Ára: 150,-Ft
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Megtört a jég felnõtt csapatunknál!
4. forduló: 2013. 09. 07. (szombat) 16:30 Rimóc - Palotás 2-0 (0-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Gordos Á. (Balázs K., Lovasi J.)
Rimóc: Csampa - Laczkó, Váradi, Vincze (Beszkid M.), Galajda - Balázs,
Rácz, Jusztin, Bangó N. - Bangó R., Botos,
Edzõ: Sebestyén Szilárd.
Gól: Vincze, Jusztin
Sárga lap: Sipos, Mladoniczki
Kiállítva: Bangó N., Botos, ill. Petre D.
Jók: Vincze, Balázs, Bangó R. Váradi
Hazai rohamokkal indult a találkozó, már a mérkõzés elején fölénybe
kerültek, de helyzeteik sorra kimaradtak, Kiállítás után a vendégek két
gyors kontra támadása kis híján gólt eredményezett, de õk sem tudtak élni
lehetõségeikkel. A 32 perctõl emberhátrányban játszó rimóciak magabiztos
gyõzelmet szereztek.
Sebestyén Szilárd: A csapat már régen várta a gyõzelmet! Sokat tettünk a
sikerért, lelkesedésünk helyenként jó játékkal párosult, még úgy is, hogy a
mérkõzés 2/3-át emberhátrányban játszottuk. Gratulálok a csapatnak és
sikert kívánok ellenfelünknek.
Hegyi Tamás: Úgy gondolom ezzel a teljesítménnyel, nincs helyünk a
megyei I. osztályban, kettõs emberelõnyben sem tudunk focizni, szégyen,
szégyen. Gratulálok a jól és lelkesen játszó hazai csapatnak.
5. forduló: 2013. 09. 14. (szombat) 16:30 Salgótarjáni BTC - Rimóc 5-0 (3-0)
Salgótarján tóstrandi sporttelep, 100 nézõ, vezette: Szederkényi Cs.
(Szigetvári Zs., Kazincszi B.)
Rimóc: Csampa - Farkas, Jusztin, Vincze, Hodúr - Laczkó, Antal (Szép), Rácz,
Balázs - Bangó A. (Galajda), Bangó R. (Kormány)
Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Samuel (5)
Sárga lap: Horváth, ill. Vincze, Laczkó, Szép
Jók: Samuel a mezõny legjobbja, Zimányi, Kerényi, ill. Balázs, Csampa
A délelõtti edzés után, felázott és csúszós pályán indult útjára a labda. A
mérkõzés sorsa nem sokáig volt kérdéses, hiszen az elsõ húsz percben
kétgólos elõnyre tett szert a jobb erõkbõl álló hazai csapat. A vendégek
ennek ellenére nem estek szét, és kulturált, sportszerû futballt bemutatva
próbáltak helytállni. A folytatásban a napokban az SBTC-hez érkezett brazil
támadó Samuel továbbra is tarthatatlannak bizonyult, és öt gólt szerezve
egyedül rendezte le a három pont sorsát. Sportszerû mérkõzésen, gyengébb
játékkal is megérdemelt hazai gyõzelem született.
Tamási Zoltán: Gratulálok a csapatnak a gyõzelemhez és Puporka
Dánielnek, aki az SBTC-nél való edzõsködésem alatt most mutatkozott be a
csapatban. Volt egy sajnálatos sérülésünk, reméljük Jeney Gyulának nincs
komolyabb baja. Szerettünk volna ennél is nagyobb arányban gyõzni, de a
65. perctõl a sérülés miatt emberhátrányba kerültünk, így meg kellett
elégednünk ezzel.
Árva Róbert, a Rimóc játékosa: Küzdöttünk, hajtottunk, de fejet kellett
hajtanunk a nagyobb tudás elõtt. Ezer sebbõl véreztünk, de úgy gondolom,
ami a csapatban van, azt a srácok maximálisan kihozták magukból és nem
vallottunk szégyent.
6. forduló: 2013. 09. 21. (szombat) 16:00 Rimóc - Berkenye 5-1 (4-0)
Rimóc 50 nézõ, vezette: Boda V. (Szász K., Balázs K.)
Rimóc: Csampa - Szép (Bangó A.), Váradi, Antal, Farkas - Balázs, Botos,
Rácz, Laczkó - Bangó R., Vincze (Árva)
Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Bangó R. 2, Vincze 2, Laczkó, ill. Rapcsák
Sárga lap: Botos Kiállítva: Botos Jók: Váradi, Laczkó, Rácz, Bangó R.
A hazaiak már az elsõ félidõben eldöntötték a mérkõzés sorsát, több
lehetõségbõl négyet is értékesítettek. Szünetben a vendégek 4 játékost is
cseréltek, ami a folytatásban kiegyenlítettebbé tette a játékot.
Sebestyén Szilárd: Hazai pályán ismét lelkesek és eredményesek voltunk!
Kicsi odafigyeléssel nagyobb arányban is gyõzhettünk volna! Gratulálok
minden játékosnak a gyõzelemhez és az odaadó játékhoz.
Kovács Imre: Okosat és jót nem tudok mondani, meggondolatlansággal
pedig senkit nem szeretnék megbántani. Legyen elég annyi, hogy hosszú
pályafutásom során még soha nem szégyelltem magam ennyire! Remélem
rajtam kívül azért mások is éreznek így… Az ezer sebbõl vérzõ Rimócnak
pedig mindenkép gratulálok.

7. forduló: 2013. 09. 28. (szombat) 16:00 Balassagyarmat - Rimóc 1-1 (1-0)
Balassagyarmat, 150 nézõ, vezette: Trubin B. (Szász K., Holecska A.)
Rimóc: Csampa - Balázs, Jusztin, Rácz, Bangó N. - Antal, Farkas, Árva,
Bangó R. - Vincze (Bangó A.), Márton
Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Bladkó, ill. Márton Sárga lap: Benécs, Petrás, ill. Antal, Balázs, Bangó N.
Jók: Balga, ill. Csampa, Jusztin, Bangó N., Márton
Gyönyörû õszi idõben, heves támadásokkal kezdett a balassagyarmati
csapat. Az elsõ negyedórába szinte beszorította ellenfelét, de a helyzetek
kimaradtak. Gaál fejesét védte Csampa, Oláh Á. szép akció után az
oldalhálóba lõtt, Balga bombája pedig a keresztlécen csattant. Aztán megtört
a jég: a 24. percben egy bal oldali szabadrúgás után Blaskó a rövid sarokba
csavarta a labdát. Ám a gól nem pezsdítette fel a gyarmatiakat, maradt a
meddõ mezõfölény. A félidõ vége felé Oláh növelhette volna az elõnyt, de a
rimóci kapust kicselezve gyengén gurított, így a védõk felszabadíthattak. A
második félidõben tovább folytatódott a macska-egér harc, igaz nagyobb
helyzetek nélkül, a lelkes vendégek csúsztak-másztak, illetve a hálóõr
Csampa sem tétlenkedett. A cserecsatár Nagy G. kiugrását például vetõdve
védte. Végül a sok kihagyott lehetõség megbosszulta magát, a Rimóc
váratlanul egyenlített: a 78. percben Bangó N. szerzett labdát és a BVSE
térfelének közepén, azonnal megjátszotta Mártont, aki elõbb Gaál, majd Földi
mellett húzott el, és higgadtan gurította kapuba. A hátralévõ idõben mindent
egy lapra feltéve rohamozott a házigazda gárda, de ismét csak ordító ziccerig
jutottak. A szívós vendégek megérdemelték a pontszerzést.
Mohácsi László: A helyzeteket nem csak kihasználni kell, be is kell rúgni. A
játékosaink ma ezt elmulasztották, vagy nagyképûség, vagy felelõtlenség miatt.
Súlyos döntéseket kell meghoznunk a jövõben. Gratulálok a rimóciaknak!
Sebestyén Szilárd: Lelkes, csupa szív játékunkkal pontot szereztünk egy
erõs ellenfél otthonában. És a szerencse nem pártolt el tõlünk.
A felnõtt bajnokság állása:
1. SBTC
7 6 1 0 28 - 4
2. Somos
7 6 1 0 18 - 2
3. Cered
7 5 1 1 17 - 5
4. Nõtincs
7 5 1 1 10 - 6
5. Szécsény
7 3 4 0 12 - 8
6. Balassagyarmat 7 3 3 1 15 - 6
7. Pásztó
7 3 0 4 12 - 12
8. Karancskeszi 7 2 3 2 12 - 8
9. Nagybátony
7 2 1 4 13 - 14
10. Mátranovák
7 2 1 4 13 - 18
11. Rimóc
7 2 1 4 10 - 21
12. Karancslapujtõ 7 2 0 5 10 - 15
13. Berkenye
7 2 0 5 9 - 21
14. Érsekvadkert 7 1 1 5 8 - 19
15. Palotás
7 1 1 5 4 - 17
16. Héhalom
7 1 1 5 6 - 21

19
19
16
16
13
12
9
9
7
7
7
6
6
4
4
4

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Szécsény
7 7 0 0 31- 8
2. Cered
6 4 2 0 26-10
3. Karancslapujtõ 6 4 2 0 15- 7
4. Érsekvadkert 4 3 1 0 26- 2
5. Diósjenõ
5 3 1 1 11 -14
6. Nõtincs
5 2 1 2 11 -14
7. Somos
5 2 1 2 10-17
8. Nagybátony 5 1 1 3 10-13
9. Rimóc
5 1 0 4 11 -15
10. Héhalom
5 1 0 4 12-18
11. Karancskeszi 5 1 0 4 13-26
12. Mátranovák 6 0 2 4 10-19
13. Palotás
6 0 1 5 6 -29

21
14
14
10
10
7
7
4
3
3
3
2
1

Az ifjúsági csapat mérkõzései
4. forduló: Rimóc - Palotás 4-0 (3-0)
Rimóc: Erdõs G. - Szeles L., Csizmadia B., Percze K., Pásztor B. - Percze R.,
Csík Cs. (Bene R.), Kormány R., Szép M. - Oláh B. (Rácz A.), Csík R.
Gól: Szép M., Oláh B. (3)
5. forduló: Rimóc szabadnapos
6. forduló: Rimóc - Diósjenõ 1-2 (0-1)
Rimóc: Erdõs G. - Csizmadia B., Pásztor B., Szeles L., Bada N. - Bene R.
(Kõmûves T.), Kormány R., Csík Cs. (Rácz A.), Oláh B. - Molnár D. (Percze
R.), Jusztin R.
Gól: Oláh B.
Sárga lap: Csizmadia B., Kormány R.
7. forduló: Rimóc szabadnapos

U13-as labdarúgó csapat mérkõzései
Félpályás, tornaszerû mérkõzések, játékidõ: 1x20 perc,
7 csapat, 8+1-es felállás

Salgótarján tóstrand, mûfüves pálya, 2013. 09. 21. 10:00
Rimóc - Cered 1-0
Rimóc - Vizslás 2-2
Karancslapujtõ - Rimóc 10-0
Rimóc: Bada Norbert, Rácz Zsanett, Balázs Adrián, Bangó Norbert,
Bene András, Rácz Máté, Mócsány Patrik, Gál Enikõ, Víg Erik (Nagylóc),
Oláh Bence (Nagylóc), Pintér Zsolt (Nagylóc), Oláh Dávid (Nagylóc)

Rimóci Újság - Független falusi havilap.
Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
Állandó munkatársak: Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ,
Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Bablenáné Mócsány Georgina, Vincze Barna,
Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.

XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Mindenszentek hava 2013 OKTÓBER

,,Senki, aki világot gyújt, nem borítja azt le egy edénnyel, sem ágy alá nem rejti,
hanem a tartóra tesz, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.” Lk8,16

Egy emlékezetes vendégség
Egy minden tekintetben emlékezetes vendégségrõl írni nem nehéz feladat,
különösen akkor, ha annyi minden történt a közel 86 óra alatt.
Hozzávetõlegesen ennyi idõt töltöttek nálunk a testvértelepülésünk a
lengyelországi Dlutów küldöttségének tagjai szeptember 19- tõl-23-ig.
1. nap csütörtök: Érkezés 19-én este hat óra tájban integetõ, mosolygós,
ismerõs arcok. Ahogy illik pálinka, pogácsa - mindkettõ finom, - ízlik a
vendégeknek is.
Elhelyezkedés a Tízpengõs és a Piros csizma vendégházakban. Ebben a
két épületben vendégeink már otthonosan érzik magukat, ismerik már
úgymond a járást.
Vacsora a sportöltözõben bõséges és finom. Akárcsak a jófajta gyöngyösi
bor. Torta is van, hiszen idén öt éve, hogy aláírtuk a testvértelepülési
megállapodást. A hosszú út, a vacsora és néhány csárdás után barátaink
hamar pihenni térnek.
2. nap péntek: Reggeli után indulás a Dunakanyarba. Visegrádon a
Fellegvár, Esztergomban a bazilika szerepel a programban. A Dunakanyar a
várból csodálatos, a sok lépcsõ fárasztó, de megéri. Néhány érdekes kép is
készül a királyi trónon és a kalodában.
Ebéd Esztergomban, a Ferences Gimnáziumban. Péntek lévén
természetesen hús nélkül. Ebéd után amíg a csoport a Bazilika kincstárát
tekintette meg, addig Laci bácsival (õ a tolmács) az esztergomi kórház
sürgõsségi osztályának „vendégszeretetét” élveztük.
„Kisrutin”, vér- és vizeletvizsgálat, röntgen és ultrahang. Alig két óra múlva
újra együtt a csapat, kezdõdhet a hajókirándulás a Dunán.
Volt, akinek régi álma vált valóra a hajókázással és ehhez Magyarországra,
Rimócra kellett jönnie. A hajón visszafelé borkóstolás. A Dunakanyar esti
fényben is nagyon szép. Különösen néhány pohár bor után. Egy elvétett sáv
és nem tervezett megálló Káposztásmegyeren sem tudta elvenni a társaság
kedvét. Zengett a busz a lengyelek énekétõl. A borkóstolón megmaradt bor most az
utolsó cseppig elfogyott. Hazaérkezés után még egy éjszakai teázás is belefért.
3. nap szombat: Délelõtt vásárlás Szécsényben, majd készülõdés a
szüreti fõzõversenyre. A lengyel sátorban sokféle kóstolási lehetõség volt,
többek között igazi különlegességnek számított a savanyított gomba.
Meglepetés volt, és nagy örömet okozott a magyar nyelven elhangzott ének.
(folytatás a 6. oldalon)

Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október

6. (vasárnap)
6. (vasárnap)
11. (péntek)
13. (vasárnap)
15. (kedd)
19. (szombat)
23. (szerda)

Juhász Gyula

Vértanúink
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!
Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!
A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen.
Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;
Hisz onnan árad, új világ felett,
Szentháromságunk, mely jövõt teremt:
Szabadság minden népnek, aki él
S halni tudott egy megváltó hitér,
Egyenlõség, hogy Ember ne legyen
Mások szabad prédája, becstelen.
Testvériség, mely át világokon
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon.
Ó magyarok, ti élõ magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog
Rátok, ha az egekbe lobogón
Igazság leng a lobogótokon,
Az Igazság, mely tegnap még halott,
Világ bírájaként föltámadott.
A népek szent szövetségébe ti
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke így dalol.

ARADI VÉRTANÚK ÜNNEPE
900-1400 VÉRADÁS az általános iskola Hunyadi úti épületében
1800
IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság az ÚJ KLUB-ban (10. forduló)
00
15
Érsekvadkert-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
ÁROKTISZTÍTÁSI HATÁRIDÕ
1430
Nagybátony-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁTADÁS
30
Október
26. (szombat) 14
Rimóc-Héhalom bajnoki labdarúgó mérkõzés
Október
26. (szombat)
,,Jó tanulók’’ jutalmazása
November 1. (péntek)
MINDENSZENTEK
30
November 2. (szombat) 13
Somos-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
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ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

Ülésterembõl
2013. szeptember 12-én, csütörtökön ülésezett legutóbb a
képviselõ-testületünk. Az ülésen jelen volt minden
megválasztott települési képviselõ, a polgármester,
tanácskozási joggal az elsõ napirend megvitatása alatt Percze
Renáta a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
fõelõadója. A törvényesség biztosításáról dr. Verbói Mária
jegyzõ gondoskodott.
Elsõként a testületi tagok megismerték és megvitatták az
önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének elsõ féléves
teljesítésérõl szóló beszámolót. Ebben az idõszakban
önkormányzatunk minden intézménye fenntartásáról
gondoskodott, kötelezõ és önként vállalt feladatait úgy látta
el, hogy tartozása, kifizetetlen számlája nem keletkezett.
Fejlesztésekre olyan mértékben tudott költeni, amilyen
mértékben pályázati források álltak rendelkezésre.
(Napkollektor rendszer a Gondozási Központ részére,
babakocsi tároló a Gyerekházhoz, Toyota kisteherautó,
aprítékoló gép, apríték tároló.) A beszámolót a képviselõk
egyhangúlag elfogadták.
Második napirend keretében a köznevelési feladatok
finanszírozási rendjének megváltozásából eredõen döntöttek
a képviselõk a Rimóci Nyulacska Óvoda vezetõjének
intézményvezetõi pótlékáról, mely az illetményalap 40 %-ától
annak 80 %-áig terjedhet a törvényi elõírások szerint. A
testület 40 %-ban állapította meg a pótlék mértékét.
A képviselõk döntése értelmében ez évben is csatlakozik
településünk a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Az érintetteket kérjük,
tájékozódjanak a Hivatalban a pályázat beadásának
körülményeirõl.
Részvényes lesz önkormányzatunk az ivóvizet és a
szennyvíztisztítást településünkön biztosító ÉRV Zrt-ben.
Egy törvényi rendelkezés az önkormányzati tulajdonlást
kötelezõvé teszi, így a képviselõk döntöttek 10.000 Ftnévértékû részvény 28.500 Ft-ért történõ megvásárlásáról.
Ebben az évben is kérvénnyel fordul önkormányzatunk a
Belügyminisztérium felé, hogy mûködõképességünket
szolgáló támogatást nyújtson. Ezt a szándékot a képviselõk
határozatban erõsítették meg.
Elvi döntés született egy szociális szövetkezet létrehozásának támogatásáról, mely mindenekelõtt tagjai számára
biztosítana munkalehetõséget.
Meghozták a képviselõk a település-rendezési terv
módosításához szükséges döntéseket is, hogy a hosszú ideje
tartó folyamat minél elõbb befejezõdhessen.
Egyebekben megvitatták a képviselõk a Gondozási Központ
eszközigényét, melyet szükségesnek és célszerûnek ítéltek.
Képviselõi javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy az
intézményvezetõk önállóan dönthessenek beszerzéseikrõl
egy a testület által meghatározott mértékig.
A településen egyre több a fertõzõ beteg, melyet a védõnõ és
az egészség ügyben dolgozók egyaránt megtapasztaltak. A
szükséges intézkedések megtételét szorgalmazták a
képviselõ-testület tagjai.
Az egyéni kérelmek megtárgyalása zárt ülés keretében
történt. Az ülés 20 óra 50 perckor véget ért.

,,Szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának
fejlesztése” címû,
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt
Hamarosan indul a szécsényi szennyvíztisztító telep
bõvítésének és fejlesztésének kivitelezése, amely a
következõ településeket érinti: Endrefalva, Hollókõ,
Karancsság, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc,
Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc,
Szalmatercs, Szécsény, Szécsényfelfalu és Varsány.
Az elmúlt évek ellenõrzései során bebizonyosodott, hogy a
szécsényi szennyvíztisztító telep a megváltozott vízfogyasztási
szokások következtében létrejövõ szennyvizet nem képes
megfelelõ minõségben megtisztítani. Ezért a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelõség
2011-ben kötelezte a tulajdonos Önkormányzatokat a telep
tisztítási hatásfokának növelésére.
2011 februárjában megjelent a környezõ települések számára
megoldást jelentõ KEOP felhívás, hiszen a szennyvíztisztító telep
fejlesztését a települések önerõbõl nem tudták volna megoldani.
Ezt követõen az önkormányzatok a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt és az Európai Unió által támogatott
Környezet és Energia Operatív programon keresztül pályáztak,
amelynek köszönhetõen mintegy 1.058.254.885 Ft vissza nem
térítendõ támogatást kapott, az immáron megalakult Szécsényi
Szennyvíz- Agglomerációs Önkormányzati Társulás. A projekt
elszámolható nettó összköltsége 1.245.297.000 Ft.
A napokban (2013. szeptember 26-án) a kivitelezési szerzõdés
aláírásával összeállt a közbeszerzési eljárások útján kiválasztott
teljes menedzsment, amely a projekt lebonyolításáért felelõs. A
szennyvíztisztító telep fejlesztésének a kivitelezõje az ININ 2013
Konzorcium (Inwatech Környezetvédelmi Kft. és Inverbau Team
Építõipari Kft.) lesz, ezen kívül a szervezet tagjai még a
projektmenedzser, a FIDIC mérnök szervezet, a kommunikációért
felelõs szervezet, a közbeszerzési és jogi tanácsadó, valamint
beruházóként a Szécsényi Szennyvíz - Agglomerációs
Önkormányzati Társulás.
A beruházás során egy új, XXI. századi technológia kerül
kialakításra, amely elõsegíti az ivóvízbázisok és természeti
értékek megóvását, hogy még unokáink is egészséges
környezetben élhessenek, és élvezhessék a települések
szépségeit és elmondhassák, hogy egy "zöld községben" élnek.
A település lakói minden fontos és hasznos információról
tájékozódhatnak majd szórólapokon, információs anyagokon és a
www.szecsenyiagglomeracio-szennyviz.hu honlapon keresztül.
Fekete-Majoros Anita
PR menedzser, Quadrát Kft.
Cím: Salgótarján 3100, Mártírok u. 4.
Telefon: +36 (30) 548-4284 E-mail: nitamajoros@gmail.com
Honlap: www.szecsenyiagglomeracio-szennyviz.hu
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Folytatódik a
"Forgalmazza REÁL Hungária Kft. ..."
feliratok gyûjtése, mellyel iskolánk tanulói osztálykirándulásra
fordítható támogatást nyerhetnek. Kérünk mindenkit, ne dobják ki a
REÁL-os feliratokat, hanem a szokásos módon gyûjtsék össze és
juttassák el az iskolába! Köszönjük szépen!
Vinczéné Percze Gizella

A Rimóci Ifjúsági Egyesület hírei
A Rimóci Ifjúsági Egyesület idén is kirándulást szervezett azoknak
a tagjainak, akik az év során a legfontosabb eseményeken helyt
álltak, segítettek a szervezésben, megvalósításban, ezért
jutalompontot kaptak. Idén 17 fõ kapott elegendõ pontot a
jutalomúton való részvételhez, közülük 12-en tudtak eljönni. Idén
Eger környékét választottuk úti célnak. Szeptember 28-án reggel
még segítettünk az „Itthon vagy” program kezdetén, a kérdõívek
kitöltésében, majd fél tízkor útnak indultunk a kisbusszal.
Kezdetnek a Mátra legmagasabb pontját, a Kékes-tetõt látogattuk
meg, a kilátóba is felmentünk, volt aki nem lifttel, hanem lépcsõn.
Ezután a siroki várhoz mentünk, amit csak gyalog lehetett a hegy
aljában lévõ parkolótól megközelíteni. Meglepetésünkre a
pénztárnál közölték, hogy épp ezen a hétvégén ingyenesen lehet
bemenni, ennek nagyon megörültünk. A várban megnéztünk egy
filmet a vár történelmérõl, majd bejártuk a várat, közben még török
ruhákat is magukra öltöttek néhányan a csoportból. A sok
gyaloglástól kifáradtunk, így megéhezve érkeztünk a Szépasszonyvölgyébe, ahol még várnunk kellett egy kicsit a kései ebédre.
Megérte várnunk, idõközben kinéztünk magunknak egy pincét, majd
beültünk ebédelni az étterembe, ahol nagyon finom ételeket kaptunk,
jóllaktunk. A 13/A pincében külön asztalsort készítettek nekünk,
majd nyolc órától élõ zenére múlattuk az idõt. Este újra buszra
szálltunk és Demjénbe mentünk, éjszakai fürdõzésre. Itt aztán
zárásig pihentünk és fürödtünk, majd fél négyre értünk haza.
Fárasztó, de élményekkel teli kirándulás volt. Remélem, hogy ez is
jó arra, hogy a fiatalok figyelmét felhívjuk a közösségi programokon
való részvétel számukra is elõnyös hatásaira. Köszönjük Szabó János
sofõrnek a kitartást, és segítõkészséget!
Bablena Feri

Serdülõ csapat mérkõzései
1. forduló: 2013. 09. 06. Palotás - Rimóc 3-0 (0-0)
A csapat létszámhiány miatt nem utazott el a mérkõzésre
2. forduló: 2013. 09. 13. Rimóc - Rétság 2-6 (0-3)
Rimóc: Janusek D. - Tihanyi A., Jusztin R., Beszkid M., Szoldatics D. Bada K. (Szoldatics M.), Csík D., Rácz A., Oláh Á. - Csík R., Bada N.
Gól: JAnusek D., Szoldatics M.
3. forduló: 2013. 09. 20. Rimóc - Nõtincs 3-1 (0-1)
Rimóc: Janusek D. - Juhász G., Jusztin R., Beszkid M., Tihanyi A. - Csík
D., Csík R., Rácz A., Szoldatics M. - Bada N., Oláh Á. (Bada K.)
Gól: Csík D., Csík R., Bada N.
4. Forduló: 2013. 09. 27. Bercel - Rimóc 3-7 (2-0)
Rimóc: Janusek D. - Juhász G., Jusztin R., Szoldatics D., Tihanyi A. (Oláh M.)
- Szoldaitcs M. (Sporner A.), Rácz A., Csík D., Puszta E. - Csík R., Oláh Á.
Gól: Janusek D., Rácz A., Puszta E., Csík R., Oláh Á. (2), Sporner A.
A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) állása:
1. Rétság
4
3
1
0
20 - 5
10
2. Buják
3
2
1
0
18 - 3
7
3. Szécsény
3
2
0
1
15 - 3
6
4. Rimóc
4
2
0
2
12 -13
6
5. Héhalom
3
2
0
1
10 -13
6
6. Nõtincs
2
1
0
1
10 - 3
3
7. Diósjenõ
3
1
0
2
6 - 11
3
8. Palotás
3
1
0
2
4 -10
3
9. Érsekvadkert 4
1
0
3
11 -24
3
10. Bercel
3
0
0
3
4 -25
0

Gólyahír:

Holecz Olivér - 2013. 09. 02.
Szülõk:
Holecz Attila és Percze Bernadett

Esztojka Csenge - 2013. 09. 04.
Szülõk:
Pásztor Zoltán és Esztojka Rozália

Rácz Odett - 2013. 09. 11.
Szülõk:
Rácz Béla és Bangó Klaudia

Bada Rubina - 2013.09.21. Szülõk: Bada Emánuella és Bada Rómeó

Akiért a harang szólt...
Árva Béláné
1953-2013

V

Virág Vince Péterné
1960-2013

Kurtán Mihályné
1933-2013

Köszönetnyilvánítás

V

Köszönetünket fejezzük ki azoknak a rokonoknak,
barátoknak és szomszédoknak, akik idõt és
fáradságot nem kímélve elkísérték

KURTÁN MIHÁLYNÉT
(élt 80 évet)
Az Egyesület a csúcsra ért

KONFERENCIA

2013. október 3-án Rimócon tartotta „Önkormányzatok szerepe a
Vidékstratégia megvalósításában” elnevezésû konferencia sorozatának
soron következõ rendezvényét a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
A konferencia a sportöltözõ emeleti termében került megrendezésre.
A szervezõk részérõl Pelyhe József szakmai titkár köszöntötte a
megjelenteket. Elõadást tartott a közfoglalkoztatási rendszerrõl
Lõrincz Leó közigazgatási fõtanácsadó a Belügyminisztérium
képviseletében, õt követõen pedig Beszkid Andor polgármester úr
mutatta be településünket, a vidékstratégiával összefüggõ
fejlesztéseket, jó példákat, tapasztalatokat. Az utolsó elõadást Pintérné
Kanyó Judit, Varsány község polgármestere tartotta a településén
folytatott közmunka programokról, közösségépítésrõl, hagyományõrzésrõl, fejlesztésekrõl és tervekrõl.
A kérdéseket és az arra adott válaszokat követõen a rendezvény
Beszkid Andor polgármester finom ebéddel és szakmai beszélgetéssel zárult. Bablenáné Georgina
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utolsó útjára a nagykátai temetõbe és mindenkinek, akik
részvétnyilvánítással osztoztak fájdalmunkban.
Kurtán Attila és családja

V

,,Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Aki szeretett, az soha nem feled,
mert Te túléled az õszt, a telet.
Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Te szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik."

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

VIRÁG VINCE PÉTERNÉ
(élt 53 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
A siroki várban rövid török szerelmi drámát adtak elõ az Ifjúsági Egyesület vállalkozó szellemû tagjai

Gyászoló család
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Máriát dícsérni hívek jöjjetek!
A Fájdalmas Szûzanya búcsú 2006 óta évrõl évre otthont ad a
Mária-szobrok találkozójának Gyöngyösön, melyet szeptember
negyedik hétvégéjén tartanak.A gyöngyösi ferences plébánia
által szervezett eseményre az ország több pontjáról és az
országhatáron túlról is érkeznek díszbe öltöztetett Máriaszobrok. Az ottani kegyhely ferences szerzetesei fontosnak
tartják, hogy a fiatalságot megerõsítsék hitében, melyet ez a
hagyományokban és lelkiségben gazdag esemény is táplál.A
népviseletben vagy ünneplõben érkezõ szoborvivõ zarándokok
idén mintegy hetven településrõl érkeztek, sokan köztük gyalog
tették meg az utat a gyöngyösi búcsúba.
Községünkbõl évek óta résztvevõi az eseménynek a
Szûzanya tisztelõi, hagyományhoz híven a Mária-lányok
vállukon viszik be a Szûz Anyát, lobogót vivõ gyerekek és
fiatalok, valamint a rimóci hívek kíséretében. Igy volt ez idén is,
szeptember 22-én. Külön öröm volt, hogy a falunkban
vendégeskedõ lengyel testvéreink is részt vettek a búcsún.
A vasárnapi reggel a Mária-szobrok „beköszönésével”,
vagyis az ünnepélyes bevonulással kezdõdött. A Mária-szobrok
és kíséreteik ezután elfoglalták helyüket a szabadtéri oltár elõtt,
és részt vettek az ünnepi szentmisén, amelyet Urbán Erik
ferences szerzetes, a csíksomlyói kegyhely igazgatója celebrált.
Szentbeszédében a közösség erejére és fontosságára hívta fel a
figyelmet. Az ember társas lénynek született, éppen ezért derûs,
reménységet keltõ közösségeket kell kialakítanunk, ahol
barátokra találunk, és ahol közeledhetünk egymáshoz
hozzátette: a gyöngyösi búcsújáró hely is egy lehetõség a
közösségalkotásra, hiszen az oda látogatók egy nagy család
tagjának érezhetik magukat.

A szentmise után körmenetet tartottak Gyöngyös
belvárosában, majd zárásként a Gyöngyösi Úrangyala nevû
imádság és ének következett.
A népviseletbe öltözött fiataljainkra valóban rámosolygott a
Szûz Anya, hiszen napsütéses, kellemesen meleg idõjárásban
volt részük. Kellett is, hiszen a beköszönésünkre 9 óra körül
került sor, és mire a Gyöngyösi Úrangyala utolsó szavai
elhangzottak már fél kettõ volt. De a fáradság nem nyomta rá
bélyegét a hazafele útra sem, hiszen még a legfiatalabb,
legtapasztalatlanabb kis búcsúsok is azt mondták: ,,Jövõre
találkozunk.”
Aki többet szeretne tudni a búcsúról, vagy kíváncsi az eseményrõl
készült fotókra az látogasson el a gyöngyösi ferencesek honlapjára:.
http://www.gyongyos.o
fm.hu/fajdalmas_bucsu/
fajdalmas.html
Az oldalon található
rengeteg fénykép nagyon
jól visszaadja a búcsú
hangulatát, és nem utolsó
sorban sok-sok képen
köszönnek vissza ismerõs
arcok. Az oldalt látva,
hátha többüknek is kedve
támad velünk tartani a
jövõ évi gyöngyösi búcsúba .
Kaluzsa Mónika

A legkisebb búcsúsok

A lengyel testvéreink is jelen voltak

A rimóci Mária szobor a körmeneten

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

- Ebben a hónapban is megünnepeltük a névnapokat, melyen saját
fényképes naptárt kaptak ajándékba az ünnepeltek.

- 2013. 09. 12-én megrendezésre került a gyerekházba csalogató
nap. A gyerekházba elõször betérõ gyerekek boldogan fedezték
fel a ház varázslatos játékait. A programok között szerepelt
kincskeresés, zenés ölbeli játékok és bújócska az ejtõernyõ alatt.
A tízórai is mesés volt ezen a napon. Élelmiszerekbõl
összeállított „meseképet” fogyaszthattak a gyerekek. Késõbb
gyümölcstál és finom pogácsa várta az örökmozgó kismanókat.
Tájékoztattuk a résztvevõket a „Rimóc legédesebb babája”
címû verseny részleteirõl. Az õsszel kapcsolatos kézmûves
foglalkozásokra minden nap új ötletekkel vártuk a szülõket.
- Részt vettünk Budapesten a gyerekház következõ három éves
mûködését biztosító tájékoztatón.
- A szüreti ,,Bacchust’’ elkészítette Rimóc helységjelzõ táblájához
a gyerekház, hogy vigye hírét a szüret befejezésének.
- Szülõi fórumot szerveztünk, melyen Balázs Csaba mentõtiszt
bemutatta a szülõknek az elsõsegélynyújtás kisgyermekkort
érintõ alapismereteit.

- Vendégek érkeztek a gyerekházba a Visegrádi Együttmûködési
Program keretében Cseh-, Szlovák- és Lengyelországból.

Tervezett programok:
- Október hónapban lesz a fotóverseny eredményhirdetése.
- Töklámpást fogunk készíteni melyben a legjobban sikerült tököt, díjazni fogjuk.
- Elkezdjük új fõzõversenyünket, melyben szakácsokat fogunk
vendégként meghívni, hogy osszák meg velünk fõzési
praktikáikat. Az asztalok terítésében az ételhez, tájegységéhet
illõ hangulatot varázsolunk, melyhez a dekorációk helyben
készülnek.
- A gyerekházban készült tárgyakat szeptembertõl decemberig
folyamatosan érdemes gyûjteni, mert a legtöbb kézmûves
eszköz tulajdonosa, karácsony elõtt ajándékban részesül.
Szitáné Mócsány Zsuzsanna
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A Szécsényi járás számadása
Az év elején megalakultak a járások. A Szécsényi
járás, illetve annak hivatala múltját, jelenét és jövõjét
vesszük számba.
1950. június 1-jén a tanácsrendszer bevezetésekor
Nógrád megye öt járása a Balassagyarmati, a Pásztói, a
Rétsági, a Salgótarjáni és a Szécsényi volt.
A Szécsényi járást 1978-ban felosztották a Balassagyarmati és a Salgótarjáni járás között. A járások országos
megszûnésekor, 1983 végén tehát a megyéhez négy járás
tartozott (Balassagyarmati, Pásztói, Rétsági és Salgótarjáni).
Nógrád megyében 2013. január 1-jén immár hat járás jött
létre.
A két legnagyobb a Salgótarjáni, valamint a Balassagyarmati járás. A két legkisebb a Bátonyterenyei és a
Szécsényi járás.
A Szécsényi járás területén 20 000 nógrádi él, a
Bátonyterenyeiben 22 000 ember lakik. A Szécsényi
járáshoz a székhelyén kívül 13 település tartozik, a
Bátonyterenyeihez viszont csak 7. Elõbbi területe 285 km2,
utóbbi 215 km2. A Szécsényi járás tehát megelõzi a
Bátonyterenyei járást a hozzátartozó települések számában,
területében.
A jelenlegi járás elnevezése azonos a történelmivel,
azonban az új államigazgatási egység tartalma jelentõsen
eltér a rendszerváltás elõttitõl.
A járásban a megyei kormányhivatal kirendeltségeként
Járási Hivatal mûködik. A kirendeltségi státusz azt jelenti,
hogy az irányítási jogosítványokat a kormánymegbízott
gyakorolja, valamint, hogy a Járási Hivatal nem minõsül
önálló gazdálkodónak, így pénzügyi, munkaügyi, és
üzemeltetési feladatait a megyei kormányhivatal végzi.
A Járási Hivatal élén a hivatalvezetõ áll, munkáját a
hivatalvezetõ-helyettes segíti.
A Járási Hivatal egy törzshivatalt és szakigazgatási
szerveket foglal magában. A törzshivatalnak három
szervezeti egysége van: az okmányirodai osztály, a hatósági
osztály és a titkárság.
A Szécsényi Járási Hivatalban csak a hatósági osztály
élén áll külön vezetõ, az okmányirodai osztályt a
hivatalvezetõ-helyettes, a titkárságot pedig a hivatalvezetõ
közvetlenül vezeti.
Az állami feladatellátás és szolgáltatás-nyújtás legkisebb
szervezeti egysége a járási hivatal, az államigazgatás és az
ügyfél itt kerül elõször kapcsolatba.
Az okmányiroda szolgáltatásai a legközismertebbek:
különbözõ igazolványok (személyi azonosító-, lakcím-,
útlevél, vezetõi engedély) kiállítása, gépjármûvekkel
összefüggõ intézendõk (forgalomba helyezés, forgalmi
engedély kiállítása), egyéni vállalkozókkal, ügyfélkapuval
kapcsolatos ügyek.
2013 elsõ nyolc hónapjában e színes ügycsoportban
mintegy 8 000 ügyet intézett el a Járási Hivatal.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy propagáljam
az esetleges okmányirodai sorban állás elkerülésére az
idõpontfoglalás lehetõségét, melyet telefonon (32/573-023)
vagy a magyarorszag.hu-n keresztül regisztráció nélkül
megtehetnek.
A hatósági osztály fõként szociális és szabálysértési
ügyekkel foglalkozik, de például szerepe volt az érettségik
lebonyolításában is. A szociális területen a legnagyobb
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ügycsoportok: a közgyógyellátás, az ápolási díj, az
idõskorúak járadékának megállapítása, az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultsághoz szükséges rászorultság
igazolása, valamint elvétve a hadigondozottakkal kapcsolatos kérelmek is elõfordulnak.
Az e körben elintézett ügyek száma megközelítõleg
2 600 darab.
A Járási Hivatal adminisztratív, ügyviteli feladatait a
titkárság látja el.
A Szécsényi Járási Hivatal keretein belül a törzshivatal
mellett két szakigazgatási szerv is mûködik: az egyik a
Gyámhivatal, a másik a Munkaügyi Kirendeltség. A
szakigazgatási szervek közös jellemzõje, hogy felettük a
hivatalvezetõ nem gyakorol szakmai irányítást, ezt a
feladatot a megyei központjaikon keresztül az ágazat
irányításáért felelõs minisztérium végzi.
Az elõbbinek fõleg gyermekvédelmi, gyámügyi feladatai
vannak, utóbbi az álláskeresõknek nyújt szolgáltatásokat,
valamint koordinálja a közmunka-programot.
A Járási Hivatal feladatait a vezetõit is beleszámítva
összesen 35 kormánytisztviselõ végzi.
A Hivatal a járás valamennyi településén jelen van az
ügysegéd feladatellátásán keresztül. Az ügysegéd a Járási
Hivatal kormánytisztviselõje, aki a kistelepüléseken élõk
ügyeinek intézésében mûködik közre, megkímélve az
állampolgárokat attól, hogy egy-egy ügyben a járási
központba, Szécsénybe kelljen utazniuk. Az ügysegéd tehát
a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben, a
meghatározott ügyfélfogadási idõben, a polgármesteri
hivatalban jelen van, ott tájékoztatást és segítséget nyújt a
hozzá fordulóknak, valamint egyes eljárási cselekményeket
is végez, például: tanúmeghallgatást, iratok kézbesítését.
A jövõ törekvései közé tartozik, hogy a járásokban is
létrejönnek a kormányablakok (jelenleg 29 helyen, fõleg a
megyeszékhelyeken mûködnek). A kormányablakokkal
megvalósul majd az egyablakos ügyintézés: az ügyfél az
állam egyre több szolgáltatásához ezen keresztül férhet
hozzá, azaz további hivatalok felkeresése nélkül el tudja
intézni ügyét. Ide fognak tartozni a most még az
okmányirodai osztály által intézett ügycsoportok, de az
ügyintézésen kívül lehetõség lesz ügyindítására, és az állam
szolgáltatásait érintõen széleskörû információszerzésre.
A kormányablakok országosan egységes megjelenéssel, arculattal, informatikai hátérrel, és 12 órás nyitvatartással (8-tól 20 óráig) várják majd az ügyeiket intézõ
állampolgárokat.
A Szécsényi járásban a már nagyon konkrét tervek
szerint 2014 februárjában fog megnyílni a kormányablak,
összesen hat ügyintézési hellyel, pulttal. A kormányablak a
szécsényi Városháza földszintjének bal szárnyában kap
majd helyet, ami azt is jelenti, hogy az épület átalakításának
idején (2013 novemberétõl a megnyitásig) a jobb szárnyban
megtalálható okmányiroda változatlanul fog mûködni.
Biztató eredménynek tekinthetõ, hogy Nógrád megyében
a Szécsényi járásban az elsõk között fog kormányablak
létesülni. A megyeszékhelyen várható még 2014 januárjábanfebruárjában kormányablak nyitás.
A járások tehát hagyományos egységei a magyar
közigazgatásnak, mai formájukban ötvözik a tradíciókat a
korszerûséggel. Céljuk, hogy az eddiginél polgárbarátabb és
mindenki számára hozzáférhetõbb ügyintézés lehetõségét
teremtsék meg.
dr. Horváth Zoltán
hivatalvezetõ
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ISKOLAI HÍREK
Új tanév, új kihívások
„Kopog már a barna dió, véget ért a vakáció!”
Bizony véget ért a vakáció, már egy hónapja újra az iskolai élet
határozza meg a gyerekek és a szülõk mindennapjainak jelentõs részét.
2013. szeptember elsejével olyan változások léptek életbe,
melynek célja egy hatékony, jól mûködõ oktatási rendszer kialakítása,
amely biztosítja, hogy a felnövekvõ nemzedék megtalálja a helyét a
családban, a társadalomban, a munka világában. Az új Nemzeti
alaptantervet 2013. szeptembertõl felmenõ rendszerben az 1. és az 5.
évfolyamon vezetik be.
Egy igen sok kérdést felvetõ régi-újdonság az egész napos iskola
rendszerének bevezetése. A köznevelési törvény szerint a
foglalkozásoknak legalább 16 óráig kell tartaniuk és a tanuló
kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen. Ugyanakkor
a törvény lehetõséget ad arra, hogy szülõi kérelemre az igazgató
hatáskörében eljárva felmentést adhat ezekrõl. Ehhez kikérõt, alkalmi
kikérõt kell benyújtania az iskola felé a szülõnek. Ilyen kikérõt csak
csupán a szülõ/gondviselõ nyújthat be!
A mindennapos testnevelés ettõl az évtõl az 1., 2., 5., 6.
évfolyamokon szervezõdött.
Kötelezõen az 1. és az 5. évfolyamon került bevezetésre az
Erkölcstan/ Hit- és erkölcstan tantárgyak oktatása. A két tantárgy közül
a szülõk választották ki, hogy gyermekük melyiket tanulja, errõl
nyilatkozatot kellett tenniük. Az elkövetkezendõ években minden év
május 20-ig kell választaniuk az újonnan belépõknek illetve a
változtatni akaróknak. Módosítás tanév közben nem lehetséges.
Iskolánkban sikerült úgy megszervezni a két tanórát, hogy
párhuzamosan zajlanak. Ehhez tudni kell még azt, hogy a
számonkérés, az értékelés ugyanúgy történik, mint az összes többi
tantárgynál; van felelés, dolgozat. A hit- és erkölcstan tantárgy
tartalmának a meghatározása az azt oktató egyház joga és kötelessége,
ebbe az iskolának semmiféle beleszólási lehetõsége nincs. Ugyanígy
az oktató egyház hatásköre a tanórai munka irányítása, a fegyelmezés,
félévi és tanév végi értékelés. A bizonyítványban és egyéb tanügyi
dokumentumokban minden esetben az „Erkölcstan/Hit- és erkölcstan
megnevezés szerepel.
Az ingyenes tankönyvellátásról: az új tanévtõl az 1-8.
évfolyamokon - szintén felmenõ rendszerben - vezetõdött be a
térítésmentes tankönyvellátás. Ez azt jelenti, hogy a 2013-as tanévben
az 1. évfolyamon tanulóknak nem kellett fizetniük a tankönyvekért,
illetve rászorultsági alapon az ingyenességi jogosultságot korábban
igazoltaknak sem.
Az érdeklõdés központi kérdéseként vetõdött fel sokakban a
kisiskolák léte. Azon településeken, ahol egy állami fenntartású
általános iskola van, a felsõ tagozatos gyermekek - az alacsony
létszámok ellenére - a jövõben is helyben tanulhatnak.
A fentiekrõl a szülõi értekezleteken, illetve az ünnepélyes
tanévnyitónkon a szülõk tájékoztatást kaptak, melyen megtisztelte
iskolánkat Mohácsi László úr, a Szécsényi Járás Tankerületi Igazgatója
és Kormány Zsoltné, a Szécsényi Járás Tanügy-igazgatási Referense is.
„Lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, de ha a nemzetben
lakozó szellemi és erkölcsi erõket megtartani és gyarapítani képesek
vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent vissza lehet
szerezni.” (Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 1922-1931.)
Ezen gondolat szellemében kívánok sikerekben gazdag tanévet
diákjainknak és kollégáimnak egyaránt!
Kiss Józsefné igazgató

A mese a legjobb gyerekszoba
A Szent István Általános Iskolában 2013. szeptember 30-án
megrendeztük az immár hagyományos mesenapot. Benedek Elekre, az
1859. szeptember 30-án született nagy mesemondóra emlékeztünk,
akinek születésnapja egyben a magyar mese napja is.
Tanulóink projekt nap keretében változatos tevékenységeken
keresztül új ismereteket szereztek, megmutatták tehetségüket.
Alkalmuk volt a csoportmunka által megkívánt képességeik
fejlesztésére.

A nap programja:
- Ismerkedés új mesékkel; meseolvasás, kedvenc könyvek bemutatása,
a mesék mûfaji jellemzõi.
- Benedek Elek élete rövid bemutató megtekintése.
- Ízelítõ a Magyar népmesék címû rajzfilmsorozat filmjeibõl az
interaktív táblák felhasználásával.
- „Kedvenc meséink”
Minden osztály elkészítette a saját kedvenc meséihez rajzolt
illusztrációkat, melybõl könyvet szerkesztünk.
- Rejtvényfejtés; különbözõ rejtvények /keresztrejtvény, szókeresõ,
szógyûjtõ, TOTÓ, rajzos feladványok/ Benedek Elek és a mesevilág
témakörben.

Rejtvényfejtõ verseny:
A rejtvényfejtõk közül a legjobb eredményt elért tanulók:
8. o. Csemer Olívia, Beszkid Mátyás, Juhász Gergõ, Tihanyi Alex
7. o. Bada Amanda, Német Dzsenifer, Bada Norbert
6. o. Bada Krisztián, Farkas Patrícia
5. o. Oláh Eszmeralda, Oláh Szilárd, Bada Laura

A mesemondó verseny helyezettjei:
Elsõ korcsoport:

I. Balázs Dorka
2. o.
II. Pásztor Andrea 3.o.
III. Bangó Dorina 2.o.

Második korcsoport:

I. Pikács Dominika 4.o.
II. Bangó Viktória 5. o.
III. Bangó Martin
5. o.

A zsûri tagja volt: Jusztin Józsefné, Erzsike tanító néni és Molnár
Lászlóné, Irénke óvó néni.
A zsûri elnöke Kormány Zsoltné a Szécsényi Tankerület tanügyigazgatásireferense adta át a legjobbak megérdemelt könyvjutalmát.
Ezúttal is köszönjük, hogy munkájukkal segítették iskolánkat a
Mesenap lebonyolításában.
A mesemondó verseny programját színesítette Rácz Viola 3.
osztályos tanuló szavalata és a 8. osztályosok rendhagyó rádió
hangjátéka. Köszönjük a szereplésüket.
A nap végén mi, pedagógusok elmondhattuk Benedek Eleket idézve:
„Egyetlen szent célom volt:
Nemesen, emberségesen
gondolkodó, mûvelt magyarokra
nevelni titeket.”
Huszkó Marianna és Pócsik Csilla
program-felelõs
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Lakodalmak:
Kanyó János
Rimóc
által összeállított adattár: Nagylóc
Egyházi szereplések:
Rimóc:
Feltámadási körmenet
Úrnapja
Szentkúti gyalogbúcsú
bekísérése
Kisasszonynapi búcsú
Karácsonyi éjféli mise
Temetések
Mátraverebély Szentkút
Máriabesnyõ
Márianosztra
Egerszalók
Nógrádszakál
Magyargéc
Karancssági Szentkút
Nógrád Hubertusz mise
Petõfiszállás-Pálosszentkút
Mórahalom
Újkígyós
Békéscsaba
Máriaremete
Hasznos
Vác Hétkápolna
Balassagyarmat Palóc Búcsú,
Segítõ Szûz körmenet
Drégelypalánk
Ajak
Herencsény
Varsány
Csitár
Boldog
Szlovákia: Inám
Apátújfalu

Hollókõ
Varsány
Nógrádsipek
Kisbárkány
Etes
Maconka
Buják
Endrefalva-Babatfalva
Zagyvapálfalva
Szereplések 1975-bõl
1975. 03. 01. Dr. Manga János
rádiófelvételt készített a klubban
04. 05. Lagzi Rimóc
04. 12. Lagzi Hollókõ
05. 03. Lagzi Hollókõ
05. 10. Lagzi Hollókõ
05. 17-18.
Petõfiszállás-Pálosszentkút
05. 31. Lagzi Hollókõ
06. 07. Lagzi Rimóc
06. 21. Lagzi Hollókõ
08. 09. Lagzi Rimóc
08. 23. Lagzi Holókõ
09. 06. Lagzi Hollókõ
09. 13. Lagzi Hollókõ
10. 25. Lagzi Hollókõ
11.29. Bankett
Bobák Jani bácsinál

05. 17. Varsány
05. 24. Kazár
05. 31. Karancsság (egyházi)
06. 04. Budapest Budai Vigadó
06. 22. Ságújfalu
06. 28. Szlovákia Inám
07. 05. Balassagyarmat
07. 06. Terény
07. 27. Balassagyarmat
Szent Anna
07. 31. Lengyelek köszöntése
08. 01. Rimóc Táncház
08. 02. Rimóc Falunap
08. 03. Ajak
08. 08. Varsány lagzis menet
08. 20. Drégelypalánk
Szereplések 2008-ból
08. 23. Magyarnándor
2008. 02. 03.
08. 24. Szlovákia Apátújfalu
Rimóc Idõsek napja
02. 08. Rimóc Duna TV felvétel 08.30. Rimóc Vendégház Lagzi
03. 19. Szécsény
09. 05-08. Lengyelország
04. 12. Budapest Papp László 09. 21. Rimóc Szüreti
Sportaréna
10. 04. Szlovákia Kalonda
05. 01. Rimóc, Nagylóc Zenés 10. 24. Rimóc Szenior program
ébresztõ
10. 28. Rimóc Sportöltözõ

ZENÉSZTÁRSAK
Prímások: Bobák János
Kiss Miklós
Király Béla
Kabda István
Balázs Ferenc Varsány
Kasza László Nagylóc
Ifj. Beszkid József
Varga Norbert
Ifj. Beszkid Andor
Ifj. Kanyó János
Vincze Dávid
Valkó Máté
Révai Bence
Klarinét: Bablena Bertalan
Bablena Ferenc
Golyán Bertalan
Pásztor Dezsõ
Nagydob: Holecz János
Percze János (csörgõ)
Bablena László
Percze Bertalan (libór)
Id. Beszkid József
Bablena István
Petrovics Ferenc
Petrovics Dávid
Percze János (libór)
Kisdob: Máté János
Kanyó István
Petrovics Ferenc
Bada Ferenc
Petrovics Dávid
Beszkid Márk
Bariton: Percze János
(libór Jancsi bacsi)
Id Percze István (libór)
Ifj Percze István (libór)
Jusztin Ferenc
Kanyó János
Király Béla
Bablena Ferenc
Bablena István
Beszkid Márk
Percze János (libór)
Helikon: Kiss Sándor (göndör)
Kiss Sándor (dodo)
Bablena Ferenc
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90 éves a Rimóci Rezesbanda!- A zenekar jelenlegi tagja: - Kanyó János

Zenei pályafutásom 1971-ben kezdõdött.
Egy vasárnapi futballmeccs után jöttünk a
pályáról. Azt mondja nekem Kabda
[István], hogy nem jössz próbára?
Kérdezem:
- Milyen próbára?
- Rezesbanda próbára.
- Hát gyerünk.
Meg is érkeztünk Bobák Jani bácsihoz.
Kabdát már ismerte, mert õ elõbb kezdte
a gyakorlást. Jani bácsi mikor meglátott,
rögtön azt mondta:
- No te jó leszel basfiglisnek, neked pont
úgy áll a szád.
Kezdem a legnehezebbel: hogy kell
megszólaltatnia hangszert. Elsõre nem
nagyon sikerült, majd Jani bácsi
elmagyarázta a technikáját. Leírta az elsõ
skálát, a C dúr skálát, ezt kellett
gyakorolnom, majd következett az F dúr
és így tovább. Majd elkezdtük tanulni a
könnyebb nótákat. Zeneiskolába én nem
jártam, nekem mindent Bobák Jani bácsi
tanított a zenélésrõl. Az elsõ hangszeremet 400 Ft-ért vettem. A próbák elég
sûrûn voltak. Szinte minden este.
Hétvégén pedig jöttek a Bandások is.
Közben áttértünk az egyházi énekek
gyakorlására. A kottákat Bablena Berci
bácsi és Bablena Margit Kántornõ írta. A
gyakorlás egyre jobban ment. Majd mikor
lagziba mentek zenélni, mindig mondták,
hogy estére gyertek el. Nagy dicsõség
volt, mikor a bandába léphettünk, egy-egy
nótát elfújhattunk. Hát még mikor leülhettünk velük az asztalhoz vacsorázni! Mikor
már jobban mentek a nóták, elmehettünk

a lagzi kezdetére, és míg meg nem untuk,
vagyis amíg bírtuk fújni, együtt zenélhettünk. Ezért mi pénzt nem kaptunk.
Örültünk, hogy a banda közelébe
lehettünk. A lagziban nagyon sokat
lehetett tanulni és jobban megmaradt az
ember fejébe. Azokban az években
nagyon sok lagzi volt. Arra nagyon büszke
vagyok, hogy mikor két lagzis menet
találkozott, a rimóci banda sosem „állt le”
a két zenekar találkozásakor.
Jani bácsival és feleségével, Bözsi
nénivel nagyon jó kapcsolat alakult ki.
Segítettünk nekik a házimunkában, meg
amiben tudtunk. Az idõsebb zenészek
halála után hála Istennek mindig kerültek
fiatalok a bandába. Ifj. Beszkid József

zenekarba kerülése új színfoltot hozott. Õ
már zeneiskolát végzett, s a kottát úgy
írja, mint én a nevemet, - így új nótákat
tanulhattunk. Indulókat, csárdásokat,
foxokat, keringõket, cigánynótákat
tanultunk meg. Bobák halála után Kabda
István lett a zenekar vezetõje. Majd fia,
Tamás halála után nem járt zenélni, így én
lettem a zenekar vezetõje.
Zenei pályafutásom legszomorúbb
eseménye volt, mikor készültünk a
Kisasszonynapi búcsúra, a népviseletes
lányok, asszonyok és a bandások
gyülekeztek, Béla Vince atya feldúltan
kiszaladt a plébániáról kiabálva, és nem
engedte, hogy trombitáljunk, - azt
mondta, hogy ez nem cirkusz. Összepakoltuk a hangszereket, és hazamentünk.
A próbákat elég nehéz összehozni, mivel
a fiatalok különbözõ városokban tanulnak, dolgoznak. A próbákon elõször
mindig az elõttünk álló feladatra,
fellépésre összpontosítunk, majd az új
nóták tanulása, gyakorlása következik.
A zenekar tagjai az évek során többségében fiatalok lettek. Így a zenekar
vezetését átadtam Varga Norbertnek.
Az évek során sokszor felmerült a
zenekar feloszlása. Nehéz idõket, éveket
éltünk meg. Kérek mindenkit, zenésztársakat, zenekedvelõket, hogy tegyünk
meg mindet azért, hogy a 90 éve mûködõ
Rezesbandánk még nagyon sokáig
fennmaradhasson. Várunk új tagokat is,
akik elhivatottságot éreznek zenénk iránt,
- próbálják ki magukat!
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Bemutatkozás
Szeles Anett vagyok, 26 éves. Édesanyámmal élek
Szécsényben.
Egerben, az Eszterházy Károly Fõiskolán tanultam, ahol
történelem szakos bölcsész és tanár (egyetemi), illetve
gazdaságismeret tanár (fõiskolai) szakon végeztem.
Fõiskolai éveim alatt angol nyelvbõl üzleti középfokú „C”
típusú, német nyelvbõl alapfokú „C” típusú nyelvvizsgát, a Jean
MonnetChair program keretében pedig „Európai Integrációs
Tanulmányok” kétnyelvû oklevelet sikerült szereznem.
Külsõ tanítási gyakorlatomat a salgótarjáni Táncsics Mihály
Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari
Szakközépiskola és Szakiskolában, szakmai gyakorlatomat
pedig a szécsényi Polgármesteri Hivatal Adócsoport részlegénél
töltöttem.
A neves újságíró és mûsorvezetõ, Frei Tamás által
létrehozott Cafe Frei Kávéházlánc munkatársaként, több mint másfél évig dolgoztam a Cafe Frei
Kft. szécsényi telephelyén „pénzügyi ügyintézõ”-i munkakörben. Munkám során számlázással,
különféle beszámolók, kimutatások készítésével, a könyvelési anyag elõkészítésével, egyéb
pénzügyi feladatokkal foglalkoztam.
Egyik napról a másikra adódott a lehetõség, hogy szakmámnak megfelelõen a Rimóci Szent
István Általános Iskolában tanárként dolgozhassak, amit örömmel el is fogadtam, hiszen
gyerekkorom óta szerettem volna tanár lenni. Jelenleg történelmet és angolt tanítok felsõ
tagozatosok részére, illetve napközis felügyeletet látok el alsó tagozatban.
Nagyon jól érzem magam az iskolában, ahol minden kolléga kedves és segítõkész. Biztos
vagyok benne, hogy jó döntést hoztam, amikor a tanári pályára léptem.
Szeles Anett

ISKOLAKERT
„Hallom és elfelejtem,
Látom és emlékszem rá,
Csinálom és megértem.”
A kert szó a magyarban ma is sejteti a
körülkerített helyet vagy az elkerítettséget. A
kert mivel külsõ téren, az ég felé nyitottan
valósul meg, frissítõen érzékelhetõvé válik a
szabadság, de a keretei révén a biztonság is, a
kreatív, sajátos kialakítással pedig az összkép
adta gyönyörûség. Vágyni, ezekre mélységesen emberi. Az iskolakert az apróságok és ifjak
számára, környezeti nevelés gyakorlati
oktatásában sokrétû lehetõséget nyújt.
„A kertek készítettnek az élet szükségére, a
test és lélek erejének megöregbítésére, a
szemek gyönyörködtetésére.”
(Apáczai Csere János)
„Kevés hasznosabb gyerekjátékot tudok
elképzelni az iskolakerteknél. A virágok, fák,
bokrok gondozásával már a legkisebbek is
elsajátíthatják a kertészkedés alapjait, s az
élmény egész életüket végigkíséri, majd mondta ezt az ország Bálint gazdája.”
Az iskolakert története
Az iskolakert elõdjét faiskolának nevezték.
A faiskolát 3 fõ rész alkotta: a szaporító,- az
ápoló és a nevelõ-iskola.
Szaporító-iskolában történik: magvetés,
dugványozás, bujtás, tõelosztás és egyéb
szaporítási mûveletek. A szaporító iskolából
az ápoló iskolába kerültek a csemeték. A
nevelõ iskola tette ki a faiskola legnagyobb
részét, itt történik a fák nemesítése vagy oltása.
A két-három éves vad fácskákba nemes fa
rügyét vagy gallyát oltották be.
Az ISKOLAKERT „élõ taneszköz”, a
kertészetnek, mint oktatási szakterületnek,
sajátos belsõ tartalmából adódóan, egészen
más szerepe van az iskola életében, mint a
többi oktatási területnek, tantárgynak. A
cselekvés és szemlélõdés, a maga polaritásá-

ban együtt tartozik a kertészethez, mindenkor
kiegészítve egymást. A cselekvés önmagában
szélsõséges meggondolásnélküliséghez vezet.
A szemlélõdés önmagában szélsõségesen a
cselekvés nélküliségéhez vezet. Mindkettõ
önmagában végzetes lehet, mindkettõnek
szüksége van a másikra, serkenti, támogatja a
másikat.
A kettõ egységesítve a gyermekben, képes
összekötni a jövõre vonatkozó tevékenykedést a meg lett, teremtett, már meglévõ
szemléléssel. Az iskolakertben, amely
erõteljesen az emberi gondozó és alakító kéz
képe, nap mint nap szembesülhetünk a kertben
megtett vagy meg nem tett cselekedeteinkkel.
2011 márciusában a Szent István Általános
Iskola és Rimóc Község Önkormányzatának
összefogásával elindult az Iskolakert Program.
Kialakítottunk egy iskolakertet a múzeum
kertjében, ahol a tavaszi félévben egy kertbarát
kísérleti szakkör keretében elindítottuk az
ökológiai szemléletû kertmûvelést. Az iskolás
gyerekek, osztályonkénti felosztásban,
tevékenyen bekapcsolódtak az éppen aktuális
kerti munkákba, hétrõl-hétre átadva
egymásnak, a kert gondozásának „magkulcsát”. A tanév vége az iskolakert számára
nem fejezõdött be, nyári gyakorlat keretében
heti rendszerességgel a gyerekek folytatták a
kert gondozását. A résztvevõ iskolások
„TEHETSZ” nyári táborba a megtermelt
„javakat” leszüretelték, feldolgozták, és egészségükre elfogyasztották.
2013 tavaszán mindenki örömére újra
elindulhatott az Iskolakert Rimócon. Az
önkormányzat egy szépen karban tartott kertet
biztosított e célra. Mindkét iskolánktól (alsó
tagozat és felsõ tagozat külön épületben van)
alig öt perces sétára van a belsõ kert, a
Körtvélyesi patak jobb partján. A Szent István
Általános Iskola diákjai technika óra keretében, illetve délutáni fakultatív programban
„használják”, gondozzák, mûvelik, élvezik a
kertet a „Vesd bele program” résztvevõiként
nagy lelkesedéssel.
Szabó Mónika
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A mi veteményeskertünk
Mint ahogy már elõzõleg hírt adtunk róla,
iskolánk csatlakozott a Vesd bele magad!
programhoz.
A szükséges kerti munkálatokat továbbra is
folyamatosan végzik a tanulók csakúgy, mint
az otthoni kertekben. Ültettek, vetettek,
locsoltak, kapáltak, gyomtalanítottak. És
most eljött az ideje az „aratásnak”, a
betakarításnak.
Munkájukra joggal lehetnek büszkék
diákjaink: az általuk az iskolakertben
megtermelt zöldségfélékbõl többször juttattak az Idõsek Klubja konyhájára, zöldségvásárt rendeztek a szülõi értekezletek alkalmával mindkét épületben, valamint sulipiacot
nyitottak a Szécsényi úton a bevételek a
Diákönkormányzat számláját gyarapították.
Nem utolsósorban a szüreti alkalmával
szervezett fõzõversenyen is az általuk
megtermeltekbõl készítették versenymenüjüket, a lecsót.
Kertészkedésükhöz további szorgalmas,
kitartó munkát kívánok!
Kiss Józsefné igazgató
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(folytatás a 1. oldalról)
A szombat esti harangszó már a rimóci templomban találja
a lengyel delegációt. A szentmise végén lengyel testvéreink
két csillárt ajándékoznak a templomunknak, amelyet ezúton is
hálásan köszönünk. Isten áldja õket érte. Ezt a baráti gesztust
soha nem feledjük el.
A mise után szüreti bál a Sportcsarnokban. Kinek meddig
volt kedve, addig maradt. Itt szintén gyakorolhatták a magyar
táncokat.
4. nap vasárnap: Reggeli után indulás Gyöngyösre a
Fájdalmas Szûzanya búcsújára. Nagy élmény volt a
hordozható Mária szobrok találkozója, majd a szentmise utáni
körmenet is.
Ebéd a Malomudvarban, délután pedig borozás
Farkasmályiban a 23-as pincében, Dudás Feri bácsiéknál.
Hazaérkezést követõen rövid pihenõ és már kezdõdött is a
„búcsúvacsora”. ,,De hisz még csak most jöttek” mondta
valaki. Bizony így van. A jó barátokkal repülnek a percek, az
órák, a napok.
Emlékezetes vacsora után közös tánc és ének. Nagyon
hamar éjfél lett és vendégeink elköszöntek. A csárdás mar
egész jól ment.
5. nap hétfõ: Korai reggelivel búcsúztattuk lengyel
barátainkat, jó utat és szerencsés hazatérést kívánva nekik.
Ezúton köszönjük testvértelepülésünk delegációjának az
együttlétet, az otthon maradt dlutowiaknak erõt, egészséget
és minden jót kívánunk.
Mindenkinek köszönjük a segítségét, aki bármivel is
hozzájárult e néhány nap sikeréhez és gondoskodott arról,
hogy mások is megtapasztalhassák a rimóciak vendégszeretetét. Az Isten fizesse meg.

Rimóci Szüreti
megmérettetéseinek
eredményei
II. Pálinkaverseny
1. hely: Szoldatics Tibor (arany felespohár)
2. hely: Szigeti Zoltán, Szita Tamás, Pancsovai Gergõ
(ezüst felespohár)
3. hely: Percze Béla (bronz felespohár)
Neveztek még:
Balázs Csaba, Varsányi út
Beszkid József, Kossuth út
Kabda István, Szécsényi út
Kanyó Béla, Varsányi út
Pechó Zoltán, Szécsényi út
Szabó János, István király út
Szabó Vilmos, Balassi u
Szép József, Jókai út
Szitás Máté, Szécsény

RIMÓCI ÚJSÁG

Vár az óvoda….
A Rimóci Nyulacska Óvodába szeptember elsejével
elkezdõdött a 2013/2014-es nevelési év. 2013. július
elsejétõl újra önkormányzati fenntartású lett óvodánk.
Örvendetes változás számunkra, hogy végre hivatalosan
is Nyulacska Óvoda lett a nevünk.
Az óvodánkba felvett gyermekek száma 78 fõ.
Tanköteles korú gyermek ezek közül 33 fõ. Halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek száma az elõzõ évhez
képest is tovább növekedett, 59 fõ. Azoknál a gyerekeknél
kerül ez megállapításra, ahol a szülõk iskolai végzettsége
nem több mint 8 általános, és jövedelmük miatt
gyermekvédelmi támogatásra jogosultak. Csoportjaink
életkor szerint vannak meghatározva.
„Cseresznye” kis csoport: 25 fõ.
Óvodapedagógusok:
Boldog Bernadett, Molnár Lászlóné
Dajkák:
Jusztin Béláné, Balázs Tiborné
„Alma” középsõ-nagy csoport: 26 fõ.
Óvodapedagógusok:
Pásztorné Percze Gyöngyi, Bódiné Babcsány Brigitta
Dajka:
Tóth Lászlóné

VI. Fõzõverseny
1. hely: Szent József Katolikus Férfiszövetség (arany fakanál)
2. hely: Szent István Általános Iskola kollektívája
(ezüst fakanál)
3. hely: Rimóc Polgárõr Egyesület (bronz fakanál)
Neveztek még:
D³utów testvértelepülés
Közmunkások
Nyulacska Óvoda
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Rimóci Ifjúsági Egyesület
Rimóci KOBAK Egyesület & Rimóci Sportegyesület
Szent István Általános Iskola diákjai
Kisbíró: Percze Kristóf
A hintókon ültek:
Gál Kitti és Mócsány Richárd
Talpai Zsanett és Percze Gábor
Kanyó Evelin és Golopi Roland

„Körte” nagycsoport: 27 fõ.
Óvodapedagógusok:
Virágné Csábi Adrienn, Csampáné Dékány Melinda
Dajka:
Kailné Horváth Irén
Az óvoda házirendjét az elsõ szülõi értekezleten
ismertettem a szülõkkel, az újonnan óvodába jövõ
gyermekek szülei nyomtatott formában is megkapják.
Fontos, hogy a házirendben megfogalmazott szabályokat
a szülõk és az óvodadolgozói ismerjék, és betartsák.
Az óvodai nevelés fontos része a gyerekekkel történõ
foglalkozások megszervezése. Az óvodai programunk
tartalmazza ennek pontos rendjét.
Nagycsoportban szeptember 15-tõl, középsõ
csoportban október 1-jétõl, kiscsoportban pedig november
1-jétõl kezdõdnek a foglalkozások. Tartalmukat az
óvodapedagógusok határozzák meg az ütemtervben, a
gyerekek életkorát és képességeit figyelembe véve.
Ez év folyamán is sok olyan programot szervezünk,
amibe a szülõk aktívan bekapcsolódhatnak, így
segítségükkel, ötletükkel még tartalmasabbá válhatnak
ezek az események.
Az õsz az új gyerekek fogadása és beszoktatásának
idõszaka. Szükségünk van arra, hogy a szülõk
együttmûködjenek az óvónõkkel,
fogadják el
tanácsaikat, a megbeszéltek szerint cselekedjenek. A
célunk ugyanaz: örömmel jöjjenek hozzánk a gyerekek,
hasznosan töltsék napjaikat, és élményekben gazdagon
térjenek haza.
Molnár Lászlóné

„Reggel rám köszönt a
fecske:
„Hová mész, te
gyerekecske?”
Mondom neki:
„Hallod, fecske,
nem vagyok már
gyerekecske.
Fejszém vágtam
kemény fába,
sietek az óvodába.
Óvodás lesz majd belõlem,
sokat tanulhatsz
majd tõlem!”

Szõlõs lányok voltak:
Bablena Dorina, Vincze Rebeka, Gál Enikõ,
Petrovics Anna
Búcsúvacsora közben

Boristen: Balázs Csaba

Bablena Feri
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XVIII. Borverseny

1. hely: Szabó János (arany borospohár)
2. hely: Beszkid József (ezüst borospohár)
3. hely: Beszkid József (bronz borospohár)
Neveztek még:
Árva Ferenc, Varsányi út
Bablena Ferenc, Ady E. út
Beszkid János Kanyó Béla, Varsányi út
Mócsány István, Hársfa út
Nagy Tamás, Temetõ út
öz. Golyán Miklósné, Temetõ út
Rigó Attila, Akácos út
Szabó János, István király út
Szép József, Jókai út

A csapat egy része a visegrádi várban
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Szeptembertõl mi is óvodás vagyok
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Szüreti 2013. szeptember 21. képes összefoglaló

2013 OKTÓBER

Szüreti vers 2013. szeptember 21.

1. Tisztelt egybegyûltek, jó napot kívánok!
Csendet kérek és a végén majd tapsot várok.
Szüreti van megint, itt van újra végre,
Kérem, figyeljenek, míg nem érek végére.
2. Kedves Rimóciak, sok mindent hallottam,
Elmondom, s kérem, hallgassák meg sorban,
Mi történt itt a tavalyi szüreti óta,
Errõl szól mind a száztizenkét strófa.

Az idei szüreti fõszereplõi

,,A leendõ fõszereplõk’’

3. Az idén õsszel is lehullt már a körte,
Andor a kocsiját megint összetörte.
Azt mondom, még száz szerencse,
Hogy nem lett baja és nem járt messze.
4. Megvédte õt valaki, mint Sámsont a haja,
Csak a kocsija ment megint totálkárosra.
Innen üzenem, hogy vigyázzon magára,
Nem tudom, mibõl telik mindig új járgányra.
5. Polgármesterünknél az lett már a menõ,
Minden évben új kocsi, s új jegyzõ.
Úgy látszik, mindenki több pénzt akar,
Megyerrel lett közös az új hivatal.

A szõlõslányok

A fõzõverseny zsûrije munka közben

6. A közös jegyzõ neve ismerõs lehet,
Annak, aki meghallja a Verbói nevet.
Az új jegyzõ asszony Verbói Mária,
De csak névrokona a Verbói Klára.
7. Azt azért szó nélkül mégsem hagyhatom,
A képviselõk úton vannak, mint a lócitrom.
Innen-onnan, amonnan mindig azt hallom,
Jönnek-mennek, mint zsidóban a fájdalom.
8. Testvérek a lengyelek, horvátok és lettek,
Képviselõk már megint hová mentek?
Minden országban új szerzõdést köttök,
Hogy hová menjetek, ezen tököltök.
9. Azt gondolom, hogy jobban tennétek,
Ha a rimóci falubusszal mennétek.
Nem robbannátok le azzal minden úton,
Szabó Jani megállna minden benzinkúton.

A fõzõversenyen résztvevõ csapatok képviselõi és a zsûri az eredményhirdetéskor

A bor- és pálinkaverseny résztvevõi a Borlovagokkal

RIMÓCI ÚJSÁG
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14. Arra a faluban sehol sem
ügyelnek,
Hogy a kutyák minden nap
tüzelnek.
Pedig azt nálunk csak
szerdánként lehet,
Ezt mondja egy önkormányzati
rendelet.
15. Azt pedig még a kressz is tiltja,
Hogy dzsippel hajts fel a
kerékpárútra.
Kisbíró: Percze Kristóf
Sajnos ezt sem tartják be sokan,
Pedig már több szüretiben is elmondtam.
16. Elvehette az Isten annak az eszit,
Aki letörte a rimóci nyúl kezit.
Elvitték a nyuszinkat restaurálni,
Addig a táblánál egy másik fog állni.
17. Ahogy új kezet a falu nyulának,
Vincze Attilának új lábat csináltak.
Nem pozdorjából, platinából lett neki,
Így most lábból már három is van neki.
18. Aki még nem tudja, annak most elmondom,
Tavaly volt száz éves a rimóci templom.
Itt volt a szentgyörgyi kórus székely országból,
És itt járt nálunk a megyés püspök is Vácról.
19. Az alsónémediek szintén énekeltek,
Ünnepünk színvonalán is sokat emeltek.
Teljessé azt tette a rimóciak ünnepét,
Benkó Peti megírta a templom történetét.
20. A múltkor a szemem úgy kikerekedett,
A férfiak létrehozták a szent „gittegyletet”.
Istennek hála, de ez már nem is csoda,
A férfiszövetség is itt fõz a sorba.
21. A fõzést tavaly a tanárok nyerték,
A Bárány Árpit pedig kitüntették.
Híre is ment ennek gyorsan Varsányba,
Nincs is ilyen Bárány még egy az országba.

10. Az induláskor már minden utas álmos,
Mert hatvannal sem megy a Szabó János.
Lehet, hogy mindezt csupán azért teszi,
Mert a gázolaj már induláskor kevés neki.

22. Sajnálom is nagyon és leesett az állam,
A tanárokat az idén átvette az állam.
Fenntartóváltás ide vagy oda,
Sok ilyen tanár kellene a sorba.

11. Ma reggel hajnalban olyan korán volt,
Tejcsarnokból lett a nemzeti dohánybolt.
Azt azért még én sem tudhatom elõre,
Hogy a dohányboltból mi lesz majd jövõre.

23. Aztán mi történt csodák-csodája,
Elsõ lett Mócsány Józsi pálinkája.
Az pedig már nem számít csodának,
Nem volt párja Tukancs Jani borának.

12. Megváltoztatták az ebtartás szabályát,
Csippelni kell már mindenki kutyáját.
Ha a kutyáknak rendes gazdája vagyon,
Nem lehetne ennyi sok kutya szabadon.

24. A bor és a pálinka is igen finom volt,
Csak mindkettõnek kis pohár íze volt.
De azért annyit sem kell itten vedelni,
Hogy valakit haza kelljen vezetni.

13. Igaz, hogy a múltkor hallgattam a híradót,
Hamarosan bevezetik majd az ebadót.
Többek szerint ez az ötlet is nagyon buta,
Mert ettõl csak még több lesz a kóbor kutya.

25. De legjobban azt a Beke Jóska tudja,
Hogy milyen jó a Gyöngyi Bözsi bora.
Mindjárt szebb a világ négy-öt pohár után,
Egy-két liter novától nézhetsz már bután.
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26. Egy év alatt az ember igen sokat hallott,
Bizton állítom, hogy a mi gólyánk fagyott.
Az öltözõben a hûtõláda lakója,
Mindenki tudja, nem õ volt a kémgólya.

40. Az elõadás végén a ruhák az üstbe szálltak,
Közben a boszorkák önósokká váltak.
Mikor elkezdte fújni a rezesbanda,
Megérkezett a Csizmadia Anna.

54. Tudja azt már szinte minden ember fia,
Milyen drága manapság az energia.
A rezsicsökkentés sem segített ezen,
Próbálunk változtatni ezen a helyzeten.

68. A végén azt is elmondom biz' én,
Hogy romanap kettõ is volt az idén.
Az elsõ alkalommal sokan jól betéptek,
Ezután pedig a zenészek leléptek.

27. Kedves vendégek, azt sokan hallották,
Hogy a felsõ buszmegállót meggyújtották.
A vandálok ezt biztos azért tették,
Hogy az újat végre a helyére tegyék.

41. Kubinyi Júlia is fellépett vele,
A sportcsarnok a hangjuktól lett tele.
A polgármester nekik egy-egy pávát adott,
Melyeket a Huszkó Sári hajtogatott.

55. Berki Tibi és Rigó Feri jó példát mutattak,
Mikor házukra kollektort rakattak.
Most már az Önóban is lopják a napot,
Andor a tetõre napkollektort rakatott.

69. Ha segélyt kap a roma a markába,
Mindjárt kocsival indul a határba,
Azzal sem megy õ nagyon messzire,
Csak ide a rimóci erdõ szélire.

28. Az õsszel átadott buszmegálló képe,
Tavasszal bekerült az újságba is végre.
A jó munkához kell idõ sok tengernyi,
Nem kell így az újságírókat hergelni.

42. Anna a tévében mindenkit tarolt,
Amikor a színpadon rimócit dalolt.
Megfogadta Margit néni a jó tanácsot,
Vitte a döntõre a kakaós kalácsot.

56. Energiás kiállítás volt nálunk kétszer is,
Éjszakánként védte azt a Cipõ Péter is,
Sajnos látogató csak hébe-hóba akadt,
Így aztán a kiállításnak is vége szakadt.

70. Nem oly nagy ötlet és nem nagy találmány,
Hogy a segélyt felváltotta az Erzsébet-utalvány.
A roma viszont hamar észbe kapott,
Készpénzre váltja, amit utalványba kapott.

29. A kényes témákat azok úgyis kerülik,
Mert egyszer még a bokájukat megütik.
Ahogy õsszel a fa elhagyja levelét,
Tavaly megkapták a jogvédõk levelét.

43. A polgármester pedig levelét megírta,
Mellyel a miniszter haragját kivívta.
Mostanában akárhová kapcsoltam a tévét,
Nem láttam mást csak a rimóciak képét.

57. Próbálkoztunk mi itt már minden mással,
A Magashegyen kezdtünk mély szántással.
A földbe krumpli is került idén tavasszal,
De nem jutottunk elõbbre csak egy arasszal.

71. Nem számít nekik, az utalvány értéke,
A lényeg az, hogy mennyit adnak érte.
Nem tudjuk, a pénzt mire költötték,
De biztos nem a takarékba tették.

30. Halljuk már a rímeket, több mint ötven éve,
Nem tehetünk mindig mindenki kedvére,
Ne keressen senki rosszat a szavak mögött,
Tudjon olvasni mindenki a sorok között.

44. A híres szólás-mondás valóban nem hibás,
Rimóci az mindenhol van, nem is lehet vitás.
Mikor Urunk Jézus Krisztus a mennybe fölmene,
Az öreg Burnya Balázs már visszafelé jöve.

58. Forgatnak filmet is a kertmûvelésrõl,
Beszámolnak majd a krumplitermésrõl.
Székely Orsolya a film rendezõje,
Csodálkozom azon, hogy nem õszül tõle.

72. Azt is tudjuk, hogy az áramot, honnan szedik.
Bár a villanyórát sok helyen leszerelik.
Az égõk este minden szobába égnek,
Õk pedig hajnalig digi tévét néznek.

31. Az idén augusztus hónap végére,
Elkészült a falunk új büszkesége.
A szoborban benne van az alkotó lelke,
Mindenki egy kicsit magát látja benne.

45. Rimóci mindenhol van, nemcsak a traktorban,
A múltkor láttam õket az X-Faktorban.
A fiatalok rittyentõbe nyitották a táncot,
Ilyen csudát még az ország sem látott.

59. Március idusán a helyi csarnokban,
Nem csalódtam az ünnepi mûsorban.
Jöttek fiatal színészek Budáról és Pestrõl,
Bemutattak egy elõadást két szerelmesrõl.

73. Nem irigykedett sem Olga, sem Vizó,
Az idén már húsz éves lett a Marcsi Presszó.
Annak viszont Kopasz is jobban örülne,
Ha a presszó mellett Marcsi is húsz éves lenne.

32. Kevés asszony támasztja már így a kapát,
És imádkozza délben az úrangyalát,
A nyár minden napján déli harangszóra,
Tizenegyet mutat a napszámos óra.

46. Az pedig falunkra igen nagy szégyen,
Elsõáldozók voltak mindössze négyen.
Imádkozzunk, hogy a jövõben ne így legyen,
Mindig akadjon, ki a perselybe pénzt tegyen.

60. Szemérmetes Erzsók és Lágyszívû Kántor,
Az egyik félénk, de a másik sem bátor.
A helység kalapácsa nagy sikert aratott,
A nézõ közönségtõl vastapsot kapott.

74. Hiába lepte el a bárpultot a sok csokor virág,
Tudjuk, hogy nemcsak a húsz éveseké a világ.
Azért Marcsit nálunk mindenki szereti,
Innen kívánunk sok szépet és jót neki!

33. Akkor válna valóra a polgármester álma,
Ha a falu közepén toronyóra állna,
Tudjuk, az órákat õ nagyon szereti,
Talán éppen ezért ideje nincs neki.

47. A sipeki kápolnába valakik betörtek,
De sajnos azóta kézre nem kerültek.
Nincs annyi polgárõr ezen a világon,
Hogy a határban is minden fánál álljon.

61. Az árvíz idején jártunk mi is Vácon,
Megmutattuk, hogy ki a legény a gáton.
A zsákokkal elfogtuk azt a nagy vizet,
A rimóciak megint kivágták a rezet.

75. Hogyha haladni akarok a korral,
Jóban kell lennem Beszkid Andorral,
Tudjuk, hogy õ mindig elöl haladt,
Meg lett a buszmegálló alig 10 év alatt.

34. Könnyebb levelet kapni Orbán Viktortól,
Mint egy kis idõt kérni Beszkid Andortól.
Nem tudni, mikor, hol és mivel érvel,
De jól csinálja, ha a falunak pénzt nyer.

48. A Kurázs dombon is volt több betörés,
De itt hamar megtörtént a tettenérés.
A polgárõrök közül a Kocsmáros Béla,
Na meg a Beszkid Gabi az sem volt béna.

62. Hamarosan ismét Vácon jártunk,
Diakónussá lett Balogh Laci barátunk.
Innen is kívánok bõ áldást neki,
Reméljük, a jó Isten sokáig élteti!

76. Andor az õsszel azt is elintézte,
A focicsapatunk bennmaradt az egybe
Nem tudom, mi lehet az oka annak,
Hogy a focisták oly sûrûn hullámvölgyben vannak.

35. A hír hallatán a szívem összeszorult,
Védõnõ Rozika nyugdíjba vonult.
De sok kismamának adott õ tanácsot,
Ezúton neki minden jót kívánok.

49. Elkapták gyorsan a tolvajok nyakát,
Kaptak érte jutalmul egy-egy karórát.
Falunknak az igen nagy dicsõség,
Hogy jól mûködik nálunk a polgárõrség!

63. Szintén büszkék vagyunk a Várkúti Csabára,
Ismét dicsõséget szerzett kicsiny falujára,
Anikó asszony is mindig szurkol neki,
Ez a Várkúti gyerek egy igazi zseni.

77. Az Ifjúsági Egyesület dísze a világnak,
Róluk a hírek messze földre szálnak.
A névjegyüket õk mindenhol leteszik,
Finnország, Lettország ugyan mi az nekik.

36. Az utódja sem érkezett messzirõl.
Mócsány Gyöngyike lett az új védõnõ.
Úgy látom, hamar megtalálta a helyit,
És remélem, gyorsan be is illeszkedik.

50. Ma reggel is keltek már korán hajnalba,
Hogy kerüljön valami bele a katlanba.
Pirkadatkor a vaddisznó még morgott,
Délben pedig önként a kondérba tántorgott.

64. Addig-addig jártam a kerekes kútra,
Törökök költöztek a Dózsa György útra.
Kifizették egybõl a Postás Irén házát,
Reméljük, nem foglalják vissza Hollókõ várát.

78. Új az ifi klub a régi kocsma helyén,
Még filmet is forgattak annak idején.
A farsangi bálon is aktívan részt vettek,
Az 501-es légió tagjai lettek.

37. Sokakban igen mély nyomot hagyott,
Hogy Hédike meg Toyotát kapott.
Már látjuk, milyen a kocsi fogyasztása,
Így sem lesz a falunak megtakarítása.

51. Hogy kinek a fõztje ízlik majd legjobban,
Ezért megkóstolom az étkeket sorban.
Mit látok, mit látok amott a távolban,
A lengyelek is fõznek az egyik sátorban.

65. Barátok közt után minden füstös szerdán,
Új sorozat fut a tévében, a Szulejmán.
Néztem a Dallast és Jóban Rosszbant is,
Néha a sok sorozat még bosszant is.

79. A nyelvtanfolyamok egymást érik nálunk,
Talán már magunk is angolokká válunk.
Jó lenne megtalálni a szavaknak helyét,
És mindenki jóra használja a nyelvét.

38. Cibere és Virág Laci igen jó barát,
Betenné a Skodába mindkettõ a farát.
Ezen a két barát majdnem összeakadt,
Így Ciberének a régi opel maradt.

52. Megtudtam én már a jó kedvüknek okát,
Hoztak õk vagy négy karton citromos vodkát.
De azért nem vetették meg a rimóci pálinkát,
A mai adagot már hajnalban megitták.

66. A rimóci tévének meg se híre, se hamva,
Az egész kábel tévé meg van már hallva.
Pedig jó lenne újra a helyi tévét nézni,
Örülne is ennek Fóri Rozi néni.

80. Hát eddig tartott a szüreti vers mára,
Akinek nem inge ne vegye magára.
Ezzel fejezem be az év értékelõt,
Kívánom, éljünk meg még sok számos esztendõt!

39. Idén februárban az idõsek napján,
Jó sok mosolyt láttam az öregek arcán.
Ebéddel és sok meglepetéssel készültek.
A dolgozók boszorkaként táncra perdültek,

53. Kisbíró vagyok én, nem pedig kondás,
Szent igaz az a régi, híres mondás,
Tudjuk, hogy a lengyel, s magyar két jó barát,
Együtt isznak bort, hápét és vodkát.

67. Tudom, hogy nem sok kell egy jó kis bulihoz,
Kobiék kocsival mentek be Dzsudihoz.
Az eset után a kerítésnek kaputt,
Biztos nem volt idõ kinyitni a kaput.

81. Remélem, a pletykára nem sokat adnak,
Nagyon köszönöm, hogy engem meghallgattak.
Szálljon áldás, békesség erre a falura,
Találkozunk ugyanitt pont egy év múlva. Viszontlátásra!

