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XXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM  FÜGGETLEN FALUSI LAP  Mindenszentek hava  2016 OKTÓBER

,,Vagy barátságban fogunk élni a Duna körül, vagy nem fogunk élni.’’
Balázs Béla (1884-1949) író, költõ

Október       6. (csütörtök) ARADI VÉRTANÚK ÜNNEPE
(Megemlékezés a Hõsök terén)

Október       6-9. 72 óra kompromisszum nélkül

Október       8. (szombat) 15 Mátranovák-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
00 00Október       9. (vasárnap) 9 -14 VÉRADÁS

az általános iskola Hunyadi úti épületében
Október     15. (szombat) ÁROKTISZTÍTÁSI HATÁRIDÕ

Október     16. (vasárnap) 15 Rimóc-Szécsény bajnoki labdarúgó mérkõzés

Október     22. (szombat) 15 Pásztó-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Október     23. (vasárnap) Megemlékezés az 1956-os forradalom

és szabadságharcról ,,Jó tanulók’’ jutalmazása
3Október     30. (vasárnap) 13 Rimóc-Palotás bajnoki labdarúgó mérkõzés

November    1. (kedd) MINDENSZENTEK
November    2. (szarda) HALOTTAK NAPJA

3November    6. (vasárnap) 13 Karancslapujtõ-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
November    8. (kedd)
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00

0

0

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat benyújtási határideje

RIMÓCI SP   RTHÍREK

Ára: 200,-Ft

A serdülõ labdarúgó bajnokság állása:

Az ifjúsági labdarúgó bajnokság állása:

A felnõtt labdarúgó bajnokság állása:

Rimóci Újság - Független falusi havilap.

                       Kiadja:  ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
                  Állandó munkatársak: Bablena Ferenc,  Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota,

Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Vinczéné Percze Gizella, Vincze Nikolett
Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.

Magyar Kupa mérkõzés:

4. forduló: Berkenye - Rimóc 3-0 (0-0)
Vezette: Pap I. (Szakal T., Béres K.)
Rimóc: Oláh D. - Rádi B., Benécs B., Kuris P., Mócsány R. - 
Laczkó Zs., Mohácsi L., Csík R. (Matyóka M. 60.), Rácz I., 
Kormány R. (Szita L. 70.) - Bangó R. (Bada N. 85.).
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.  Sárga lap: Sági B.
Gól: Bõgér D. (65., 90.), Fábri T. (78.)
A Magyar Kupa megyei selejtezõjének negyedik fordulójára került 
sor Érsekvadkerten: a sorozat elõzõ körében egyaránt vereséget 
szenvedõ gárdák az utolsó, még az országos fõtáblára való kijutást 
jelentõ helyért csaptak össze, a Berkenye a Rimóccal mérte össze 
tudását. A találkozó legelejét kezdeti tapogatózás jellemezte, jó 
darabig csak ismerkedtek egymással a felek. Aztán egy akción belül 
két ízben is veszélyeztettek a berkenyeiek, de elõbb riválisuk hálóõre 
mentett nagyot, majd egy védõ tisztázott a gólvonalról. Nem sokkal 
késõbb a másik oldal is helyzetbe került, de Mócsány fejese elzúgott 
a kapufa mellett.                                 Forrás: http://www.nogradifoci.hu/

Az ifjúsági csapat mérkõzési
3. forduló: Rimóc - Nagybátony 3-0 (játék nélkül)

A vendég csapat nem utazott el a találkozóra.

4. forduló: Berkenye – Rimóc 1 – 1 (0-1)
Rimóc: Janusek Dániel, Puszta Erik, Sporner Adrián, Kõmûves 
Tamás, Csuka Zsolt (Bangó Ronald), Csík Csaba (Juhász Gergõ), 
Imre Zoltán, Szoldatics Milán (Percze Erik), Szoldatics Dávid, 
Rácz Adrián, Balázs Gergõ (Oláh Bence)            Gól: Balázs Gergõ
Sárga lap: Rácz Adrián                                       Jók: Egész csapat
Kicsit feszültek voltunk a mérkõzés elõtt, hiszen tudtuk, hogy az 
ellenfelünk is erõs és nem fogják könnyen adni a gyõzelmet. A 
mérkõzés elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést és 
próbáltuk irányítani a játékot. A 10. percben egy kipattanóból 
sikerült megszereznünk az elõnyt. Innentõl kezdve már kicsit 
nyugodtabbak voltunk, s sorra dolgoztunk ki helyzeteteket, de 
sajnos gólt nem tudtunk szerezni. A második félidõben folytattuk az 
ostromot, de a gól még mindig nem jött össze pedig elég sokszor 
voltunk kapussal szemben. A nagy lendületnek sajnos nem 
eredménye lett, hanem hátránya, hisz elfáradt a csapat. 
Összességében jó mérkõzést játszottunk. 

5. forduló: Rimóc – Héhalom 14 – 1 (8-0)
Rimóc: Janusek Dániel, Puszta Erik (Sporner Adrián), Sporner Adrián, 
Kõmûves Tamás, Csuka Zsolt (Bangó Ronald), Csík Csaba, Imre Zoltán 
(Percze Erik), Szoldatics Milán (Bada Norbert), Szoldatics Dávid 
(Oláh Bence), Rácz Adrián, Balázs Gergõ (Juhász Gergõ)
Gól: Rácz Adrián 6, Csík Rómeó 4, Balázs Gergõ 3, Csík Csaba
Jók: Egész csapat
A mérkõzés elején átvettük az irányítást. Szebbnél-szebb 
támadásokat váltottunk gólra. A második félidõben már kicsit 
lazábbra vették a fiúk, de még így is sikerült 6 gólt szereznünk.

6. forduló: Karancsberény – Rimóc 0 – 6 (0-4)
Rimóc: Imre Zoltán, Puszta Erik, Csuka Zsolt, Sporner Adrián, 
Kõmûves Tamás, Csík Csaba, Szoldatics Dávid, Szoldatics Milán, 
Csík Rómeó, Bangó Ronald, Rácz Adrián.
Gól: Csík Csaba 2, Bangó Ronald, Puszta Erik, Csík Rómeó, Rácz 
Adrián                            Jók: ellenfél, aki még 6 – 0 nál sem adta fel

Sajnálatos módon betegségek, sérülések és egyéb elfoglaltságok 
miatt csak 11en tudtunk elutazni, mely engem is és a csapatot is 
nyugtalanított. Mikor kimentünk a pályára még mindig érezhetõ volt 
rajtuk, hogy tartanak az ellenféltõl, de ez a félem már a 3. percben 
Ronald fejes góljának köszönhetõen szertefoszlott. Lazán 
felszabadultan játszottunk. A második félidõben már kicsit úgy tûnt, 
hogy már mindenki gólt akart rúgni, s ennek köszönhetõ volt a sok 
hiba és az el nem talált kapu. Alakulhatott volna nagyobb fölényû 
gyõzelem a számunkra.                                                  Laczkó Péter
A serdülõ csapat mérkõzési

1. forduló: Rimóc – Érsekvadkert 1-9 (1-4)
Rimóc: Bangó F. - Bene A., Oláh D., Bangó Á. (Bada K.), Bangó 
Do. (Balázs A.) - Bangó Dá. (Bangó R.), Rácz Sz., Bada A. (Bada 
N. (II.)), Rácz M. - Bada N. (I.), Laczkó M. Gól: Rácz Máté
Sárga lap: Bangó Á., Laczkó M.

2. forduló: SBTC – Rimóc 7-0 (2-0)
Rimóc: Bangó F. - Oláh D., Bada N. (I.), Bangó Á., Bada A. - 
Balázs A., Bangó R. (Bada K.), Rácz M., Bene A. - Bada N. (II.)
Sárga lap: Oláh D., Balázs A.    Kiállítva: Bada N. (I.), Bangó Á.

3. forduló: Rimóc – Cered 5-5 (1-4)
Rimóc: Deák S. - Bada K. (Bangó R.), Bangó F. (Bangó Do.), 
Bangó Dá. (Rácz Sz.), Bada N. (II.) - Bene A., Oláh D., Bada A., 
Laczkó M. - Balázs A., Oláh A.  Gól: Laczkó M (2), Oláh A., 
Bene A., Balázs A.                                             Sárga lap: Oláh D.

Udud István
Hõsök voltak

(Az 1956-os forradalom hõseinek 
emlékére)

Hõsök voltak nagyapáink,
büszkék vagyunk rájuk okkal:
kilencszázötvenhat õszén
szembeszálltak a zsarnokkal.

Elegük volt a nyomorból,
félelembõl, börtönökbõl.
Szabadságra, fényre vágytak,
ki a sötétségbõl, ködbõl.

Egybeforrt az egész ország,
mind, akit kifosztott, megvert
a gyûlölt rend; bátor szívvel,
kemény kézzel fogva fegyvert.

Együtt menetelt a sorban
munkás, paraszt, tanár, diák.
orvos, mérnök s mennyien még!
Csodálta õket a világ.

Aki bûnös meglakoljon,
a népnyúzó vörös basák!
Hagyja el végre hazánkat
az idegen katonaság!

Forradalom, szabadságharc,
ugyanúgy, mint akkor érgen,
a lánglelkû Petõfi és
Kossuth apánk idejében.

De mint akkor vad kozákok,
most csikorgó ádáz tankok
törtek ránk, nyomukban hullák,
vér, romok és friss sírhalmok.

,,Gyõztünk volna - emlékeznek -
összefogva, ahogy kezdtünk,
de a világ, ha ámult is,
tétlenül nézte a vesztünk.’’

Forró, lázas napok után
újra csönd lett magyar földön,
még több idegen had, bosszú,
bûnhõdés, bitófák, börtön.

Több mint félszáz éve ennek,
Újra szabad Magyarország,
szabad akarata szerint
maga intézi a sorsát.

Úgy, mint akkor ötvenhatban,
de jó volna újra együtt! -
Hõsök voltak nagyapáink,
ezt soha el ne feledjük!

Október - Mindenszentek hava - Õszhó - Magvetõ hava
„Október: a latin octo (nyolc) szóból származik, mivel a római naptárban

a nyolcadik hónap volt. Régi magyar neve: Mindszent(ek) hava. A meteorológusok
Õszhó-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Magvetõ hava.”

Az év ezen hónapjában változik a természet, befejezõdnek a kerti munkálatok. Megkezdjük 
felkészülésünket a hidegebb hónapokra, átállunk a téli idõszámításra. A népi megfigyelés szerint az 
októberi idõjárásból lehet következtetni a tél és a tavasz alakulására. Az október, ha zivataros, hideg és 
szeles lesz a tél. Úgy tartják, hogy amilyen az október, ahhoz hasonló lesz majd a március idõjárása is. 
Ha októberben még meleg van, annak a "böjtje" egy hideg februárral jön el, de az októberi hideg 
szelekért viszont enyhe január fog kárpótolni. A népi tapasztalás azt mutatja, hogy a tél milyenségét 
leginkább Orsolya napja (okt. 21.) árulja el: „Ha Orsolya napján szép az idõ, akkor az karácsonyig 
meg is marad”, s Dömötör (okt. 26.), akiknek napján „ha hideg szél fúj, igen hideg lészen a tél is.”

Októberben több olyan jeles esemény is van, melynek alkalmából összegyûlünk a településen, 
hogy közösen emlékezzünk meg az adott nap történéseirõl. 6.-án, az Aradi vértanúk emléknapja 
alkalmából, 2013-óta közös megemlékezést tartunk ezen a napon a Hõsök Emlékoszlopa elõtti téren. A 
nemzeti gyásznap ugyan nem piros betûs a naptárban, de történelmünknek, magyarságunknak mégis 
nagyon fontos és kiemelkedõ jelentõségû történéseit hordozza magában az a nap.

Szintén fontos, egész nemzetünkre hatással lévõ eseményekre tekintünk vissza október 23.-án, az 
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, amely az 1990. évi XXVIII. törtvénynek köszön-
hetõen piros betûs nemzeti ünnep. Az idén 60 éve történt eseményeket a pártállami hatalom ellen-
forradalomnak bélyegezte, de 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettõs nemzeti ünnep: az 1956-os 
forradalom kitörésének napja, valamint a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának az ünnepe. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan Rimócon is megemlékezést tartunk ezen a napon az 56-os Emlékhelyen.

A megemlékezések a megemlékezõ közösség nélkül csak elmondott versek, történetek egymás-
utánja, tartalommal az tölti meg, ha mindnyájan részt veszünk, s ily módon fejezzük ki tiszteletünket 
nagyjaink elõtt. Buzdítok tehát mindenkit, hogy jöjjön el és vegyen részt az ünnepi megemlékezéseken, 
hozza magával gyermekeit, unokáit is, még ha esetleg nem is értik teljesen a történések alakulását, de 
ezeken a közösségi alkalmak azok, melyeken keresztül formálódik nemzeti öntudatunk, erõsödik 
magyarságérzetünk. Gondoljuk végig, hogy ha az utánunk következõ nemzedékekben nincs meg a 
haza iránti szeretet, akkor hiábavaló volt elõdeink önfeláldozása, akik azért tették, amit tettek, hogy 
számunkra egy jobb világot teremtsenek! Ezért a mi felelõsségünk e téren most még inkább fontosabb, 
mint valaha. Cselekedjünk gyermekeink, hazánk érdekében!                                                         BVÁ
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Akiér t a harang szólt...

Gólyahír:
Pusoma Bence

2016. szeptember 9.

Szülõk: 
Rácz Alexandra és Pusoma József

Legutolsó újságunk megjelenése óta
községünkben nem volt haláleset.V V

A bajnokság félidejénél járnak csapataink

3. forduló: Rimóc - Nagybátony 3-0 (játék nélkül)
A vendég csapat nem utazott el a találkozóra.

4. forduló: Berkenye-Rimóc 3-2 (3-0)
Vezette: Szakal T. (Magos N., Lukács L.)
Rimóc: Oláh D. - Rádi B., Benécs B., Kuris P., Csizmadia B. - 
Laczkó Zs., Rácz I., Szita L. (Matyóka M. 46.), Mohácsi L., 
Pásztor B. (Kormány R. 67.) - Bangó R. (Kis P. 67.). Vezetõedzõ: 
Mátyás Zsolt. Sárga lap: Kovács Á. ill. Rácz I. Gól: Greff Á. 
(25.), Bõgér D. (36., 41.) ill. Matyóka M. (55.), Kis P. (92.)
Bodonyi Béla: Picit nehezen indultunk, aztán sikerült pontrúgá-
sokból háromgólos elõnyre szert tenni a szünetig, úgymond, addig 
nem is volt gond. A második félidõre négyet cseréltem, de nem 
azok a fiúk voltak a hibásak, akik bementek, hanem az ellenfél nem 
adta fel, szépítettek, majd három-egynél visszajöttek a meccsbe, a 
92. percben pedig, még éppen a lefújás elõtt szorosabbá tették a 
mérkõzést. Szimpatikusak voltak a nekünk valamilyen szinten 
sportbarátainknak számító rimóciak, soha semmi gondunk nem 
volt velük, a mostani mérkõzés után is vendégül láttuk õket egy fõtt 
ételes vacsorára. Most ugye más jellegû volt ez a történet, tehát 
nem él-, hanem vélhetõen egy középcsapattal játszottunk, mely 
együttes ellen egy félidõn át elfogadhatót nyújtottunk, míg a 
második játékrésszel nem nagyon tudunk elszámolni, majd 
megvizsgáljuk az okokat, lesz rá egy hetünk.
Mátyás Zsolt: Az elsõ félidõben könyörtelenül kihasználta a 
hibáinkat a hazai csapat. A második játékrészben bátran, helyen-
ként jól futballozva sikerült megrángatni az oroszlán bajszát, de ez 
csak a szépítésre volt elég. Összességében emelt fõvel hagyhattuk 
el a pályát a jó erõkbõl álló Berkenyével szemben.

5. forduló: Rimóc-Héhalom 4-1 (2-1)
Vezette: Baranyi G. (Gecse Z., Körmöczi Á.)
Rimóc: Oláh D. - Pásztor B., Benécs B., Kuris P., Csizmadia B. 
(Mócsány R. 78.) - Laczkó Zs., Rácz I., Mohácsi L., Szita L. - 
Bangó R. (Kis P. 62.), Kormány R. (Matyóka M. 46.).  
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt. Sárga lap: Mohácsi L. ill. Huszár P., 
Franka B. Gól: Szita L. (26., 51., 75.), Laczkó Zs. (44.) ill. 
Varanyeczki P. (37.)
Mátyás Zsolt: A mai napon a gyõzelem reményében léptünk 
pályára, ami hála Istennek sikerült is. Az elsõ félidõben gyengén, 
sok hibával játszottunk, a szünet után viszont némileg feljavult 
teljesítményünk, sok gólhelyzetet alakítottunk ki, így úgy érzem, 
megérdemelten gyûjtöttük be a három pontot.
Farkas Ferenc: A lelkes hazaiak ellen az elsõ félidõben kihagytuk 
helyzeteinket, a második játékrészben pedig megérdemelten nyert 
ellenfelünk, sajnos megint csak tizenegyen voltunk.

6. forduló: Karancsberény-Rimóc 3-2 (1-1)
Vezette: Pap I. B. (Kovács T., Béres K.)
Rimóc: Oláh D. - Mócsány R., Benécs B., Kuris P., Csizmadia B. 
(Kormány R. 84.) - Mohácsi L., Rácz I., Laczkó Zs., Szita L. - 
Pásztor B., Bangó R. (Matyóka M. 46.). Vezetõedzõ: Mátyás 
Zsolt.                            Sárga lap: Torák M., Babka T. ill. Kuris P.
Gól: Babka T. (10.), Fodor M. (75.), Szõllõsi T. (80.) ill. 
Csizmadia B. (40.), Matyóka M. (56.)
Fodor Zsolt: Alacsony színvonalú, küzdelmes, brusztolós 
mérkõzésen, megérdemelt gyõzelmet arattunk. Úgy éreztem, 
hatvan perc után, hogy beigazolódik a tény, ezt a játékot edzés 
nélkül nem lehet csinálni, de a csapat az utolsó húsz percben óriási 
akaraterõvel, szívvel-lélekkel küzdve a maga javára fordította a 
mérkõzést.
Mátyás Zsolt: Küzdelmes mérkõzésem, igazságtalan eredmény 
született, a meccs képe alapján minimum az egy pontot megérde-
meltük volna.

Add Magad!

Az önzetlen önátadásban találhatjuk meg valódi 
önmagunkat, és nem kell gazdagnak lennünk, hogy segíteni 

tudjunk másokon - erre emlékeztet az idei 72 óra új 
szlogenje és bibliai mottója:
„Aranyom, ezüstöm nincs,

de amim van, neked adom” Apcsel 3,6
Ha te is hiszed, hogy nem a sikerben és a drága ruhákban 

kell az önmegvalósítást keresni, és hogy az önzetlen 
munkában bepiszkolódott kezekbõl is válhatnak 

angyalszárnyak, akkor tarts velünk,
és segíts a rimóci önkéntes munka megvalósításában!

Ha szeretnél csatlakozni, akkor kérünk, jelentkezz
Koczkáné Melindánál.

Mindenkit szeretettel várunk a program megvalósításához!
A program a rimóci Római Katolikus Egyházközség 

„Arimóci közösségépítés kicsi kövei” címû,
IFJ-GY-16-A-24940 azonosító számú pályázati 

programjának része.
A rendezvény az Emberi Erõforrások Minisztériumának 

támogatásával és a Család-, Ifjúság- és Népesedés-
politikai Intézet közremûködésével valósul meg.

Közfoglalkoztatási 
kiállítás

Szeptember 22-23-án került meg-
rendezésre a II. Országos Közfoglal-
koztatási Kiállítás Budapesten a Vajda-
hunyad várában.

Idén 130 település mutatta be 
tevékenységét, munkája „gyümölcsét”.

Szerencsésnek éreztük magunkat, 
hogy Rimóc is megmutathatta magát. 

A szerdai napon elõkészítettük kis 
standunkat és méltán lehettünk büsz-
kék rá, hogy milyen sokszínûek és 
változatosak termékeink, tevékenysé-
geink. 

Csütörtökön korán indultunk, 
hogy még az utolsó simításokat elvégezzük a megnyitó elõtt. Lehetõségünk 
volt termékeink kóstoltatására, megmérettetésére. Standunk mellett egész 
nap a Rezesbanda zenéje volt hallható.

Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár 
úrnak bemutattuk, hogy településünkön milyen programok futnak, hány fõ 
részvételével, milyen eszközökkel, mekkora területen folynak munkálatok. 
(Szinte nem is tudok olyan települést mondani, melynek tevékenysége ilyen 
széles skálán mozog.)

Ezután felkerekedtünk a forgatagban és megnéztük melyik település, 
mivel foglalkozik. A látnivaló végtelen sok volt. A mezõgazdasági termesz-
téstõl kezdve, az állattenyésztésen át, az ipari jellegû tevékenységekkel 
bezárólag minden megtalálható volt. Voltak akik zöldség, gyümölcs, virág 
termesztéssel, befõzéssel, olajok, aszalványok, tejtermékek, tészta készítés-
sel, pékárú sütésével, hímzéssel, varrással,  fonással, szövéssel, térkõ, játszó-
téri padok, cirokseprõ készítésével foglalkoztak. 

Sok standnál kóstolhattunk a helyi termékekbõl készült különlegessé-
geket, frissen készült ételeket. A szabadtéri színpadon mindkét nap kulturá-
lis programokkal szórakoztatták a közönséget. Csütörtökön falubelijeink 
Paluch Norbert és felesége Paluchné Percze Piroska rimóci táncokat adott elõ 
és mûsoruk végén megtáncoltatták a közönség tagjai is. Pénteken kiosztották 
a legszebb stand címeket, melyen sajnos most nem nyertünk. Fáradtan, de 
tele élményekkel érkeztünk haza. 

Megláttuk miket csinálhatnánk máshogy, jobban, hogy még sikeresebb 
programokat hajtsunk végre.

S végül ezúton szeretném megköszönni minden közmunkás társunk 
áldozatos munkáját, mellyel lehetõvé tették, hogy ezen a kiállításon is 
büszkén képviselhessük falunkat és Õket is!                    Pásztorné Jusztin Anita

Ülésterembõl

A képviselõ-testület 2016. szeptember 9-
én tartotta soron következõ ülését.

Elsõként döntés született arra vonatkozó-
an, hogy az önkormányzat csatlakozik a 
2017-es Bursa Hungarika Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjprogramhoz.

A tavalyi évben került meghatározásra a 
közép- és felsõfokú oktatásban részt vevõ 
tanulók támogatásának-, valamint az 
iskoláztatási támogatásnak a módja és a 
mértéke, melyet az idei évben is hasonló 
feltételek teljesítése mellett lehetett igényel-
ni. 

Annak érdekében, hogy az önkormány-
zat továbbra is meg tudja õrizni gazdasági 
stabilitását, támogatási igényt nyújt be a 
települési önkormányzatok rendkívüli ön-
kormányzati költségvetési támogatására 
megnevezésû pályázatra. 

Az idei évben is lehetõsége nyílott az 
önkormányzatoknak, hogy szociális célú 
tüzelõanyag vásárláshoz pályázatot nyújtsa-
nak be. A képviselõ-testület élt ezzel a lehetõ-

3séggel és 300 m  tûzifára pályázati igényét 
jelezte. Bízunk a pozitív elbírálásban.

Az Ipoly-völgyi Különleges Mentõ-
egyesület telephely igényére vonatkozó 
kérelmét a testület pozitívan bírálta el és 
lehetõséget biztosít az egyesületnek, hogy a 
Petõfi Sándor utca 12. szám alatti önkor-
mányzati ingatlanon két gépkocsijukat 
tárolhassák.

Ingatlan résztulajdon és ingatlan fel-
ajánlásról is tárgyaltak a képviselõk.

A Duna-Ipoly Önkormányzati Terület-
fejlesztési Társulás megszüntetésérõl, vala-
mint a megszüntetõ megállapodás jóváha-
gyásáról is döntött a testület.

A Rimóci Kobak Egyesület nyomtató-
jának javításához, a Szent István Általános 
Iskola által szervezett tábor útiköltségéhez, 
valamint a Rimóci Sport Egyesület által 
kialakítandó parkoló létesítéséhez is hozzá-
járulását és támogatását adta a képviselõ-
testület.

Egyebek napirendi pont keretében a 
polgármester ismertette a folyamatban lévõ 
pályázatokat, melyet követõen megbeszélés-
re kerültek az október 6-i és 23-i ünnepséghez 
kapcsolód teendõk. Az önkormányzati 
telefoncsomag bõvítéséhez nem járultak hoz-
zá a képviselõk.

Zárt ülés keretében kitüntetõ díj adomá-
nyozásáról döntött a testület.

dr. László Tünde
                                                  jegyzõ

FELHÍVÁS
Rimóc Község Önkormányzata

az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, 
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok illetve felsõoktatási hallgatók számára.

A pályázat beadási határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírás megtalálható: www.rimoc.hu honlapon, 
valamit a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban.
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az egész országban nehéz lehetõséghez jutni, sokat kell tenni „Sok álom vált valóra” érte, de a Radio Focus által elõször zenélhettem márciusban a 20. 
születésnapi ceremóniájukon a Városi Sportcsarnokban.

Bizonyára többen is hallottak már róla, hogy egy rimóci fiatal -Milyen terveid vannak a jövõre nézve. Saját zenék, esetleg 
srác zenéjére táncolnak mostanában a bulikban nem csak Rimócon egy saját album? Folytatódnak-e a rádiós fellépéseid? Van-e 

már lefoglalt idõpontod a naptárban a 2017-es évre?és Nógrád megyében, (többek között a Rádió Focus-on keresztül), 
hanem az ország különbözõ nagyrendezvényein is. Az interneten -Be Pulse (Pásztor Bence) barátommal egy saját zenét 

készítettünk, ami júliusban jelent meg, az volt a 2. saját zeném keresztül sokan nyomon követhetik Ben Nyler, vagy ahogy 
(Az elsõ tavaly májusban jelent meg), idén szeptember 20-án Rimócon többen ismerik Oláh Bence zenei karrierjét, akinek igen 
viszont megjelent a 3. saját szerzeményem is, ami a To The End mozgalmas nyara volt. A következõkben Õt kérdezem:
címet kapta (magyarul: ,,A végsõkig”), úgy érzem nagyon - Kérlek, meséld el nekünk, merre jártál a nyáron, hol léptél 

fel, milyen élményekben volt részed? kellemes darab lett, amiben egy nõi vocál, zongora és gitár is 

- Sziasztok, üdvözlök minden Rimóci Újság olvasót! szerepel, remélem sokmindenkinek elnyeri a tetszését és nagy 

Ebben a cikkben azt fogom elmondani, milyen volt a nyaram sikert fog aratni. Azt gondolom egy saját album az még egy 

és hova sikerült eljutnom zenélni, és egyben szórakoztatni a kicsit odébb van, de mindennek eljön szépen az ideje, lefoglalt 

népet! idõpontjaimat nézve egyenlõre még "csak" a Radio-s hétvégék 

Nem is tudom hol kezdjem... Sajnos véget ért a nyár, és azt vannak.

kell, hogy mondjam ez volt az eddigi legjobb számomra, sok Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, így többen is 
álom vált valóra, amit még most sem fogok fel. Elõször is betekintést nyerhettek zenei karriered alakulásába. Gratulálok az 
sikerült eljutnom a Velencei tóhoz az EFOTT fesztiválra, ahol 2 eddig eredményeidhez, a jövõben pedig még több felkérést és sok 
alkalommal is zenélhettem, ez után SIÓFOK-on akadt lehetõsé- sikert kívánok!
gem nyaralást követõen egy jó kis bulit összehozni, ahol a BVÁ
barátok az utolsó napon hulla fáradtan is végig taposták velem 
az estét. Ezek után jött az eddigi legkomolyabb fesztivál ahol 
voltam, a SZIGET, ez az a rész, ahol már elfogynak a szavak ... 
Minden pillanatát élveztem, és hihetetlenül elérzékenyültem 
amikor megláttam a nagy színpadon a nevem, feltettem 
magamban a kérdést, hogy most ez tényleg megtörténik 
velem??? Bizony meg, és ezt NAGYON KÖSZÖNÖM PAPÁM-
NAK, akihez rengeteget imádkoztam, hogy segítsen ez ügyben 
odafentrõl nekem. A VARSÁNYI LEPÉNYFESZTIVÁL sem volt 
piskóta, nagyon sokan voltunk, reméljük mindenki jól érezte 
magát, jövõre folytatás. Valamint azt sem szeretném kihagyni, 
hogy a rimóci 147-es Kamrában is összehoztunk 3 bulit Vincze 
Zsolt és Pásztor Bence barátommal a nyár folyamán. Köszönöm 
mindenkinek, aki részese volt ennek az egész nyári kalandnak 
még ha egy kicsit is, felejthetetlen volt, és bízok benne, hogy még 
sok ilyen élményben lesz részem/részünk.

- Már többször hallottunk téged zenélni a nógrádi Focus 
Rádióban egy-egy péntek este. Milyen idõközönként kapsz 
lehetõséget, hogy megmutathasd magad a rádióban? Milyen 
hatással van rád a rádióban való zenélés, pl. érkezett-e több 
felkérésed, hiszen így az egész megyében ismertté válsz, sõt az 
internetnek köszönhetõen az ország bármely pontján 
hallhatnak téged.

-Így van. Minden hónap 2. péntekén játszom a legjobb 
zenéket a Tranzit Mix Show keretein belül az FM 100,4-en. 
Sokszor kapok visszajelzéseket ismerõsöktõl, hogy hallgatnak 
és jó az, amit csinálok, ez nagyon jól esik, hogy másoknak is 
tetszik, ez motivál leginkább engem. A megyében és mondhatni 

Adóslista 2016. szeptember 27.-ei állapot szerint

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi adó 
és gépjármûadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot elérõ, 90 napon keresztül 
folyamatosan fennálló adótartozással rendelkezõ adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, 
adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselõ-testületének döntése értelmében a jogszabályban foglaltaknak megfelelõen a helyben szokásos módon  újságban, 
honlapon, televízióban  közzé tesszük az adósok hetente frissülõ listáját. Az újságban  megjelenõ lajstrom a 2016. szeptember 
27-ei állapotnak megfelelõ adósokat tartalmazza.                                                                                                                                                                                  

dr. László Tünde

Név Utca, házszám Kommunális
adó
(Ft)

Gépjármû
adó
(Ft)

Helyi iparûzési 
adó
(Ft)

Talajterhelési
díj
(Ft)

Pótlék
(Ft)

AND-ROLL Kft

Árva Gyöngyi

BACKDOOR Trans Kft

Bada Ottó

Bada Tamás

Bada Tibor

Bangó Árpád

Bangó Gábor ifj

Bangó Gyula

DEPO General Kft

Energia Komfort Kft

Fanvitex Bt

Laczkó Béla

Mócsány István

Oláh Dezsõné

Pusoma Józsefné

ST Imánuel Bt

Szavanna gh Kft

Szûcs József

Szûcs Péterné

Talpainé E.Zsuzsanna

Vincze Édesség Bt

VINEX Kft

Kossuth út 15.

Magashegyi út 5.

István király út   hrsz 691

Magashegyi út 52.

Hunyadi út 58.

Akácos út 26.

Hunyadi út 28.

Hunyadi út 46.

Hunyadi út 44.

Akácos út 21.

Szécsényi út 26.

Temetõ út 10.

Petõfi út 20.

Nagykert út 26.

Magashegyi út 19.

Akácos út 24.

Rákóczi út 16.

NYÍREGYHÁZA

Temetõ út 40.

Varsányi út 13.

Temetõ út 24.

Balassi B. út 4.

Balassi B. út 4.

51.600

52.600

68.600

52.280

60.379

1.488.707

55.130

67.500

102.001

178.970

441.749

186.876

119.000

237.100

102.713

188.200

256.500

141.750

381.400

1.577.750

4.355.950

74.226

77.700

138.330

66.600

158.400

31.082

1416

31.578

64.581

1.591

81.824

1.452

103.921

50.502

9.365

25.650

46.876

61.609

24.805

2.223

50.724

97.673

28.611

545

6.388

324.833

39.743

207.710

Zöld Élet Szoc Szöv.

ZSOM-CAT H. Kft

Nagykert út 31.

Csillaghegyi út 4.

125.434

530.850

9.854

68.398

Lillafüredre kirándult a ,,szocis'' csapat
2016. szeptember 12.-én a rimóci Szociális Bolt ,,sokak bánatára'' nem 

nyitott ki. Mégpedig azért, mert a bolt dolgozói Beszkidné Irénke nénivel, 
Jusztin Péterné Hédikével, Paluchné Percze Piroskával és persze Beszkid 
Andor polgármesterrel karöltve Lillafüreden volt kirándulni. A kora reggeli 
órákban indultunk útnak sofõrünkkel, Erdélyi Istvánnal. 9.00 óra körül meg-
érkeztünk Lillafüredre az ,,Élmények völgyébe'', ahol csodálatos vízesése-
ket, káprázatos függõkerteket láthattunk, de még séta közben József Attila 
élethû szobrával is lefényképezkedtünk. Aztán séta után - kellemesen elfá-
radva - az Erdei Kisvasúttal utaztunk. Hazafelé jövet pedig nem maradhatott 
el a fürdõzés sem, a bogácsi termálfürdõbe betérve frissíthettük fel magunkat.

Azt gondolom, mindenki nevében mondhatom, hogy egy tartalmas napot 
tölthettünk el együtt. Remélem, jövõre ismét lesz lehetõségünk egy kis ki-
kapcsolódásra, kirándulásra..                                                   Erdélyiné Márti
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Rimóci

Ifjúsági Egyesület

Az idei szüretin az Ifjúsági Egyesület fõzõ-csapata 

nagyon kitett magáért. Az elõzetes megbeszélésen 

kialakult csapat fõszakácsává a fiatalok Talpai 

Zsanettet tették meg, mert neki van nagyobb gyakorla-

ta a chilis bab elkészítésében. Ezután megbeszélték, 

hogy ki, mit, mikorra, mennyit hoz. A szüreti napján 

kilenckor kezdtünk gyülekezni, a sátor felállítása után 

kipakoltuk a kamrából a szükséges eszközöket, elõ lett 

készítve a kis katlanház és a hozzávalók, majd 

kényelmes várakozással telt az idõ, mivel a chilis 

babnak nem kell sok idõ, míg elkészül. Dél körül aztán 

felizzott a tûz a bogrács alatt, és a lányok serény 

munkával összeállították az ételt. Zsanett díszítésével 

az Egyesület talán mindenki másnál különlegesebben 

tálalta a zsûri elé az igazán ízletesre sikerült ételt. Az 

eredmény sem maradt el, a csapat a második helyet 

szerezte meg a versenyben. Most már teljes a készle-

tünk, mivel korábban volt szerencsénk egyszer nyerni, 

egyszer harmadiknak lenni, valamint egyszer külön-

díjat kaptunk, így szépen sorakoznak a fakanalak a 

kamrában. Gratulálok a csapatnak a nagyon finom 

chilis-babhoz és a megérdemelt második helyezéshez.

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet IV. kulturális 

közfoglalkoztatási programjában Egyesületünk már 

három közösségi munkást fogad. A nyár végeztével 

Jusztin Bianka itt hagyta a csapatot, mivel tanulmá-

nyaival kell foglalkoznia. A helyére Erdélyi Anita lett 

felvéve, aki Szép Cintiával közösen felel ezentúl a 147-

es kamra nyitva tartásáért. A fiatalokat most is 

bíztatom, hogy hétköznap délutánonként nézzenek le 

a klubba, szervezzék oda programjaikat, a hely ugyan-

is azért van, azért van nyitva minden hétköznap. 

Programötleteik megvalósításában kérhetik a lányok 

és az Egyesület segítségét. Októbertõl változtatunk a 

nyitva tartáson, hogy az iskolásoknak is jobban 

megfeleljen, ezentúl minden hétköznap 16.00 órától 

22.00 óráig van nyitva a 147-es kamra!

A felajánlott bakelit-lemezekbõl készülnek az órák, 

elõször az Egyesületünk saját használatára készült 

egy-két gyakorló darab, és már elkészültek az elsõ 

„Rimóci órák”. A jövõben tervezzük további települési 

minták készítését és akár egyedi ötletek megvalósítását 

is. Az óra kiváló ajándék és dísz, akit érdekel, az IKSzT-

ben  megtekintheti és akár rendelhet, vásárolhat is.

Bablena Feri

N Y U L A C S K A  H Í R E K
szeressék a felnõtteket, megismerjék és elfogadják a  csoport szokás- „Hull a levél a fáról, és szabályrendszerét. Emellett a szülõk bizalmának elnyerése és a 
megfelelõ partnerkapcsolat kialakítása is lényeges és elengedhetetlen búcsúzz, pajtás a nyártól.” ahhoz, hogy a gyermekek könnyen vegyék az érzelmi leválást és azt a 
változást, amellyel az óvodai élet megkezdése jár.Megérkezett az õsz és vele együtt az új, nevelési év. A nyár folya-

mán történtek személyi változások a dolgozóink körében. Elbúcsúz-
tunk Jusztin Tímea óvodapedagógustól és Kailné Horváth Irénke, daj-
ka nénitõl. Nekik sok sikert kívánunk a további munkájukhoz! Szep-
tembertõl óvodákban köszönthetjük Saliga Nóra óvodapedagógust és 
Jusztin Mária Ildikót, új pedagógiai asszisztensünket. Reméljük, hogy 
jól fogják magukat érezni nálunk és megszeretik az óvodánkat.

A 2016/2017-es évben 65 gyermek jár hozzánk, akik életkoruk 
alapján kis, - középsõ,- vagy nagycsoportosok lettek.

A csoportok elosztása a következõképpen alakult:
Kis, „cseresznye” csoport: 20 fõ

Óvodapedagógusok: Boldog Bernadett, Molnár Lászlóné
Dajka: Jusztin Béláné

Pedagógiai asszisztens: Jusztin Mária Ildikó
Középsõ, „alma” csoport: 23 fõ

Óvodapedagógusok: Pásztorné Percze Gyöngyi, Saliga Nóra
Dajka: Tóth Lászlóné

Nagy, „körte” csoport: 23 fõ
A középsõ csoportban már ismerõsként üdvözölték egymást a Óvodapedagógusok: Kiss Renáta, Virágné Csábi Adrienn

gyerekek és az új óvónénit is nagy kíváncsisággal és szeretettel várták. Dajka: Balázs Tiborné
A nagycsoportban lehetõség van az ovifoci edzésein valamint a Elmesélték nyári élményeiket és újra visszarázódtak az óvodai 

Bozsik program által szervezett meccseken való részvételre Kovács mindennapokba. Ez nem könnyû feladat a gyerekek számára, mivel az 
Norbert tanár úr vezetésével. Heti egy alkalommal Balázs Jánosné, otthoni szabályrendszer és az óvodai sok esetben eltér egymástól.  Sok 
Erzsike néni tart hittan foglalkozást a nagycsoportos gyereknek. A nyelvi figyelemmel, beszéddel és példamutatással tudunk eredményt elérni 
képességek, készségek fejlesztését, a beszédhibák javítását Balázsné ezen a területen.
Szõke Anikó, logopédus fogja végezni a tanköteles korú gyerekek 
körében. Óvodánkba három, sajátos nevelési igényû gyermek jár, 
akiknek az elõírt fejlesztési óráikat gyógypedagógus, logopédus és 
szomato-gyógypedagógus biztosítja megbízási szerzõdés keretében. 

Az év eleji, rengeteg adminisztrációs munka közben már tervezzük az 
egész éves programjainkat, amelyekkel reméljük, hogy az idén is tartalmas 
és mozgalmas évet tudunk az óvodásaink és a szüleik részére biztosítani. 
Röviden ismertetném a decemberig várható programjainkat, amelyekrõl 
a részletes beszámolókat az aktuális Óvodai Hírekben olvashatják.
Ø Takarítási világnap alkalmából takarítás a csoportokban és az 

óvoda udvarán.
Ø „De jó a dió” projekthét: tevékenységek, játékok a dió köré csoportosítva.
Ø „Egyszer volt, hol nem volt…”: mesehét és az óvodapedagógusok 

bábjátéka a gyerekeknek.
Nagycsoportos gyerekek közül 21-en tanköteles korúak, tehát õk, Ø Márton napi, liba hét sok-sok játékkal, mozgással és a Miamanó 

2017. szeptemberében már kezdhetik az iskolát. (Tanköteles korú az a Színház Ludas Matyi címû zenés mesejátékával.
gyermek, aki augusztus 31.-ig betölti a 6. életévét.) Ennek ismeretében Ø „Újra itt a Mikulás!”: az óvodás gyerekek találkozása a Miku-
a legfontosabb feladatunk a csoport megfelelõ felkészítése az iskolai lással, köszöntése verssel, énekkel.
életre az iskolaérettségi követelmények figyelembe vételével. Ez Ø „Adventi készülõdés” keretében közös barkács délután a szü-
csakis a család támogatásával és együttmûködésével tud megvalósulni, lõkkel, gyerekekkel.
ezért erre már most felhívtuk a szülõk figyelmét.   Virágné Csábi AdriennØ Nagycsoportosok bemutatják a pásztorjátékukat az idõsek kará-

csonyi ünnepségén.
Ø „Karácsonyi várakozás”: a csoportok ünnepi mûsora a szülõknek, 

nagyszülõknek.
Ezek a tervezett eseményeink, amelyeken kívûl a csoportokban 

zajlanak a foglalkozások, a kezdeményezések a heti tervnek meg-
felelõen. Emellett folyamatosan keressük az egyéb lehetõségeket is, 
amelyek nem terhelik meg a költségvetésünket. Így már több éve 
visszatérõ vendégeink a Mosoly Alapítvány lelkes tagjai, akik 
ingyenes biztosítanak óvodai rendezvényeket. Szeptember 28.-án egy 
népi játszóteret hoznak el nekünk, amelyet minden gyerek kedvére 
birtokba vehet. Szintén jól bevált programok fûzõdnek a Balassi Bálint 
Megyei Könyvtár nevéhez is, akiknek a már korábban említett 
Miamanó Színházat és a szeptember 30.-án hozzánk látogató Ribizli 
bohócot köszönhetjük, térítésmentesen. Ezekrõl a következõ újság-
cikkünkben olvashatnak részletes, fényképes beszámolót.

Elindult az élet az óvodánkban. Mindhárom csoport más-más 
feladattal találja magát szemben. A kiscsoportban a legfontosabb, hogy 
az újonnan érkezõ gyermekek-és ebben az évben mind a 20 kicsi most 
kezdi az óvodát- érzelmileg biztonságban érezzék magukat, meg-

A beszoktatás folyamatát is megkönnyíti a közös mondókázás, éneklés

A középsõs gyerekek is kivették a részüket az udvar gereblyézésében
a Takarítási világnapon

Sokat sétálunk, kirándulunk a nagyokkal Rimóc értékeit felfedezve

A verseny fõzõcsapata

Ifjúsági chlilis bab az IKSzT-ben az érdeklõdõk megtekinthetik

A Rimóci Ifjúsági Egyesület közösségi munkás csapata

Bakelit ,,Rimóci óra’’
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Erzsébet-táborban Fonyódligeten
Szeptember 15-én, csütörtökön hajnalban nagy izgalommal indult a 

reggel 30 rimóci gyermek és három tanító néni életében. Hosszú útra 
indultunk, Fonyódligetre. A három napos õszi kalandtábor teljes ellátását 
és a szállást az Erzsébet Programhoz benyújtott sikeres pályázat 
biztosította számunkra.  Az utazás költségeit a gyermekek és -jelentõs 
mértékben - a támogatók tették lehetõvé, melyet ezúton is köszönünk 
Nekik. Az út a Balatonig gyorsan elrepült, a gyermekek nagyon jól 
viselték és izgatottan várták a tó megpillantását. Érkezéskor finom 
ebéddel vártak minket, azonban a fürdési lehetõség mindent felülmúlt. 
Elmondhatatlan volt a gyermekek öröme, amikor kiderült, hogy a 
gyönyörû napsütésben alkalmas még a víz hõfoka a pancsolásra. Ezen a 
napon kétszer egy órát tudtunk a vízben tölteni mindannyiunk örömére. 
Vacsora után bejártuk a tábor területét, megnéztük mi hol található, majd 
diszkózni mentünk. Itt volt lehetõség bulizni és más gyermekekkel 
ismerkedni. Az esti lefekvés és elcsendesülés nehezen ment az egész napi 
élmények után, de hát ez mindig így szokott lenni. Csapatunk 11 óra 
felé csendesedett el és mindenki nyugodt pihenéssel töltötte az éjszakát.

A pénteki napot a Balaton parton kezdtük. Megnéztük a 
világítótornyokat, a hattyúkat, miközben nagyon sok tudást szereztünk 
a víz élõvilágával kapcsolatban. A délelõtt folyamán rókavadászatra 
indultunk, melynek keretében Vukot kellett képeken keresni a tábor 
területén. Sajnos munkánk nem nagy sikerrel járt, de izgalmas és 
mozgalmas program volt. Ebéd után izgatottan vártuk, hogy a hõmér-
sékletcsökkenés és a felélénkülõ szél mennyire hûtötte le a tó vizét. A 
víz hõmérséklete ugyan alacsonyabb volt, mint az elõzõ napon, 
azonban még mindig volt lehetõségünk fürdésre, pancsolásra, hullám-
lovaglásra, kagylószedésre, napfürdõzésre. Ezt szabad játék követte, 
majd a vacsora után az Apnoe együttes koncertjébe hallgathattunk bele, 
miközben megcsodáltuk a teliholdat.

A szombati napon a búcsúé volt a fõszerep. Ehhez segített a viharos, 
esõs idõ, mely megmutatta számunkra a magyar tenger dühös, szél 
tépte, hullámos arcát is. Mi felnõttek nagyon izgultunk, hiszen a 
gyerekeknek meglepetéssel készültünk a hazaindulás elõtt. Az iskola 
diákönkormányzata fagylaltköltséggel támogatta a gyermekeket, mi 
felnõttek azonban ezt az összeget egy sétahajókázásra fordítottuk. Itt 
szeretnénk köszönetet mondani a Balatoni Hajózási Zrt. dolgozóinak, 
akik méltányolták a gyermekek helyzetét és igen jelentõs kedvezményt 
biztosítottak programunk megvalósításához. Utunkat a jó Isten is egyen-
gette, mert a sétahajózás idõpontjára gyönyörû napsütéses idõ kerekedett, 
így a fedélzeten utazva élvezhettük a Balatoni szépségét. Megnézhettük 
Badacsonyt a tó oldaláról, a Koporsó hegyet, a sirályokat.

A hazafelé vezetõ út gyorsan eltelt és fáradtan ugyan, de élményekkel 
telve térünk haza mindannyian. Nagyon jól éreztük magunkat és bízunk 
benne, hogy lesz még több ilyen utazási, kalandozási, nyaralási alkalom.

A gyermekeket Nagyné Mákos Izolda, Versegi Zoltánné  Hédike és 
Vinczéné Percze Gizella tanító nénik kísérték.

Támogatóink a következõk voltak: Balatoni Hajózási Zrt., 
Czombos József plébános, Csonka László LAGEDO papírdoboz 
készítõ Kft, Az iskola Diák Önkormányzata, Halmosi György Coop 
Zrt., Izolda népi játékai, Kanyó Balázs és felesége, Laczkó Bertalan, 
Nógrád Megye Közgyûlése, Polgármesteri Hivatal Rimóc, Szabó 
Vilmos, Szekeres István, Az iskola Szülõi Munkaközössége, Vízi 
Zoltán, Vizoviczki Bertalan.                                  Nagyné Mákos Izolda

ISKOLAI HÍREK Újrahasznosítás egy kis haszonnal
Minden tanévben meghirdetik a papírgyûjtést, amelyhez iskolánk 

idén már negyedik alkalommal csatlakozott. Ebben az éveben annyi 
papírt sikerült összegyûjtenünk, hogy mind a tavaszi, mind az õszi 
akcióban részt tudtunk venni.

A tavaszi papírgyûjtés alkalmával a rimóci lakosok hordták össze a 
2370 kg-nyi papírt, amit egy teherautó szállított el. Ezért a mennyiségért 
45.030,-Ft-ot kapott az iskola.

Ezen felbuzdulva - és mivel sokan jelezték, hogy lemaradtak a 
tavaszi gyûjtésrõl - a nyár végén is meghirdettük a gyûjtést. Most 
azonban nem csak helybéliek jelezték, hogy sok papírjuk van, hanem a 
környékbeli üzletekben felhalmozódott rengeteg kartonpapírt is 
felajánlották. Így kezdõdött meg már augusztusban a szervezés, hogy 
hogyan tudnánk elszállítani Endrefalváról, ahol Szeles Anett tanító néni 
édesanyja ajánlotta fel a Coop boltban összegyûjtött papírokat, vagy a 
szécsényi Coop-ból, ahonnan Vágvölgyiné Marika tette ugyanezt, és 
természetesen a helyi üzletek: Szociális bolt, Coop üzlet, mind ideadta 
az összerakott kartonpapírokat. Közben a helyi Gondozási Központból 
is a közfoglalkoztatottak segítségével átkerült minden papír az iskolába.

Endrefalváról két szállítmány érkezett. Az elsõ fuvar az Önkormányzat 
segítségével bonyolódott le, de az idõközben közbejött más elfoglaltságaik 
miatt a másodikat már nem tudták megoldani. Így fuvaros után kellett 
néznünk. A helyi fuvarozók közül ifj. Virág István (Rákóczi út) ajánlotta 
fel teljesen térítésmentesen, hogy elhozza a papírokat az üzletekbõl. Az 
iskola dolgozói közül néhányan vállaltuk, hogy elmegyünk Endrefalvá-
ra felpakolni a papírokat, visszafelé pedig Szécsényben is ugyanezt 
tettük. Néhányan itthon segédkeztek a lepakolásban.

A Szociális boltból és a Coop üzletbõl Nagy Lajos (Izolda tanító 
néni férje) segítségével került fel a papír az iskolába, amit a gyerekek és 
a tanító nénik pakoltak fel, s le.

Az iskola udvarán a fedett helyen gyûjtöttük össze a rengeteg papírt. 
Mivel a tavaszi szállítmány mennyisége a fele volt a mostaninak, úgy 
gondoltuk, konténert kérünk a szervezõtõl. A konténerbe való bepakolás 
alkalmával nagy segítségünkre volt az Önkormányzat két dolgozója, 
akik az iskola tanulói mellett telerakták a nagy konténert. Annak 
ellenére, hogy rengeteg volt a papír, s a konténer is tele lett, a tömege 
mégis kevesebb lett, mint a tavasz gyûjtés alkalmával. Sajnos a sok 
karton nem nyomott annyit, mint a könyvek, újságok. De így sem 
szomorkodhatunk, hiszen 1940 kg lett a gyûjtés eredménye, amiért 
38.800,-Ft-ot kaptunk.

Köszönjük mindenkinek a segítségét, segítségünkre voltak a 
gyûjtésben, a szállításban és pakolásban! A befolyt összegeket az iskola 
javára fordítjuk!                                                  Vinczéné Percze Gizella

Köszönet
Augusztus végén Kiss Józsefné iskolánk volt igazgatónõje 

segítségével a Hunyadi úti épületbe 2 jó állapotban levõ szekrény-
sor érkezett. Ezeket a bútorokat az iratok, eszközök és az ebédlõ-ben 
az edények tárolására használjuk, mely nagymértékben segíti a 
munkánkat. Ezen felül kaptunk plüss állatfigurákat, társas-
játékokat is, mellyel tanulóink szabadidejének hasznos és kellemes 
eltöltéséhez járultak hozzá. A felajánlás Balassagyarmatról Nagy 
Kálmántól érkezett, a szállításban pedig Csonka László a 
LAGEDO papírdoboz készítõ Kft. teherautójával segített nekünk. 
Ezúton is köszönjük támogatásukat, segítségüket!      Varga Bálint

Gyöngyösi búcsú
Idén sokadik alkalommal is megrendezésre került a gyön-

gyösi Fájdalmas búcsú. Pár szóban szeretném megosztani a 
gondolataimat ezzel kapcsolatban. Az egész a templomban 
kezdõdött, ahol József atya áldást mondott az elõttünk álló napra. 
Ezután elindultunk a hordozható Máriánkkal együtt. Már út-
közben sem maradhatott el az ima és az ének, csak úgy zengett a 
busz, a Fájdalmas Anya tiszteletére. Amikor odaértünk sokan 
mosolyogva üdvözöltek minket. A mise 10-kor kezdõdött, de 
nekünk kicsivel korábban kellett felkészülnünk, hogy be tudjunk 
köszönni a Ferences templomban lévõ Máriáknak. Ezúttal, örö-
münkre, sok Máriás lány tudott jönni. Mindez után átvonultunk a 
mise helyére, ahol Kázmér atya szokásos módon bemutatta kis 
csoportunkat. Mise kezdetén megismerhettük Dobszay Benedek 
atyát, aki Budapestrõl érkezett Gyöngyösre. Szentbeszédében 
fõleg arról beszélt, hogy legyünk ott a másik mellett, ha problé-
mája van. Ne hagyjuk magára akkor sem, ha nem tudjuk 
megoldani a helyzetét. Erre a Szûz Anya példáját hozta fel. Õ is 
ott volt a Fia mellett és õ is vele szenvedett. Végignézte ahogy 
bántják és alázzák. Nekünk is ezt kell tennünk, ott lenni a másik 
oldalán és osztozni a fájdalmán! Amint lezajlott a szentmise 
elindult a körmenet. Számomra emlékezetes maradt, ahogy az 
eleje majdnem utolérte a végét, mert rengeteg ember volt. Igazán 
jó érzéssel töltött el, hogy ennyien eljöttek. Miután visszaértünk a 
helyszínre elénekeltük a gyöngyösi Úrangyalát.

Körmenet és mise után elköszöntünk a templom Máriáitól és 
elindultunk átöltözni. Ezek után elmentünk ebédelni. Ott össze-
futhattam a nemrég megismert, számomra fontos emberekkel 
akikkel kellemeset beszélgethettem. Kicsit fáradtan, ám egy 
élménnyel gazdagodva elindultunk hazafelé. Ismét dalolva és 
imádkozva utaztunk megköszönve ezt a napot Anyánknak. Én 
pedig ezúton szeretném megköszönni Kázmér atyának, aki eddig 
minden évben megszervezte ezt, Erik atyának szintén, aki vállal-
ta, hogy öregbíti a hagyományt. Valamint nem utolsó sorban Rozi 
néninek, aki szintén minden évben elintézi, hogy ott tudjunk 
lenni!                                                                       Petrovics Anna

sen ajánlott részt venni a továbbképzésen és természetesen a köz-Polgárõr hírek gyûlésen is.
Itt az õsz, hamarabb sötétedik, ezért felhívjuk a közlekedõk - A közelmúltban lezajlott szüreti fõzõverseny 

különösen a kerékpárosok - figyelmét a jelzõ eszközök haszná-a Rimóci Polgárõr Egyesület tagjai által készített 
latára (lámpa, láthatósági mellény). Figyelmesen és óvatosan köz-disznótoros nyerte el az „Aranyfakanalat” 
lekedjenek, különösen sötétedés után. Legyenek tekintettel egy-vagyis elsõ lett a IX. Fõzõversenyen.
másra a közúton közlekedõk.A szüreti elõtt az Egyesület régi álma vált valóra: sikerült 

Közeledik Mindenszentek és a Halottak napja. Már most beszerezni egy nagyobb méretû sátrat, két asztalt és négy padot, 
jelezzük, hogy az elõzõ években hasonló forgalmi rend-melyek már a fõzõversenyen jó szolgálatot tettek. Különösen a 
változások lesznek a temetõ környékén. A Temetõ út ebben az sátor, hiszen aznap esõ is áztatta a résztvevõket. Köszönet a fõzés-
idõszakban egyirányú lesz a Hunyadi út felõl a Magashegyi út ben résztvevõ polgárõrtársaknak!
irányába. Ügyeljünk rá és tartunk be a temetõben való tartózkodás Elõreláthatólag szabályváltozások miatt, október hónapban 
írott és íratlan szabályait. A gyertya és mécses gyújtásoknál közgyûlést tart az Egyesület, illetve tájékoztatást, oktatást tart a 
különösen legyünk körültekintõek. Vigyázzunk értékeinkre és Szécsényi Rendõrkapitányság a polgárõrök részére. Az oktatás 

egyik fontos eleme a Polgárõrség mûködésének, éppen ezért erõ- egymásra!                                                                  Beszkid János

Kép forrása: http://www.magyarkurir.hu

„Magyarország legszebb konyhakertjei”
„Magyarország legszebb konyhakertjei” 2016-os programjába idén is 
bekapcsolódott Rimóc község.
A versenybe június 15-ig lehetett benevezni, összesen 19 nevezés 
érkezett be. A zsûri két alkalommal járta be a kerteket.
Bírálati szempontok:
- öko-bio módszerek alkalmazása
- vegyszermentes mûvelés
- komposztálás, öntözés lehetõleg csapadék vízzel
- régi népi módszerek alkalmazása
- madárbarát kert
- fûszer-és gyógynövény jelenléte a kertben
Nevezési kategóriák:
1. Balkon :  erkélyen kialakított
2. Mini : 50m2–ig
3. Normál: 50m2-ig
4. Közösségi: csoportok, iskolák, szervezetek
5. Zártkert 1: zöldséges
6. Zártkert 2: gyümölcsös
7. Zártkert 3: vegyes
8. Különdíj

„Magyarország legszebb konyhakertek” program
2016. évi helyi versenyének eredményei:

Helyezések:
1. Balkon: 1. Pásztorné Utasi Andrea
2. Mini:      1. Szeles Lászlóné (Golyán Beáta)
                  2.Szabó Jánosné  (Jusztin Terézia)
                  3. Jusztin Istvánné (Varga Katalin)
3. Normál: 1.Golyán Istvánné (Németh Ilona)  2.Lõrikné Kiss Ibolya
4. Közösségi: 1. Rimóci Iskolakert
2. Rimóc Község Önkormányzata Csillaghegyi kert
5. Zártkert zöldség: 1. Jusztin Anzelmné (Percze Piroska)
1.Czupkó Jánosné (Erdélyi Erzsébet)
2. Pusoma Józsefné
3. Pikács Lajosné (Rácz Mária)
6. Zártkert gyümölcs: 1. Szabó János
2. Bada Kati
7. Zártkert vegyes: 1. Benkó Jánosné (Vincze Rozália)
2. Kiss Jánosné (Percze Márta)
3. Beszkid Jánosné (Balás Valéria)
8. Különdíj :  1. Rigó Istvánné  (Beszkid Erzsébet)  2. Virág Antal 
Az eredményhirdetésre szeptember 17.-én a Szüreti rendezvény 
alkalmával került sor. A kiskert verseny díjait támogatta:
Rimóc Község Önkormányzata, Rimóci Kobak Egyesület

Minden kedves résztvevõnek köszönjük a részvételt és jó szívvel 
gratulálunk! Isten áldása kísérje további munkájukat!     Szabó Mónika
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ígéretei. A szentek testvéreink, segítõink, hogy mi is a mennyei November 1. (kedd) -Mindenszentek ünnepe
hazába jussunk.

Szentmise délelõtt 11 órakor az összes szentek tiszteletére. November 2. (szerda) - Halottak napjaDélután 3 órakor gyászszertartás a temetõben megholtjainkért.
A szentek nem képzelõdõ emberek, hanem pontosan az örök jövõ Szerda este 5 órakor szentmise az összes holtakért.
gondolata miatt tudtak szembenézni a jelen pillanat nagy kihívásai- Ádámtól Jézusig a Szentírásban minduntalan visszatér az a 
val: tudtak és akartak békességteremtõk lenni, tisztaszívûnek gondolat, hogy az élet nem más, mint egy iskola arra, hogy az 
maradni, irgalmat gyakorolni, szomorúakat vigasztalni. ember megtanulja a jó halál leckéjét. Ez fontos gondolat. A halál 
Minden keresztény ember életszentségre hivatott, ez pedig nem improvizáció, hanem lassú felkészülés az Istennel való 
pontosan ugyanazt jelenti, amit a szentek tettek: mi vagyunk a mai találkozásra. Hogy mit mondunk majd halálunk pillanatában az 
kor, a mai idõk, a mai társadalom sója és napfénye, gyertyalángja és Úristennek, azt már most be kell gyakorolnunk. Jézus a teljes 
jó illata. Nem szükségszerûen világtávlatokban kell szentekké bizalom szavaival halt meg: „Atyám kezedbe ajánlom lelkemet!” 
lennünk, elég a saját kis világunkban, közvetlen környezetünkben (Lk 23,46), de ezt még a halálon innen mondta ki. Kis Szent Teréz a 
úgy élnünk, hogy az eljövendõ mennyek országára irányítjuk szeretet megvallásával az ajkán halt meg: „Minden szeretet”, de 
tekintetünket, s ez erõt ad ahhoz, hogy bátran szembenézzünk a ezeket a szavakat még a halálon innen mondta ki. 
jelen pillanat kihívásaival, nehézségeivel és ellentmondásaival. Ha Milyen szavakkal szeretnénk távozni a földi életünkbõl? 
így élünk, akkor miénk lesznek az evangéliumi boldogságok Gondoljuk át. Már most gyakoroljuk, fõként életünkkel.

Kérjük a Szûzanyát járjon közben értük, hogy egyre többen Szépen szól a kisharang… meghallják a rimóci harang szentmisére hívó szavát. Adjon 
erõt, kitartást ahhoz, hogy õseink ígéretét komolyan vegyük, 

„Ha szól a harang, halld meg hívó szavát! Siess Istenedhez, hogy gyermekeink lelkébe el tudjuk ültetni a tudás mellett a hit 
s mond el lelked baját. Bár tisztán tudja sorsod zûrös napját, magját is. Fontos, hogy tudják õket is várja a Szûzanya, a jó 

mégis imára hív, s mutatja a Jó útját. Isten, tudjanak kérni, hálát adni, megköszönni imával és jó 
cselekedetekkel. Ez a mi felelõsségünk, szülõként, nagyszülõ-

Kisboldogasszony,  születésének ünnepe ként, hiszen ha visszaemlékezünk, minket is szüleink vittek el 
katolikus egyházi ünnep, amelyet minden - elõször a templomba és a Fogadalmi Kápolnához.
án, vagy valamelyik hozzá közel esõ vasárnapon tartanak.

Perczéné Mócsány GyöngyiÜnnep ez számos Mária búcsújáró helyen, de ünnep és 
hagyomány kis falunkban is. Ismét egy lehetõség arra, hogy 
kéréseinket, hálánkat a Szûzanya elé vigyük. Többen 
meghallották a rimóci harang hívogató szavát, de szomorú, 
hogy sokakhoz nem jutott el. Hogy mi az oka, ezen mindenki 
elgondolkozhat. A szürke hétköznapokban rohanunk, 
dolgozunk, vannak céljaink, amiket mindenképp elszeretnénk 
érni. Ez így helyes. De ne felejtsünk el, hogy egyedül, Isten 
nélkül, hit nélkül, nem fogunk boldogulni. Gyermekeink 
vallásos nevelése, jövõje a mi kezünkbe van. Beíratjuk a 
Katolikus Iskolába, de ez még nem minden. Ha mi nem visszük 
el õket a templomba, ha õseink ígéretét nem vesszük 
komolyan, akkor, ne várjuk el tõlük, hogy életük része legyen a 
hit. És tudjuk, hogy hit nélkül, szeretet nélkül nincs ennek a 
falunak jövõje. 

Idén szép, napos vasárnapot adott nekünk a jó Isten, hogy 
édesanyja születésnapját méltó módon ünnepelhessük meg. 
Szokásunkhoz híven többen elindultunk, József Atya áldása 
után a Rimóci Rezesbanda, a Kiszenekar kíséretében, a Máriás 
lányok vállukon a Mária szoborral, lobogót vivõ gyerekek, 
felnõttek és mindenki, aki fontosnak tartotta, hogy együtt 
ünnepelhessünk. Felcsendültek az ismert Mária köszöntõk és 
énekelve, imádkozva haladtuk célunk felé. 

Akik gyalogosan nem tudták megtenni az utat, már kinn 
várták a búcsúsokat, hogy aztán együtt köszöntsük Mennyei 
Édesanyánkat. Jöttek a szomszéd településekrõl, Nógrád-
sipekrõl, Varsányból, akiket az Atya külön is köszöntött. Nagy 
öröm, hogy sok falunkból elszármazott ember is haza jött erre 
az ünnepre. A szentmise után régi hagyományhoz hûen, egy 
Máriás lány búcsúzott el a Máriásközösségtõl, hogy ezután 
nem a vállán, hanem a szívében hordozva követhesse a 
Szûzanyát életében. Kívánunk nekik innen is boldog 
házaséletet és családjával együtt továbbra is szeretettel várjuk. 

Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik utunkat 
megkönnyítették, akár az út egyengetésével, akár a kényelmet 
szolgáló székek kivitelével, akik az oltárt és a kápolnát 
feldíszítették. Munkájukat, fáradtságukat a jó Isten fizesse 
meg.  De köszönet azoknak is, akik imával kísérték utunkat, 
mert valami oknál fogva nem tudtak ott lenni. 

’’

Szûz Mária
év szeptember  8

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

Augusztusban elbúcsúz-
tunk az óvodába men  gyere-
kekt l,  ezt követ en  szeptem-
berben felkerestük az Rimócon 
született ,,új” babákat. A gyere-
keket és a  fiatal édesanyákat 
szeretettel hívjuk programja-
inkra. A gyerekek mellett a 

dolgozók  körében  is  változás történt. Új dolgozónk nagy 
lelkesedéssel kezdte meg munkáját. A családok, és mi 
dolgozók is örömmel fogadtuk a gyerekházban, els ként az 

szi dekoráció készítésébe kapcsolódott be. Környezetünket 
azért díszítjük, hogy a gyermekek is érezzék az évszakok 
váltakozását és ezzel segítsük id érzékük fejl dését. A 
gyerekekkel, a  finommotorika fejl dését segít  szi díszeket 
alkottunk. Eredeti cigány bodak  sütését is kipróbálhatták  a 
jelenlév k, mely az el z  hónapban elkezd dött hagyomá-
nyaink felelevenítésének folytatása volt. A következ  hónapban 
a rétes sütésével szeretnénk megismerkedni.

 A segítség nyújtás, egész évben folyamatos a családok 
számára. A családsegít  szolgálat dolgozóival együttm köd-
ve, támogatást nyújtottunk egy kisgyermek családba való 
beilleszkedésében. Adományok szétosztásában ebben a hó-
napban is közrem ködtünk.                       Szitáné Mócsány Zsuzsa
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KITÜNTETÉSEK
2016. szeptember 17-én Balassagyarmaton, a X. 

Nógrádi Megyenap keretében, Nógrád Megye Önkor-
mányzatának ünnepi közgyûlésén osztották ki a 
Nógrádikum címeket azoknak a megyei településeknek, 
akik felterjesztették értékeiket a Nógrád Megyei Értéktár 
Bizottsághoz és a Bizottság érdemesnek találta a Megyei 
Értéktárba való felvételre. Nagy örömünkre Nógrádikum 
lett a rimóci népviselet és a rimóci táncok!

A cím elnyerése minden rimóci lelkületû embert büsz-
keséggel tölthet el, hiszen a rimóci viselet és a tánc meg-
határozó a település életében, összeköti múltunkat, jele-
nünket, s reméljük a jövõnkben is fontos szeretep tölt majd be.

Köszönjük a rimóciaknak, hogy megõrizték ezeket az értékeket, továbbadták 
gyermekeiknek, unokáiknak ezeket a nem mindennapi kincseket!

Nagy felelõsség hárul a rimóci emberekre! Mostantól kezdve még inkább 
gondozni és ápolni kell ezeket az értékeket, hogy mi is tovább tudjuk adni 
gyermekeinknek, unokáinknak, mint ahogy nekünk is tovább adták elõdeink!

Az ünnepi közgyûlésen átadták a megyei kitüntetéseket is, ahol községünk 
polgármestere Beszkid Andor is elismerésben részesült! Kiemelkedõen eredmé-
nyes és sikeres tevékenységéért - mellyel nagymértékben hozzájárult Nógrád 
megye fejlõdéséhez - ,,Nógrád Megyéért Díjat’’ adományozott a közgyûlés 
polgármesterünk számára. Kitüntetést vehetett át Révai Attiláné (Király Erika) is, akivel következõ lapszámunkban olvashatnak 
interjút.  A Rimóci Újság hasábjain keresztül is gratulálunk nekik!                                                                                           BVÁ

Népviseletbe öltözött gyerekek

a Máriás lányokkal a szentmise után

Beszkid Andor polgármester úr
a kitüntetés átvétele után

Egyébként…
…milyen jó lenne, ha mindenki megtartaná, amit ígér. 

Ahogy a közmondás mondja. De felvetõdik, hogy én 

magam, vagy a kedves olvasó akár, milyen ígéretet tenne, 

amit valóban meg is tartana. Valami komolyabbat. Erre 

már nehéz megfelelõ választ, bevállalható ígéretet találni, 

mert a szokásaink, a kényszereink és a hibáink rabjai 

vagyunk. Ellenben másoknak olyan jó ígéretet lehetne adni 

a szájába:

- Soha többé nem rúgok be! Nem cigizem többé! – sokaktól 

jól esne, ha ezeket megfogadnák.

- Nem ütök meg nõt! Nem randalírozom! Nem teszem 

tönkre más tulajdonát! Nem tüzelek a kertben kedden! – 

ezek társadalmi normák, törvények mégis sokaknak 

erõfeszítésébe kerülne, hogy megállják.

- Nem pletykázom többé! Nem leskelõdöm a szomszédba! 

Nem tartok haragot! Visszaköszönök az utcán a nekem 

köszönõnek! Elõre köszönök! – faluban van, ami egyértel-

mû, és mégsem az.

- Elmegyek vasárnaponként misére! Kifizetem a tartozáso-

mat a családtagomnak! Nem szólom meg többet ezt az 

embert! – egyáltalán hogy alakulhat ez így?

- Nyugodt maradok! Nem mérgelõdöm ezen a dolgon 

többet! Elkezdek fogyókúrázni! Változtatok! – az egészsé-

günk és az életünk múlhat ilyen ígéreteken.

Azonban a legtöbben ha meg is ígérnénk a ránk szabott 

ígéretet, vajon megtartanánk? Ha mindig megtartanánk, 

akkor soha senki nem menne gyónni, soha senki nem 

menne bírósági tárgyalásra, kevesebben lennénk haragban 

embertársainkkal és valószínûleg sokkal kevesebben 

kerülnének idõ elõtt kórházba.                           Bablena Feri

Szép idõ volt búcsúsokra
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
2016. Rimóci Szüreti vers 12. Az alkeszek 

tüntetést kezdtek 
szervezni,1. Õsszel érik babám, a fekete szõlõ,
De sajnos nem Már megint el telt egy hosszú esztendõ.
tudtak egyene-Elmesélem, milyen volt a rimóci virtus,
sen menni.Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Cipõ Laci vitte 
volna a táblát2. Kedves rimóciak, tisztelt falu népe,
az élen,Tekintsünk vissza most az elmúlt évre!
Hogy ne zárják Adjunk hálát elõször Urunknak,
be a kocsmákat Aki megtartotta épségben falunkat.
a télen.

3. Az idén ma rendezik nálunk a szüretit,
Jó kedvre hívok most aztán mindenkit. 13. Kezembe 
Azt kell mondanom alig egy év alatt, került a helyi 
Az idõ kereke igen sokat haladt. adós lista,

Benne van ám 
4. A polgármester megint lépett egy nagyot, abba Berci, 
A Suzuki mellé aranygyûrût kapott. Béla, Pista.
Az aranygyûrût mindjárt beadta a zaciba, Lehet, hogy a faluban azért nem aszfaltoznak,
Hogy legyen pénz Márknak majd a lagzira. Mert néhányan már évek óta tartoznak?

5. Beletehetnék, mint vén betyárt a dalba, 14. Azt hittük a hivatal megint gyászba borul,
Õ lett a legöregebb most a hivatalba. Mert úgy volt, hogy Hédike nyugdíjba vonul.
Túl rövid strófája lenne a nótában, De az elsõ gondolat falnak ütközött,
Mert sose találod meg az irodában. Jön-megy az ÖNÓ és az unokák között.

6. A képviselõk meg mindig járják az utat, 15. Csak is Jusztin Peti volt olyan rafinált,
Az egész testület testvér után kutat. A nászéjszakán egybõl két gyereket csinált.
Jártak a cseheknél, jártak õk lengyelbe, Hogy Hédike az unokákat sokat segíthesse,
Ez sehogyan sem fér már a begyembe. A jó Isten Õt még sokáig éltesse!

7. Minden meghívásnak eleget tesznek, 16. A sivatagban már rég kiszáradt az oázis,
Csak azt nem tudom, hogy engem mért nem visznek. De még mindig nincs kész az új közmunka bázis.
Azt még a Rimóci Újság is megírta, Biztos Virág Laci írta a terveket,
A keserû cseh sört senki sem bírta. Mert Õ nagyon tudja, mit hogyan nem lehet.

8. Ez az év is úgy telt, mint az elõzõ 17. Amióta rimóci pékség van a világon,
Megint más lett nálunk a kinevezett jegyzõ. Én a rántott húst már nem is kívánom.
Mert a megyeri elment, nyugdíjba vonult, Dübörög a gazdaság, fogynak a lepények,
Az egész hivatal újra gyászba borult. Mióta megy a pékség, azt eszik a legények.

9. Erre az aljegyzõ is lépett egy nagyot, 18. Pizzával, hot-doggal nagy sikert arattak,
Közös Hivatali kinevezést kapott. A falunapon és majálison mindent eladtak.
Nem tudta szegénykém, mit vállal magára, Falunapon egyszerre két legyet ütöttek,
A rimóci cigánynak se szeri se száma. Tombola ajándékból jó sokat gyûjtöttek.

10. Tündi jegyzõ olyan, mint a tündérek, 19. Ha már az oviban van ez a jó pékség,
Addig, még nem szólítod Tündének. Kellett oda játszóvár, ez nem is lehet kétség.
Bezárat, feljelent, adóslistára tesz, Azóta is sokat gondolkodom azon,
Ennek a dolognak biztos jó vége lesz? Mi mindent lehet nyerni a tejes dobozon.

11. Persze ez nem igaz, nem õ tehet róla, 20. Azt hallottam Ciberétõl csak egy szuszra,
Nem is errõl szól a mostani strófa. Ha jól kaparsz, ötven millát ér egy buksza.
A kocsmák ajtajára maguk írtak cégért, Azóta a postán csak hosszú sorokat látsz,
A testület megint csak kiállt a népért. Mert elterjedt a kaparós-buksza-láz.

Kisbíró: Szoldatics Milán

Áld meg Aradot, áld meg a szegénységben, szerencsétlenségbe Október, a szentolvasó hónapja
süllyedt Magyarországot. Uram Jézus ugye nem fogunk elveszni mi 

Minden este 6 órakor imádkozzuk. Mindenkit szeretettel várunk. magyarok? Ugye hamarosan felragyog a dicsõ keresztény 
Hogyan lesz a Szentolvasó a Te imádságoddá? A Szentolvasó az Magyarország? Ámen”
Egyház kedves imádsága. Fontos, hogy megismerd és lásd, hogyan 
válhat a fiatalok és felnõttek kedvelt imájává. Október 8 (szombat) - Szûz Mária,
a) A szentolvasó felépítése: Magyarok Nagyasszonya,
A feszületre a Hiszekegyet imádkozzuk, a nagy szemekre a Magyarország Fõpátronája (Fõünnep)
Miatyánkot, a kis szemekre az Üdvözlégyet. Az elsõ 3 Üdvözlégy 
után, majd minden 10. Üdvözlégy után a Dicsõséget. - 10 Este 6 órakor ünnepi szentmise.
Üdvözlégy egy tized. Minden tizedhez tartozik Jézus vagy Mária XIII. Leó pápa 1896-ban, Magyarország fennállásának ezredik 
életének egy eseménye, „titka”. Ezt az Üdvözlégyben a Jézus szó évében engedélyezte ezt az ünnepet. Magyarország számára, annak 
után mondjuk be (vagy a tized elején). emlékére, hogy Szent István király halála elõtt felajánlotta országát 
Nem unalmas ez így? Tízszer egymás után ugyanazt elmondani? a Boldogságos Szûz Máriának. Szent Istvánnak nagy gondja volt az 
Ezt a kérdést sokan föltették, akik nem ismerték ennek az imának utódlás kérdése. Imre fia meghalt. Érezte a Szentírás igazát: „Ne 
mélységét. De akik elkezdték imádkozni, néhány hét után már építsetek a nagyokra, az emberre, aki nem tud segíteni!” (Zsolt 
egyik legkedvesebb imájuknak tartották. 146,3), ezért olyanra bízta országát, aki tud segíteni, Isten Anyjára. 
b) Hogyan imádkozzuk a szentolvasót? Így lett Magyarország Mária országa.
Akit szeretünk, azzal szívesen ülünk, beszélgetünk együtt. Hogy el Rómában a Szent Péter Bazilika altemplomában található a Szent 
tudnánk beszélgetni Szûz Máriával… Mennyit tudna Õ mesélni II. János Pál pápa által felszentelt Magyarok Nagyasszonya 
nekünk Jézus csodálatos életérõl és a sajátjáról… Mennyi titkot élt 

Kápolna. Kimagasló jutalom volt a szent pápától, hogy nekünk, 
õ át: õ, aki végigkísérte Jézus életútját, õ, aki az elsõ keresztény… S 

magyaroknak ajándékozott egy nemzeti szentélyt Péter sírja 
mennyi tanácsot tudna adni nekünk arra vonatkozóan, hogy hogyan 

közelében. Falain a magyar szobrászat legkiválóbbjainak alkotásai 
lehetünk mi Jézus jó követõi.

állítanak emléket ezer év magyar szentjeinek. A szentély lépcsõjére A szentolvasó imádkozásakor odaülünk Szûz Mária, édesanyánk 
föllépõ Szent István koronáját  mint az egész országot és az egész lábához:
népet  ajánlja föl a Szûzanyának. A kápolna szentélyében 1. Vele együtt felelevenítjük Fia életének és az õ életének 
magasodó Istenanyát ettõl a perctõl kezdve tartjuk Magna Domina legfontosabb eseményeit  a titkok által.
Hungarorumnak vagy Patrona Hungariae-nak.2. S miközben ezeket átéljük, azt is meggondoljuk és megbeszéljük 

édesanyánkkal, hogy mi a mondanivalója a titoknak számunkra.
Október 23 (vasárnap) Nemzeti ünnep

Október 6 (csütörtök)  Az Aradi vértanúk ünnepe
A magyar nemzeti forradalom kitörését követõ harmadik napon, 

Megrázó, de ugyanakkor hálás gondolatok kavarognak szívemben, amikor Budapest utcáin még javában ropogtak a fegyverek az 
lelkemben az évforduló alkalmából. 1849-ben 13 derék magyar, események óriási és az egész világra kiterjedõ visszhangjából a 
keresztény embert igazságtalanul, önzõ politikai érdekekbõl öltek meleg szeretet hangján csendült ki Szent Péter utódának, Krisztus 
meg. földi helytartójának hangja. XII. Piusz pápa enciklikával fordult a 
Mit hordoztak õk a lelkük mélyen: Katonák voltak, magyar szívû és világ valamennyi katolikus püspökéhez, papjához és hívõjéhez a 
hívõ emberek. Kitûnik végrendelettel felérõ leveleikbõl. Istenhez, magyarországi eseményekkel kapcsolatban. Az Osservatore 
magyarsághoz, emberséghez fûzõdõ értékrend tette õket acélossá. Romano, a Vatikán félhivatalos lapja, külön kiadásban tette közzé a 
Eszmék hordozói voltak. Végül hõsökké magasztosultak, amikor 

Szentatya szózatát, amelyben a világ valamennyi rádióállomása 
legszentebb eszményeiket, magyarságu-kat, kereszténységüket, 

azonnal átvett.
megalkuvást nem ismerõ jellemüket próbára tették.

A Szentatya körlevelében részletesen felvázolta azokat az okokat, 
Választhattak volna, lehettek volna árulók, jellemszegõk. Õk 

amelyek a véres felkeléshez vezettek. A magyar nép évtizeden át 
inkább a halált választották. A jellemes embert kinevethetik, 

tartó elnyomása, az emberi jogoktól való megfosztása olyan gúnyolhatják, de nem hátrál meg, mert szereti Istent, embert, 
elkeseredést váltott ki, amely végül is gátszakadáshoz vezetett. A családot, nemzetet. Biztos abban, hogy hûségére várnak az 
Szentatya a magyarországi eseményekben intõ példát lát arra, hogy elnyomott egyszerû, tiszta szívû emberek.
hova vezet az, ha a népek sorsát nem a krisztusi igazságosság, a Csodálattal nézünk fel a 13 tábornokra.
szeretet és méltányosság szellemében rendezik el.Most befejezésül szeretném idézni Damjanich tábornokot, aki a 
Körlevelében XII. Piusz pápa mélységes együttérzésrõl biztosította kivégzése elõtti éjszakán írta leve-
a magyar népet. Megemlékezett azokról az idõkrõl, amikor lét: „Mindenség Ura! Te hozzád 
boldogult elõdjének megbízásából, mint a XXXV. Eucharisztikus fohászkodom. Te erõsítettél meg 
világkongresszus pápai legátusa Budapesten járt és megismerte a feleségemtõl való elválás borzasztó 
magyar nép mélységes hitét és buzgóságát. A körlevélben a óráiban. Adj erõt továbbra is, hogy a 
Szentatya felkéri a világ valamennyi püspökét, katolikus papját és kemény próbát, a becstelen, gyalá-

zatos halált erõsen és férfiasan hívõjét, hogy imádkozzanak a harcok tüzétõl szenvedõ magyar 
állhassam ki. Oltalmazd meg népért és imádságaikon kívül a tevékeny szeretet minden 
mindenható Isten az én szerencsét- rendelkezésre álló eszközével segítsék elõ, hogy enyhüljenek a 
len hazámat a további veszedelem- magyar nép szenvedései. Imádkozzanak azért, hogy a magyar nép 
tõl. Adj erõt ó Atyám az én szegény jogos követelései minél hamarabb és minél kevesebb véráldozat 
Emíliámnak, hogy beválthassa árán teljesedjenek, és hogy a harcok ütötte sebek minél hamarabb 
nekem tett ígéretét, hogy sorsát begyógyuljanak. Körlevele végén a Szentatya külön áldását küldte 
hitének erejével tudja elviselni. az egész magyar népre.
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4 évig kisegítõ osztályban tanítottam, amely nem volt Jöhet a kérdés, amit már többen fel is tettek. Hol szeretnél 
egyszerû feladat, hiszen gyakorlatom még mindig kevés élni: Amerikában vagy Rimócon? Erre a válaszom Rimóc. 
volt, hiába volt meg az elméleti oktatás. A fõiskolán nem Nagyon szeretem a falut, nagyon sok ember itt él, akit 
tanították meg, hogy kell bánni ezekkel a gyerekekkel. Végül szintén szeretek. Jól érzem magam ebben a kis közösségben.
is sok sikerélményem volt ebben az összevont osztályban is. Még annyit elmondanék, hogy négyszeres nagymama 

vagyok, és mind gyermekeimre, mind az unokáimra nagyon 4 év után megkaptam az elsõ osztályt, amelyet 4 évig 
büszke vagyok.                                                    Kuris Rudolfnétanítottam. Csodálatos volt látni, ahogy a pici óvodások 

önálló kis emberré cseperedtek. Ez alatt a négy év alatt 
nagyon jó kis közösséggé forrtak össze, és nagyon a 
szívemhez nõttek ezek a gyerekek. Pályám elsõ évei alatt 
szinte együtt nõttem fel, komolyodtam, váltam érett emberré 
tanítványaimmal és persze saját gyermekeimmel. Ezután 
folyamatosan kaptam az óvodás gyermekeket, akiknek 
úgymond második anyukájuk is lehettem. Nagyon szeret-
tem õket, és úgy éreztem, a tiszteletet, szeretetet megkaptam 
tõlük, segítették munkámat.

A pedagógiai munkám során próbáltam szigorú, 
határozott, és következetes lenni, de persze nem utolsó 
sorban a gyermekek szeretetét elnyerni. A szülõkkel mindig 
jóvolt a kapcsolatom, sokak közülük a mai napig is 
megszólítanak. Sok tanítványommal szintén tartom a 
kapcsolatot. Az elsõ négy év után megszületett harmadik 
gyermekem, Péter. Vele két és fél évig voltam otthon, azóta 
folyamatosan dolgozom Rimócon.

Több igazgatóváltást is megértem ez idõ alatt. Pócsik 
Sándor, aki nagy szeretettel fogadott. Zsédely Lajos, aki 
ugyan szigorú volt, de egy nagyon humánus egyéniség, akit 
tisztelni és szeretni lehetett. Az õ ideje alatt kezdtem 
érdeklõdni a politika iránt egy kicsit, mert nála ez elma-
radhatatlan téma volt. Veres Attila, aki lelkiismeretesen 
végezte igazgatói teendõit. Golyán Jánosné, akihez 
bármilyen gonddal fordulhattam, õ meghallgatott és 
tanácsot adott, Kiss Józsefné, aki hatalmas elkötelezettséggel 
irányította az iskolát. Persze mostani igazgatóm, Varga 
Bálint is kitûnõen végzi munkáját, pedig az oktatás 
folyamatos reformjaelég nagy teherként nehezedik rá. 
Nagyon jó visszagondolni Pócsikné Klárika úttörõ program-
jaira, amelyek ma nagyon hiányoznak. Sok táboroztatásra 
Ráróson, s Balatonszárszón, ahová teherautó platóján, 
tornapadokon utaztunk. Az úttörõs értekezlet utáni haza-
gyaloglást Szécsénybe. Ezekre mind-mind nagyon jó 
emlékezni. Nagyon emlékezetesek a tantestületi kirándulá-
sok, ahol még jobban összekovácsolódott az amúgy is 
nagyon jó társaság. Szívesen gondolok a jótékonysági 
bálokra, fõleg, amit az iskola rendezett, s az úgynevezett 
kosaras bulikra.

Rengeteg szép emlék fûz Rimóchoz, mert ha nem is 
laktam itt, attól az életem nagy részét itt töltöttem, és a mai 
napig is itt vagyok. 

Meg kell említenem még azokat az alsós kollégákat, 
akikkel hosszú ideje, de a mai napig dolgozom, mi régi 
„öregek” tartsuk egymásban a lelket: Vincéné Percze 
Gizella, Pócsik Csilluka. Felsõs kollégákkal is jó a 
kapcsolatom jó ideje együtt tanítunk Huszkó Mariann, 
Golyánné Juhász Edina /sajnálatunka õ is elment ebben a 
tanévben/, Bárány Árpi, Varga Bálint, Kovács Norbi, Bakos 
László, Szeles Anett. Persze az újonnan érkezett kollégákkal 
is jó viszonyt tartok fent.

Most pedig sokan kinevetnek szerintem, a következõ 
kérdésre adott válaszomért. Egy pillanatra elmondanám, 
hogy a nagyobb lányom Amerikában él, immáron 18 éve, és 
én 8. éve minden nyarat ott töltöm.

21. Amióta a buksza-vírus kikerült az útra, De úgy látszik, baj van az elektronikával,
A doktornõ már nem segít, csak az advil-ultra. A hazai oldal mindig tele van nullával.
Megmondta a nóta, sose bízz a nõbe,

34. Nem volt csoda, s nem volt rémület,
Klárikát csak ritkán látni a rendelõbe.

Elkészült a pályán még egy épület.
22. Az áramszünetkor az ember nem találja sörét, De azt egyelõre senki sem tudja,
De nálunk az iskolában nem attól van sötét. Hány arab migráns költözik majd oda.
Ha reggelente levonul a fekete sereg,

35. De haladjunk tovább a sportos vonalon,
Varga Bálint már a haját tépve kesereg.

A rimóci szupermenrõl illik szólanom.
23. De viszont Bálintunk örült annak nagyon, Ezt már hangosan is kell mondanom,
Amikor kitüntették a polgárõr napon. Norbi tanár bácsi erõs, mint az atom.
A polgárõrségrõl meg az jutott eszembe,

36. A hormonok dolgoznak ebbe az emberbe,
A sárga mellényt vajon mikor veszem le?

Nem igen vágja õt senki sem kenterbe.
24. Mert ugye szolgálatban inni azt nem lehet, Nem kell neki kefir, s nem kell Nutella,
A szomjas polgárõr ilyenkor mit tehet? Biztos jó hatással van rá Daniella.
Mert a mellényt leveszi, van annyi esze,

37. Az egyik vasárnap meg robbant a bomba,
Hogy ha sörös dobozzal van teli a keze.

Beszédelgett Hanula a helyi templomba.
25. A polgárõrségnek meg sokan gratulálnak, Egyfolytában gondolkodom azóta,
Mivel idén már huszonöt éve fennállnak. Biztos az ördög vitte szegény fejit oda.
Az ünneprõl méltón meg is emlékeztek,

38. József atya nálunk már két éve szolgál,
Mert farsangkor ismét jó bált szerveztek.

Most Nógrádkövesden lett díszpolgár.
26. A bálon a legnagyobb sikert aratta, Minden rimóci szívbõl örül neki,
A közönség a helyi sztárokat láthatta, Isten áldásával gratulálunk neki.
De az még nagyobb meglepetést okozott,

39. Jól mutat a szõlõ, a rózsa is megszépült.
Amikor Déska Szabi Kis Grofóvá változott.

A fás kamrából meg új helyiség épült.
27. A csarnokot nagyon nem sajnálták, Lehet imádkozni ottan mindenkinek,
Az új burkolatot igencsak felavatták. Ezért hálát adhatunk a Jóistennek.
Eldobtam magamat, mint kutya a láncot,

40. József atya pedig jól tudja az irányt,
Sok tûsarkú dáma ropta ott a táncot.

Megkereszteltetett közel negyven cigányt.
28. Másnap volt az idõsek farsangja, Reméljük, mindez hatással lesz rájuk,
A gondozó csajoknak belõve a haja. Istenhívõ lesz ezentúl családjuk.
Nagyböjtben, pénteken a megmaradt húst adták,

41. Írnunk kell néhány sort, éppen csak az okból,
Szó nélkül a dolgokat, õk sohasem hagyják.

A déli harangszó is szólt a rimóci templomból.
29. Mindig tudják a frankót, mások helyett, Olyan szépen szólt a harang, hogy azóta,
Van idõ pletykálni a kondérok mellett. Már értünk imádkozik fél Európa.
De ehhez még így is kevesen vannak,

42. A Nógrád Hírlapban azt is hírül adták,
Még mindig eggyel több embert akarnak.

A Szent József szobrot tavasszal avatták.
30. Erre nézek, erre jó, arra nézek, arra jó, Ennek a szobornak sehol nincsen párja,
Nem vált be minálunk a brazil Karvajjó. A Férfiszövetség igen büszke rája!
Körülötte igen sok balhé kerekedett,

43. Az arany fakanalat haza is vihették,
Néha még verekedésbe is keveredett.

Mivel a fõzõversenyt tavaly õk nyerték.
31. A bajnokság vége elõtt felfüggesztették, Egy év óta a fejembõl nem tudom kiverni,
A KOBAK-irodából végül csak kitették. Ilyen rossz káposztával, hogy lehetett nyerni?
Nem akarunk törni sem pálcát, sem zászlót,

44. Kiderült, hogy elsõ helyet miért szereztek,
Azt kívánjuk, Isten óvja Vácszentlászlót!

Titokban az Önós asszonyok fûszereztek.
32. Az sehogy nem fér bele a begyembe, Márpedig a férfiaknak el kell rendelni,
Hogy lett bajnok az ifi a megye egybe. Nem lehet az asszonyt a katlanhoz engedni!
Ezután a világot is együtt láttuk szépnek,

45. Nem mondunk az idén azzal sem újat,
Ezúton gratulálunk Laczkó Petiéknek.

A faluszélérõl ellopták a nyúlat.
33. Nagyon jól mûködik az eredmény jelzõ, Az új nyuszi most már vígan integet,
De miránk nézve ez nem igen kedvezõ. A tolvajra az anyja sírva adjon inget.
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PEDAGÓGUSAINK XV. - Kuris Rudolfné munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt 
korábban községünkben tanítani. Kuris Rudolfné  azon kevesek közé tartozik  aki évtizedekig tanított és még jelenleg is 
tanít községünk iskolájában.Nem könnyû feladat elé állítottam õt, amikor megkerestem, hogy írjon a Rimóci Újság számára 
az elmúlt 42 évrõl.Marika tanító néni azonban szerencsére igent mondott, így az írás rövid idõ alatt meg is született, hiszen 
bõven volt mirõl írnia. Fogadják szeretettel most az õ visszaemlékezését.                                                                       Vincze Nikolett

Vincze Niki kérésére elvállaltam, iskolába az alsó és a felsõ tagozat. 
hogy írok a Rimóci Újságba. Bár egy Délelõtt a felsõsök, délután az alsósok, 
kicsit meglepõdtem, mert mindig és szombaton is munkanap volt, de 
olyan pedagógusok írását olvastam, semmi sem volt gond, nem volt vita, 
akik már nyugdíjba mentek vagy háborgás emiatt. Az elsõ tanítási 
idõközben itthagyták Rimócot. Én még évemben még nagyon sokszor részt 
aktív dolgozó vagyok, 42. tanévemet vettem és segítettem a fiatalok közössé-
kezdem. Most éppen újból elsõ osztály 

gi életében. Akkoriban Venyercsány 
osztályfõnöke leszek, amely mindig 

Erzsébet volt a klubvezetõ, aki nagy 
nagy kihívás számomra, ezért is kér-

odaadással, lelkiismeretesen végezte a 
tem kis türelmet írásomnak, ugyanis 

munkáját, és fogta össze az akkori 
gondolataim az új elsõ osztály foglalja 

fiatalokat. Mondhatom, élet volt a le. Nagyon nehéz feladatot vállaltam, 
faluban. Az elsõ tanév 2. félévében abból a szempontból, hogy a 42 évrõl 
jelentkeztem az Esztergomi Tanítókép-írjak röviden, ami nem lesz egyszerû.
zõ Fõiskola levelezõ tagozatára, ahová 1974-ben érettségiztem Szécsény-
felvételt nyertem. Ezután olyan 3 év ben, a Nógrádi Sándor Gimnázium-
következett, amely meghatározta ban.Augusztus utolsó hetében tudtam 
életem irányát. Férjhez mentem, két meg, hogy Rimócra kerülök tanítani. A 
leánygyermeket szültem /Anett és járási hivatalból szóltak, hogy szükség 

Mónika/ és a 3. év végére lediplomáz-van egy tanítóra, így képesítés nélkül 
kezdtem dolgozni. Igaz, Rimóc Szécsénytõl 5 km-re van, de tam. Persze ezalatt gyesen voltam a két lányommal. A 
ezek elõtt még sosem jártam itt. Nagyon szép kis falu tárult munkahelyemen a felvétel után véglegesítettek, így Gyes 
elém. Az emberek az utcán kedvesen köszöntek, furcsa volt után visszatérhettem az iskolába. Sajnos ekkor tragédia 
számomra, mivel nem ismertek. Késõbbiek során aztán árnyékolta be életem, ez még nehezebbé tette munkámat, 
tapasztaltam, hogy ez egy kis közösség, itt mindenki üdvözli édesanyám fiatalon elhunyt, aki a mai napig is nagy ûrt 
a másikat, sõt egy-két kedves szó is elhangzik egymás hagyott maga után.
irányában. Az iskolában Pócsik Sanyi bácsi volt az igazgató 
akkoriban Kovács György az igazgató helyettes. Nagyon 
kedvesen fogadott, ahogy a tantestület többi tagja is. Sajnos 
már többen nem élnek közülük. Sanyi bácsi közölte velem, 3. 
osztályt fogok kapni, és mindent én tanítok. Egyszóval 
bedobtak a mély vízbe, ahol meg kellett tanulnom úszni. 
Felkészítõnek egy kéthetes továbbképzésen vettem részt 
Salgótarjánban. Több mint 30 tanulót bíztak rám, ami nagy 
megtiszteltetésvolt. Pedagógiai gyakorlatom nem volt, de az 
iskolában sok segítõmvolt, akikkel ezek után is sokáig 
dolgoztam, és nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolok a 
mai napig is rájuk.Virág Vincéné, Jusztin Józsefné, Mócsány 
Istvánné, Pócsik Sándorné, Golyán Jánosné. Tõlük nagyon 

sokat tanultam,talán többet, mint a fõiskolán. ,,Gyakorlat 
teszi a mestert” mondván. Sajnos az utóbbi két kollégám már 

nem él. Számtalan fiatal kollégám is volt, akik rövid ideig 
voltak Rimócon, de utána máshová sodorta õket az élet. 
Voltak kollégák, akikkel szintén hosszú ideig dolgoztam, 
rájuk is nagy szeretettel gondolok: Herczog Györgyné 
Klárika, Székely Imréné Juditka, Józsáné Katika, Józsa 
Dezsõ, Varsiné Ildikó, Kuruczné Bettike, Balázsné Szõke 
Anikó, Kissné Gabika, Kiss Józsefné Piroska, aki késõbb az 
igazgatóm lett… Szóval visszatérve az elsõ 3. osztályomra, 
ahol mind a tanulók, mind a szülõk befogadtak és fiatal 
létemre tiszteletet tanúsítottak irántam. Nagyon jó érzés volt. 

Egy igen régi épületben kezdtem, ahol nem volt mosdó, 

az udvaron volt az illemhely, cserépkályhák voltak az 

osztályokban, és igen hosszú ideig olajos padló. Így járt 

46. Nem kell több csatorna, semmilyen más tévé. Hiába van itt akármi: színház vagy játék,
Családtag lett málunk a Mária tévé. A közösségi ház még kerülendõ tájék.
De ha nincs adás, tekintsünk az égre,

59. Reméljük, nem marad már ez így sokáig,
Egybõl tudni fogjuk, nincsen világvége.

Mert programokban járunk térdig, nem bokáig.
47. A kedves nézõ pedig legyen türelemmel, Na de nem rágok én semmit a szájba,
Ez a tévé sem megy Duracell elemmel. Menjünk gyakrabban a közösségi házba.
Az adás egyszer csak megjavul magától.

60. Indult egy busznyi nép, buszuk nem lett poros.
Na meg az elmondott rengeteg imától!

Megnézték Erdélyt és a Békás szorost.
48. Az utjainkon nagyon sûrû a forgalom, Nézték volna inkább itthon a Békás tavat,
Néhány piros kocsi nálunk már fogalom. Ha tudták volna, hogy azt ingyen is szabad.
Azt kell mondanom, ne haragudj, bocsi,

61. Azt mondják a pálinkát nem itták, vedelték!
Ez nem más, mint a rokkant villany kocsi.

Korondon az összes köcsögöt megvették.
49. A kis piros sosem ijed meg a hegytõl, A kirándulás bennük mély nyomot hagyott,
Mert hát mise van vasárnap tizenegytõl. Sosem felejtik el a kacagós papot.
Jól mutatnak a templom mellett sorba,

62. A KOBAK a flakonjárattal már nem effektív,
Én is belejuthatok még ebbe a sorsba.

Van nekünk szemetesünk, még pedig szelektív.
50. A rokkant kocsit sem gyártják hiába, Lehet gyûjteni a faluban már három helyen,
Elmegy a boltba, megáll a kocsmába. Szeretnénk, hogy minden szemét a helyén legyen!
Ahogy sorba állnak a járdán Sárinál,

63. Akinek még az sem felel meg, annak kiváló,
Jobban mutatnak némely Ferrárinál.

Hogy kapható már a házi komposztáló.
51. Nálunk minden sofõr vezet vagy iszik, A sok füstölõnek csak annyit üzennék,
Sok özvegyember meg a kocsmába iszik. Hogy a zöld hulladékot, inkább ebbe tegyék!
Márpedig a kocsmákba sûrûn el kell járni,

64. Mikor a száznegyvenhetes kamrába jártam,
Nehogy még a jegyzõ be találja zárni!

Én ott dolgozni már három lányt is láttam.
52. A programot a Falunapon éjfélig tervezték, Az Egyesület dolgát felvitte az Isten,
A vendégek közül ezt többen sérelmezték. Ennyi kulturális munkás egy egész faluba nincsen!
De aki itt volt végig, az bizony látta,

65. Fiatalok vitték hírünk a világba,
A Geri-Betli Duóra kevés ember járta.

Vincze Ádám gokartozott Portugáliában.
53. De aki akart, az ehetett, ihatott, Az idei évben megvalósult egy álom,
A sportcsarnoknál lézerharcot vívhatott. Oláh Bence zenélt a Sziget-fesztiválon.
Most volt az elõször bizony, hosszú ideje,

66. Az én álmom akkor lesz talán valóság,
Nem kellett a rendhez a hatóság ereje.

Ha traffipaxot rak a nyúlhoz a hatóság.
54. Minálunk kevesen tudják megérteni, Ha a falu szélén túl gyorsan vezetsz,
Csak szerdai napon szabadna égetni, A tábla rögtön jelzi, hogy majd mennyit fizetsz.
Márpedig mindenkinek tudnia kell,

67. Nálam már az is meggyújtja a kanócot,
Hogy szerdán égetni, de nem füstölni kell.

Azt mondják, a hollandok megveszik Rimócot.
55. Elárulta nekem azt Vizó Piros, Jöhetnének ide, na de nem hiába,
A többi napon tüzelni, még a kályhában is tilos. Helyettük küldjünk másokat Hollandiába!
Így hát télen csak szerdán melegszünk,

68. Bejárta a hír az országos médiát:
A többi napokon egymás mellé fekszünk.

Rimócon ellopták a disznóól ajtaját.
56. A Picur-gólya Afrikában fogott egeret, A hírre összeomlott a nyújorki tõzsde:
De nem hozott nekünk madárlátta kenyeret. Elfogták a tolvajt, ezt nem gondolta õ se.
Elmondom, ha a gólyák kameráján nem láttad,

69. Szalagos a kisbíró szüreti kalapja,
Az ikrek a fészekhez a létrán felmásztak.

Nem minden sornak van valóság alapja.
57. A két jóemberrel csak a bajunk vagyon, Eddig tartott a szüreti szöveg mára,
Miért nem a kombájnban vonyítanak vajon? Akinek nem inge ne vegye magára.
Hajnali háromkor motoroznak a faluban,

70. Nem is kívánhatok maguknak egyebet,
Várnak rájuk lapáttal éjjel a kapuban.

Ha eleget nem isznak, legalább egyenek!
58. Az ikszt-ben a helyzet semmit sem változott, És ha kívánhatok egyet utoljára,
A nép a kultúra oltárán idén sem áldozott. Magukat emberek, az Isten megáldja!
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ellen. Természetesen ilyen komoly esõre nem számítottunk, 

Rimóci Szüreti – 2016. ezért volt mégis hálás ez a gyors megoldás.

Az egy órakor érkezõ négy lovast, három hintót és az egy 
Elhangzott idén egy kérdés, hogy hányadik szüreti ez a 

lovas kocsit is megviselte az esõ, ezért kicsit csúszva indulhatott 
faluban. Nem tudtam erre válaszolni, és lehet, hogy nincs is rá 

a menet. A hintókon és kocsikon ülõknek gyors megoldásként 
pontos válasz. A szüreti olyan, mintha mindig is lett volna, és 

rimóci esernyõket készítettünk be. A menetben a hintókon ülõk 
mindig is lesz. Ez a szüreti a 2016-os volt, tehát az idei. Az évek 

névsora a következõ: Szoldatics Milán (kisbíró), Petrovics Anna során mindig változik valami, módosítunk, kitalálunk új 
és Szoldatics Dávid, Vizoviczki Lolita és Kelemen Patrik, Oláh dolgokat, elhagyunk részeket. Így lesz mindig más, mindig 
Bettina és Percze Kristóf. A szõlõlányok Pásztor Andrea, Balázs különleges, de mindig ugyan az.
Dorka, Vincze Georgina és Szoldatics Karolina voltak, õket A program elõtt egy nappal már megkezdõdött a 
kísérték még a kocsin Golyán Gréta, Vincze Viktória, Vincze szervezésen kívül a megvalósítás is, ugyanis a borverseny és a 
Máté. A menetet idén is a Rimóci Rezesbanda kísérte.pálinkaverseny zsûrizése pénteken késõ délután zajlott. Az 

A menet Dr. László Tünde jegyzõasszony konferálásával IKSzT-ben összegyûltek a bírák, a borokat a borlovagok, a 
indult, majd a kötények kerültek átadásra a fõzõverseny pálinkákat pedig a varsányi Borbarátok értékelték. A borver-
fõszakácsainak. Sajnos a menet nem nyugodtan ért véget, mivel senyre 9 bortermelõ 12 borát nevezte. A pálinkaversenyre 7 
a heves esõ felgyorsította a tempót. Viszont ez sem szabta gátját pálinkakészítõ nevezte összesen 10 pálinkáját. A zsûrik 
annak, hogy a téren a kisbíró nyugodtan elõadhassa idei rímeit. nagyjából egy órás vizsgálódás után adták át az értékelésrõl 
A fõzõverseny zsûrizése közben megkezdõdött. A kisbíró szóló jegyzõkönyveket.
szövege után felváltva következtek a versenyek eredményhir-Másnap reggel pedig a fõzõverseny elõkészületei miatt lett 
detései és szólóénekes mûsorok. Fellépett Golyán Gréta, hangos a Sportcsarnok és az Iskola közötti tér. Bár a Polgárõrség 
Bablena Piroska, Bablena Ferenc valamint Bada Melissza. A már elõzõ nap erõsen nekikészült a megmérettetésnek, ugyanis 
Magyarország Legszebb Konyhakertje rimóci nevezõinek disznót vágtak, a többiek megelégedtek a szombati sátorállítás-
eredményhirdetésére is a szüretin került sor. A mûsor végeztével sal és felkészüléssel. Az Önkormányzat nagysátorában az 
tombolasorsolás következett, amivel zártuk is az idei szüretit.érdeklõdõknek lett elõkészítve a terep a sörpadokkal, és a 

Az eredmények ismertetése elõtt az újságban is szeretnénk Közmunkások Csapatával és büféjével, valamint a Bagóné Kiss 
megköszönni a szüreti megvalósításában nyújtott segítséget Andrea kürtõskalácsaival. Utána sorban következtek a nevezõk: 
mindenkinek! A szervezõknek, az önkormányzat dolgozóinak, a Képviselõ-testület, a Hivatal, a Gondozási Központ, a 
a közmunkásoknak, a versenyek díjazását elkészítõ Jusztin Férfiszövetség, az Óvoda és az Ifjúsági Egyesület sátraival. A 
Istvánnak és Talpai Zsanettnek, a hintón ülõknek és a szõlõs-Polgárõrség az irodájuk elõtt, az Iskola pedig az iskola ablakai 
lányoknak, a hintósoknak és lovasoknak, a szocisoknak, a alatt állították fel sátrukat. Az idén is a már megszokott étkezési 
polgárõröknek, Szabó Vilmosnak, a zsûriben résztvevõknek, a és kóstolójegyek vásárlásával és beváltásával állt módjában a 
fellépõknek, Szabó Mónikának, Kiss Józsefné Erzsike néninek, a résztvevõknek megkóstolni az elkészült ételeket. A közmunká-
tombolanyeremények felajánlóinak és mindenkinek, aki bármit sok munkájának hála idén is színpadról szólhatott a mûsor, 
hozzátett a rendezvény megvalósításához!                Bablena Feri amin a Rimóc KOBAK Egyesület sátra adta a védelmet az esõ 

A fõzõversenyre készülõ csapatok sátrai

A XXI. Rimóci Borverseny nevezõi és díjazottjai:
Szabó János (id.), István király útja
Bablena Ferenc, Ady Endre út 1.
Rigó Attila, Akácos út 5.
Golyán Miklósné, Temetõ út 58.
Mócsány József, Bem apó utca 1.
Erdélyi Béláné (Magashegyi út 26.)

3. helyezett: Beszkid József, Kossuth út 6.
2. helyezett: Árva Ferenc, Varsányi út 40.
1. helyezett: Percze Béla, Varsányi út 56.

Az V. Rimóci Pálinkaverseny nevezõi és díjazottjai:
Vincze Dezsõ, Hársfa út
Pechó Zoltán, Szécsényi út
Percze Béla, Varsányi út 56.
Bablena Ferenc, Ady Endre út 1.
Percze Kristfóf, Varsányi út 56.

3. és 2. helyezett: Erdélyi István, Nagykert út 29./A.
1. helyezett: Pásztor Istvánné, Szécsényi út

A IX. Fõzõverseny nevezõi és díjazottjai, 
valamint az általuk készített étel:

Gondozási Központ – Pásztor tokány

Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

                                               – Csak Csajok Csuda Csánkája

Rimóci Nyulacska Óvoda – Lencse-gulyás

Közfoglalkoztatottak csapata – Töltött laska

Szent József Katolikus Férfiszövetség - Borjúpörkölt

Rimóci Szent István Általános Iskola

                                                       – Vegyes csülökpörkölt

3. helyezett:

Képviselõ-testület – Tokány képviselõmódra

2. helyezett:

Rimóci Ifjúsági Egyesület – Chilis bab

1. helyezett:

Rimóc Polgárõr Egyesület – Disznótoros falatok

A bor és pálinkaverseny zsûrije A fõzõverseny indulói, a gyõztes a Polgárõrség

A Rimóci Rezesbanda idén is kísérte a menetetA szõlõslányok

Petrovics Anna és Szoldatics Dávid Vizoviczki Lolita és Kelemen Patrik Oláh Bettina és Percze Kristóf

A borverseny gyõztese:
Percze Béla

A pálinkaverseny gyõztese: Pásztor Istvánné,
helyette a férje vette át a díjat

A menet még szárazon elindult

Szüreti 2016. szeptember 17. képes összefoglaló 
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