad, de nem volt már remény. 
Húnyt szemmel buktam el, vártam, hogy leterítsen, 
és védõ két karod közt ébredtem fel én. 

Büszkén suhant hajóm, kevélyen álltam ormán. 
Vihar csapott le rám, vitorlám eltörött. 
De megszántál, mikor már-már elnyelt az orkán 
s föléledt a halott szelíd szíved fölött. 

Most lábadnál ülök, békésen, mint az árva, 
ha új anyát talált halott anyja helyett, 
s többé már köntöse szélét el nem bocsátja: 
be nem telik vele, hogy házánál lehet. 

Immár, hogy tõled el soha ne csavarogjak, 
hozzád kötöztem én olvasóddal magam, 
Irgalmas anyja vagy a hozzád tért raboknak 
s boldog rab, akinek ilyen õrzõje van. 

Öledbe hajtja le lankadt fejét, s te lágyan 
addig simogatod megfáradt homlokát 
míg el nem szenderül… Életem alkonyában 
így ringass engem is örök hazámba át. 

Az idei Rimóci Szüreti rendezvényen egy kellemes hírt hallhattunk: elkészült 

a Rimóci Rezesbanda elsõ, önálló CD-je, amely a „Fújjad banda!” címet viseli. A 

CD-n közel egy órányi hanganyag kapott helyet. Énekkel közremûködött id. 

Bablena Ferenc és ifj. Beszkid József. A lemezen lassú és gyors csárdás, 

lakodalmas nóták, indulók, keringõk és foxok hallhatóak. A CD megrendelhetõ 

rezesbanda.rimoc@gmail.com e-mail címen valamint a Rimóci Polgármesteri 

Hivatalban és a Rezesbanda tagjainál 2.000 Ft/db áron!

                                                                                                                       Varga Norbert

A serdülõ bajnokság állása:
1. Rétság 4 4 0 0 21 - 5 12
2. Szécsény 3 3 0 0 26 - 1 9
3. Nõtincs 4 3 0 1 24 - 7 9
4. Rimóc 4 2 0 2 33 - 15 6
5. Bercel 4 2 0 2 21 - 15 6
6. Bánk 3 2 0 1 13 - 7 6
7. Szurdokpüspöki 4 2 0 2 13 - 15 6
8. Palotás 4 1 0 3 13 - 30 3
9. Berkenye 4 0 0 4 8 - 19 0

10. Héhalom 4 0 0 4 6 - 64 0

Rossz talajú pályán, nagy hõségben igazságos vendéggyõzelem 
született a létszámgondokkal küszködõ hazaiak ellen.
Kresák György, a Palotás szakosztályvezetõje: A helyzetkihasználásunk 
továbbra is kritikán aluli. Gratulálok a rimóciak gyõzelméhez.
Vidomusz Tibor: Gratulálok az egész csapatnak, taktikusan, jól 
játszottunk. Gyõzelmünket az 50. születésnapját ünneplõ, mindenesnek, 
Vincze Barnának ajánljuk. További sok sikert a palotásiaknak.

Ifjúsági bajnoki mérkõzések:
3. forduló: Nõtincs - Rimóc 5-1 (3-0)

Rimóc: Pintér - Fenes, Csizmadia B., Mócsány R., Rácz - Csizmadia T., 
Kormány, Szép, Csonka K. - Kis, Mócsány G.     Gól: Mócsány 

4. forduó: Somos - Rimóc 1-0 (0-0)
Rimóc: Pintér - Fenes (Csonka K.), Csizmadia B., Mócsány R., Szép 
(Kormány D.) - Csizmadia T., Beszkid A., Beszkid M., Mócsány G.  Kis, 
Csonka Á. (Percze)   Sárga: Csizmadia B, Mócsány R., Kis, Csonka K.

5. forduló: Szurdokpüspöki - Rimóc 1-2 (0-2)
Rimóc: Pintér - Fenes, Csizmadia B., Mócsány R., Rácz - Beszkid M., 
Mócsány G., Csonka Á. - Csonka K., Kormány D.
Gól: Mócsány G., Kis    Sárga: Mócsány R., Csonka K.

6. forduló: Palotás - Rimóc 1-6 (0-3)
Rimóc: Pintér - Csizmadia B., Mócsány G., Szép, Csizmadia T. - Kis, 
Beszkid M., Csonka Á., Beszkid A. - Kormány D., Csonka K.
Gól: Mócsány G. (2), Kis (2), Beszkid M., Beszkid A.

Serdülõ mérkõzések eredményei:
1. forduló: Nõtincs - Rimóc 2-1 (0-0)

Rimóc: Gönczi - Jusztin, Szép, Percze, Kormány - Rácz N., Rácz P., 
Bada V., Bene (Rácz A.)  Bangó, Oláh A. (Bada N.)              Gól: Bangó

2. forduló: Rimóc - Héhalom 28-0 (8-0)
Rimóc: Gönczi - Jusztin, Szép, Kormány, Percze - Bene, Oláh A., 
Bangó, Bada V. - Rácz N., Bada N. (Rácz A.)
Gól: Szép (10), Oláh A. (6), Rácz A. (3), Gönczi (2), Jusztin, Kormány, 
Percze, Bene, Bangó, Bada V., Rácz N.

3. forduló: Szécsény - Rimóc 10-0 (6-0)
Rimóc: Gönczi - Bene, Percze, Jusztin, Kormány - Mag, Szép, Rácz A., Oláh 
A. - Bangó

4. forduló: Rimóc - Bercel 4-3 (3-2)
Rimóc: Gönczi - Bene, Szép, Jusztin, Kormány - Rácz A.(Percze), Mag, 
Oláh T., Bada V. - Oláh A. (Bada N.), Bangó           Gól: Szép (4) 

A felnõtt bajnokság állása:
  1. Mátranovák 6 5 1 0 23 - 5 16
  2. Somos 6 4 2 0 18 - 6 14
  3. Héhalom 6 4 2 0 14 - 4 14
  4. Nõtincs 6 4 2 0 13 - 7 14
  5. Nagybátony 6 4 1 1 16 - 6 13
  6. Rimóc 6 3 0 3 20 -14 9
  7. Szécsény 6 2 2 2 8 - 8 8
  8. Karancslapujtõ 6 2 2 2 11 -15 8
  9. Bánk 6 2 1 3 8 -10 7
10. Palotás 6 2 1 3 11 -17 7
11. Berkenye 6 2 0 4 8 - 9 6
12. Szurdokpüspöki 6 1 0 5 6 -18 3
13. Pásztó 6 0 0 6 5 -14 0
14. Bercel 6 0 0 6 3 -31 0

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Pásztó 6 6 0 0 39 -3 18
2. Nagybátony 6 5 0 1 22 -11 15
3. Somos 6 5 0 1 25 -15 15
4. Szécsény 6 4 1 1 26 -6 13
5. Nõtincs 5 3 0 2 17 -6 9
6. Berkenye 6 3 0 3 25 -16 9
7. Rimóc 6 3 0 3 16 -17 9
8. Héhalom 6 3 0 3 19 -22 9
9. Mátranovák 5 3 0 2 13 -21 9

10. Bercel 6 2 0 4 20 -21 6
11. Bánk 6 2 0 4 14 -23 6
12. Karancslapujtõ 6 1 1 4 16 -17 4
13. Szurdokpüspöki 6 0 0 6 2 -36 0
14. Palotás 6 0 0 6 4 -44 0

Négy fordulót is idegenben játszott felnõtt és 
ifjúsági csapatunk

3. forduló: Nõtincs - Rimóc 2-1 (2-0)
Nõtincs, 150 nézõ, vezette: Pap I. (Trubin B., Molnár L.). 
Nõtincs: Balogh - Hugyecz R., Schwarcz, Tóth, Kurali - Nagy, Hugyecz 
F., Prukker, Szunter - Nyikos (Miklovicz), Dancsó (Kajzinger).
Játékos-edzõ: Schwarcz Zoltán. 
Rimóc: Pintér - Rádi (Rácz I.), Kuris, Rácz R., Lovász - Kelecsényi, 
Árva , Bangó N., Mócsány - Bangó R., Vincze
Edzõ: Vidomusz Tibor.  Gól: Szunter, Kelecsényi (öngól), ill. Vincze B.
Sárga lap: Kurali, Prukker, ill. Lovász, Kelecsényi, Mócsány, Rácz R.
Jók: Hugyecz R., ill. az egész csapat. 
A mérkõzés elsõ félidejében Nõtincs uralta a játékot. A másodikban 
kiegyenlített küzdelem volt, de így is a hazai csapat elõtt adódott több 
gólszerzési lehetõség. 
Schwarcz Zoltán: Sok helyzetet kihagytunk, így végig izgalmas volt a 
mérkõzés. Sajnos tavalyhoz képest sok problémánk van, ha ezt nem 
tudjuk orvosolni, akkor középcsapat leszünk. 
Vidomusz Tibor: Adtunk egy félidõ elõnyt az ellenfélnek, és egy öngólt. 
A második félidõben rendeztük a sorokat, akár az egy pontot is 
elvihettük volna. További sok siket Nõtincs csapatának.

4. forduló: Somoskõújfalu - Rimóc 4-1 (2-0) 
Somoskõújfalu, 300 nézõ, vezette: Dolnegó B. (Baranyi I G., Nagy S.).
Somoskõújfalu: Szabó - Váradi, Sári (Kiss), Horváth, Rigó - Oláh 
(Lipták), Bartha, Ornyik, Balázs - Molnár G., Berki
Játékos-edzõ: Lipták Zoltán
Rimóc: Pintér - Kelecsényi, Komár, Kuris, Rácz R. - Lovász, Árva, Rácz 
I., Bangó N. - Bangó R., Vincze (Hegedûs)     Edzõ: Vidomusz Tibor.
Gól: Berki (2), Molnár G., Váradi, ill. Komár  Sárga lap: Oláh, Bartha, 
ill. Lovász, Rácz I.      Jók: az egész csapat, ill. Rácz R., Komár
A somosi falunap alkalmából a polgármester kezdõrúgása után egy 
sajnálatos gyászszünet volt, majd kezdõdött a találkozó. A hazai csapat 
végig a kezében tartotta a mérkõzést, helyenként parádés játékkal, 
magabiztosan tartotta otthon a három pontot.
Lipták Zoltán: Helyenként jó játékkal, helyzeteinket maximálisan 
kihasználva megérdemelt gyõzelmet arattunk. 
Vidomusz Tibor: Az elsõ harminc percben, három helyzetbõl 
eldönthettük volna a mérkõzést. Az elsõ félidõ végén a hazaiak 
kontrából két gólt lõttek, majd 21-nél felcsillant a remény, de egy fatális 
rossz passz után gólt kaptunk és eldõlt a meccs.

5. forduló: Szurdokpüspöki - Rimóc 1-6 (1-1)
Szurdokpüspöki, 100 nézõ, vezette: Dolnegó B. (Csehi A., Nagy S.)
Szurdokpüspöki: Pintér E. - Bódi, Szabó I., Pusztai - Bognár (Kiss I.), 
Kapás, Jambrik, Sinkó, Batta - Nagy Zs. Zohó         Edzõ: Tóth József
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris, Rácz R., Komár (ifj. Oláh T.)  
Lovász, Árva, Kelecsényi (Bangó B.), Rácz I. (Hegedûs)  Bangó N., 
Vincze (Bangó R)  Edzõ: Vidomusz Tibor
Gól: Sinkó, ill. Bangó R. (2), Oláh T. (11-esbõl), Bangó N., Lovász, 
Rácz R.      Kiállítva: Nagy Zs. Bódi      Jók: Sinkó, ill. az egész csapat

6. forduló: Palotás - Rimóc 2-4 (0-3)
Palotás, 100 nézõ, vezette: Dobos A. (Csehi A., Mohácsi B.)
Palotás: Kocza - Korecz, Here, Hegyi, Jambrich - Sipos, Kresák, Gál, 
Jele - Jakus, Deák.             Edzõ: Nagy Tamás. 
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris, Rácz R., Lovász - Kelecsényi, Árva, 
Rácz I., Bangó N. (Hegedûs)  Vincze B., Bangó R. Edzõ: Vidomusz Tibor.
Gól: Jele, Deák, ill. Kelecsényi (2), Bangó N., Vincze B.
Sárga lap: Hegyi, Here, ill. Mócsány     Jók: Jele, ill. az egész csapat.
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gondolatok:
Ehhez viszont nem kell lemenni kutyába! És az sem megoldás, hogy „jön 
még kutyára dér!-kiáltással, az eddig ajnározott öleb a díványról 
kivettetik, mondhatni ebek harmincadjára kerül. Mert attól, hogy a gazda 
köti az ebet a karóhoz, az bizony kutya marad, mi viszont 

Kutyabajunk elembertelenedünk. Ráadásul a viszonyunk is megváltozik. Állati jó 
társaság helyett kutyaszorítóba kerülünk. Az eb nyûg lesz, s nem öröm. A Attól, hogy valaki ebtartó lesz, még nem válik gazdivá. S míg mi 
kutyavásár tehát, csak akkor jó üzlet, ha megértjük: a póráz bennünket is kettõvel, addig a kutya négy lábbal áll a földön, így legalább, 
köt és kötelez. Hiszen együtt kutyagolunk. Ne felejtsétek el, hogy a kutya ellentétben sok emberrel, tisztában van vele, hogy az ilyesmi nem 
az ember barátja, nem, mint az ember az embernek.megy csak úgy kutyafuttában.
U.I: Az igazság elmondásához két személy kell.Mielõtt elkutyulódnánk, felettébb hasznos tudomásul venni: az 
       Az egyik mondja, a másik hallgatja.ebnek bizony kutya egy természete van. És ezt nemigen vethetjük a 
Támogatók: Bujkáló édeskettes.szemére. A miénkre annál inkább. Mert igaz, ami igaz. Sej, haj, 
                    Vágtázó lovasok átka.bennünk is kutyavér! És ha az elönti az agyunkat, akkor 

Könyvajánló: Lewis Perdue: Isten lányamegpróbáljuk az ebet a magunk képére formálni. Ebbõl lesz aztán a 
Az Isten lánya úgy lett megírva, ahogy minden jó thrillert kellene. kutya világ, mert õ kelme tanulékony jószág, és gyorsan a fejünkre 
Meggyõzõen megírt, tényeken alapuló fikció, amely végtelenül nõ. Mert amint a kiskutya belejön az ugatásba, máris azt csaholja: 
lebilincselõ témát ver fel. Egy nõi messiás?kutyából nem lesz szalonna, s hej édes gazdám, abból te nem eszel. 
A Magyar Dal Napja. Szeptember 11. A programsorozat, melynek Szóval eleinte esze ágában sincs úgy táncolni, ahogyan mi 
keretében az ország több településén koncertekkel, zenés mûsorokkal fütyülünk. Mert lehet, hogy a kutya feltétel nélkül szeret, nem 
várták az érdeklõdõket. Igaz, már elmúlt az idõpont, de a magyar dal feltétlenül engedelmeskedik. Erre aztán mondhatjuk, hogy az eb 
sohasem múljon el. Hallgassatok minél több magyar nyelvû dalt. Persze az kutyába sem vesz minket. A baj inkább az, hogy kezdetben nagyon 
igényes dalokra gondolok, nem a Barbie-baba stílusokra. Csupa fül.is annak tart. Épp ezért a falkavezéri státuszért meg kell küzdeni. 

Lõrik Sándor

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

V Juhász Ferencné
1927-2011 VKirály József

1932-2011

2011 OKTÓBER 2011 OKTÓBER

„A múltba nézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
A temetõ csendje ad neki nyugalmat,
Emléke szívünkben örökké megmarad.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

JUHÁSZ FERENCNÉ
(élt 84 évet)

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

                                                                    Gyászoló családok

VGólyahír: Bada Johanna - 2011. 09. 09.

Szülõk: Bada Gyula és Csemer Nikolett

Bangó Gergõ - 2011. 09. 19. Szülõk: Bada Irma Mária és Bangó József

Amikor nincs semmi…
Sokszor elõfordult már velem (és gondolom magukkal is), hogy 

megkérdeztem  valakit, jön-e az éppen aktuális falusi rendezvényre, 
mondjuk például a szüreti felvonulásra, és a válasz a következõ: 
Minek menjek, úgysincs ott semmi! Én pedig színes fantáziával 
elképzeltem, ahogy az emberek délután kettõkor ott állnak a falu 
központjában, ahol se lovas hintók, se kisbíró, se zene, se 
szõlõslányok. Merthogy a semmi ez volna. Az a semmi, amire el se 
jönnek… Ehhez képest az idei szüreti felvonuláson voltak hintók, 
meg hintón ülõk, kisbíró, meg a ,,rezes”, borverseny és fõzõverseny, 
lehetett finomakat kóstolgatni, meg szõlõ levével leöblíteni. Közben 
pár szót váltani olyanokkal, akikkel lehet, hogy csak ritkán találkozunk, 
jókat nevetni az idei szüreti beszéden, és megvitatni a mellettünk 
állóval. Lehetett látni, fiatalt, öreget, asszonyt, embert, jókedvût vagy 
zsémbeset. Egyszóval, látni lehetett, hogy él még a falu.

De szomorú, ha bele gondolunk, hogy ha évrõl évre többen 
gondolják, hogy nem jönnek, akár a szüretire, akár más rendezvényre, 
valóban nem lesz ,,ott” semmi. Mert nem lesz kinek valamit csinálni 
Aztán valakik se lesznek, hogy megcsinálják a ,,semmit” a senkinek. 
És nem tudom, akkor mondhatjuk-e egyáltalán, hogy él még ez a 
falu… Könnyen lehet, hogy néhány évtized múlva azoknak a 
településeknek a sorsára jutunk, ahol bezár a posta, majd az iskola, és 
csak vasárnap lesz mise a templomban. Persze ez nem azon múlik, 
lemegy-e az ember a szüreti felvonulásra vagy sem. De azon biztosan, 
hogy mennyire érdekli az embereket a jelen eseményei, mennyire 
élnek az adott lehetõségekkel, és mennyire képesek összefogni, ha 
errõl a kis közösségrõl van szó. Pártok csaphatnak össze a fejünk 
felett, választások érhetik egymást, de jó lenne megõrizni a 
hagyományainkban rejlõ értékeket, és a falu adta elõnyöket, a 
személyességet.

Én bizakodó vagyok. Remélem maguk is, és a következõ nagy 
,,semmin” mindannyijukkal találkozom majd.           Kaluzsa Mónika

A hónap képe
A nyuszinkat szüretire egy vendég is meglátogatta, hogy együtt 

köszöntsék a településre érkezõket. Ennek örömére még a beköszöntõ 
táblánk szövegét is átfestették. (A tréfát köszönjük az ügyes kezeknek.)

F E L H Í V Á S
KEDVES RIMÓCIAK!

Még mindig várjuk a készülõ kiadványunkhoz a rimóci szüretis 
képeket. Kérjük, a képeket minél elõbb juttassák el a Rimóci 

Kobak Egyesület tagjainak. A képek hátuljára lehetõleg írják rá
a képkészítés idõpontját (évszámát) és a képen szereplõk neveit.

Köszönettel: Vincze Nikolett

FELHÍVÁS!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 

ebben az évben is szeretnénk megjelentetni a Rimóci Újság decemberi 
számában a 2011-ben házasságot kötött rimóci fiatalok esküvõi 
fényképeit. Kérjük a fiatalokat, hogy ha szeretnék, hogy esküvõi 

fotójuk a Rimóci Újságban megjelenjen 2011. október 31-ig a 
fényképet adják le a Polgármesteri Hivatalban.

száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér FONTOS VÁLTOZÁSOK
csökkenthetõ. 
Részmunkaidõ esetén a fent meghatározott havi, heti és napi bértételt a A lakásfenntartási támogatás feltételrendszere 2011. 
munkaidõ eltérõ mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni, szeptember 01-jétõl jelentõsen módosult. A lakásfenntartási 
azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi, illetve az egy hónapra vetített támogatás rendszerszerû átalakítására az energiatámogatással 
heti és napi nettó bértétel nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítõ (szociális alapú gázár- és távhõ-támogatással) kapcsolatos 
támogatás összegénél (nettó 28.500,- Ft-nál).kormányzati döntésekkel összhangban került sor. A törvény több 
Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ ponton módosítja a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszerét, 
munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megilletõ garantált a módosítás fõbb elemei az alábbiakban foglalhatók össze:
közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidõ teljesítése eseténA jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi 
a) havibér alkalmazása esetén 78 000 forint,nyugdíjminimum 250 %-ában (71.250,- Ft) határozza meg a 
b) hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint,jelenlegi 150 % (42.750,- Ft) helyett, így a szociális gáz- és 
c) napibér alkalmazása esetén 3 590 forint.távhõtámogatás megszûnésével támogatás nélkül maradó 
A lakásfenntartási támogatás (normatív vagy önkormányzati) jogosultak többsége befogadásra kerülhet a lakásfenntartási 
igénylésével, a jogosultsági feltételekkel, a támogatás kiszámításának támogatás rendszerébe.
módjával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal munkatársai A jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejûleg eltörlésre 
ügyfélfogadási idõben további felvilágosítást, segítséget nyújtanak.       kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára 

Dr. Simon Mihály jegyzõvonatkozó elõírás. A jelenlegi szabályok szerint ugyanis a 
lakásfenntartás elismert havi költségének meg kell haladnia a 
háztartás havi összjövedelmének 20 %-át, tehát a jogszabályban 
rögzített jövedelemhatár mellett létezik egy tényleges jövedelmi 
(költség) küszöb is, ami miatt a ténylegesen jogosultak köre 
jelenleg még szûkebb, mint a jogszabályi értékhatár. A tényleges 
jövedelmi küszöb eltörlése azt eredményezi, hogy valamennyi, a 
jogszabályban meghatározott felsõ határ alatti havi jövedelemmel 
rendelkezõ család „befér” az ellátásba.
A jövedelemszámítás alapja, a jelenlegi egy fõre jutó jövedelem 
helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejezõ 
fogyasztási egység lesz, amely reálisabban jeleníti meg az adott 
háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a 
kiadások a háztartás tagjai számának emelkedésével nem egyenes 
arányban növekednek.
A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a 
háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet 
kifejezõ arányszáma, ahol
a) a háztartás elsõ nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás elsõ és második kiskorú tagjának arányszáma 
személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma 
tagonként 0,7.
Ha a háztartás a fenti a)c) pontja szerinti tagja magasabb összegû 
családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 
vagy a fenti d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb 
összegû családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe 
vett arányszám 0,2-del növekszik.
A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése 
érdekében a módosítás két további alapvetõ intézkedést vezet be. 
Az egyik a lakásfenntartási támogatást igénylõk vagyoni 
helyzetének vizsgálata, mellyel kiszûrhetõk a támogatást nem 
jogszerûen igénylõk. A másik pedig annak elõírása, hogy a 
támogatást elsõsorban természetben kell nyújtani, így a támogatott 
valóban az ellátás céljának megfelelõ módon kapja a támogatást. 
2011. szeptember 1. napján hatályba léptek továbbá azok a 
jogszabályi változások, amelyek a közfoglalkoztatás támogatási 
rendszerét alapvetõen megváltoztatták, egyidejûleg a minimálbérre 
vonatkozó eddigi szabályozást is jelentõsen átalakítják.
A teljes munkaidõben foglalkoztatott közfoglalkoztatott 
részére megállapított közfoglalkoztatási bér a szakképesítést és 
középfokú iskolai végzettséget nem igénylõ munkakör betöltése 
és teljes munkaidõ teljesítése esetén:
a) havibér alkalmazása esetén 57 000 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 13 120 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2 624 forint.
Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények száz 
százalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a 
közfoglalkoztatási bér kötelezõ legkisebb összege 57 000 forint. A 
teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a 
közfoglalkoztatási bér növelhetõ. A teljesítménykövetelmények 

                 ÁLLÁSHIRDETÉS

A TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014 azonosítószámú, „Legyen jobb a 
gyerekeknek Rimócon” címet viselõ pályázati projekt keretében Rimóc Község 
Önkormányzata pályázatot hirdet gyerekház vezetõ munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
·  határozott idejû, teljes munkaidõ, heti 40 óra
Munkakörhöz tartozó feladatok, felelõsségek: 
·  felelõs a gyerekház magas színvonalú mûködéséért,
· a gyerekház nyitvatartási idejében jelen van és a gyerekház munkatársainak 

munkáját irányítja,
· irányítja a családokkal való munkát, a heti team-megbeszéléseket, a gyerekház 

dokumentációs tevékenységét, a gyerekek megfigyelésére és 
állapotfelmérésére vonatkozó tevékenységeket,

· a fejlesztõ szakember által készített fejlesztési terveket ismeri, a házban folyó 
munkát annak megfelelõen végzi, munkatársai tevékenységét ennek 
megfelelõen irányítja,

·  kapcsolatot tart a gyerekház kötelezõ partnereivel: a védõnõi és gyermekjóléti 
szolgálattal, a helyi óvodával,

·  vezeti a gyerekház heti és havi rendszerességû team-megbeszéléseit,
· szaktudásával hozzájárul az általa vezetett gyerekház, illetve a közeli 

településeken mûködõ gyerekházak tevékenységéhez,
·  mentorral együttmûködve értékeli és fejleszti a gyerekház tevékenységét,
·  részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott képzéseken.
Pályázati feltételek:
· felsõfokú pedagógiai és/vagy egészségügyi és/vagy pszichológusi és/vagy 

bölcsõdei szakgondozói/gondozói szakképzettség, 
·  2 év szakmai gyakorlat
Munkavégzés helye: 
·  Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház (3177 Rimóc, Akácos út 1/b.)
A pályázathoz benyújtandó iratok:
·  a végzettséget igazoló okirat másolata,
·  a pályázó szakmai életútját bemutató szakmai önéletrajz,
· a pályázónak a munkakörre, a gyerekház irányítására vonatkozó szakmai 

programja,
· nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes 

adatainak a pályázat elbírálásában részt vevõk általi megismeréséhez 
hozzájárul. 

A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:    2011. október 10.             
A pályázatot zárt borítékban Beszkid Andor polgármester - 3177 Rimóc, Madách tér 1 -

részére kérjük megküldeni. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ 
Beszkid Andor polgármestertõl a 06-30/749-1437 telefonszámon.
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Azt, hogy a szavazáskor a közgyûlés Megyei Közgyûlés Elnökétõl vehettem át az A díjjal kapcsolatban Beszkid Andor 
egyhangú volt, csak késõbb tudtam meg. elismerést. A szép ünnepségen a délutáni polgármestert kérdeztem:
Elgondolkodtató. Nem tudom, hogyan színpadi fellépõk között ott volt Margit néni - Tudta, hogy jelölték a díjra?
értékeljem, hisz nem tudom, milyen gyakran (Holecz Istvánné) is, így Rimócot ketten Nem, nem tudtam róla. Talán jobb is így, mert ha 
fordul ez elõ. képviseltük ott azon a napon.tudom, hogy jelölnek, nyilván foglalkoztatott 
- Milyen volt, hogyan zajlott a megyenapi - Mit kapott, és hogyan néz ki maga a díj?volna a gondolat, nyugtalanított volna a 
ünnepség? Egy szép oklevélben és egy mûvész által várakozás és az esetleges elutasítás vélhetõen 
Az V. Nógrádi Megyenap Rétságon került megálmodott bronz plakettben testesül meg rosszul esett volna.
megrendezésre. Ügyesen megrendezett nap maga a díj. Mindkettõ szépen megformált, a - Jelölték már esetleg korábban is?
volt. A díjátadó ünnepségre az ökumenikus megye címerével díszített igazi bõrbõl készült Nincs hivatalos tudomásom róla.
Isten-tisztelet után került sor, a Mûvelõdési tartóban került átadásra. A díj mellé közel - Mit szólt hozzá, mikor értesítették róla, 
Házban. Versek, köszöntõk, kamarazene tette nyolcvanezer forint pénzjutalom is jár, melyet hogy Ön kapja meg a díjat? (ha jól hallottam, 
még emelkedettebbé a hangulatot a díjak jótékony célra kívánok fordítani.

egyhangúan fogadták el a jelölését).
átnyújtása elõtt. A díjazottakat egyenként Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre! A Nehéz leírni azt az érzést, ami eluralkodott 
szólították a színpadra. Én harmadikként Rimóci Újság szerkesztõinek nevében rajtam akkor, amikor elolvastam az egyik 
kerültem sorra. Becsó Zsolt Úrtól, a Nógrád gratulálok a kitüntetéséhez!  Mócsány Georginabarátom sms-ét, amelyben értesített arról, 

hogy a közgyûlés nekem ítélte ez évben a 
Szontágh Pál díjat. Szakmai berkekben ez egy 
igen magas elismerésnek számít. Néhány 
pillanatig nem is igazán tudtam felfogni. 
Aztán jó érzés fogott el. Olyan, mint amikor 
például megtudja az ember, hogy egy nehéz, 
fontos vizsgája kiválóan sikerült és ezért még 
külön meg is dicsérik. Aztán az jutott 
eszembe, mivel érdemeltem én ki ezt az 
elismerést? Hisz nem csináltam egyebet, 
csak tettem a dolgom, amit elvártak tõlem. 
Aztán az, hogy most aztán már igazán 
igyekeznem kell, hogy a jövõben is 
megfeleljek a díjnak!! És hasonló gondolatok 
követték egymást hosszan, váltakozva.

Nógrád Megye Szontágh Pál Díjával tüntették ki Rimóc polgármesterét
A szeptember 17-én lezajlott Rimóci Szüreti rendezvényen biztosan feltûnt pár embernek, hogy nem Beszkid Andor nyitotta meg a 

fõzõversenyt, és egy ideig nem is lehetett õt ott látni. A polgármester úr igazoltan volt távol, az V. Nógrádi Megyenapon vett részt, Rétságon.
A megyenapi ünnepségen került sor a „Nógrád Megye Díszpolgára” és más megyei kitüntetõ címek adományozására is. Beszkid 

Andor polgármestert az ünnepség keretén belül Szontágh Pál Díjjal tüntették ki.
A Nógrád Megyei Önkormányzat 1992-tõl évente a megyenapon adományozza oda a „Nógrád Megye Szontágh Pál Díját” az arra 

érdemes személyeknek. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének rendelete szerint „Nógrád Megye Szontágh Pál Díja 
adományozható egyéneknek és közösségeknek a közéletben, a közszolgálatban és a gazdasági életben elért kimagasló teljesítményekért, a megye 
szellemi, anyagi értékeinek gyarapítása során kifejtett példás tevékenységekért.”

Községünk polgármestere több mint 20 éve szolgálja Rimócot az élet számos területén, legyen az kultúra, hagyományõrzés, 
oktatás, turisztika, sport, környezetvédelem, vidékfejlesztés, munkahelyteremtés, munkahelymegõrzés. Munkájának, hozzáértõ 
irányításának köszönhetõen polgármesterünk több térségi társadalmi és gazdasági szervezet aktív tagja is, így fejlõdik 
folyamatosan nemcsak településünk, de közremûködésével térségünk, megyénk is.

A díjjal együtt kapott oklevélNógrád Megye Szontágh Pál Díja

Szoldatics Jácint lett. Pókerben a bajnokság nagy esélyese, Ifjúsági Egyesület - Szeptember Csizmadia Ádám szerezte meg a második helyért járó 4 pontot, 
így még jobban leszakadt az üldözõ bolytól. Harmadik Molnár Egyesületünk is pályázott a Nemzeti Civil Alapprogram 
Ákos lett. A pontösszesítõ szerinti jelenlegi sorrend a támogatására, amit siker koronázott. A megítélt összeget 
következõ:lehetõségeink szerint beosztottuk és szabadtéri fõzéshez 

Biliárdszükséges eszközöket (bogrács, gázégõ, gázpalack, pavilon) 
valamint egyesületi egyenpólót vásároltunk rajta. Vincze Zsolt         - 40 pont

Mi is neveztünk a szüreti fõzõversenyre, szilvás gombócot 
Horváth István    - 36 pontkészítettünk. A megnyert NCA pályázatnak köszönhetõen 

egyesületünk most már saját eszközökkel (nem kellett Szoldatics Jácint - 17 pont
kölcsönkérni), és egységes pólóban jelenhetett meg a 

Pókerrendezvényen. Elmondhatjuk, hogy rossz szót nem hallottunk a 
szilvás gombócunkkal kapcsolatban, és bár nem sikerült Csizmadia Ádám  - 27 pont
dobogós helyet szerezni vele, elégedettek voltunk a kóstolók 

Csizmadia Tamás - 15 pontvisszhangjával, a kóstoló és étkezési jegyek számával. Az 
egyesület néhány tagja idén is gondoskodott arról, hogy a Percze Gábor        - 14 pont
felvonulásba egy kis humor is kerüljön, úgy gondoljuk ez 

A pontok jelenlegi állása alapján látszik, hogy biliárdban sikerült. Jövõre szeretnénk újra indulni, valamilyen díjat nyerni, 
már csak Zsolti és István küzd az elsõ helyért, pókerben pedig és a felvonuláson még többen részt venni.

A II. Póker- és Biliárdbajnokság szeptemberi, 9. fordulója az egyértelmûen Ádám a favorit év végére, bár matematikai esélye 
idei harmadik duplázást hozta magával, Horváth István mindkét még több versenyzõnek van, de innentõl inkább már csak a 
versenyt meg tudta nyerni, mindkét kategóriában 6 pontot második, harmadik helyekért megy a harc.
szerezve ezzel. Biliárdban második Vincze Zsolt, harmadik Az egyesület nevében  Bablena Ferenc

belecsöppentünk a karácsonyba. Volt ott álló, fejjel lefelé Elutaztunk Szentendrére lógó, fehér, színesen díszített fenyõfa. Angyalok, különféle 
díszek, csengettyûk,karácsonyi nyúl, de még az ördög is. Reggel a nap még gondolkodott, hogy elõbújjon, vagy a 
Miközben megcsodáltuk, akár vásárolhattunk is egy kis felhõk mögül kövesse a mai nap eseményeit;  2011. 
ünnepi ajándékot. augusztus 30. napján kedden, amikor a kiszenekar tagjai 

Újabb séta után megnéztük a Marcipán múzeumot. Ami beültünk a rimóci falubuszba, Szabó Jancsi  mögé szépen 
ott látható az csodálatos, marcipánból készült remek mûvek. sorba és lassan, komótosan elindultunk úti célunk felé. 
Gratulálunk a készítõiknek. Érsekvadkerten Balázs Csilla is beállt a csapatba, finom sós 

Elindultunk a Duna partra, ott aztán jókedvûen, egy két sütivel felpakolva. Már majdnem 10-et ütött az óra mire 
nótával töltöttük el az idõt, ugyanis a kiszenekar mottója: Szentendrére értünk. 
"nem a hely számít, hogy hol vagyunk, hanem hogy együtt Aki már járt itt bizonyára elgondolkodott azon, hogy ezt 
legyünk". a helyet az Isten jó kedvében teremtette. - A török kiûzése 

A hazautazás hál'Istennek, nagyon vidámra sikerült, volt után, a várost a magyarok mellett szerb, dalmát, szlovák, 
móka, kacagás, dalolás na és persze tánc. német és görög telepesek népesítették be újra a XVIII. század 

ui.: Megköszönjük a polgármester úrnak, hogy folyamán. S õk mindannyian, saját kultúrájukkal, 
utazásunkhoz a falubuszt biztosította! szokásaikkal, vallásukkal alakították Szentendre sok- színû 

(Ez a kirándulás nem jött volna létre, ha Szabó Moncsika egyedi hangulatát. 
ki nem találja, neki is köszönjük!)Kirándulásunk elsõ állomása a CAPRICE Gyémánt 

A rimóci kiszenekar nevében: Percze TibornéMúzeum, tulajdonképpen gyémánt manufaktúra, ahol 
készítenek és forgalmaznak különféle ékszereket, 
drágaköveket, féldrágaköveket, aranyat és ezüstöt. Elõadást 

hallottunk, kisfilmet néztünk az ékszer készítés 
történetérõl, fejlõdésérõl. 

Következõ program: séta a Dunakorzón. A nap 
ragyogóan sütött, a felhõket maga mögött hagyva. 
Elérkeztünk a Péter-Pál katolikus templomhoz. A helyiek 
Csiprovacskának is nevezik, a város legnagyobb temploma. 
1000 ülõ hellyel 200 álló hellyel, látványos dombormû 
keresztúttal várja látogatóit. Miután a templom elõtti téren 
kicsit meg- pihentünk, megnéztük a Szerb-Ortodox 
Múzeumot s a Görögkeleti Püspöki Székesegyházat. A 
Templomot értékes barokk, rokokó alkotások, ikonok, 
faragott kapuk, csiszolt üveg csillárok díszítik. Lenyûgözõ 
látvány. 

Hangulatos, dunaparti vendéglõben ebédeltünk, Balázs Csilla, Mákos Lászlóné, Szabó János, Perczéné M. Gyöngyi,
beszélgettünk. Közben csatlakozott hozzánk Balázs Zsuzsi, Balás Zsuzsanna, ifj. Beszkid József, Percze Tiborné,
õ munka után jött, Budapestrõl. Szép István Miklósné, Szabó Mónika, Vincze Ildikó

A képrõl hiányoznak: sajnos nem tudtak eljönni a kirándulásraAmi ezután következett, olyat nem lát mindennap az 
Vinczéné Hurják Mónika, Mócsányné Tóth Anita, Jusztin Violettaember, ha csak nem jár Szentendrén. Augusztus végén 

magunk. Mérgezzük a szomszédot, a rokonainkat és saját magunkat is! De miért? HA KEDD VAN, AKKOR EZ BELGIUM!
Itt az idõ! Gondolkodjunk! Védjük a környezetünket, a természetet, Ugye ismert a címben idézett mondás? Kicsit adaptálva a rimóci helyzetre 

magunkat! azt kellene mondanunk: ha szerda és füst, akkor ez Rimóc. És ez így van! 
Beszkid AndorNéhány héttel ezelõtt szerda este Hollókõ irányából érkeztem Szécsénybe. Az 

DRÁGA ANYAFÖLDun. Kerekdomb mögül kibukkanva automatikusan Rimóc irányába fordítottam 
Bizony igaz. Nem olcsón lehet ma földhöz jutni. Átlagos AK értékû föld a fejem. Hihetetlen volt a látvány. A gyenge keleti szél Varsány irányába fújta a 

hektárjáért a környéken akár háromszázezer, négyszázezer forintot is elkér egy-füstfelhõket, melyek úgy takarták a falut, hogy egyetlen háza sem látszódott. 
egy tulajdonos. Sokan a keskeny szíjparcellájukhoz a szomszéd földjét Mint egy háborús jelenet a középkorból, mely az ellenség által feldúlt és 
igyekeznek megvásárolni. Vannak olyanok is, akik vásárlás helyett a használat felgyújtott, majd magára hagyott települést mutat be. Elgondolkodtató volt. Ez 
során igyekeznek kicsit túlterjeszkedni a határokon. Egy kicsit jobbra, egy kicsit volt a célja a képviselõ-testületnek, amikor megalkotta azt az ominózus 
balra, aztán máris 20 cm-el szélesebb a parcella. Évente csupán 20 cm és nem is rendeletet, amely a kerti hulladék és az avar égetést korlátozta a hét egy 
sok év kell hozzá, máris akár 100 négyzetméterrel megnõtt a területünk.napjára? Nem, nem hiszem! A rendelet azért született, hogy a hét napból 6 nap 

Ilyenek vagyunk.füstmentes legyen. De a rendelet sehol sem írja elõ, hogy ha eljött a szerda, 
Érdekes, hogy ez a törekvés, ez a több földet birtokolni vágyás nem áll meg a minden rimócinak kötelezõ lenne tüzet gyújtania a kertben. (Én legalább is 

temetõ kerítésénél. Nem számít, hogy megszentelt, kegyeleti helyrõl van szó, mi nem találtam!) Mégis nagyon sokan így értelmezik. Talán még arról is 
nem hazudtoljuk meg magunkat. Foglalunk itt is. Jobbról is, balról is. Ahonnan csak megfeledkeznek, amit egyébként „normális napokon” nagyon is jól tudnak, 
lehet. És hogy ez megmásíthatatlan legyen, biztosra megyünk. Betonozunk. hogy a fû, fa, avar akkor ég jól, ha száraz.. 
Bebetonozzuk jogunkat, szerettünkkel együtt. Ha véletlenül jobbra, balra nem De fel kell tenni a kérdést! Ezek az anyagok nem lennének sokkal inkább 
tudunk terjeszkedni, az ég felé törekszünk, hogy akkor már legalább magasabb hasznosak a kert tulajdonosainak, ha mondjuk, például komposztálnánk. Vagy 
legyen a mi építményünk. Aki pedig erre jár, bukdácsoljon csak velünk együtt.elfelejtettük szüleink, nagyszüleink kertje végében a „ganajrakást”. Bizony 

Kedves rimóciak! A temetõben is vannak szomszéd jogok. És sajnos itt is nem volt az más, mint amit a mai nyelvezetben komposztálásnak neveznek. 
igaz a mondás: „Rossz szomszédság, örök átok” Hogy ne így legyen, csak Csak most ez tudomány, akkor pedig természetes volt, mert mindennek meg 
rajtunk múlik. Tegyünk érte, hogy a mi lelki békénk is meglegyen akkor, amikor volt a helye és minden dolog az ember javát szolgálta.
valamelyik szerettünk sírjánál érte fohászkodunk!                       Beszkid AndorManapság nem az ellenség dúlja fel a falut és árt az itt lakóknak. Megtesszük mi saját 
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ISKOLAI HÍREK
TANÉVNYITÓ

A felavatott elsõ osztály

A mesenap - szeptember 30.
Iskolánk néhány éve csatlakozott ahhoz a felhíváshoz - Benedek 

Elek születésnapja, a mese napja -, mely arról szólt, hogy mesével 

emlékezzünk és tisztelegjünk a nagy meseíró és mesemondó elõtt.

Azóta, ezen a napon színes, változatos programokkal 

kedveskedünk tanulóinknak, óvodásainknak. Vannak állandó elemek 

is és igyekszünk minden évben újakat is bevinni remélve, hogy 

egyre többen fognak kezükbemeséskönyvet és olvasnak. A mesék 

nemcsak a gyerekkor kísérõi, hanem nagyon sok tanító mese szól a 

felnõtteknek is rengeteg tanulsággal, bölcsességgel, és ezek akár 

segítséget is nyújthatnak számunkraamindennapi problémáinkban 

történõ eligazodás-ban, azok megoldásában.

Ebben a tanévben szeptember 30-án pedagógusok, civil 

szervezetek tagjai, intézményvezetõk mesélnek ismét 

óvodásoknak, kisiskolásoknak. Meseíró versenyt is hirdettünk a 

felsõs diákok körében; 5 elõre meghatározott meseelem köré kell 

a pályázóknak történetet kerekíteni. Ezeket egy mesezsákba 

fogjuk gyûjteni, amit majd a késõbbiekben újra elõveszünk talán 

egy mesenapon, vagy akár sok év múlva érdekes színfoltja lehet 

egymegszervezett osztály-találkozónak. A program szeptember 

29-én a mesedélutánnal indul, amikor a felsõs tanulók mesélnek az 

alsósoknak, és lehetõség lesz a gyerekek által írt alkotások 

bemutatására is. Természetesen nem marad el az sem, hogy a 

mesékhez szabadon választottan meseillusztrációt készítünk, 

melyek az épületekben kerülnek elhelyezésre.

2011-ben mi így ünnepeljük a mese napját.

Kedves Szülõk, Felnõttek! Olvassanak Önök is minél több mesét 

gyermekeiknek, unokáiknak az õ és saját örömükre!

Kiss Józsefné igazgató

A Vagány Nyulak újra Rimócon
Nem vagyok a szavak embere, ezért csak reménykedem 

abban, hogy a következõ írásban sikerül Rimóc falu keltette 
érzelmeket kifejezni.

A „Vagány Nyulak” egy, gyerekeknek kosárlabdát tanító 
kosárlabda szakosztály, Budapesten. Több éve ez a nevünk, 
ezért csak a véletlen mûve, hogy ez ennyire összevág a híres 
Rimóci Nyúllal.

Tavaly a sors kiszámíthatatlansága hozott minket Rimócra, 
idén már ide terveztük az edzõtábort.  Miért is?

Számomra Magyarország a legszebb. Ebbõl adódik, az 
országban legszebb falu egyben a világ legszebb faluja is.

Mitõl szép egy falu? Ha szép a természeti környezete, szelíd 
dombok, hegyek veszik körül, átfolyik rajta patak, a szemnek 
megnyugtató nézelõdni a féltávol felé.

Ha szép az épített, mesterséges környezete, az épületek, 
házacskák beleillenek a tájba, "odavalók". Ha mindez együtt 
van, az a falu már versenyezhet a legszebb falu címért, de ez 
kevés. A falu szelleme, a benne élõ emberek lelke adja azt a 
többletet, ami igazán széppé teszi Rimócot. A múlt tisztelete, 
a tradíciók ápolása lenyûgözõ.

 Falumúzeum, Babamúzeum, Fõkötõmúzeum.
Elfogult vagyok. Az édesapám szobrászmûvész volt, 

szeretem a köztéri szobrokat, emlékmûveket. Rimócon minden 
számomra fontos történelmi eseményre találunk emlékeztetõt, 
világháborús hõsökre emlékezõt, Trianonra figyelmeztetõt, 56-
os forradalomnak tisztelgõt. Szent Erzsébet, Petõfi Sándor.

Elnézést, ha valamit kihagytam.
Két nyár három hete alatt nem tudtam pontosan 

összeszámolni a gyönyörû, mûemlék-épületnek beillõ házak 
számát. Porta elõtt székely kapu, virágok a kertekben, a házak 
elõtt az utcákon is. Mindenhol a gondozott vetemény, ebben 
az idõszakban a paradicsom érése volt a leglátványosabb.

 Mi kell egy jó edzõtáborozáshoz? Megfelelõ létesítmény az 
edzéshez, jó ellátás, jó szállás. Rimócon minden feltétel adott 
ehhez. A vendégház minden kényelmet biztosít, kultúrált, 
magas színvonalú, a célt tekintve luxus. Az ebédet ebben az 
évben a nevünkhöz is méltó Nyulacska Óvodában kaptuk, 
ahol az asszonyok nagyon jól fõznek, nemcsak a húst, 
zöldséget, krumplit teszik bele az ételekbe, hanem a szívüket 
is. A pesti hamburgeren és egyéb mûételeken felnövõ 
gyerekek is élvezettel fogyasztották, s az otthoni napközis 
menzán alig evõk is hirtelen nagy étvágyúak lettek. A 
sportcsarnok az edzésekre tökéletes, jól lehet benne tanítani.

Mint említettem, tavaly is itt, Rimócon készültünk. Az itt 
elvégzett munka volt az alapja a Pest megyei bajnokság 
legkisebb korosztályában - 2000-es születésûek - nyert 
bajnoki címünknek. Nekem edzõként 12 év után sikerült újra 
bajnokcsapatot formálni, pedig hosszú pályafutásom alatt sok 
jó képességû, a késõbbiek során a válogatottba is eljutó 
tanítványom volt. Az elmúlt évben kitûnõen éreztük 
magunkat, nagyon jól sikerült a felkészülés. Az új sikerek 
Rimócon gyökereznek.
Tavaly vendégségbe jöttünk Rimócra. Idén haza.      Andrási Balázs

Kedves Gyerekek!

Kedves Szülõk!
A Szent István Általános Iskola 

papírgyûjtési akciót hirdet!

Bármilyen papírt, kartonpapírt, 

újságpapírt (színes vagy fekete-fehér) 

régi könyveket, füzeteket stb. lehet 

gyûjteni, melyeket összekötve az iskola 

mindkét épületében le lehet adni.

Az elszállítás várhatóan novemberben 

történik!

Tegyünk együtt a környezetünkért!

ISMÉT PAPÍRGYÛJTÉS

Kedves 
Gyerekek!

Újra indul a REÁL 
élelmiszereken található

„Forgalmazza:
Reál Hungária Kft…”

feliratok gyûjtése!

Gyûjtési határidõ:
2011. december 31-ig

2011 szeptember 18-án, Kisasszonynap ünnepén Hasznoson az Idõsek Klubja dolgozói az idõsekkel és hozzátartozóikkal

Közmunkások kirándulása Szentkútra és Fallóskútra

Nagy örömmel fogadtuk, mikor megtudtuk, hogy mi is elmehetünk 

kirándulni a rimóci kisbusszal, mint a többi intézmény dolgozói. 

Szerettünk volna már elõbb is a Szentkúthoz elmenni, de sajnos mikor 

lehetõségünk lett volna, a munkák miatt nem tudtunk. 

Szeptember 8-án reggel 9 órakor a Szociális Bolt elõl indult a kis 

csoport. Jó kedéllyel, beszélgetéssel telt el az alig 1 órás út. 

Megérkezésünk után megbeszéltük, mikor találkozunk, majd volt aki a 

szentgyónását végezte el, volt aki sietett megvenni az ajándékot, 

hogy a szentmisén azt megszenteljék. Részt vettünk a nagymisén és az 

azt követõ körmeneten. Az áldás után kisétáltunk a szépen kialakított, 

felújított forráshoz. Mindenki megcsodálta, majd vízvételezés után 

elindultunk az autóbuszhoz. Visszaúton még megnéztük a kálváriát, a 

rimóciak által támogatott, felújított stációt. Indultunk hazafelé, s 

közbe szóba került, hogy Fallóskúton is milyen szép kegyhely van. A 

hazaút helyett irány a Mária kegyhely! Sokunkat nagyon meglepett a 

hely csendje, nyugalma és szépsége. Éreztük lelkünkben a Szûzanya érintését! Imádkozás és a hely feltérképezése után búcsút 

vettünk a mátrai fák között megbújó kis templomtól. Kicsit fáradtan, de lelkiekben felfrissülve tértünk az esti órákba haza.

Köszönet mindenkinek, akik lehetõvé tették ezt a szép kirándulást!                                                  Dobiásik Ferencné és Király Antalné

hanem arra illesztett gömbben végzõdik. A bejárat ÖRÖKSÉGÜNK fölötti kis Mária szobor ragasztott, új fülkét kapott a 
régi lemezfedés helyett. Fölötte a két torony közé Újabban nagyon sokszor és különbözõ helyeken 
központosan a vízszintes részen, egy (a rimóci találkozunk a gondolattal, hogy õseink örökségét 
temetõben feleslegessé vált) kehely került veszni hagyni vétek, annak ápolása és unokáinkra 
elhelyezésre. A harangtorony ablakai szintén hagyományozása szent kötelességünk. 
ragasztott keretet kaptak, ami alá beépítésre került Önkormányzatunk egyetértve ezzel a gondolattal 
egy, a korábbinál sûrûbb szövésû drótháló a lepkék sietett segítségére a „sipeki úti” fogadalmi kápolnát 
és más bogarak ellen. A falak és a nyílászárók a kezelõ családnak, akik kérték, hogy az idei Kisasszony 
fölösleges régi felületkezelés eltávolítása után napi búcsúra való rendbetételben segítsünk.
kijavításra, és újra festésre, ill. mázolásra kerültek. A kápolna állapotának szemrevételezése után 
Dolgozóink kitakarították a kápolna környékét is, egyértelmû volt, hogy egy kisebb felújításra van 
hogy méltó helyszínné legyen a búcsú idejére.szükség. Meghatároztuk az elvégzendõ feladato-
A felújításra felhasznált anyagok összköltsége kat, a végrehajtás pedig Virág Lászlóra és a 
65.350 Ft, a ráfordított összes idõ 238 óra. közmunkás szakemberekre hárult. 

A mellékelt kép talán nem tudja hûen bemutatni Ezúton is köszönöm a munkálatokban résztvevõ 
milyen lett a fogadalmi kápolnánk, ami megújult dolgozóknak, hogy jó javaslatokkal, nagyszerû 
kívül-belül. ötletekkel és nagyon pozitív hozzáállással végezték 
Néhány változásra azért érdemes felhívni a figyelmet. a feladatot. Isten áldja meg munkájuk eredményét 
Az épület körül egy beton vízelvezetõ épült annak és õrizze meg soká az utókor számára!
érdekében, hogy a hegy felõl lefolyó víz ne áztassa Megújult kápolnánk figyelmeztessen minket is a 
tovább a falakat (A felújítást megelõzõen már folyamatos megújulás szükségességére, legyen 
belülrõl is mállott le a vakolat.) A két kis torony jobbról szemünk embertársaink szükségleteinek észre-
és balról teljesen újjá épült. Tetejük nem csúcsban, vételére is!                  Beszkid Andor polgármester

A közmunkások egy csoportja

A felújított kápolna
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

„Egy tál dödölle, 

ettél bel le…?”

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 

beneveztünk a IV. alkalommal megrendezett 

szüreti fõzõversenyre.

Az eddigi években segítségünkre voltak az 

óvoda konyhai dolgozói is, most azonban csak az 

óvó nénik és a dajka nénik ragadtak fakanalat.

A menü kiválasztásakor szem elõtt tartottuk, 

hogy helyi sajátosságú étel legyen, így döntöttünk 

a szilvalekváros mákos-grízes „ dedelle” mellett.

Csapatunk nagy lelkesedéssel készült erre a 

napra és hozta a kis batyuját a szüreti mulatságra.

Fõzés közben töklámpás faragó versenyre is 

sor került. Büszkék voltunk arra, hogy a zsûri 

nekünk ítélte az I. helyezést.

Jó hangulatban telt el a délután, mindenki 

kivette részét a munkából, aminek aztán meglett az eredménye, hiszen III. helyezést ért el a Nyulacska Óvoda.

Nagyon örültünk neki, ugyanis arany és ezüst fakanalat már szereztünk, a sorból már csak a bronz hiányzott. Sokan 

megkóstolták a fõztünk és a nap végére az összes  „dedellénk” elfogyott.

Befejezésül kérdezzük kedves olvasó :  „… ettél belõle ?”

õ

Hetente két nap logopédiai fejlesztés történik, melyet Tanévkezdés
Balázsné Szõke Anikó vezet. Délután heti egy alkalommal 
lehetõség van fociedzésre (ovifoci). Helye a sportcsarnok, az 

Szeptember 1-vel elkezdõdött a 2011-2012-es nevelési év. 
edzést Vincze Barna tartja. Minden hétfõ délután a 

Három csoporttal, amit azért is szeretnék hangsúlyozni mivel 
nagycsoportban és a középsõ csoportban hitoktatás folyik. 

hónapokig fenn állt annak a lehetõsége, hogy finanszírozási 
Hitoktató Balázs Jánosné. Gyermek számítógéppel is 

problémák miatt az óvodai csoportok száma kettõre csökken. 
rendelkezünk (kakaó biztos) melynek alkalmazása a nagy 

Minden felvételi kérelemnek eleget tudtunk tenni, sõt 
csoportban történik meghatározott ütemterv szerint. 

évközben is folyamatosan tudjuk fogadni az újonnan beíratott 
A 70 gyerekbõl 52 gyermek halmozottan hátrányos 

gyermekeket. A törvényi változások lehetõvé tették, hogy 2 és 
helyzetû. Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség 

fél évet betöltött gyermekek is óvodai ellátásban részesüljenek.
ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés során jelentõsen  

Az óvoda gyermeket fogad reggel 7 órától délután 16.30-ig. 
csökkenteni tudjuk. A gyermekeket 4 éves korban DIFER 

A nyitva tartással kapcsolatban a szülõi igényeket felmértük, és 
mérõeszközzel felmérjük, majd egyénre szabott fejlesztõtervet 

annak megfelelõen alakítottuk ki.
készítünk.

Ebben az évben a csoportlétszámok és beosztások a következõ Lehetõségeinket figyelembe véve célunk gyermekek 
képen lettek kialakítva: szociális helyzetébõl fakadó hátrányok csökkentése. Ezért az 

elmúlt években a szülök anyagi terhelését csökkentve: párnát, -   Alma csoport (nagy csoport): 24 fõ
ágynemût, törölközõt, ruhazsákot, tornazsákot szereztünk be.       Óvónõ:   Pásztorné Percze Gyöngyi
Ezek mosása, tisztán tartása is az óvodában történik.       Dajka:     Tóth Lászlóné
Napközben háromszori étkezést biztosítunk a gyerekeknek: -   Cseresznye csoport (kis-középsõ csoport): 24 fõ
reggeli, ebéd, uzsonna. Ennek térítési díja 265Ft/fõ/nap. A              Óvónõk:  Király Marietta
családok nagy részében a felnõttek munkanélküliek vagy                             Molnár Lászlóné
segélyen élnek, jövedelmük kevés ezért az étkezésért csak õt              Dajka:     Jusztin Béláné
szülõ fizet.

-   Körte csoport ( kis csoport): 22 fõ Nagy figyelmet fordítunk az intézményi nevelésbe való 
             Óvónõk:  Virágné Csábi Adrienn beilleszkedésbe, elfogadásra és együtt mûködésre. A szülõk 

              Kiss Renáta bevonása az óvodai programokba elengedhetetlen. Minden 
     Dajka:    Balázs Tiborné alkalmat megragadunk, hogy meggyõzzük a szülõket arról, 

Közel azonos korú gyermekek kerültek egy csoportba. A hogy mennyire fontos a rendszeres óvodába járás és a 
gyermekek nagy többsége reggel 8 órától délután 16 óráig veszi naponkénti megfelelõ foglalkozás gyermekükkel.

30 30 igénybe az ellátást, ezért 7-7 óráig és 16-16 óráig a csoportok A családokkal együtt közösen remélem elérjük, hogy 
összevontan mûködnek. Napirendünket rugalmasan alakítjuk, a minden gyermek 6 évesen, iskolaéretten kerül majd az elsõ 
délelõtt folyamán szervezzük a kötött és kötetlen osztályba.                                                          Molnár Lászlóné
foglalkozásokat, tevékenységeket és egyéni fejlesztéseket.                                                                                   óvodavezetõ

300. évfordulóját ünnepelte a Váci Hétkápolna

A jelentõs múlttal és hagyományokkal rendelkezõ Váci Hétkápolna búcsú az idén is megrendezésre került amely, 

2011.szeptember 11-én ünnepelte 300. évfordulóját. A körmenet 9 órakor a Székesegyháztól indul a Hétkápolnáig. A 

körmenetet a Rimóci Rezesbanda kísérte valamint a szentmisén is közremûködtek, mint zenekar.  Az ünnepi szentmisét dr. 

Beer Miklós váci megyés püspök mutatta be, amelyen több száz ember vett részt. A mise után kisebb agapéra vártak 

bennünket. Köszönet Rimóc Község Önkormányzatának, hogy lehetõvé tették részvételünket ezen a szent rendezvényen.

    Varga Norbert

§ A Szent Gyermekség Mûvet Charles de Forbin- Janson BEVEZETÕ HELYETT
püspök alapította, hogy missziós lelkület alakuljon ki a  A falunapi forgatagban járva-, kelve benéztem az „uniós 
gyermek szívében, és segítség rászoruló társaikat.pavilon” alá is, ahol többek között egy számomra eddig 

§ A Szent Péter Apostol Mûvet Jeanne Bigard asszony ismeretlen szervezet aktivistái adományokat gyûjtöttek. Az 
alapította, hogy erõsödjön és növekedjen a missziós- és adományokért cserébe apró ajándékokat adtak.
bennszülött papság képzésének támogatása.Beszélgetésbe kezdtünk és a végén abban maradtunk, hogy a 

§ A Missziós Unió Mûvet P. Boldog Paolo Manna alapította, RIMÓCI ÚJSÁG következõ számában röviden ismertetjük a 
hogy a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a papi Pápai Missziós Mûveket. Ez következik most.        Beszkid János
és szerzetesi missziós hivatások száma. 
Az új missziós áramlat Magyarországra is hamar eljutott. 

A PÁPAI MISSZIÓS MÛVEKRÕL… Az 1926- ban megjelent Évkönyv az egyes egyházmegyékben 
Gyakran kérdeznek minket a Pápai Missziós Mûvekrõl, kialakult virágzó missziós életrõl számol be. A papság nagyrésze 

hogy milyen szervezet ez, mi a feladata, és hogyan csatlakozott a Missziós Unió Mûvéhez, az iskolákban és a 
kapcsolódik az egyházhoz? Jézus Krisztus, az „elsõ plébániákon felnõtt- és gyermek missziós ima- és segítõ 
misszionárius”, minden koron átívelõ felhívással válaszolunk: csoportok alakultak. A PMM mûködését 1948- ban betiltották, 
„Menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot és a missziós munka csak 1995- ben indulhatott újra.
minden teremtménynek”. Az Egyház egyetlen küldetése a 
misszió, és a Pápai Missziós Mûvek (PMM) közvetlenül ide MIT SZERETNÉNK?
kapcsolódik. Szeretnénk a krisztusi missziós tudatot elõmozdítani, 

Négy ágazatát a 19. és a 20. században egy rendkívüli erõsíteni és ébrentartani minden emberben.
eseménysorral alapították, amely új lendületet adott a missziós Szeretnénk lelkileg és anyagilag támogatni a rászoruló fiatal 
küldetésnek, és jó alkalmat nekünk arra, hogy felismerjük a részegyházakat. A PMM az egyház hivatalos missziós 
Szentlélek mindent megújító, kiáradó erejét. A karizmatikus segélyszervezete, ezáltal az adományaink biztosan célba 
alapítók- két francia püspök és egy, azóta boldoggá avatott érnek.
olasz pap- egymástól függetlenül, más- más helyen és idõben a Szeretnénk missziós hálót építeni, hogy együtt imádkozzunk 
missziós munka megújítására szentelték életüket, és a különbözõ országokban szenvedõ és üldözött keresztény 
kezdeményezéseik szinte robbanásszerûen világszerte testvérekért, és hogy anyagi segítséget nyújthassunk a 
elterjedtek. rászorulók számára.

Az Egyház e négy új missziós ágazatot kezdettõl fogva Szeretnénk, hogy a krisztusi missziós lelkület által szebbé 
támogatta, jelentõségüket „pápai státusz”- ra való emeléssel váljon életünk és világunk.
ismerte el. Ebbõl nõtt ki a Pápai Missziós Mûvek, hogy Szeretnénk a Népek Missziója címû magazinunkban 
biztosítsa az egyes ágazatok összehangolt munkáját. Így a folyamatosan beszámolni a világegyház missziójáról, a hazai 
PMM az Egyház legnagyobb segítõ szervezetté vált, amelyet misszióról és küldetésünk értelmérõl.
az ima és adakozás, lelki és anyagi segítségnyújtás együttesen Végezetül szeretném tolmácsolni az aktivisták köszönetét az 
jellemez. Kik is voltak az alapítók? önkormányzat felé, amiért lehetõséget és helyet biztosított a 
§ A Hitterjesztés Mûvet Pauline Marie Jaricot asszony szervezet számára.

alapította, hogy támogassa a világméretû evangelizációt és A nagylóci és rimóci gyerekcsoport nevében:
a missziós lelkület terjedését. Balázs Jánosné hitoktató

A Nyulacska Óvoda csapata
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RIMÓCI SZÜRETI 2011
Gyönyörû napos idõben, szeptember 17-én, szombaton 

tartottuk meg az idei szüreti rendezvényünket, hagyomá-
nyosan felvonulással, fõzõversennyel és borversennyel. Már 
reggel 8 órától érkeztek az elsõ csapatok, hogy felállítsák a 
sátrakat és elõkészüljenek a fõzõversenyre. A szõlõslányok 
feldíszítették a szõlõs kosarat, amihez a szõlõt ezúton is 
szeretném megköszönni a Hajni Vegyesboltnak. A felvonulás 
délután 14 órakor indult lovasokkal, három hintóval és két 
lovas kocsival, valamint a fiatalok zárták a menetet 
bolondériával. A szokásos útvonaltól egy kicsit eltérve haladt 
a felvonulás, úgy gondoltuk, hogy a Magashegyre nem megy 
fel a menet, mert a hintókkal veszélyes a fel- és lejövetel és 
nem szerettük volna senki testi épséget veszélyeztetni. A 
kisbíró két helyen is elmondta idei versét, valamint az 
aszfaltpályán felállított színpadon újra kihirdette az elmúlt 
egy év jelentõsebb történéseit. 

A 4. Rimóci Szüreti Fõzõversenyen 10 csapat vett részt. A 
háromtagú zsûri (Lavaj Árpád, Bárány Zoltánné, Czupkóné 
Jusztin Edina) hosszasan ízlelgették az étkeket, majd 
kihirdették a gyõzteseket. Minden nevezõ kapott egy kötényt, 
egy fakanalat, egy agyagtányért (melyet Talpai Zsanett 
készített), valamint két liter borral is megajándékoztuk õket. 
Az elsõ három helyezett egyedi arany-ezüst-bronz fakanalat 
és oklevelet kapott, a fõdíj pedig egy bogrács volt.

Harmadik helyezést ért el a Nyulacska Óvoda, akik dedellét 
készítettek.

Második helyen végzett a Polgárõrség, õk vadhúsból 
készítettek gulyáslevest.

Elsõ helyen végzett a Gondozási Központ, az ízletes, sült 
disznóvérrel.

A különdíjjal jutalmazták a Kobak csapatát a finom 
pacalpörköltért.

Az idei évben újításként „kóstolójegyet” és egész adagos 
étkezési jegyet árultunk, amit bármely csapatnál be lehetett 
váltani finomabbnál-finomabb ételekre, ezzel is segítve a 
csapatokat anyagilag. Az egész adagos étkezési jegybõl 
összesen 164 darab, a kóstolójegybõl pedig 113 darab kelt el.

A fõzõversenyre neveztek még: Képviselõ-testület 
(lucskoskáposzta), Általános Iskola tanárai (székely-
káposzta), Rimóci Ifjúsági Egyesület (szilvásgombóc), 
Bablena család (paradicsomos káposzta nyúllal, krumplis 
bukta), Vinex (sertéspörkölt nokedlivel), Rimóci 
Hagyományõrzõ Együttes (gulyásleves).

Ezután következett a 16. Borverseny eredményhirdetése. 
Idén a szécsényi borlovagok vállalták a borok zsûrizését és 
Szabó Ferenc kihirdette a végeredményt.

A borversenyre 11-en neveztek, név szerint: Szép József, 
Vincze János, Szabó Vilmos, Árva Ferenc, Rigó Attila, 
Mócsány István, Mócsány József, Mócsány Józsefné, 
Mócsány Balázs, Molnár Dezsõ, Szántó József.

A zsûri döntése alapján harmadik helyezést ért el Vincze 
János, második lett Mócsány Józsefné és a 16. borverseny 
nyertese Rigó Attila bora lett.

Kisbíró: Beszkid Máté
Bíró és bíróné: Percze Gábor és Virág Kitti

Jegyzõ és jegyzõné: Golopi Roland és Kanyó Evelin
Gazda és gazdáné: Varga Norbert és Koczka Anett

Szõlõs lányok: Nagy Dolóresz, Virág Tifani,
Vizoviczki Lolita, Ulviczki Petra

Boristen: Balázs Csaba
Végül szeretném megköszönni a szervezéshez nyújtott 
segítséget a szervezõ bizottságnak, hogy segítettek 
megvalósítani ezt a jó hangulatú rendezvényt.       Vincze Zsolt

Így nem is érthettem egyet a bíráló bizottsággal  miért Izlések és
osztogat helyezéseket, miközben maga is tudja, hogy a 
pörkölt nem összehasonlítható a derelyével.  Javaslom, pofonok
jövõre másképp szabják meg a rendet, hogy a nagy 

Enni jó! betakarítási ünnep alkalmából még véletlenül se keseredjen 
meg senki szájaíze.

De tudni való, hogy Kóstolgatás közben egyszerre csak megakadt a szemem 
csak az nem hízlal, egy pöttyön. Icipici palóc ruhájában besugározta az egész 
amit nem eszünk meg! mezõt. Csak el ne repüljön!                                 Székely Orsolya

Ezért nagy kísértés 
volt az  idei szüreti 

felvonuláson a külön kóstoló jegy intézménye. És ha még 
hozzászámítjuk a sok jószívû szakácsot is, akik megadták  a 
módját a porciózásnak! Mi tagadás, nehezemre esett, de nem 
ettem végig az egész választékot. Így történhetett, hogy a 
gyõztes sült vért bizony elkerültem. Nem tehetek róla, ha 
nálam gyerekkorom óta a gombóc a nyerõ. És ilyen 
finommal, mint az Ifjusági Egyesület mákosgombóca, még 
nem találkoztam. A nagyvárosi gyorsétkezde láncok 
hallomásból sem ismerik. De a nagymamám se, igaz õ 
erdélyi módra fõzött és azon a vidéken a mák nem annyira 
divatos , mint Palócországban. 

A jókedvû Rezesbanda

Bolondos fiatalok

Szõlõslányok

A 2011-es  szüreti fõszereplõi

A borverseny néhány résztvevõje a díjakat átadó Szabó Ferenc borbíróval

A szüreti fõzõverseny csapatainak képviselõi a zsûrivel
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 Szüreti szöveg 2011. szeptember 17.
1. Adjék Isten szép jó napot maguknak,

Minden jót kívánok a mi kis falunknak.
Üdvözlök még minden kedves vendéget,
És végül a jelenlévõ kisebbséget.

2. Õsszel érik babám a fekete szõlõ,
Már megint eltelt egy hosszú esztendõ.
A Szarkavõgybe eldõlött egy kéve,
Elmondom mi történt itt az elmúlt évbe.

3. Ég a nap melegtõl a kopár szik sarja,
Lássuk mi újság fent a hivatalba.
A szüreti rímeket velük kell kezdenem,
Így a vezetõket gyorsan lerendezem.

4. Úgy látszik nálunk az az új trend,
Változnak a jegyzõk, mint a buszmenetrend.
Szinte már nincs is olyan esztendõ,
Mikor ne lenne Andor mellett új jegyzõ.

13. Tejfelt esznek a képviselõk, nem csórét,5. Antónia után Hegedûs is angolosan távozott,
Két helyrõl vennék fel havonta a lóvét.Itt hagyott minket, mint Csokonai csapot, papot.
Dehogy mindannyian laptopot kapjanak,Decemberig Simon Misi lett a megbízott jegyzõ,
A tiszteletdíjról azonnal lemondtak.De azt csak az Isten tudhatja, meddig lesz itt õ.

14. Azon már nem is csodálkoztam én,6. Misi termetre is igen magas legény,
Hogy hónapokig tököltek a vendégházak nevén.Az ajtón is csak lehajtott fejjel fér be szegény.
Ha a döntésekkel ily' hadilábon állnak,Andor meg a lelkem, alacsony termetû,
Az üléseken ugyan mit csinálnak.Olyan, mint a szerzõdésen az apró betû.

15. Ülés pedig vagyon havonta egy-kettõ,7. De nem attól okos az ember, hogy milyen magas,
Szaporodott nálunk a palóc féketõ.A mérce mindkettõnél igen-igen magas.
Azt azért Julis nene sem gondolta volna,Reméljük, a falunkért majd jól összedolgoznak,
Hogy féketõvel lesz tele ez a porta.S munkájukkal a jövõben sok sikert hoznak.

16. Nagyra nyílt a szemem, akár a karika,8. Tavaly választáskor heréltem egy kappant,
Színesben virít ott Kanyó Marika.A testület létszáma hat fõre csappant.
Bablena Pisti meg feszít mellette,Azóta is éjjel-nappal osztok-szorzok,
Õket az Isten is egymásnak rendelte.Andorral heten vannak, mint a gonoszok.

17. Sok ember, sokat dolgozott a házon,9. Andornak tavaly nem akadt ellenfele,
Hogy az átadásra minden készen álljon.Senki sem akart megmérkõzni vele.
Az egész ház nagyon szép lett és ügyes,Amikor véletlen van egy kis ideje,
Csak az udvarban a disznóól üres.Csak Kupa Mari vitatkozik vele.

10. A testület tagsága nem sokat változott, 18. Máshol volt vetõmag, táp, csirke meg minden,
Mindenki régi volt, de Hédike bejutott. Megint csak egyesek kaptak ebbõl ingyen.
Azért mert a skodának jó nagy gázt adott, De még sokan hazáig sem értek vele
Az ételhordók mellé, szavazatot kapott. Eladták a cuccot árának felibe.

11. Terikérõl pedig el kell azt mondanom, 19. 2011-ben megtörtént a csoda,
A gyógyszereim miatt rá kellett szavaznom. Tavasszal nálunk megfordult a kocka.
Szavazni pedig másra nem is mertem, Az illegális bizniszre hamar fény derült,
Mert az injekciókat õ adja be nekem. A csirke a cigánytól paraszthoz került.

12. Tavaly az Isten, felvitte a dolgát, 20. De a hatalmas csere-bere mellett,
Ha Andor nincs, õ vezeti a „portát”. A csirkéknek indító táp is kellett.
Azóta sem megy ki mindez a fejembõl, Nem nagyon bánták ezt a helyi romák,
Alpolgármester lett a lelkembõl. A csirkéket eleve táppal együtt adták.

Beszkid Máté kisbíró

73. Kedves közönség, majd elfelejtettem, 87. Polgárõrség felirat virít az oldalán,
Decemberben mily betlehemre leltem. A legjobb helyen áll, a Zsolti udvarán.
Karácsonyra nagy örömet szereztek ezzel, Benzin nélkül nem megy még egy métert sem,
Sokan dolgoztak a nagy betlehemmel. Nem véd meg a bajtól, még egy lelket sem.

74. Nem mehetek el szó nélkül amellett, 88. A Polgárõrök a házamra táblát tettek,
Mit keres egy kutya a kisded mellett. Ez azt jelenti, hogy engem megfigyelnek.
Mert a birka igen girhesre sikerült, Szerintem az sokkal egyszerûbb lett volna,
A gyapja biztos a ruhagyárba került. Ha krétával 3/3-at rajzoltak volna.

75. Az önóba ismét kiállítást rendeztek, 89. Amikor a kobakos bicikliket lenyúlták,
vendégségre sok betlehemet szereztek. Nyomban megnézték a térfigyelõ kamerát.
Ha a faluban is ennyi szentcsalád lenne, A felvételrõl aztán minden kiderült,
Akkor minálunk nagy békesség lenne. A négy tettes még aznap kézre került.

76. Az önótól néhány száz méterre, 90. A legfrissebb rossz hír, mi most a faluba',
Átmehetsz a Szent Erzsébet térre. Köveket dobtak a templom ablakba.
Még a váci püspök álla is leesett, Reméljük, hogy a tettest hamar elkapják,
Sosem látott még ily szép Erzsébetet. És egy hosszabb idõre sittre vágják.

77. Szép lett a szobor és szép lett a tér is, 91. Lehet, hogy a tett megett a gondviselés vagyon,
Tele lett rózsával még a környék is. Mert az ablakok üvege bizony régi nagyon.
Ez is meglett aztán végre valahára, Megújulnak azok, mindenki meglássa,
Csak a parkoló várat még magára. Színes üveg lesz ott Szent Pipis napjára.

78. Ha a temetõ mellett tudsz majd parkolni, 92. Most jutott eszembe, lássuk csak, apropó
Nem fogják onnan a kannákat ellopni. Semmit nem írtunk idén a papró'.
Nem tudom, a sok kanna kinek lehet útba, Elgondolkodtam én azon igen nagyon,
Hogy azokat miért dobták bele a kútba. Hogy ennyi szabadsága ugyan, honnan vagyon.

79. De azért már azt szó nélkül nem hagyom, 93. Nem lehet neki sohasem hiányzó,
Hogy aki ilyet tesz, nem sok esze vagyon. Mert õ nálunk a plébániai kormányzó.
Mert nekem egy ember a határba azt mondta, Így szabadságát sem mi adjuk neki,
Nem lehetett az más, csak egy boszorka. Az Isten tudja csak, hány nap jár neki.

80. Nyári este ezer csillag van az égen, 94. A múlt héten azt súgta nekem valaki,
Bubó megint fõdíjat nyert egy ünnepségen, Hogy a Hõsök terén is történt egy kis baki.
A véradókat újra köszöntötték õsszel, Augusztus 20-án ünneplõben álltunk,
Sosem jövünk haza onnan üres kézzel. De a magyar himnuszra hiába vártunk.

81. Az Ifjúsági Egyesület dísze a világnak, 95. A falunapon is történt egy kis blama,
A klubba õk már nem csak pókerezni járnak. Nehezen volt olvasható a nyertes tombola.
Hiszen a garast farsangkor letették, Három nap kellett ahhoz a Kobaknak,
Az idei jótékonysági bált õk rendezték. Mire a fõdíj nyertesére ráakadtak.

96. Aki a nevet felolvasta, az volt a béna,82. A faluban pedig már sokan azt hitték,
Nem tudta kiolvasni, hogy Kocsmáros Béla.Hogy az összes lóvét Ciprusra vitték.
Jó helyre került az a nagy medence,Mert biztosan megvan mindennek az ára,
Ez lesz majd Csilla és Béla kedvence.Hisz jó hírünket vitték szerte a világba.

97. Az idei mondókám már a végét járja,83. Csodálkozom néha a közmunkások láttán,
Hisz már csak a focisták maradtak hátra.Ki látott még ennyi Bercit egymás hegyén-hátán.
Azt károgja a varjú fenn a Magashegybe',Az azért egy cseppet sem vitás,
Szerencse, hogy maradtunk a megye egybe.Van közöttük legalább egy kakukktojás.

98. Focimeccsekre én szorgalmasan járok,84. Vincze Berci, Pálmány Berci, Kormány Berci,
A focistáktól pedig jobb eredményt várok.Beszkid Berci, na meg a Virág Berci.
Én magam az ifibe mindent megteszek,Jól megférnek együtt, ez nem is vitás,
Ha kell, muszájból még kapus is leszek.Virág Laci köztük a kakukktojás.

99. Végül, maguknak még ajánlok egyet,85. Felvitte az Isten konyhánknak dolgát,
Vásároljanak sok kóstoló jegyet.Mióta a zöldséget közmunkások hordják. 
Mivel minden jónak vége szakad egyszer,Babot, borsót, mákot, hagymát is termelnek,
Így van ez az idei szüreti szöveggel.Köszönjük ezt a dolgos kezeknek.

100. Hogy a mondókámnak vége, nem is bánom,86. Új autó érkezett Rimóc falujába,
Mert az idei szüretit 100 versszakkal zárom.el is rejtették a Hársfa utcába
Én voltam a kisbíró és búcsúzom mára,A Hársfa utcának egyik házába,
Magukat emberek az Isten megáldja!                VégePontosabban Péter Zsolti udvarába.
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21. Októberben újra csomagot hoz a postás, 34. Azt is megéljük talán, végre valahára,
e hónapban lesz ugyanis a népszámlálás. Hogy kibõvül majd a Manga Jani háza.
10 év óta mennyit fogyott a lakosság, Nyert rá a Kobak vagy 52 millát,
ezzel lesz tele majd minden újság. Felépíthetnél ebbõl egy takaros villát.

22. Egy dologra azért jó lesz ez biztosan, 35. Községünk pedig évrõl-évre szépül,
Megtudhatjuk azt is, hány roma van pontosan. A konditerem már egy évtizede épül.
Kíváncsi vagyok biz én kedves romák, Mire Vincze Attila kondizni odajár,
Cigánynak közületek ki vallja majd magát. A kamós bot mellé protézis is jár.

23. Tavaly elmondtam, nem lehet mindenki okos, 36. Megnyílott a patika végre tavaly õsszel,
Király Berci bácsit fellökte a kos. Szedhetjük a gyógyszert most már teljes gõzzel.
Vencel a fõnök a döntést meghozta, Eztán fölösleges Szécsénybe menned,
Kiadta a parancsot: „Halál a kosra!” A maradék pénzedet itt is elköltheted.

24. Nemrégen jártam én is a TSZ-be', 37. Elment talán az a maradék eszünk,
Saját szemmel láttam a kost életbe'. Hogy zöldség helyett is gyógyszereket szedünk.
No Vencel, a fõnök, mily parancsot adott, Nem segít már pedig sem Marin sem Pirin,
Hogy az a kos mégis életben maradott. A patikában vásárolt sok doboz aszpirin.

25. Berki Tibi szó szerint „lopja” a napot, 38. Megnyílott az orvosi rendelõ Szécsényben,
A ház tetejére napkollektort rakott. Csak reméld, hogy haza jutsz onnan te épségben,
Az áramért így õ kevesebbet fizet, Találkozhatsz orvossal kicsivel és naggyal,
A napsugarából csinál melegvizet. Találkozhatsz magyarral, de fõleg arabbal.

26. Két méretes tök termett a rimóci határba. 39. Ha sok lesz a jövõben a járóbeteg nálunk,
Bele is kerültek a Rimóci Újságba. Majd a rendelõbe is a falubusszal járunk.
Tukancs Jani és Beszkid Józsi a két tökös, Szabó Jancsi a busszal még ötvennel sem megyen,
Berobbant a médiába, mint egy üstökös. Kaja nálad legalább egy hétre való legyen.

27. Nem is csodálkozom már régen ezeken, 40. Az iskoláról is lenne mit mondani,
Mindenhol tök terem a rimóci földeken. Jó lenne rajta kicsit spórolni,
Nem elég azonban, ha a tökmagod eladod, Ha az állam ere sokkal több pénzt adna,
Az árát legalább egy évig várhatod. Az önkormányzat másra többet fordíthatna.

28. Ha pénz híján nem jutsz idõben hitelhez, 41. Hogy az anyagi helyzeten egy kicsit segítsenek,
Fordulhatsz a takarékszövetkezethez. A képviselõk gyorsan egy partnert kerestek,
Most már biztosan õrzik ott a pénzed, Megyer lett a testvér, döntöttek nemrégiben
Nem érhet meglepetés ezután téged. Egyébként marad minden a régiben

29. Kivétel ez alól a svájci frankos hitel, 42. Lakóhelyén marad majd minden gyerek,
Bútorodat, kocsidat, házad viszi el. De a társulással mégis igen sokat nyerek.
Orbán Viktor azt mondta, legyen ebbõl elég, Arra kérek mindenkit, tegye a dolgát,
Kifizetik a bankok a hiteled felét. Mindkét iskolának kívánok jó munkát.

30. Hol a reálhozam, na azt is lesheted, 43. Márciusban volt az idõsek napja is,
A számládon ott biz', hiába keresed. Öregasszony lett még Beszkid Jancsi is.
Nincs már nyugdíjad a magánpénztárban Az öregasszony minálunk igen nagy kincs,
Nem bízhatsz senkiben a mai világban. De ilyen görbelábú a faluban nincs.

31. A polgármester is keresi a pénznek helyét 44. Alig ismerték meg õt és a Nikit,
Elvitte a válság az ÖNO tetejét. Aki meg játszotta az alvégi Bözsit.
De ezt a dolgot nem verjük nagydobra, A két vénasszony nagy sikert aratott,
Reméljük, a Mikulás majd visszahozza. és az idõsektõl vastapsot kapott.

32. Leköltözött az Önó az oviba nyomban, 45. Õket Kanyó Terka néni öltöztette,
Nyugdíjba ment gyorsan Kusmer Piros onnan. Teniszlabdákat rejtett Janinak a melle.
Úgy gondolom pedig a mondás nem hibás Elmondták nekünk, mi újság van a faluba,
Egyetlen csárdába nem fér meg két dudás. Úgy álltak õk, mint két pletykás a kapuba.

33. De vajon ettõl jobb lett-e a kaja, 46. Rajtuk kívül még mások is felléptek,
Ezt pedig döntse el mindenki maga. Hogy jól érezzék magukat az idõs vendégek.
Hogy a két konyhának mi lesz a sorsa, Kukorgók, Barna bacsi, felfalusi asszonyok,
Azt talán még a jó Isten sem tudja. Egymásnak adták át sorban a porondot.

47. Errõl jut eszembe, mirõl szól a fáma, 60. Nyilatkozhat majd a sajtónak, mint a nagyok,
Gyarapodott eggyel a kukorgósok száma. Elmondhatja magáról, már én is celeb vagyok.
A Kossuth úton vendég volt a gólya, Innen is sok sikert kívánunk neki,
Norbiéknak falunapra kellett már a pólya. Szavazzon rá, aki csak teheti.

48. Ha a kis Csenge olyan lesz, éppen mint az apja, 61. A Kurázs dombon az 56-os kõ nagy,
A fején majd biztosan gyöngyös lesz a sapka. Vitéz Bunyik Béla pedig vezérõrnagy.
De megtörténhet azzal a gyerekkel bármi, Petõfi téren állt a nép haptákba,
Lehet, elõbb tud majd táncolni, mint járni. Béla bácsi pedig lila sávos nadrágba.

49. Virág Pistit jó volt szerelmesnek látni, 62. A sok rimóci ember nem is tudhatja,
így lett mennyasszony a Kormány Ági. Hogy „kitüntetéseit” õ miért kaphatta.
Lecsúszott a lagziba sok-sok stampó. Az õrnagy urat tiszteljük mélyen,
Megnõsült idén õsszel a kis Garbó. Béla bácsi még sokáig éljen.

50. Tudom, hogy nem ér fel nálunk az semmivel, 63. Arra azért igen büszke vagyok,
Mint mikor rimóci, rimóci jányt vesz el. Hogy sok rimóci kitüntetést kapott.
Mixi Pistinek is elvették az eszét, Kitüntették Péter Zsoltit a Polgárõrségtõl,
A nyáron nõsülésre adta õ is fejét. Neje pedig plecsnit kapott a Vöröskereszttõl.

51. Már az esküvõ sem volt ám akármi, 64. A Rimóci Újság szintén díjat kapott,
Hollókõi várból, messzire ellátni. A 15 évért, amit maga mögött hagyott.
Úgy gondolták õk a Hédivel ketten, Újságunk már szerves része a falunak,
Ott hangozzon el a boldogító igen. Az olvasók erre soha rá nem unnak.

52. Úgy látszik, egyre több a lagzi minálunk, 65. Egyáltalán nem tudok örülni annak,
De sátras lagzit csak egyet találtunk. a Rimóci Tv-ben csak sporthírek vannak.
Kopek megint kivágta a rezet, A sport helyett inkább imádság lehetne,
A lagzira ráköltött néhány százezret. Mert ez minden léleknek hasznára lenne.

53. Azt azért szó nélkül mégsem hagyom, 66. A postán most már több pénzt hagyok,
Hogy a Mikszáth úton négy lagzi is vagyon. Mert túl nagyok lettek az új képeslapok.
Mire eltelik majd a jövõ esztendõ, De még így is érdemes oda menni,
Lehet ott legalább négy keresztelõ. Mert ott aztán mindent meg lehet venni.

54. Beszkid Jancsi se gondolt tavaly még arra, 67. Ne nevessen senki ott a hátsó sorba',
Talicska helyett a kisbabát tolhatja Az olcsó cukorért más is ott állt sorba.
Hogy ebben az évben már õ is nagyapa A posta környékén jó hír is akadt,
Ráébredt erre, mert jött az unoka. Hogy az idén sem került az ajtajára lakat.

55. Lagzi volt náluk is, idén februárban 68. Barna bácsi pedig mondott mesét sokat,
sokan gyûltek össze ott az Omniában Helyezést szerzett éppen másodikat.
A lagziba Andor volt a keresztapa, Ezek után bátran leszek én amondó
Oda lett szegénynek az a hosszú haja. Lehet belõle még híres mesemondó.

56. Egész éven át mindenre figyelek, 69. A szép népviselet községünknek éke,
Jártak itt nálunk újra a lengyelek. Két rimóci lány lett palócország szépe.
Tiszteletükre disznót sütöttek, Koczka Anett és a kis Balázs Dorka,
Két hordó bort is csapra ütöttek. Ezt a címet nagyon büszkén hordja.

57. Olyan jól sikerült a búcsúzó tor, 70. Anett a hónap embere lett a Nógrádban,
Szépen fogyott az édes fehér bor. Dorka címlapkép a Szabadföld újságban.
Az est folyamán fellépõ is akadt, Mindezeket nem mondom én hiába,
doktor Verbói Klára dalra is fakadt. Betört a két rimóci jány a médiába.

58. Jaj, de régen ültem MTZ traktorba' 71. Azt olvastam valahol az elmúlt napokban,
Benevezném a doktor nõt az X-Faktorba. Hatalmas diszkó volt a sportcsarnokban.
Szurkolhatna még neki a Berki Teri, Mert ugye a diszkónak is meg volt az ára,
Én meg sms-t is küldenék neki. Kivonult a hatóság egy kis razziára.

59. Küldhetünk sms-t az új rimóci sztárnak, 72. Az ellenõrzésre az adta az okot,
Név szerint Czerovszki Daniellának. Hogy a kommandósok keresték a drogot.
Dancsi igen merész, s nagy dolgot tett, De úgy tûnik, tiszta volt a sok kópé,
Mikor a versenybe magától nevezett. Nem talált drogot itt a VPOP.
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