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„Nem aszerint látjuk a dolgokat, hogy milyenek. Aszerint látjuk a dolgokat,

hogy mi magunk milyenek vagyunk.  (ismeretlen szerz )’’ õ

Október     1.  (vasárnap) 16 Rimóc-Karancslapujtõ bajnoki labdarúgó mérkõzés

Október     6.  (péntek) 18 Aradi Vértanúk Ünnepe (Megemlékezés a Hõsök terén szentmise után)

Október     7.  (szombat) Katolikus Ifjúsági Találkozó Nagymaros

Október     7.  (szombat) 15 SBTC-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Október     8.  (vasárnap) 9 VÉRADÁS az általános iskola Hunyadi úti épületében

Október     9.  (hétfõ) Az elkülönített hulladékok elszállítása

Október   15.  (vasárnap) Ároktisztítási határidõ

Október   15.  (vasárnap) 15 Rimóc-Pásztó bajnoki labdarúgó mérkõzés

Október   22.  (vasárnap) 15 Héhalom-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Október   22.  (vasárnap) 16 Megemlékezés az 1956-os Emlékmûnél díjazások átadása a Közösségi Házban

Október   23.  (hétfõ) NEMZETI ÜNNEP

Október   23.  (hétfõ) 5. Palóc Expedició gyalogos teljesítménytúra
3

Október   29.  (vasárnap) 13 Rimóc-Cered bajnoki labdarúgó mérkõzés

November 1.  (szarda) MINDENSZENTEK

November 2.  (csütörtök) HALOTTAK NAPJA
3November 5.  (vasárnap) 13 Érsekvadkert-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

November 7.  (kedd)
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Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat benyújtási határideje

Rimóci Újság - Független falusi havilap.

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

Ára: 200,-Ft

RIMÓCI SP   RTHÍREK

A felnõtt bajnokság állása:

Az ifjúsági bajnokság állása:

AZ IFJÚSÁGI CSAPAT MÉRKÕZÉSEI

1. forduló: Rimóc – Mátranovák 2-3 (1-1)

Rimóc: Rácz Tamás, Imre Zoltán, Szoldatics Dávid, Szoldatics 
Milán, Bangó Ronald, Rácz Adrián, Sproner Adrián, Kõmûves 
Tamás (Csuka Zsolt), Bada Norbert (Laczkó Máté), Beszkid 
Mátyás, Puszta Erik

Az elsõ félidõben nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, de sajnos 
csak egyet sikerült gólra váltani. A második félidõben egy hibát 
követõen vezetést szerzett az ellenfél, melyre rövid idõ után 
sikerült válaszolni. Azonban ismét hátrányba került a csapat. Ezt 
követõen egy 11-est nem fújtak be számunkra, mellyel sikerült 
volna kiegyenlítenünk és még véleményem szerint a vezetést is 
sikerült volna megszerezni.                            Gól: Rácz Adrián 2

Sárga lap: Rácz Adrián, Csuka Zsolt

2. forduló: Szécsény – Rimóc 1 – 6 (0-3)

Rimóc: Rácz Tamás, Imre Zoltán, Szoldatics Dávid, Szoldatics 
Milán, Bangó Ronald, Rácz Adrián, Kõmûves Tamás, Csuka 
Zsolt, Laczkó Máté (Bada Krisztián), Beszkid Mátyás, Puszta 
Erik, (Janusek Dániel)

Nagy lelkesedéssel vágtunk neki a mérkõzéssel és próbáltuk 
irányítani a mérkõzést, ami némileg sikerült is. Már az 5. percben 
egy hibát kihasználva egy nagyon okos góllal sikerült vezetést 
szerezni, melytõl némileg megnyugodtunk. Ezután már 
némiképp nyugodtabban voltunk, de nagyon összpontosítanunk 
kellett a szervezett hazai csapat ellen. A második félidõben 
sikerült folytatni, amit elkezdtünk és tovább tudtuk növelni 
elõnyünket.  Gól: Rácz Adrián 4, Szoldatics Dávid, Imre Zoltán.

Sárga lap: Puszta Erik           Jók: Egész csapat

3. forduló: Rimóc – Palotás 13 – 0 (9-0)

Rimóc: Janusek Dániel, Imre Zoltán, Szoldatics Dávid, 
Szoldatics Milán, Bangó Ronald (Laczkó Máté), Rácz Adrián, 
Csuka Zsolt (Kõmûves Tamás), Beszkid Mátyás, Puszta Erik, 
Balázs Gergõ, Sporner Adrián

Nagy irammal kezdtük a mérkõzést és már a mérkõzés elején 
sikerült gólt szereznünk. Innentõl kezdve már látszott, hogy nagy 
gólkülönbségre lehet számítani. A második félidõben már kicsit 
visszább vettünk (bár nem tudom miért), de még így tovább 
növeltük elõnyünket.

Gól: Rácz Adrián 6, Imre Zoltán 3, Szoldatics Dávid, Szoldatics 
Milán, Bangó Ronald, Puszta Erik

Sárga lap: Szoldatics Milán, Rácz Adrián, Jók: egész csapat

4. forduló: Karancsberény – Rimóc 1 – 7 (0-4)

Rimóc: Rácz Tamás, Imre Zoltán (Kõmûves Tamás), Szoldatics 
Dávid, Szoldatics Milán, Bangó Ronald (Laczkó Máté), Rácz 
Adrián, Csuka Zsolt, Beszkid Mátyás (Janusek Dániel), Puszta 
Erik, Balázs Gergõ, Sporner Adrián

Az elsõ gólig egészen a 25. percig kellett várni, bár addig is 

voltak helyzeteink, de gólt nem tudtunk szerezni. A második 

félidõben már inkább a középpályán folyt a játék, de még 

sikerült tovább növelnünk elõnyünket egy-egy kiugrást köve-

tõen.

Gól: Rácz Adrián 4, Balázs Gergõ 3,

Sárga lap: Balázs Gergõ, Laczkó Máté           Jók: egész csapat

5. forduló: Rimóc – Berkenye 5 – 2 (3-0)

Rimóc: Janusek Dániel, Imre Zoltán, Szoldatics Dávid (Laczkó 

Máté), Szoldatics Milán, Bangó Ronald (Bada Krisztián), Rácz 

Adrián, Csuka Zsolt, Sporner Adrián, Kõmûves Tamás, Puszta 

Erik, Balázs Gergõ, (Bada Norbert)

Az elsõ helyezettet sikerült vendégül látnunk és ahhoz, hogy 

elõrébb kerüljünk mindenképp gyõznünk kellett. Már az elsõ 

félidõben sikerült 3 gólos elõnyre szert tennünk, bár óva 

intettem a csapatot, nehogy kiengedjünk a második félidõben, 

melyet meg is fogadtak. A nagyon stabil védelem és az össze-

szedett középpályának köszönhetõen sikerült megszereznünk a 

gyõzelmet és egy hellyel elõrébb lépni a tabellán.

Gól: Balázs Gergõ 3, Rácz Adrián, Imre Zoltán

Sárga lap: Imre Zoltán, Puszta Erik

Piros lap: Rácz Adrián       Jók: egész csapat
Laczkó Péter

Nagyszerû, sikerült!J Te fontos vagy nekem!J Pompás Ügyes vagy! elképzelés!J Szenzációs!J Kreatív tevékenység!J Szép, 
mutatós!J Te vagy a legjobb!J Nekem tetszik!J Pontos vagy!J 

Kinek mondta ezt utoljára? Lehet, hogy már nem is emlék- Ez a te jó utad!J Ez tetszetõs!J Szeretetre méltó vagy!J Te 
szik rá. Sajnos manapság nem szokás megdicsérni a másikat. A õszintén kedves vagy!J Remek!J Erõs vagy!J Hiszek 
hibát azonban, még ha ez egy jelentéktelen kis hiba is, de HIBA, benned!J Képes vagy rá!J Meglátod, sikerülni fog!J Bíztam 
rögtön szóvá tesszük! Sokszor nem gondolkodunk el, mi lehet benned!J Tudtam, hogy sikerülni fog!J Képes vagy rá!J 
egy-egy hiba hátterében. Valakinek pont rossz napja van vagy Boldoggá tettél!J Felnézek rád!J Micsoda eredmény!J 
fáj valamilye, de nem mutatja ki, sok dolga van és elveszik a Becsüllek érte!J Te egy jó barát vagy!J Ezért tisztellek téged!J 
részletekben, elfáradt vagy belefáradt már a munkába, és még Csúcs!J Egyedi!J Tökéletes!J Felelõsségteljes megoldás!J 
sorolhatnánk. Mi volna, ha elkezdenénk észrevenni a jó dolgo- Lelkiismeretes vagy!J Megérdemelsz egy ölelést!J  Jár a pacsi 
kat is és nem csak észrevennénk, hanem tudtára is adnánk a érte!J  Igazán figyelmes vagy!J  Nagyon fahin!JJJ   
másik embernek, hogy igen, ezt most jól csináltad! Gondoljunk BVÁ
bele, a gyerekek számára mennyit jelent az elismerõ szó. A 
személyiség fejlõdésük múlik rajta! És a felnõtteknél? Ugyan-
olyan fontos a pozitív megerõsítés felnõtt korban is! Csak nem 
tudom, miért gondoljuk, hogy ezt nem kell szóvá tenni.

A következõ rövid mondatok segítenek a másik ember, 
legyen az gyerek vagy felnõtt, megerõsítésében, elismerésében, 
bátorításában! Használják õket nap, mint nap akár családtagról, 
kollégáról, barátról, ismerõsrõl vagy ismeretlenrõl legyen is szó!
Ügyes vagy!J Ezt jól csináltad!J Nagyszerû!J Ez az!J 
Helyes!J  Csoda vagy!J Ez tetszik nekem!J Ez derék!J  Hm, ez 
jó!J Kimagasló teljesítmény!J Nagyon jól gondolod!J Jó a 
terved!J Felvidítottad a napomat!J Ez figyelemre méltó!J Ez 
pompás!J Szép munka!J Te élen jársz!J Büszke vagyok rád!J 
Ez tökéletes!J Jó ez!J Fantasztikus!J Most eltaláltad!J 
Ötletes!J Milyen találékony vagy!J Jó munka!J Jól sikerült!J 
Nagyon okos!J Ez ésszerû!J Eltaláltad!J Hurrá!J Kitûnõ 
alkotás!J Ez hihetetlenül jó!J Te csodálatos vagy!J Ez 
gyönyörû!J Gyõztes vagy!J Örömet szereztél nekem!J 

Régi ír áldás:  
Legyen idõd a munkára - ez a siker ára.
Legyen idõd a játékra - ez az örök ifjúság titka.
Legyen idõd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája.
Legyen idõd a gondolkodásra - ez az erõ forrása.
Legyen idõd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja.
Legyen idõd, hogy kedves légy

- ez a boldogsághoz vezetõ út.
Legyen idõd az álmodozásra

- kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen idõd, hogy körülnézz

- túl rövid a nap ahhoz, hogy önzõ légy.
Legyen idõd, hogy szeress és Téged is szeressenek

- ez isteni kiváltság.
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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...

V
Vincze Bertalanné

1936-2017
Szécsényi u. 31.

2017. 09. 02. 17.00 Megyei I. osztály 2. forduló
Szécsény VSE- Rimóc SE 4-2

Vezette: Balázs Zoltán ( Szakal Tamás, Holecska András)
Szécsény: Csábi – Farkas, Juhász, Nagy M. (Lehoczki, 60’), 
Varga P. – Horváth P., Vincze (Lõrincz, 69’), Szita, Horváth Cs. – 
Gábor B. (Strihó, 55’), Szabó T. (Varga G., 81’).

Vezetõedzõ: László Loránd.
Rimóc: Janusek – Benécs, Kuris, Mohácsi, Csizmadia – Laczkó 
L., Rácz I., Bangó, Pásztor – Kiss P. (Gyenes, 61’), Kormány. 

Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Sárga lap: Horváth P., ill. Rácz I., Kormány, Laczkó L.
Gól: Horváth Cs. (14’), Szabó T. (18’, 36’), Szita (27’), ill. Kiss P. 
(50’), Laczkó L. (70’)
László Loránd: Magabiztosan és megérdemelten nyertünk. 
Gratulálok a csapatomnak további sok sikert a Rimócnak.
Mátyás Zsolt: Húsz perc alatt eldõlt a mérkõzés, játékosaim 
mélyen tudásuk alatt futballoztak a mai meccsen, így más ered-
mény nem is születhetett, a szervezetten játszó házigazdák ellen.

2017. 09. 10. 16.00 Megye I. osztály 3. forduló
Rimóc SE- Palotás SE 2-3

Vezette: Gordos Szabolcs (Szederkényi Csaba, Kurinka Béla)
Rimóc: Janusek – Laczkó Zs., Mohácsi, Benécs, Csizmadia – 
Laczkó L., Rácz I., Bangó R., Pásztor (Szép, 71’) – Kiss P., 
Kormány (Szmolnik, 75’).                  Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Palotás: Nagy M. – Kotasz G., Hadrik, Kresák, Sipos (Jele, 26’) 
– Kurcsik (Munkácsy, 57’), Kotasz T., Kotasz E., Török (Farkas, 
92’), Szabó I. – Pócza (Szimler, 89’).    Vezetõedzõ: Nagy Tamás.
Sárga lap: Kiss P., Benécs, Rácz I., ill. Hadrik, Kresák, Munkácsy
Gól:  Pásztor (12.), Bangó R. (27.), ill. Szabó I. (20., 38.), Pócza (84.)
Jók: Laczkó Zs., Mohácsi, Benécs, Rácz I., Bangó R., ill. Nagy 
M., Kotasz G., Szabó I., Pócza, Hadrik
Mátyás Zsolt: Mindkét csapat felvállalta a nyílt sisakos játékot, 
így a kilátogató közönség egy jó iramú, változatos, izgalmas 
mérkõzést láthatott. A vereség ellenére nem tehetek szemre-
hányás játékosaimnak, mert jól futballoztunk, mindenki sokat tett 
a gyõzelem érdekében, de sajnos a 83. percben nem tudtuk 
feltenni az i-re a pontot, ekkor kapussal szemben volt óriási 
meccslabdánk, majd az ezt követõ támadásból megkontrázott a 
vendégcsapat, és ezzel eldöntötte a találkozót.
Nagy Tamás: Egy rendkívül kiélezett meccset nyerünk meg, kétszer 
állunk fel hátrányból. Lehet mondani, bravúros gyõzelmet arattunk.

2017. 09. 07. 16.00 Megye I. osztály 4. forduló
SK Karancsberény- Rimóc SE 4-2

Vezette: Zsély Benedek (Kurinka Béla, Gordos Árpád Mihály)
Karancsberény: Henglár (Miklós V., 46’) – Laczkó (Csonka, 
46’), Sólyom, Ravasz, Babka – Bellér (Torák, 83’), Katona, 
Fodor M., Szõke L. – Létrai, Szõke Sz. Vezetõedzõ: Fodor Zsolt.
Rimóc: Janusek – Laczkó Zs., Benécs, Szmolnik, Mohácsi – 
Pásztor, Rácz I., Bangó R., Laczkó L. – Kiss P., Kormány (Kuris, 
65’).                                                    Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Sárga lap: Ravasz, Létrai, Szõke Sz., Szmolnik, Benécs, 
Kormány, Mohácsi
Gól: Bellér (14’), Szõke Sz. (19’, 63’), Babka (27’), ill. Benécs 
(8’), Kiss P. (38’)
Fodor Zsolt: Hosszú idõ után végre megérezhettük a gyõzelem 
ízét. Óriási szüksége volt rá a csapatnak, szurkolónak, és minden-
kinek, aki a Karancsberény sikeréért dolgozik. Játékosaim csúsz-
tak, másztak, végre egymásért küzdöttek. Nyílt sisakos mérkõzé-
sen, helyzeteink töredékét kihasználva, úgy gondolom, megérde-
melt gyõzelmet arattunk. A Rimóc csapatának további sok sikert 
kívánok.
Mátyás Zsolt: Számunkra ez a mérkõzés értékelhetetlen, amiért 
szégyellem magamat! Remélem, játékosaim is így tesznek!

Péter Fruzsina

Október 1-jén ünnepli születésnapját

Péterné Kiss Zsuzsanna.
Ez úton kívánok neki

sok boldogságot, erõt, egészséget
születésnapja alkalmából!

Isten éltesse õt sokáig!
(egy szomszédja)

 Szívbõl gratulálunk szerkesztõtársunknak

Vincze Nikolettnek és férjének

Humany Krisztiánnak

2017. augusztus 26-án kötött

házasságuk alkalmából!

Sok boldogságot kívánunk!

(a Rimóci Újság szerkesztõsége)

FELHÍVÁS!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi évekhez hasonlóan

ebben az évben is szeretnénk megjelentetni a Rimóci Újság

decemberi számában a

2017-ben házasságot kötött rimóci fiatalok esküvõi fényképeit.

Kérjük a fiatalokat, hogy ha szeretnék, hogy esküvõi fotójuk megjelenjen

2017.  november 22-ig adják le azokat az

IKSZT-ben, vagy küldjék el e-mailben

a rimociujsag@gmail.com címre.   Köszönjük!

Étkezési burgonya eladó
piros: 100 Ft/kg

sárga: 110 Ft/kg

Érdeklõdni lehet:

Mócsány Béláné (Hársfa út 13.)

Telefon: 0670/779-8090
FELHÍVÁS

Rimóc Község Önkormányzata

az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, 

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni 

kívánó fiatalok illetve felsõoktatási hallgatók számára.

A pályázat beadási határideje: 2017. november 7.

A pályázati kiírás megtalálható: www.rimoc.hu honlapon, 
valamit a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a rókák õszi ve-

szettség elleni, országos immunizálására Nógrád megyé-

ben 2017. október 2-5 közötti idõszakban kerül sor. A 

jelzett idõszakban az ország légterében az immunizálásra 

kijelölt területeken, a vakcina kiszórási munka ütemének 

megfelelõen kisrepülõgépek fognak tartózkodni.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 

Hivatala 2017. október 5. és 2017. október 26. közötti idõ-

szakra ebzárlatot és gazdasági haszonállatok legeltetési 

tilalmát rendelte el a veszettség elleni védekezésre való 

tekintettel.

Az ebzárlat idõtartama alatt :

•  a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetõleg 

a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más 

állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvar-

ban a kutyák elzárását vagy megkötését mellõzni lehet, ha 

azok onnan ki nem szökhetnek;

• kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és száj-

kosárral szabad kivinni;

• a település területérõl kizárólag érvényes veszettség elleni 

védõoltással rendelkezõ kutyát vagy macskát a hatósági 

állatorvos kedvezõ eredményû vizsgálata után és engedé-

lyével szabad kivinni;

• az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ 

vadászebek, fegyveres erõk és fegyveres testületek ebei, a 

katasztrófa-mentõ ebek, a segítõ és terápiás ebek, valamint a 

látássérült embereket vezetõ ebek rendeletetési céljuknak 

megfelelõ használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt 

korlátozás alól;

• az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevõket hatósági meg-

figyelés alá kell helyezni az ebzárlat idõtartamára;

• az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével járó ren-

dezvény nem tartható.

Mindannyiunk érdekében kérem a fentiek 

maradéktalan betartását!
dr. László Tünde

Sajtóanyag VoicEU,
azaz Hangunk az Unióban!

A 15 ország küldöttségeibõl (önkormányzatok, civil 
szervezetek, szövetségek) alakult szakmai fórum egy éven át, 
öt helyszínen vitatja meg az euroszkepticizmussal kap-
csolatos gyakorlati tapasztalatokat a 15 országban és közösen 
elemzi a folyamatosan változó európai helyzetet, az euro-
szkepticizmus alakulását.

Izgalmas és tanulságos elõadások hangzanak el Szicíliától 
Budapesten át Santiago de Composteláig. A csoportok nem 
ragadnak le pusztán az elemzésnél, hanem élénk vitákban 
reflektálnak az egyes konkrét, aktuális esetekre, mint például 
a migránskérdés, keresve a megoldásokat és szembesítve az 
álláspontokat. A partnerek nagy része erõteljesen euro-
kritikus, de nem euroszkeptikus, mert mindannyian úgy 
gondolják, hogy a polgárok kezdeményezései által meg-
reformálható az EU. A program célja, hogy a hálózatépítéssel 
közösen dolgozzunk az európai értékekért és közösen 
tegyünk annak megmentéséért.

A múlt héten, Budapesten zajlott egy hatnapos konferencia-
maraton, melynek házigazdái és társszervezõi voltak a 
Losonci járás képviseletében a Regionális Fejlesztések 
Intézete Nógrádban nonprofit szervezet, Papp Andrea, 
igazgató vezetésével, valamint Rimóc Község, Beszkid János 
polgármester vezetésével. A konferenciát a határtalan 
Nógrád nevében köszöntötte Balla Mihály, parlamenti 
képviselõ is, aki izgalmas elõadást tartott a vendégeknek.
A rendezvény és konferencia sorozatot a szicíliai Taormina 

város polgármestere 
Eligio Giardina, 
valamint a projekt 
menedzserei Tino 
Celisi és Beatrice 
Briguglio koordi-
nálják.

A program kö-
vetkezõ állomásai 
Szófia és Bukarest 
lesznek.

Papp Sándor

V Mócsány Istvánné
1943-2017

Szécsényi u. 24.

Erdélyi Istvánné
1931-2017

Arany J. u. 3.

Kiss Mihályné
(Nagy Erzsébet)

1930-2017
Szécsény
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de akkor is jó fõnök, én legalábbis nem panaszkodok, így Egyébként… minden szipiszupi. legalább azt csinálok, amit akarok, amúgy se értené. Há 
az a hülye aki nem csal vagy lop, há neeem? A Tibi meg a Egyszeri Edit levele Kétszeri Katinak. Részlet.
Jucus meg felmontak... aszongyák azé, mer csak a pofájuk 

„A múltkori levelem óta megmondták a okosaak, hogy vót. Nem baaaj, úgy se csinátak semmit. Hát nem jobb 
mos má minden rendbe van. Bizooony. Lement a zolaj ára most mán? Mos má aztán aszongyák hazudoznak, én 
is. Mindenkinek van munkája, akinek nincs, annak is nem tom, csak hallottam.
van, csak az nem akar dolgozni. Bisztos azér, mer olyan Vettünk a múltkor egy hûtõt, akciós vót. 100.000-é 
jól él, hogy nem kell neki a péz. Iggen. Meg amúgy is vettük, mer’ a szomszéd intézte. Mongyuk tavaly még 80 
minden rendbe van. A köcsög mohamedán terroristák lett volna, de valamit elszámoltak. A szomszéd nagyon 
már nem is tudnak robbantgatni, azért is csak tud, van villanyszerelõ ismerõse, az jár hozzánk 
teherautókkal akcióznak. Cserébe viszont az õ gyerekeik villanykörtét cserélni. Tisztára megéri, 5000 egy égõ-
is meghalnak valahol üzbebasztámba, vagy hol. Eszt így csere, minek csinánám magamnak! Meg oszt a szomszéd 
olvastam. Szóval mindenhol gyerekeket ölnek és így van akármit elintéz, ért az mindenhe! Csak a kereszteket 
döntetlen, vagy mi. dobáta ki a múltkor az ablakon, aszongya õ azt ki nem 
Meg nálunk is minden oké. Minden olcsóbb, még ami áhassa.
drágább, az is. Mer olyan a záfa. Meg itt is mindenki jól 
végzi a dolgát, a Manci okleveles takarító, így tökre Egyébként minden szipiszupi.
megérdemli a rakás pénzt, amit a turhisztikai És veletek mi van? Gyerekek jól vannak?”

Bablena Ferivállalkozásával keres. A Béla meg mongyuk alkoholista, 

Rimóc Polgárõr és Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület hírei

Az idei évben szeptember 2-án, Bátonyterenyén került 
megrendezésre a Megyei Polgárõr Nap. Természetesen 
Rimóc is képviseltette magát. A megérkezés és sátor-
állítás után nagy lendülettel fogtunk hozzá a betyáros 
gombás pörkölt elkészítéséhez. Közben a színpadon 
megtörtént a megnyitó és az arra érdemesek kitüntetése, 
majd átadták a helyet a fellépõknek. A számos fellépõ 
között azt hiszem, mindenki megtalálta a számára 
kedvezõt, de láthattunk TEK-es bemutatót és kutyás 
bemutatót is, a katonai sátorban pedig be lehetett öltözni 
taktikai ruhába és a mai fegyvereket is ki lehetett próbál-
ni. Közben az elkészült pörköltbõl is jóllakattunk sok 
vendéget, majd miután kiürült a bogrács, véget vetettünk 
a zenének és hazajöttek a legények.

Mint minden évben, az idén is megrendezésre került 
a szüreti és mint minden évben, a polgárõrség is 
természetesnek vette a részvételt a rendezvényen. Nem 
csak, mint felvezetõi kíséret, hanem a fõzõversenyen is. 
Elõzetes megbeszélések alapján birkapörköltet készí-
tettünk. A munkálatokat szombat reggel nyolc órakor 
kezdtük, ekkor még nem is sejtve, hogy ilyen kevés lesz 
egy birka. Bizony nagyon hamar kiürült a katlan. Ezt a 
zsûri is értékelte a második hellyel. Bár gyõzni jöttünk, 
de igazából a részvétel a fontos. Talán a rossz idõ miatt 
nem voltak olyan sokan, de aki ott volt, az jól érezte 
magát a mûsoroktól, na meg a versenyre benevezett 
ételektõl és italoktól. Remélem jövõre is mindannyian 
újra itt lehetünk, majd csak egy kicsit többen. Addig is 
vigyázzanak magukra és egymásra, na meg az értékeik-
re. Jó egészséget és szebb jövõt kíván a rimóci Polgárõr 
Egyesület!

Vincze Attila

Nógrád Megyei Polgárõr Nap - kutyás bemutató 

Fõ a birkapörkölt a katlanban 

Polgárõr autó a Szüreti menet elején 

tekintetét. Szép volt minden  anyák napja, a  kirándulások, Hírek a Biztos Kezdet
biciklitúra Hollókõbe, karácsonyi készülõdés, a helyben sütött 

„Napraforgó” Gyerekházból mézeskalács illata. A programokon, minden érzékszerv 
           

bekapcsolásával igyekeztünk a gyermekek fejlõdését 
Köszönet a munkatársaknak, az együttmûködésért, a 

támogatni. Vendégek, delegációk, különbözõ szakemberek 
szülõknek, hogy a Gyerekház része lehetett az 

kísérték figyelemmel és segítették a rimóci emberek életét és 
életüknek. Sok szép emléket viszek magammal. A 

több esetben adományok is érkeztek. Minden évben új csapat 
családokkal közösen megélt, a gyermekek fejlõdésének, 

szervezõdött, ahol a helybéli emberek kedvessége, vendég-
apró de mégis életre szóló élményeit, a közös 

szeretete közösséget formált. Kisgyermek neveléssel 
gondolkodást, amikor az észérvek összeadódtak és 

kapcsolatos kérdésekkel a jövõben is bármikor szívesen állok a 
valami új, magasabb szellemi érték született. Az elsõ 

szülõk rendelkezezésére. Köszönöm, hogy itt lehettem.
közösségi élményeket, a közös születésnapokat az anyai 

              Szitáné Mócsány Zsuzsaés apai örömök közös megélését, a gyermekek csillogó 

Adóslista 2017. szeptember 28-ai 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 frissülõ listáját. Az újságban  megjelenõ lajstrom a 2017. szeptember 28-ai 
állapotnak megfelelõ adósokat tartalmazza.                                                                                                                       dr. László Tünde

Adózó neve Adó-

tartozás

VINEX KFT.

BACKDOOR TRANS KFT.

VINCZE ÉDESSÉG BT.

ST. IMÁNUEL KERESK. és
SZOLGÁLTATÓ BT.

4 611 195

2 063 997

2 038 129

322 042

Megnevezése

Vállalkozó

Vállalkozó

Vállalkozó

Vállalkozó

FANVITEX BT.

DEPO GENERAL KFT.

204 714

148 808

Vállalkozó

Vállalkozó

SZAVANNA gH Kft. 141 750Vállalkozó

311 993VállalkozóWHITE FLAT CAR Kft.

ZÖLD ÉLET SZOC. SZÖV.

Bada Tibor

Vágvölgyi Ágnes

Bangó Gyula

Szekeres Szabolcs

Pásti Gábor

127 450

112 930

81 984

73 800

65 690

62 590

Vállalkozó

Magánszemély

Magánszemély

Magánszemély

Magánszemély

Magánszemély

ZSOM-KAT HUNG. Kft. 136 275Vállalkozó

Mócsány István 61 322Magánszemély

Lakhelye

3177 Rimóc, Balassi u. 4.

1184 Budapest, Aranyesõ u. 8.

3177 Rimóc, Balassi u. 4.

3177 Rimóc, Rákóczi u. 16.

3177 Rimóc, Temetõ u. 10.

3177 Rimóc, Akácos u. 21.

4400 Nyíregyháza

1097 Budapest, Gyáli u. 15.

3177 Rimóc, Nagykert u. 31.

3177 Rimóc, Csillaghegyi u. 4.

Adóazonosító jel

3177 Rimóc, Akácos u. 26.

3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.

3177 Rimóc, Hunyadi u. 44.

3177 Rimóc, Mikszáth u. 12.

3177 Rimóc, Varsányi u. 29.

3177 Rimóc, Nagykert u. 26.

8373040773

8311152721

8356773504

8364752898

8437472679

8392735218

Rácz Jenõ 82150Magánszemély 3177 Rimóc, Hunyadi u. 38.8382800920

Csordás Csaba 51 800Magánszemély 3177 Rimóc, Temetõ u. 32.8382350887
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élte legnagyobb fénykorát a közösség. Ekkoriban Ars Sacra fesztivál büszkélkedhettek a legnagyobb létszámmal és ebben az 
idõszakban képviselték a legtöbb alkalommal Rimócot 

Idén tíz esztendeje, hogy az európai zsidó- búcsújáró helyeken. Bosits atya 1990. október 18-án 
keresztény kultúra gyökereibõl táplálkozó, ma is élõ bekövetkezett halála elõtt a csoport vezetésére Kiss 
szakralitás felmutatását céljául megfogalmazó civil Bertalanné Rozika nénit kérte meg. A Máriásokért aggódó 
kezdeményezés hatására elõször került megrendezésre plébános személyes kérésének azóta is idõt és energiát 
az Ars Sacra fesztivál hazánkban. Az eltelt évtized alatt nem kímélve tesz eleget Rozi néni. Így ide s tova 30 
egyhetes rendezvénysorozattá nemesedett országos esztendeje Mária dajka az idén 73 éves özvegyasszony. 
esemény idén 110 település több mint 600 programjával Az õ, valamint 3-4 család kitartásának és hitének 
jelentkezett szeptember 16-24 között. köszönhetõ az, hogy a szobor és a Máriás közösség saját 

Míg a Magyar Néprajzi Múzeum amulett- és falujában életben maradt, s így a népi vallásosság egyik 
ereklyetartóként nyilvántartott, nyakban viselhetõ legszebb hagyományával büszkélkedhet a település.
ezüstözött fémékszerek kiállításával csatlakozott az Ars A több száz összegyûjtött fotóból válogatott kiállítási 
Sacra Fesztivál programsorozatához, addig balassa- anyag a rimóci kiállítás helyszínérõl érkezett a gyarmati 
gyarmati intézménye, a Palóc Múzeum a rimóci múzeumba, s várhatóan még idén megtekinthetõ lesz 
Könnyek Anyja Máriás csoport 60 esztendõs jubileumá- Vácon is.

(A képek közreadásáért és a történeti események közléséért hálás nak emléket állítva egy fotókiállításnak adott helyet. A 
köszönet illeti Percze Irén nénit, Mócsányné Irénke nénit, idõsebb Lapidárium-ban elhelyezett több mint hatvan fotóból álló 
és ifjabb Kanyó Balázst és családját, Kiss Bertalanné Rozika nénit tárlatot Dr Lengyel Ágnes múzeum igazgató köszöntötte, 
és Paluchné Percze Piroskát. A kiállítási anyag elõkészítésében majd a fotókat összegyûjtõ és a kiállításanyagát 
nagy segítséget adtak az IKSZT munkatársai, valamint ifj Bablena összeállító Paluch Norbert gondolatait követõen id. 
Ferenc és Percze Renáta)Bablena Ferenc Mária énekekkel tisztelte  meg.

pn
Az elsõ ízben az 1957-es Nagyboldog Asszony napi 

Szentkúti búcsúban megjelenõ rimóci hordozható 
Szûzanya szobrot az elmúlt 60 esztendõben közel 2 tucat 
rimóci család több mint félszáz lánygyermeke emelte 
vállára hosszabb-rövidebb ideig. Fennállásuk alatt 
egyebek mellett Máriagyûdön, Pálosszentkúton, Jász-
berényben, Mórahalmon, Esztergomban, Szegeden, 
Egerszalókon, Karancsságon, Máriabesnyõn, Hasznoson, 
Balassagyarmaton, Márianosztrán, Máriazellben, 
Szihalmon, Gyöngyösön, Apátfalván, Ajakon, Mezõ-
kövesden, Budapesten és Vácon jelentek meg. A csoport 
1957-es megalakulása után néhány évig nem élt aktív 
vallási életet. Az 1960-as évek elejétõl válnak igazi 
közösséggé. A csoport lelkiismeretes és aktív szervezõje 
az 1960-as 70-es években Déska Bertalan volt. A 80-as 
években Bosits István rimóci plébánosnak köszönhetõen 

A Palóc Núzeumban

Megyenapon Rimóc
2007 után ismét Pásztó belvárosa adott otthont a Nógrádi Megyenapnak. A sorban tizenegyedikként megrendezett 

eseményen a kihelyezett ünnepi közgyûlés mellett számos nógrádi érték mutatkozott be. A Nógrádikum udvar színpadán a 
pásztói járás oktatási és kulturális intézményeinek mûvészeti produkcióin túl látható volt a salgótarjáni Zenthe Színház 
operett mûsora, valamint a Muzsla Néptáncegyüttes elõadása is.

A megyenapon megkülönböztetett figyelmet kaptak a számukat 
tekintve immáron 60 fölé emelkedõ nógrádi értékek. Az egyebek mellett 
néprajzi, gasztronómiai, geológiai, vallási, építészeti örökségünk ki-
emelkedõ ’termékeit’ összefogó Nógrádikumok közé tartozik a rimóci 
népviselet és tánc is. A kitüntetõ címet 2016 szeptemberében vehette át 
Balassagyarmaton Beszkid Andor polgármester és a felterjesztést meg-
író Paluch Norbert.

A pásztói Nógrádikum udvar színesebbnél színesebb kiállító sátrai 
között - a Szécsényi Járásból harmadmagával - Rimóc is képviseltette 
magát. Mindezen túl településünk lehetõséget kapott a színpadi bemu-
tatkozásra is. Így Laczkó Laura, Mócsány Martin, Paluchné Percze 
Piroska és Paluch Norbert közremûködésével rövid ízelítõt kaphattak az 
érdeklõdõk a rimóci csárdásból is.                                                       pn

Medjugorjei Zarándoklat
Augusztus 10-én 10 órakor indultunk a templomból a sipeki 

úti kápolnához a Szûzanya tiszteletére. Az ünnepi szentmise 
felemelõ érzéssel töltött el. Hazafelé már a Medjugorjei zarándoklat 
körül forogtak gondolataim. 11-én hajnali fél háromkor gyülekez-
tünk Szabó Viliék háza elõtt, és három óra körül elindultunk 
Medjugorje felé. Zarándoklatunk a rimóci Szent József Férfi-
szövetség és Grácián Atya szervezésének köszönhetõ.

Huszonhárman indultunk el, és még négyen csatlakoztak 
hozzánk; hárman Budapestrõl és Grácián atya Zalaegerszegrõl. 
Hosszú út állt elõttünk, hogy célunkat elérjük, idõnként megálltunk, 
hogy lábainkat megnyújtóztassuk, aztán folytattuk tovább utunkat. 
A buszon imádkozással és olykor énekléssel töltöttük az idõt. Estére 
megérkeztünk, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket, ki-ki 
elfoglalta szálláshelyét, majd szentmisén vettünk részt, amit József 
atya és Grácián atya közösen celebráltak a szálláshelyünk ebédlõjé-
ben. Szentmise után, aki úgy gondolta elvégezhette szentgyónását, 
vagy beszélgetésen vehetett részt, hogy másnap tiszta lelkülettel 
vegyen részt az aznapi programokon. Délelõtt felmentünk a Jelené-
sek hegyére, ahol elõször gyermekeknek jelent meg a Szûzanya. Itt 
az Õ szobrát láthattuk, ahol béke, szeretet és nyugalom áradt az 
emberek lelkébe. Csodálatos érzés járta át szívünket. Délután 
Tihaljinára mentünk egy gyönyörû templomba, ahol szintén a 
Szûzanya szobra fogadott minket. A két atya celebrált szentmisét a 
Szûzanya neve napjának tiszteletére, ahol a szentgyónásunk után 
magunk is részesülhettünk a szentáldozásban. Nagyon megható volt 
számomra. Este szentségimádáson vettünk részt a medjugorjei 
templom szabadtéri részén, több ezer hívõ kíséretében. Szerdán 
Krizevac hegyére zarándokoltunk, ahol menet közben elvégeztük a 
keresztutat. A hegytetõn egy nagy fehér kereszt állt, ennek a helynek 
is meg volt a maga varázsa. Délután szabad program volt, meg-
vehettük a kis ajándékainkat, amit Grácián atya meg is áldott, hogy 
szeretteink is részesülhessenek a zarándoklat élményébõl. Este még 
egy jót beszélgettünk, mindenki elmondhatta élményeit. Meg-
köszöntük a Szûzanyának, hogy itt lehettünk. Másnap indultunk 
haza, fényes napsütésben. Az ide vezetõ út igencsak borús, esõs volt. 
A hazaúton megcsodálhattuk a gyönyörû tájat, amit idejövet az esõ 
miatt nem volt módunkban. Megálltunk a tengerparton, majd újra 
szentmisén vettünk részt egy olyan barlangban, ami a Lurdesi 
barlang kicsinyített mása. Méltó befejezése volt utunknak. A tenger-
parton sétálhattunk, de voltak köztünk olyanok is, akik meg-
mártóztak a tenger kristálytiszta vizében. Az út mindenki számára 
felejthetetlen volt. Fáradtan, de lélekben megtisztulva érkeztünk 
haza.

Köszönöm a Szûzanyának, József atyának, Grácián atyának. 
Köszönöm a zarándoktársaimnak is, hogy veletek együtt élhettem 
ezt meg.                                                                         Erdélyi Ildikó

Rimóciak a Megyenapon
A zarándokok

Új parkolók a sporpályán
A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere 
lehetõséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentõsen 
magasabb plusz források bevonására a látvány-csapat-
sportágaknál, köztük a labdarúgásban is. Ezt kihasználva és 
ehhez kapcsolódóan sikerült a Rimóci Sport Egyesületnek, 
Rimóc Község Önkormányzatának támogatásával, közel 30 
db viacolor-os parkolót és bejárót kialakítani az Egyesület 
székhelyén lévõ sportöltözõ elõtt. Köszönjük mindazok 
munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ismét egy fejlesztéssel 
gazdagodjon településünk!                                                     BVÁ

Köszönjük
mindazoknak, akik bármilyen formában 

segítették és segítik Tiffani gyógykezelését! 

A Virág család
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Este Szentségimádáson vettünk részt amelyet magyar Medjugorjei zarándoklat nyelven is elmondtak. A medjugorjei szabadtéri templom 

elõtti tér megtelt különbözõ nemzetiségû hívõvel, megható 
A Szent József Katolikus Férfiszövetség tagjaiban meg- volt látni a sok együtt imádkozó embert.

fogalmazódott már korábban is az a gondolat, hogy elzarán- Zarándoklatunk 3 napján Krizsevác hegyén álló 14 méter 
dokoljanak Medjugorje-ba. Elképzelésüket Grácián Atya magas 1933-ban állított kereszthez mentük fel. A hegy igen 
segítségével valóra is tudták váltani, és a zarándoklatra 2017 meredek köves szikláin óvatosan haladtunk felfelé, mi-
szeptember 11-14 között sor is került. közben keresztutunkat végeztük. Az egyes stációknál meg-

Szeptember 11-én hajnal 3 órakor indult 27 fõt számláló állva imádkozva kértük a Jó Isten segítségét mindenkire. A  
lelkes kis csoportunk Rimócról, imádságunkkal kérve a Szûz József Atya által elõre összeállított keresztút nagyon meg-
Anyát segítsen utunkon. A horvátországi határ közelében érintõ volt számomra mert magába foglalta a bûneiket az 
csatlakozott hozzánk Grácián Atya is, aki József Atyával arra kérõ megbocsájtást, és imáinkkal segítséget kérhettünk 
együtt lelki vezetõink voltak a zarándoklatunk alatt. Bár az a segítõ-oktató-gyógyító szakmában dolgozóknak a bete-
idõjárás nem kedvezett, mert 15 órás út alatt szinte végig geknek, elesetteknek az ifjúságnak és idõseknek. A hegyre 

vezetõ út során nagyon sok csoporttal találkoztunk voltak esett az esõ, de ez kedvünket mégsem szegte, imádkoztuk a 
rajtunk kívül még magyar zarándokok, de voltak olaszok, rózsafûzért, és folyamatosan felcsendültek a szebbnél-szebb 
argentínok, erdélyi magyarok is. Az eltérõ nyelvû imád-Mária énekek. Akik jártak már Medjugorje-ben megosztot-
ságok ellenére a keresztény lelkület közös volt bennünk.ták velünk élményeiket, Grácián Atya és József Atya pedig 

A hegy tetejére érve elénk tárult a monumentális kereszt, valóságos idegenvezetõként mondták el a hely történelmi 
amely tekintélyt árasztva hirdeti a kereszténység fennma-múltját a jelenések körülményeit, így mikor 18 órakor meg-
radását. A felfelé vezetõ útnál a lefelé vezetõ út még nehe-érkeztünk Medjugorje-ba már nemcsak lelkileg voltunk 
zebb volt, de csendben imádkozva épségben ért le Krizsevác felkészülve a zarándoklatra, hanem tudásunk is jelentõsen 
hegyérõl csoportunk minden tagja.gyarapodott a városról. A Porta panzió tulajdonosai Katica 

A délután folyamán szabad program volt, megtekin-Asszony aki egyébként nagyon jól beszéli a magyar nyelvet 
tettük Medjugorje kis várost, természetesen vásárolgattunk lévén, hogy a Vajdaságból származik és fia meleg szeretettel 
ajándékokat itthon maradt szeretteinknek, sokan ellátogat-fogadtak bennünket. A szobák elfoglalása után szentmisén 
tak még a templomba.vettünk részt amelyet lelki vezetõink cerebráltak. A vacsora 

Reggel 7-kor búcsút vettünk Medjugorje-tól és kedves után mindenkinek lehetõsége volt szentgyónásra is.
házigazdáinktól, akik mindent megtettek kényelmünkért, 

Másnap zarándokoltunk el a jelenések hegyéhez és 
amit Katica Asszonynak ezúton is köszönünk.

imáink meghallgatásra kerültek mert az idõjárás is jóra 
Makarskára érve az ottani kegyhelyen lelki vezetõink 

fordult. A hegy lábánál található az a kegyhely ahol a Szûz 
segítsége révén szentmisén vettünk részt, majd a helyi 

Anya megjelent 1981-ben a 6 gyermeknek. Nagyon sokan 
tengerpartra érve a bátrabbak megmártóztak az Adriában is.

imádkoztak a Szûz Mária szobra elõtt megható volt látni a 
A hazafelé úton talán még lelkesebben énekeltünk és 

sok hívõ embert akik imáikban köszönetet mondanak a Szûz imádkoztunk, hiszen mindenki feltöltõdött és lelkiekben 
Anyának és további segítségét kérik. A hegy megmászása megerõsödött a zarándoklat során. A magyar határra érve 
során, ami igencsak erõt próbáló volt, jutottunk fel a tetejére, Grácián Atyától búcsút vettünk aki Zalaegerszegre folytatta 
ahol egy csodálatosan szép Mária szobor volt, csendes imád- útját, mi pedig továbbutaztunk az ország másik felébe. 
kozással merültünk gondolatainkba, és élveztük a hely nyu- Pontban éjfélkor gurult be buszjáratunk Rimócra.
galmát és békéjét. Szeretném csoportunk nevében megköszönni Grácián 

A délutáni órákban Tihaljina településre látogattunk és a Atyának és József Atyának, hogy vezetõink voltak az út 
helyi templomban József Atya és Grácián Atya Szent misét során, segítettek minket lelki életünket gazdagabbá tenni 
mutattak be. A templomban az a Mária szobor van elhe- mind a szentmisék mind a beszélgetések során. Végül de 
lyezve amelyet Jozó Atya a látnok gyermekek lelki nem utolsó sorban köszönöm a Szent József Katolikus Férfi-
gondozója készíttetett el bizonyosságot téve a jelenések szövetségnek, hogy zarándoklatuk részesei lehettünk mi 
hitelessége mellett. Szûz Mária szobra elõtt családonként feleségek, gyermekek is megerõsítve ezzel a családok össze-
mondhattunk köszönetet és imáinkban kérhettük további tartó erejét.                                                 

Bablena Péternésegítségét a  Szûz Anyának.

sajnos nem adják vissza azt a színvilágot, amelyek megjelennek 
IKSZT hírek a képeken. A fotósok többi képeit és természetesen ezeket is 

színesben kinyomtatva megtekinthetik a Közösségi Házban. 
Köszönjük még egyszer a pályázóknak a részvételt!Egy korábbi lapszámban már közöltük, 

A Közösségi Ház és a Rimóci Újság játékfelhívást intézett a hogy a rimóci Dr. Manga János Közösségi 
gyerekekhez és felnõttekhez egyaránt: "Nyári bakancslista Ház - IKSZT-t terjesztették fel az ország több, 
gyerekeknek - rimóci módra" címmel. Az interneten, tévében mint 450 IKSZT-i közül országos jó példá-
és az Újságban is megtalálhatóak voltak azok a feladatok, nak, amelyet Európai Uniós szinten is bárki megtekinthet. 
melyeket teljesíteni kellett a játék kedvéért. Erre a felhívásra is Örömmel értesültünk róla, hogy elfogadták a felterjesztésünket 

Európai Vidékfejlesztési Hálózat érkeztek képek, melyek közül párat itt is megmutatunk. és immár az  honlapján is 
Köszönjük a játékos kedvûeknek a részvételt!megtekinthetõ a rimóci IKSZT projekt leírása angol nyelven. A 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/developing- Rimóc Község és a Közösségi Ház hirdetett játékot leírás a 
multiple-service-centre-local-community_en szeptemberben a Facebook-on. A játék a szeptember 4.  internetes honla-

hétvégéjére esõ Nemzetközi Nyúl Nap alkalmából került pon megtalálható.
meghirdetésre "Világ Rimóci Nyulai Egyesüljetek!" címmel. Az elért siker kétség kívül az ott dolgozók érdeme, bár a 
A játék lényege az volt, hogy ha valaki meglátott egy nyulat, településen nem mindenki gondolja ezt így, viszont országos 
bárhol is volt az vagy bármilyen formában is volt (élõ, plüss, (Uniós) szinten ez mégis jelentõs kitüntetés a településnek. 
rajz, festmény, szobor, minta, stb.) az #rimocinyul felirattal Köszönöm azoknak, akik részt vettek a projektben ez által 
küldje el Rimóc Község Facebook oldalára. Sikerül mozgósíta-hozzájárultak a sikerhez! A Közösségi Ház több pályázatot és 

"Érték nekem" ni a "nyúlbarátokat", akiknek egyelõre 20-on felüli számú nyu-játékot is meghirdetett ebben az évben. Az  
lat sikerült összegyûjteniük, de folyamatosan érkeznek a nyulak címû fotópályázatra Tóth Gábor nyújtott be képeket, míg a 

"Rimóc perspektívái" a nagyvilágból. Az ezekbõl készült montázs látható itt a Rimóci nyáron meghirdetett  címû felhívásra 
Újságban is, egyébként pedig Rimóc Község Facebook oldalán. Pásztor Andrea, Balázs Dorka és Barna Krisztina. A benyújtott 
Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a felhívásban!   BVÁképekbõl láthatnak ízelítõt, melyek az Újság lapjain keresztül 

Balázs Dorka - Kapás asszony Barna Krisztina - A rimóci torony Pásztor Andrea - Kápolna Tóth Gábor - Oromlyuklakó
gyurgyalagBAKANCSLISTA KÉPEK

Ugrálás a szalmabálákon Kerítésalapon beszélgetni sötétedésig

Nyársalás - Kápolna - Naplemente Az ,,egyesült’’ Rimóci Nyulak

Kirándulás a rimóci határba
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
• Elköszönés után, határozottan induljunk a dolgunkra,  „Anyukám egy napon

mivel, ha sír is a többszöri elbúcsúzás és elszakadási kézen fogott engem.
kísérlet csak azt az érzetet kelti a gyerekben, hogy Mondta: – Itt az idõ,
valami rossz dolog történik vele. A szülõ bizonytalansá-

óvodába mennem.” gát a gyermek  megérzi és ki is használja.
• A sírás természetes velejárója a beszoktatásnak. A 

Az elsõ találkozás az óvodával nagymértékben 
reggeli sírás általában  néhány percig tart, és mindig a 

meghatározza a gyermek óvodához – felnõttekhez 
szülõnek szól.

fûzõdõ viszonyát, ezért nagy figyelmet fordítunk a be-
Ha a gyermeket megértõ és szeretõ gondoskodás 

szoktatásra, aminek célja az érzelmi biztonság megala-
veszi körül az oviban, és ez párosul a pedagógusok és a 

pozása. Az idei nevelési évben 14 rimóci kisgyermek 
szülõk közötti kölcsönös bizalommal, minden remény 

életében jött el egy új korszak kezdete. Fontosnak tartjuk, 
megvan arra, hogy gyermekük vidáman és önfeledten 

hogy leendõ óvodásaink ne az óvodába lépés elsõ napján 
fogja érezni magát az új közösségben, és az óvodába járás 

találkozzanak az óvó nénikkel és a dadus nénivel. Még az 
örömtelivé válik.

óvodai nevelési év kezdete elõtt ,,Oviba csalogató’’ dél-
elõttöt szerveztünk, ahol a gyerekek csoporttársaikkal, új 

„Védd a természetet, óvd az egészséged!”környezetükkel ismerkedhettek. Célunk, hogy a gyerme-
kek találják meg helyüket a csoportban, élvezzék, hogy a Az ENSZ Környezetvédelmi Programja 1992 óta 
csoportunk tagjai, ahol elfogadják, mindig várják, és ünnepli a világméretû nagytakarítást. Ezt a kezde-
szeretik õket, és ahol megmutathatják, és kibontakoztat- ményezést óvodánk is évek óta követi, mely ebben az 
hatják egyéniségüket, egyéni képességeiket. évben sem maradhatott el. Óvodánkban már hagyomány, 

Elsõdleges feladatunk a szeretetteljes, biztonságot hogy e jeles napról a gyermekeink életkori sajátosságai-
nyújtó, feszültségektõl mentes környezet kialakítása a nak megfelelõ formában megemlékezzünk. Igyekeztünk 
gyermek számára, közös játékokkal, mondókázással, öl- elmélyíteni a gyerekekben, hogy vigyázzanak a termé-
béli  játékokkal, versel, énekkel, mesével, bábbal. szet, a környezetünk rendjére, tisztaságára.

Kiss Renáta
Ajánlások a beszoktatáshoz:

• A beszoktatást segíti az is, ha a gyerekek magukkal 
hozhatják valamelyik kedvencüket, alvókájukat, 
takarójukat, egy kis darabot az otthon melegébõl.

• Sétáljanak el többször az óvoda épülete felé, hogy 
kevésbé legyen idegen az épület, a környék.

• Otthon, emlegessük név szerint a leendõ óvó néniket, 
dajka nénit.

• Soha ne riogassuk a gyerekeket az óvodával (pl.: ,,majd 
az óvodában megnevelnek’’)!!!

• A beszoktatás idején mindig rendesen köszönjünk el 
gyermekünktõl, mondjuk meg, hogy mikor jövünk érte. 
Búcsú nélkül azért nem érdemes elmenni, mert azt 
büntetésként élheti meg a gyermek! Ezen a napon még az udvarunkon is takarítottunk

A legkisebbek is kötényt kötöttek a takarításhoz ,,Dolgozni szaporán...’’ munka közben a középsõsök

díjat adományozta a Máriás csoport hajdani és mostani A legelsõ zarándoklat a Mátraverebélyi szentkúton volt. 
tagjainak, hogy õrizzék és továbbadják a közösség számára Örömünkre itt élnek közöttünk az elsõ tagok. Ennek kezdete 
igen fontos Máriás hagyományt. Köszönjük azoknak is a 1957-ben volt. Ezért ünnepeljük most a Máriás csoport 60. 
szeretetét és a hozzáállását, akik Rimócon születtek, de nem évfordulóját. Nekünk jutott az a megtiszteltetés, hogy a 
itt élnek, hogy jönnek Máriát hordozni ünnepeinken. mostani Máriás fiataljaink, foghatják a Szûzanya szobrát. 
Végül de nem utolsó sorban köszönjük József atyának, aki Visszagondolva a nemzedékekre, akik ebben a szép 
teljes szívvel a Máriás ügy mellé állt, és reményt adott. Õ is feladatban részt vettek átadva egymásnak ezt a nagyon 
jön velünk a búcsúkba, ha teheti. fontos feladatot, hiszen ezzel összefonódott Rimóc. 
Köszönjük a mostani csoportnak is a helytállását. Fáradtsá-Mindenkinek volt a csoportban valakije, akihez kötõdött így 
got, idõt nem kímélve szeretettel jönnek a Szûzanyához. Már magáénak is tartotta a búcsújárásokat, hozzákötve a 
nehezebb a dolgunk, mert dolgoznak, tanulnak, egyetemre, 

rezesbandás és a kiszenekart. Lélekemelõ érzések voltak 
fõiskolára járnak. Jönnek a Mária szobrot díszíteni. Hálásan 

ezek, örömkönnyeket csalva azoknak a szemébe, akik talán 
köszönjük nekik. Mindenkit szeretettel kérünk, gyermekeket, 

nem is hittek, csak szemlélõk voltak. A hetvenes években fiatalokat és felnõtteket, hogy csatlakozzanak a Szûzanya 
kaptunk egy atyát Bosics István személyében, aki fiatalokat köré és éljünk békében és szeretetben.”
meghazudtoló frissességgel lelkesedéssel mindent megtett 
ezért az ügyért. Aki csak tehette, fiú és lány mind a Máriás Államalapító Szent István király ünnepe 
csoportba volt. Ebben az idõszakban nagyon erõsen élt a 

Ezen év augusztus huszadikán - akárcsak a korábbi években - Máriás mozgalom, sokan voltunk, egymásra figyelve éltünk. 
József atya és Rozi néni szervezésében összegyûlt egy lelkes Hittérítõként vitte a fiatalokat minden felé az országban. 
kis csoport a rimóci hívek körében, akik Budapestre utaztak, Hálásan köszönjük neki, Nyugodjon békében. 
zarándokoltak, hogy a fõvárosban részt vehessenek állam-Voltak nehezebb idõszakok is, amikor a Szûzanyától 
alapító Szent István királyunk napján, az ünnepi szentmisén próbatételt kaptunk, nehéz idõszakot éltük át, sok kérõ ima 

szállt az ég felé, ezért az ügyért. Végül, Beer Miklós püspök és a Szent Jobb körmeneten. 
atya megerõsített minket. Álljon vissza a béke, a szeretet, még Úton odafelé közös imádsággal készültünk az ünneplésre. 
a házasságban élõ asszonyok is vihetik Mária szobrát, Megérkezvén felöltöztünk szeretett viseletünkbe, majd az 
mindenki lelkiismerete szerint cselekedve egész kicsiktõl, az ország számos pontjáról érkezõ zarándokokkal együtt össze-
idõsebb korosztályig. gyûltünk a Szent István Bazilika elõtt. A szentmise elõtt 
Kiszenekar, fúvószenekar, ápoljuk, óvjuk hagyományaikat, lehetõségünk volt meghallgatni Böjte Csaba atya rövid 
ha van múltunk csak akkor lesz jövõnk is. Ápoljuk õseink beszédét. Mint mindig, most is a jóra, az elfogadásra és az 
hitét, viseletét, büszkén viseljük a rimóci viseletet. egymásnak való segítségnyújtásra buzdította az õket 
Ezúton köszönjük néhai Beszkid Andor polgármester úrnak hallgatókat. Reméljük sokunknak sikerült szívébe fogadni 
és az önkormányzatnak, hogy a „Rimóc Községért” kitüntetõ 

tanításait! Délután öt órakor megkezdõdött az ünnepi 
szentmise, melyet Erdõ Péter bíboros mutatott be és 
amelyben meghallgathattuk Veres András gyõri püspök 
szentbeszédét. Majd részt vettünk a Szent Jobb körmeneten, 
melyen ezen esztendõben is szép számmal képviselte magát 
a rimóci Mária Könnyek Anyja csoport. 
Este pedig együtt néztük meg a Duna partján a tûzijátékot, 
majd lélekben feltöltõdve hazaindultunk.           Laczkó Laura

- Október 7 (szombat ) Nagymarosi Gyermek és Ifjúsági Október hónap miserendje
Találkozó

Minden vasárnap délelõtt 11 órakor; csütörtökön, pénteken, 
- Október 8 (vasárnap) Magyarok Nagyasszonyaszombaton este 6 órakor lesznek a szentmisék.

- Október 13 (péntek) Fatimai országos zarándoklat a Sorok-
Október hónap kiemelkedõ egyházi ünnepei:

sári templomban. Ünnepi szentmise délelõtt 11 órakor. 
- Október 1 (vasárnap) Terményáldás Rimócról külön busz indul.
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK ISKOLAI HÍREK
pillanathoz hasonlított ez, amikor rádöbbensz arra, hogy Szeptember 11- 14  között Medjugorjeban jártunk. 
nemrég kaptad meg életed legszebb ajándékát, és most el Egyik résztvevõnk beszámolója következik:….
fogod veszíteni. Ismerte a Szûzanya az én kínomat és A Szûzanya Medjugorje jelenéseinek rövid történeti 
fájdalmamat; hogy megörvendeztessen, imádkozott velem, áttekintése.
és kérte, hogy énekeljünk, és dicsõítsük Istent. Elimádkoztam A mostani és a következõ számunkban, sorozatban szeret-
az „Üdvözlégy Királynõ”-t, amit mindig elmondtam neki, nénk ismertetni Medjugorje történetét. Folyamatosan 
amikor egyedül voltam vele. Sokat gondolok a Szûzanya ismertetjük a jelenéseket és a látnokok történetét. Minden 
szavaira: ‘Mirjana, kiválasztottalak téged és minden látnokot a Szûzanya megbízott egy-egy imaszándékkal. 
szükséges dolgot elmondtam neked. Sok szörnyûséget is Minden hónapban a látnok imaszándékára is lehet 
megosztottam veled, amit méltósággal kell hordoznod. imádkozni. Október hónapban a nem hívõ emberekért 
Gondolj rám és arra, hogy mennyi könnyet hullajtok ezért. imádkozunk. Az imádság bármi lehet. 
Mindig bátornak kell lenned. Gyorsan megértetted 1. nap
üzeneteimet, így azt is meg kell értened, hogy el kell Medjugorjeban (Citluk, Bosznia- Hercegovina) hat hiteles 
mennem. Légy bátor…!' tanú eskü alatt kitartóan tesz tanúságot arról, hogy 1981. 
Az üzenet többi része személye-június 24-tõl kezdve szinte mindennap megjelenik nekik a 
sen nekem szólt.Boldogságos Szûz Mária, vagy ahogy az itt élõk 
Ui.: Az elsõ hónapokban kedveskedve nevezik a Goszpa. Az említett napon 18 óra 
valóban nagyon nehéz volt. körül a gyerekek: Ivanka Ivankoviæ, Mirjana Dragiæeviæ, 
Erre figyelmeztetett is a Szûz-Vicka Ivankoviæ, Ivan Dragiæeviæ, Ivan Ivankoviæ és Milka 
anya. Nagyon letört állapotba Pavloviæ a Podbrdónak nevezett helyen (a Crnica hegyen) 
kerültem. Mindentõl menekül-egy csodálatos fiatal asszonyt láttak, karján egy gyermekkel. 
tem, bezárkóztam a szobámba, Ezúttal nem szólt hozzájuk, csak kezével integetett, hogy 
ahol mindig a Szûzanyát vártam. jöjjenek közelebb. De õk annyira meglepõdtek és meg-
Sírtam és hívtam Õt. Éreztem ijedtek, hogy nem mertek közelebb menni, habár rögtön 
segítségét és vártam, hogy mikor gondolták, hogy õ a Szûzanya. 
jön el a születésnapom… 1987. 

A látnokok augusztus 2-ától minden hónap másodikán hallom a 
1. Mirjana Dragiæeviæ - Soldo Szûzanya hangját, néha látom is, és vele imádkozom a 
Mirjana Dragiæeviæ - Soldo 1965. március 18-án született hitetlenekért.”
Szarajevóban 1981. június 24-tõl, 1982 december 25-ig 

Szeptember hónap Mária ünnepei.mindennap megjelent neki a Szûzanya. Ettõl a naptól 
Szeptember hónapban egymás utána sorakoztak a szebbnél- kezdve, amikor a Szûzanya közölte vele a tizedik titkot is, azt 
szebb Mária ünnepek.: Kisboldogasszony, Mária mondta, hogy egész életén keresztül meg fog jelenni neki, 
születésnapja, Mária névnapja, Fájdalmas Szûzanya. évente egyszer  minden év március 18-án. 1987. augusztus 
A Katolikus Egyházban csodálatos varázsa van a 1-jétõl, vallomása szerint, minden hónap 2-án hallja 
Szûzanyának. Szerte a világon, mint a virágok a réten, szívében a Szûzanya hangját, és vele együtt imádkozik a 
tündökölnek a Szûzanya kegyhelyei. Nincs olyan földrész, hitetlenekért. Néha látja is Õt. Mirjana férjnél van, két 
ország, ahol ne lenne zarándokhely. Így Magyarországon is. gyermek édesanyja, Medjugorjeban él a családjával. Az 

imaszándék, melyet a Szûzanya bízott rá: ima a hitetlenekért  Nincs olyan, vagy csak kevés olyan egyházközség, ahonnan 
évente legalább egyszer ne zarándokolnának el a Szûzanya azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét.
valamelyik kegyhelyére. Viszik magukkal könnyes A BÉKE KIRÁLYNÕJÉNEK UTOLSÓ MINDEN-
gondolataikat, elviselhetetlennek tûnõ keresztjeiket vagy N A P O S  J E L E N É S E  M I R J A N A N A K  1 9 8 2  
megosztják vele örömüket. KARÁCSONYÁN TÖRTÉNT. 
Vannak faluk, városok ahol a Szûzanya tiszteletére kápolnát „A Szûzanyával való rendszeres találkozásom utoljára 1982 
építettek. Így Rimócon is. Nálunk kettõ ilyen van.december 25-én, karácsonykor volt. A Szûzanya ekkor 
Szeptember 10-én mi is kizarándokoltunk a Fogadalmi negyvenöt percig volt velem. Egy hónapig készített fel erre a 
kápolnához. Ünnepélyesen, népviseletben, lobogókkal, a találkozásra. Édesanyai szeretettel magyarázott el mindent. 
Máriás szoborral, rimóci öltözetben, a fúvósok és a Azt mondta, hogy teljesítette mindazt, amihez szüksége volt 
harmonikások kíséretében mentünk Égi Édesanyánkat rám. Arról beszélt, hogy elég öntudatos vagyok annak 
köszönteni születésnapja alkalmából. Szentmisében kértük felfogására, hogy normális, mindennapi élet felé kell 
Õt, hogy segítségünkre legyen keresztény életünkben. A fordulnom, kortársaimhoz hasonlóan. Édesanyai tanácsai 
szentmise végén Rozi néni, a Máriás lányközösség vezetõje nélkül kell folytatnom az életemet, a vele való, annyira 
megköszönte „A Könnyek Anyja” Máriás közösség 60 éves szükséges beszélgetések nélkül. Megígérte, hogy mindig 
fennállását és szolgálatát.: „Elérkezett Égi Édesanyánk mellettem lesz, és segíteni fog a legnehezebb élet-
születésnapja, melyet most nagy szeretettel ünnepelünk a helyzeteimben. Míg Istennel élek, Õ segíteni fog nekem. Az 
fogadalmi kápolna elõtt. Különösen azért is, mert 1956-ban mondta ez az utolsó rendszeres beszélgetésünk, de egy 

ajándékot ad nekem: amíg élek, minden születésnapomon Lackó Feri bácsi életének megmaradásáért halálából vette a 
láthatom Õt. Nehezemre esett az utolsó találkozás a Szûz- Könnyek Anyja  Mária szobrot a rimóci templomba, azzal a 
anyával. Leírhatatlan fájdalmat éreztem a lelkemben amiatt, feltétellel, hogy alakuljon egy Máriás csoport, akik a Mária 
hogy többé nem lesz rendszeres jelenésem. Ahhoz a szobrát a búcsújáró helyekre viszik.

Tanévnyitót ünnepeltünk…
Augusztus utolsó napjaiban ismét élettel telik meg az 

iskola. Vége van a nyárnak, kezdõdik a tanév. A leendõ 
ötödikesek és a leendõ elsõs tanulók közül néhányan már 
nagyobb izgatottsággal készültek az iskolakezdésre, hiszen 
õk fogják a tanévnyitó mûsorát biztosítani. A verseket ügye-
sen megtanulták, már csak a nagy napra várnak. És íme, eljött 
a szeptember elsõ napja. Minden diák ünneplõbe öltözve, 
izgatottan érkezett az iskolába, ahol a tanévnyitó ünnepség 
keretében Varga Bálint igazgató úr megnyitotta a 2017/2018-
as tanévet. Mindenki bizalommal indul az új feladatnak, teli 
önbizalommal, lelkesedéssel és derûlátással. Ez a lelkesedés 
mind a diákok, mind pedig a pedagógusok számára szüksé-
ges, hiszen nagy feladat kezdõdik ebben a tanévben is, sok 
munkával, tanulással, jókedvvel és kiegészítõ, ösztönzõ 
programmal. Minden kedves résztvevõnek jó tanulást, jó 
munkát és sikeres tanévet kívánunk!      Nagyné Mákos Izolda

Az új tanév…
„Halkan útra kel a nyár, és szinte észre sem vesszük, be-

köszönt az õsz, a szeptember s vele az új tanév...” Ezekkel a 

szavakkal indult útjára a 2017/2018-as tanév, amikor is 100 
tanuló kezdte meg a tanulást intézményünkben. Az ünnepé-
lyen a hagyományoknak megfelelõen az elsõs kisdiákok és az 
újonnan érkezett pedagógus is esküt tett, hogy Szent István 
szellemének megfelelõen az alapvetõ erkölcsi normákat kö-
vetve igyekeznek az iskolában munkálkodni.

Ezen a nyáron ismét történt változás a tantestület össze-
tételében. Bakos László tanár úr nyugdíjba vonult, Szeles 
Anett tanárnéni pedig Balassagyarmaton a Ballasi Bálint 
Gimnáziumban folytatja munkáját. Nagy örömünkre szol-
gál, hogy újra iskolánkban köszönthetjük Józsa Dezsõ tanár 
bácsit! Óraadóként Jusztin Józsefné Erzsike néni is részt vesz 
a diákok okításában, történelem valamint hon-és népismeret 
tanításával.

A nyári karbantartási munkák elvégzése az Önkormány-
zat segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg. Köszönjük 
Beszkid János polgármester úrnak és Virág Lászlónak, hogy a 
szükséges feladatok elvégzését lehetõvé tették. Ezen felül 
szintén köszönetünket érdemeli Szabó Vilmos vállalkozó, 
aki a szerzõdésben vállalt feladatain túlmenõen a Hunyadi 
úti épületben az ebédlõ tisztasági festését, és egy padlásajtó 
festését végezte el. Köszönjük!

Az osztályfõnökök az egyes osztályokban:

1. osztály: Nagyné Mákos Izolda tanító néni

2. osztály: Kuris Rudolfné, Marika tanító néni

3. osztály: Vinczéné Percze Gizella, Gizike tanító néni

4. osztály: Versegi Zoltánné Hédi tanító néni 

5. osztály: Józsa Dezsõ tanár bácsi

6. osztály: Kovács Norbert tanár bácsi

7. osztály: Huszkó Marianna tanár néni

8. osztály: Gál Zsuzsanna tanár néni

Valamennyi tanítványunknak, kollégáimnak sikerekben gazdag, 
eredményes és nyugodt tanévet kívánok!

Varga Bálint
megbízott igazgató
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valamint szintén itt, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei „Õsszel érik babám a fekete szõlõ”
Szervezetének jóvoltából, egészségügyi szûrésen vehettek részt 
mindazok, akik kíváncsiak voltak egészségügyi állapotukra. A Rimóci Szüreti 2017
Borverseny legjobbjának ebben az évben a zsûri szerint Rigó Attila 
vörös bora bizonyult, a pálinkák közül pedig Kabda István szilva Idén ismét a szokásos idõpontban, szeptember harmadik hétvé-
pálinkája utasította maga mögé a többi indulót. A Varsányi géjén került megrendezésre a Rimóci Szüreti. A hagyományos 
Borbarátok az italversenyek gyõzteseinek egy-egy 2 fõ részére felvonulás mellett ebben az évben ünnepelte 10. évfordulóját a 
szóló belépõ jegyet ajánlott fel, mellyel a tulajdonosaik és párjaik Szüreti Fõzõverseny, amelyen idén 6 csapat mérte össze fõzõ-
díjmentesen részt vehetnek a Borbarátok legközelebbi zenés tudását. A 6-os szám volt jellemzõ az idei rendezvényre, ugyanis a 
összejövetelén. A Fõzõverseny legjobb étke a zsûri szerint idén a Borversenyre és a Pálinkaversenyre is 6-6 nevezés érkezett.
Képviselõ-testület aprópecsenyéje lett. Az eredményhirdetések Rimóc Község Önkormányzatának közfoglalkoztatottjai már 
után kb. 15 perccel kezdetét is vette a tombola sorsolás. Több mint elõzõleg rendbe tették a Rendezvényteret, felállították a Rimóci 
600 tombola került eladásra, s a fõdíjakat, mert idén több is akadt: Sátrat és a színpadot. A pénteki napon este megtörtént a bor és a 
egy 120 db-os kulcskészlet, egy tálas mixer és az Andromeda pálinka zsûrizése, hosszas gondolkodás és tanakodás után sikerült a 
Travel felajánlásában egy-egy 3 fõ részére szóló görögországi zsûriknek felállítaniuk az idei sorrendet. A Szüreti napján esõre 
szállás utalvány, rimóci vagy rimóci származású nyertesek vihették ébredtünk, de bíztunk benne, hogy az idõ megjavul a délután 
haza. A tombola sorsolás után, sajnos egy kis késéssel, megérkezett folyamán. Mire a szõlõs lányok feldíszítették a szüreti szõlõs-
a Classic Royal Band is, akik élõ zenés-énekes koncertjükkel kb. 8 kosarat, az esõ elállt, aztán a felhõk is szépen lassan tovább álltak, 
óráig szórakoztatták a végig kitartó, maroknyi közönséget.így a polgárõrség által vezetett felvonulás alatt már ragyogó nap-

A 2017-es Szüretirõl elmondható, hogy nehezen mozgósította a sütésben járták körbe a települést a huszárok, a népviseletbe 
résztvevõ közönséget, tisztelet a kivételnek! A szokásoshoz képest öltözött fiatalok és a Rezesbandások. A hintókon Beszkid Valéria és 
idén jóval kevesebben voltunk lent a Rendezvénytéren, kevesebb Rigó Ferenc, Barna Krisztina és Percze Roland, valamint Juhász 
volt a versenyeken résztvevõk száma is. Betudható ez az idõ-Alexandra és Csizmadia Bálint ült rimóci népviseletbe öltözve, 
járásnak, valamint annak, hogy Szécsényben a három napos valamint a szõlõslányok és népviseletes fiatalok: Vincze Georgina, 
Szécsény Feszt is ekkor került megtartásra. Köszönjük mindazok-Golyán Gréta, Vincze Máté, Balázs Zsombor, Szabó Lilla, Szabó 
nak a segítséget és közremûködést, akik munkájukkal hozzájárul-Dóra, Szoldatics Karolina, Balázs Dorka, Vincze Viktória és 
tak a Szüreti sikeréhez! A kisbírónak, a népviseleteseknek, a Pásztor Andrea foglalták el a negyedik lovas kocsit. A sort idén is a 
hintósoknak, lovasoknak, a Rezesbandásoknak, Szabó Vilinek a jó hangulatot biztosító Rimóci Rezesbanda (ifj. Beszkid József, 
platós kocsiért, a sofõrnek, a polgárõrségnek, közmunkásoknak és Beszkid Márk, Beszkid Máté, Szoldatics Dávid, id. Bablena 
vezetõiknek, a felajánlásokért a Borbarátoknak és az Andromeda Ferenc, id. Beszkid József, Petrovics Ferenc, Szoldatics Milán, 
Travelnak, a Vöröskeresztnek, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Homoki Tamás, Beszkid Mátyás) zárta.
támogatását, a zsûritagoknak, Erzsikének a tombola- és jegy-A rendezvénytéren eközben fõttek az ételek, a Rimóci Sátor 
árusításért, a fényképésznek, kamerásnak és minden segítõnek a alatt büfé üzemelt, valamit Kiss Kürtõskalács volt kapható Kiss 
helyszínen, akik a pakolásokban vagy a hangosításban segéd-Andi és családja jóvoltából. Tombola és étkezési jegyek Kissné 
keztek! Köszönjük nekik!                                                    BVÁErzsikénél voltak megtalálhatók. Idén a kóstolójegy értéke 100Ft 

volt, az étkezési jegyé pedig 300Ft, de ez nem azt jelentette, hogy A X Szüreti Fõzõverseny végeredménye:
ennyibe kerültek az ételek, ezek csupán az értékek elnevezései 

1.  Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete – voltak. Mindegyik csapat elõre megmondta, hogy mennyibe kerül 
     Rimóci aprópecsenye képviselõ módranáluk az étel adagja. Ha például valamelyik csapat 500 Ft-ért adta 
2.  Rimóc Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület - birkapörkölaz ételt, akkor 1 db (300Ft értékû) étkezési jegyet és 2 db (100Ft 
3.  Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal – értékû) kóstoló jegyet kellett adni érte. Valószínûleg jövõre is meg-
      Hivatalos Csajok Csalafinta Palacsintájamarad ez a technika, viszont a jegyek elnevezéseit megváltoztatjuk, 
      Rimóci Nyulacska Óvoda – töltött káposztahogy könnyebben átlátható legyen a rendszer.
      Rimóci Szent István Általános Iskola – paprikás krumpliDélután 3 órától mondta el a kisbíró, aki ebben az évben 
      Szent József Katolikus Férfiszövetség – marhagulyásBeszkid Mátyás volt, a rímekbe szedett szüreti versét a szabadtéri 

színpadon. A szüreti szöveg az utóbbi években már a Közösségi A VI. Szüreti Pálinkaverseny végeredménye:
Házban, több személy részvételével került megírásra, idén azonban 

1.  Kabda István - szilva (2011)
Beszkid János távolléte miatt Burik-Vincze Ágota és Bablena 

2.  Percze Kristóf - birs (2016) 
Ferenc közremûködésével jött létre. A kisbíró után a Balassi Bálint 

3.  Erdélyi István - irsai (2017)
Megyei Könyvtár támogatásával Somogyi Katalin operett elõadása 

     Pechó Zoltán - körte
volt hallható a színpadon. Somogyi Katalin Salgótarján szülöttje, 

     Koczka Csaba - alma (2016)
rendszeres fellépõje a fesztiváloknak és falunapoknak, de szerepelt 

     Percze Béla - szõlõ (2016)
már többek között a Budapesti Kongresszusi Központban vagy a 
Mûvészetek Palotájában is. Jelenleg a salgótarjáni Zenthe Ferenc A XXII. Szüreti Borverseny végeredménye:
Színház tagja. A fellépés a Könyvtár támogatásának köszönhetõen 1.  Rigó Attila - vörös (2016)
nem került költségbe az Önkormányzatnak. Az operett elõadás után 2.  Balázs Csaba - rozé (2015)
került sor a Szüretihez kapcsolódó versenyek eredményeinek 3.  Rigó Attila - fehér (2016)
kihirdetésére. Emellett a Dr. Manga János Közösségi Ház - IKSZT      Árva Ferenc - vörös (2016)
ebben az évben 2 fotópályázatot is meghirdetett, melyek      Csizmadia Bertalan - merlot (2016)
eredményei szintén a Szüreti alkalmával kerültek kihirdetésre. Az      Ifj. Cseri Tibor - muskotályos rozé (2016)
„Érték nekem” címû fotópályázatra Tóth Gábor nyújtott be képeket 
még a tavasszal, a „Rimóc perspektívái” címû kiírásra, ami pedig 
augusztus végéig tartott, Pásztor Andrea, Balázs Dorka és Barna 
Krisztina küldött képeket. Ezúton is köszönjük nekik, hogy részt 
vettek a felhívásban. Fáradozásaikért oklevelet és 3.000Ft értékû 
könyvvásárlási utalványt kaptak. A Szüretin a Pavilon alatt mini 
kiállításban megtekinthetõek voltak a beérkezett fényképek, 

Szüreti 2017. szeptember 16. képes összefoglaló 

Barna Krisztina és Percze Roland Beszkid Valéria és Rigó Ferenc Csizmadia Bálint és Juhász Alexandra

Szõlõslányok és népviseletes fiatalok A Kisbíró (Beszkid Mátyás) a szüreti rímeket sorolja

A Szüreti nélkülözhetetlen résztvevõje a Rimóci Rezesbanda Szüreti felvonulás

A X. Szüreti Fõzõverseny csapatkapitányai Egészségügyi szûrés a Pavilon alatt
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8. Pesten a közfoglalkoztatottak arattak babért,Megemlékezés…
Országos kitüntetést kaptak a babért.

Nem kezdhetjük el rögtön a szüreti rímeket, Laci meg Vali jól vezette a brigádot,
Mert van, mit vidám szóval elmondani nem lehet: Rimóci termékek láttak így világot.
Beszkid Andorról szóljon most e pár sor,

9. Rimóc Község Díját már megérdemelte,Legyen ez a pár perc arra, hogy mindenki rá gondol.
Hédi néni a plakettet büszkén át is vette.

Írok a falunkról, öreg akácunkról. Mondhatnánk, hogy nyugodtak nyugdíjas évei,
Mikor váratlan könny hullott arcunkról. Csak hát állandóan munkát adnak neki.
Egy pillanat az egész, s minden, mintha megállna,

10. Mindenkinek szomorúvá vált a november,Így lettünk mi is, mindannyian, mint ötödik, árva.
Kérdések hadától rettegett sok ember.

Megállt az idõ és csak az emlékek maradnak, Mi lesz a faluval? Hogyan megy a munka?
Így megmaradsz örökre változatlannak. Mindennek van rendje, Isten s törvény tudja.
Egy tekintet, mosoly, a hajadat felfogod,

11. Könnyebb volt néhány helyre elnököt keresni,Fura órádat nézed, közben füleden telefonod.
De a polgármesterségért választást kell nyerni.

Ami fontos arra mindig felhívod a figyelmet, Hallottam is Teritõl, neki a Mari mondta,
Ha úgy kívánja a becsület, elsõként vállalsz terhet. Bözsi az indulókat negyvenig számolta.
Bármerre is jársz, mindenhol van barátod.

12. Bár igazából csak hatan indultak,Ha hibáztunk nem szidsz, a helyes utat mutatod.
Õszintén szólva: meglepetést okoztak.

Bár el nem felejtünk, kevesebbek vagyunk,
Hogy végül mindenki átlásson a szitán,

A Jó Istennek most hálát adunk,
Elmondták a magukét a nyilvános vitán.

Hogy engedte nekünk részese lenni,
Amit általad kívánt végbe vinni. 13. János, Jácint, István, Gota, Feri, Jani,

Fûmagból nem lehet búzát termeszteni!…
Volt aki azt mondta, nem lesz itt már semmi,
Ezek közül bizony: nem alkalmas senki.Szüreti vers - 2017
14. Választott a falu, nagyon sokan voltak,

1. Adjon Isten mindenkinek jó napot! Legtöbben Beszkid Jánosra voksoltak.
Akarom mondani: tizenkét hónapot! Ennek részleteibe jobb, ha be se megyünk,
Engedtessék meg nekem, a szüreti napján, Kiss János lett az alpolgármesterünk.
Elmondjam a múlt évet a versem alapján.

15. 585 szavazat, ennyit még Andor sem kapott.
2. Megmondom õszintén, mert ez az igazság:

Meg is emelem elõtte a kalapot.
Szüreti napján legfõbb a vigasság!

Szavazófülkénél sorba nem hiába álltak,
Egy cigánygyerekben találtak egy tetvet,

Remélem a népek, azt kapták, mit vártak.
Nem is akarom hát rontani a kedvet.

16. Karón varnyút látni igazán meglepõ,3. Éles a nyelvem, már most szólok elõre!
A hivatalban idén még nincsen új jegyzõ.Az életkedve senkinek ne menjen el tõle.
Ilyen sem volt már, azt se tudjuk mikor,Elkezdem mondókám rögtön az elején,
Hogy nálunk egy jegyzõ tisztséget így kitol.Mi történ itt tavaly, szeptember közepén.
17. Jó dolga van, a polgármester örül,4. Tavaly a falunapon, nem csináltunk diszkót,
Együtt utaztak a Földközi-tenger körül.Szüretire a polgárõrség levágott egy disznót.
Külföldön mutogatóst és activityt játszanak,Meg is nyerték vele az arany fakanalat,
Az angoltudásuk nem felel meg az elvártnak.Önkéntes tûzoltóként kaparják a falat.

18. A rimóci képeslapon, amin Kolombusz szerepel,5. Tavaly a legjobb bort Percze Béla csinálta,
A fordításban lehullott a legújabb lepel.Mondhatják rá, hogy nem mosolyog hiába.
Eddig amerikából hazafelé csak jöttek,A pálinka versenyen nem hiába indult,
Fordításban már a vízen sétáltak csöppet.Pásztor Istvánné nedûje gyõztesnek bizonyult.

19. János és Tünde együtt vezetik a falut,6. A tavalyi szüretin míg mi csak kóstoltunk,
Egyeseknek ez már be tette a kaput.Több díjat is kaptunk, pedig ott sem voltunk.
Meg is elégelte ezt az állapotot Reni,Beszkid Andort s Erikát sokan megtapsolták,
De megelõzte õt Betti, Zsuzsa, Feri.A Nógrád Megyéért Díjakat Rimócra osztották.

20. Épp ezért mozgalmas az élet a hivatalban,7. Díjakban tavaly bizony nem volt hiány,
A lányok az akták között térdig állnak sorban.Nógrádikum lett táncunk, ami nagyon király.
Rájuk is fért a bürokrácia csökkentése:A népviseletünk is megkapta e címet,
Ezzel magyarázható a testület minden döntése!Erre a sorra nem találtunk rímet!

75. Történt itt még egy s más, érdekes volt nagyon, 88. Rimócon már nem találsz hintókat,
Nehogy azt gondolják, hogy ennyiben hagyom. Nemesudvarban kaszabolták a disznókat,
Sportesemény zajlott, nem is olyan régen, Úgy hallottam, Laci tud a rontókról,
Vagy kétszázan futottak keresztül a réten. Padig csak valakinek elmentek otthonról.

76. Két Vár Futás volt az eseménynek neve, 89. Nem is volt még szezonja a dolognak,
Hollókõbõl indultak, s mentek Szécsénybe. Elvitték a krumpliját Golopi Karcsinak.
Büszkék voltak magukra a szomszéd szervezõk, Szomorú, hogy sokasodnak a lopások,
Pedig rimóci területen fekszenek a mezõk. Más tulajdonát kérem, hogy ne bántsuk!

77. Ha már a szomszédok kerültek szóba, 90. Nagy kár érte a major háza táját,
Varsányban is voltunk, essék róla strófa. Elérte a fagy a TSZ szilvafáját.
Egy éve a szüretin ránk voltak szorulva, A pálinka miatt szomorú most Vencel,
A rimóci klubból vittük hangosítást oda. Reméli az a kis krumpli azért elkel.

78. Aztán most, augusztus harmadik hetében, 91. Csillagos ég alatt a múltkor mit látok,
Meghívást kaptunk a Fesztivál keretében. A Sakáltanyánál verekednek a cigányok.
A biztonság kedvéért vittünk mi is magunkkal, Nem tudom, mi volt a viszálynak oka,
A rimóci túróslepényt elkapkodták azonnal. A rendõrség nagy erõkkel vonult ki oda.

79. Mondanám azt is, hogyha igaz volna, 92. Nyolc rendõrautó jött a múltkor is,
Sok rimócinak volt idén lakodalma. Remélték a drognak nyoma nem hamis.
Ugyan az a helyzet sajnos már évek óta, Nem volt ott semmi, nemhogy egy tonna,
Maximum a templomban szólt helyben a nóta. Kivonulni inkább egy hete kellett volna.

80. Niki, Anett, Judit, Kinga és Evelin, bekötték a fejetek, 93. A Mikszát út meg aszfaltossá változott,
Robi, Roli, Norbi, Tamás, szeressétek a nejetek! Rajta a kocsik száma rögtön megváltozott.
Sok boldogságot, a szerelmet soká élvezzétek, Nyomatékosan felhívom a figyelmet,
A többieknek üzenem: a lagzit is Rimócra tervezzétek! Száguldozás után senki nem kap kegyelmet!

81. Õszi rózsának az utcára hajlott az ága, 94. Vannak bajok a hegyen, az tény és való,
Tudjuk mi jól, hogy az aszfalt nagyon drága. Napi rendszerességgel jár a tûzoltó.
Még ha lassan halad is az utak építése, Azt mondták nekem, elegük van ebbõl,
De, hogy friss kátyúkat vágnak, azt nem értem mégse! Több család is leköltözött a hegyrõl.

82. Vannak itt eszközök, azzal szépen dolgoznak, 95. Nem is beszéltem tán életemben ennyit,
Az utcák mégis sok veszélyt hordoznak. A Rimóci ember nem siet el semmit.
Egy sötét éjjelen a Kutya pattant nyeregbe, A kisbíró sem kapkodta el a tervét,
Mit gondoltál: A fejedet a sáncba minek vered be? Reggel fejezte be a szüreti versét.

83. Tavaly is fájó szível adtuk tudtul, 96. Két feje van a nyolclábú ökörnek,
Eltûnt a rimóci nyúl a kinti táblától. Remélem azért tetszett ez Önöknek.
Szerencsére mihamarabb a helyére került, Lehet, hogy nem mond igazat a paraszt,
Ez a sztori egy idõ után gyorsan leült. (De) Ha nem fújja a szél, nem zörög a haraszt.

84. Aztán novemberben mire ébredtünk, 97. Ha valaki kimaradt e sorok közül,
Ismét a nyúlnak a hûlt helyét leltünk. Hittel hát még biztosan üdvözül.
Megkérdeztem már minden épkézláb legényt, Ez remélem nem megy az agyadra,
Miért kell minden évben elvinni szegényt. Ezt a versszakot gondold hát magadra.

85. Most már ismét ott van a helyén, 98. Sajnos itt a vége, nem tarthat örökre,
Ha valaki elviszi, legyen lyuk a kezén. Fenem már a fogam a jó sült tökökre.
De úgy tudom, már óvintézkedést tettek, Remélem tudják, a jó szándék vezetett,
A nyúlra lopás ellen viszketõport kentek. S azért egyszer mindenki nevetett.

86. A rimóci menyecske ringatja a farát, 99. Eddig tartott a szüreti szöveg mára,
Burik Lacinak meg ellopták a kutyát. Akinek nem inge, ne vegye magára!
Hogy bírták a kerítésen kivenni, Üdvözletét küldi minden szöveg író,
Milyen mulya kutya hagyja magát elvinni. Elköszön Önöktõl az idei kisbíró!

87. Ez kétszer is megtörtén, ki hallott már ilyet? 100. Mulassunk emberek, szóljon már a nóta,
Laci az esetbõl nem csinált nagy ügyet. Így zárja le a verset a századik strófa.
Gyorsan a nyúlcipõt rögtön õ felvette, Magukat emberek a Jó Isten megáldja!
A tettest a cigánysoron keresztül kergette. Találkozunk jövõre! A viszontlátásra!
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21. Néha úgy lesz határozat, ezt csak hallottam, Annyira tetszik ez más falu fiának,
Hogy a képviselõknek jó, ha a fele ott van! Hogy Uniós szinten csodájára járnak.
A múltkor a fejem attól ment veresbe, 35. Lehet itt tavasz vagy dereka a nyárnak,
Só helyett a konyha ment így a levesbe. A klubba többen csak vásár miatt járnak.
22. Persze biztosan jó kezekbe került, Csak akkor van itt nálunk nagy felháborodás,
A döntésnek legjobban a jegyzõnk örült. Ha a Mária tévében kihagy a sugárzás.
A férje lett a vállalkozó, ki az adagot méri, 36. A falunapon az emberek nem keseregtek,
Az elkészült ételek árát jól meg is kéri. Pedig a fellépõk a hõségben szerepeltek.
23. Ez a váltás pár kérdést felvetett, Vagyis szerepeltek volna, ha lett volna közönség,
Mert Virág Laci tavaly sok zöldséget elvetett. Mert csak az esti fényre ért ide a közösség.
Nem eszik már abból se gyerek se nyugdíjas, 37. Volt azért minden, mi szem szájnak kedvezne,
Ételt adagolni lassan már jogdíjas. Hanula a színpadon (fél)meztelenre vetkezve.
24. Varga Bálint szárba is szökik ettõl, De végül, aki akarta, jól érezte magát,
Lehet nem is jön már ide keddtõl. Kaczor Feri a színpadon mutatta meg hangját.
A türelem egyik legnagyobb erényük, 38. Még buli is volt, egészen három óráig,
Józsa Dezsõ lesz a régi-új reményük. Három dídzsé zenélt ott kifulladásig.
25. A réten a marhák szanaszét legelnek, Azért azt még meggondoljuk végre,
Jó megy a dolga a rimóci gyereknek. Jövõre, az nézõk miatt tán Faluest kéne.
Balatonba fürödtek, Operában jártak, 39. Azért azt meg kell említenem máma,
Cigánygyerekeink még ilyet sose láttak. Nem volt verekedés a Falunapi bálba.
26. Hadd mondjam el gyorsan mi történt a télen, Hogy mi történt, mi nem, fene se tudja,
Hepatitis vírus terjengett a téren. Lényeg, hogy nem volt a szervezõknek gondja.
A hegyrõl indult el a fertõzés maga, 40. Medvét ölelgetni igen nagy merészség,
Az oviban beoltottak mindenkit hama. Felvette a tûzoltó nevet a polgárõrség.
27. Volt azért olyan, aki ettõl sem nyugodott, Hívhatod már õket, hogyha ég a házad,
Gyógyulás után rögtön fel is mondott. A megjelenõ tagokat pálinkával várjad.
Egyébként is nagy fluktuáció van az oviba, 41. Ha már az egyesületek kerültek szóba,
Irénke ment nyugdíjba, és Timike jött vissza. Nézzük meg a sportnál, hogy is megy a nóta.
28. Molnárné negyven évig húzta az igát, Mert biz ismét dalolt az ifi örömében,
Kívánjuk élvezze sokáig a nyugdíját! Õk lettek a legjobb csapat a megyében.
Kezdetektõl dolgozott õ minálunk, 42. Úgy látszik, valamit nagyon jól tud Peti,
Ami azt jelenti oviba mi már negyven éve járunk! Az összes ifista vigyázba áll neki.
29. Sokszor kértünk Istent, hogy mireánk nézzen le, Reméljük most is az élen maradnak,
Ezért egyházi lesz nálunk a vadi új bölcsõde. S ebben a szezonban is sikert aratnak.
Az óvoda elõtt kapnak õk egy helyet, 43. Mit láttam a múltkor, nehéz volt elhinni,
Oda majd gyerekbõl mindössze öt mehet. A nagy csapat meg nem akart kiesni.
30. Aprónépségnek így már túl jó lesz a dolga, Összeszedték a fiúk valahogy magukat,
Gyerekház minálunk egy kisebb palota. Mátyás Zsoltnak hála, rúgják a gólokat.
Sári néni után Zsuzsa is távozott, 44. Valóra vált végre Barna bacsi álma,
Nem tudjuk egyelõre, a vezetõ ki lesz ott. Sár nélkül lehet már menni a pályára.
31. Gondozási Központ dísze a világnak, Valami taóból, vagy mittom én honnan,
Egy ideje az idõsek újra oda járnak. Viakoloros parkoló létesült most ottan.
Betti májustól már máshol dolgozik, 45. Pápához Rimócról még nem indult követség,
Munkahelyére most már többet utazik. Itt van nekünk a rimóci Szent József Szövetség.
32. Dominika vette kézbe a gyeplõt, Ha szükséges, akkor dolgoznak keményen,
Változtatott, nem is egyet, de kettõt: A Szentkútnál a katlant kavarták serényen.
Újra megnyitotta az idõsek klubját, 46. Úgy hallottam azért, nem vetik meg a piát,
S rendbe tette a gondozóink hadát. Utána majd kétszer mondják el az imát.
33. Méhe csípésétõl a ló nagyot nyerít, Medjugorje-ba zarándokoltak a héten,
Az íkáesztébe már nem találod Ferit. Hogy a Szûzanya elé járuljanak térden.
De ez egyáltalán nem változtat azon, 47. Arról lehet nem is tudtak szegények,
A programokra most sem jár több fazon. A pápa a jelenést visszavonta az egészet.
34. A KOBAK az íkáesztét szépen csinálja, Úgy véli, biztosra nem mondhatni,
Már amíg ezt Gota magára vállalja. Hogy a Szûzanyát lehetett ott meglátni.

48. De nem csalás, nem is nagyon ámítás, Kirándultak rögtön a Kékestetõre,
Új csoport alakult nálunk, a Karitász. Hollókõnél meglátták a várat elsõre.
József atya most nagyon örül ennek, 62. Jól érezték magukat, az már látszott,
Reméljük a misére majd többen mennek. A vendégház udvarán ejtették a táncot.
49. Szegény atya, majdnem hogy megszakad, Másnap misére aztán felvették az övet,
Hiába, a padokban csak pár ember akad. Segítettek felszentelni az 56-os követ.
A templomban a fiatalok csak lézengnek, 63. Már nem volt jó a régi, új kellett nekünk,
Így hát a cigány gyerekek énekelnek. Hogy mi lesz a másikkal, fõhet már a fejünk.
50. Meg is számolhatják, de az nem téves, Az új emlékmûben égõ könyvet látni,
A Máriás csoport idén hatvan éves! Fognak-e majd körülötte gyerekek is állni?
A Jó Isten adjon erõt, egészséget azoknak, 64. Apropó gyerekek, akkor hogy is álltok?
Akik a Mária hordozásában fáradoznak. Rimóci viseletet csak keveseken látok.
51. Az Ifjúsági Egyesületnek híre ment a világba, Pedig milyen szép az, igazán meggyõzõ,
Azt mondják, második legjobbak az országba. Vár már titeket a Hagyományõrzõ!
Hiszem én ezt bizony, majd akkor, ha látom, 65. Nem tudom mi van most a csoportba,
Ha a klub fogasán a többitõl nem fér a kabátom. De a Falunapon úgy láttam, csak kevés fõ ropta.
52. Oda teszik magukat, amikor szükséges, Összeszedik a szoknyán az asszonyok a ráncokat,
Jótékonysági Báljuk volt, elég nyereséges. Éltessük tovább a Rimóci táncokat!
A kamra ajtajában most Oláh Bence pihen, 66. Rögtön be is áll a bugi a lábamba,
Tábort is szerveztek, voltak talán tízen. Amikor játszik a Rimóci Rezesbanda.
53. A faluban nincs sok fiatal, ezt tényleg látni, A bandások sokszor megfújják a rezet,
Hogy az egyesület ügyes, azt láthatja bárki. Viszik szerte-széjjel a rimóci hírnevet!
Megcsináltak ezek a falunak olyan csudát, 67. Paluch Norbival meg mi történt a nyáron,
Aki arra jár, láthatja a falu legnagyobb nyulát. Nem bírt megállni mind a két lábon.
54. Sekély vízbe léptem, elcsúsztam egy ráján. Ugrott a színpadon, reccsent is a csontja,
Nézzük meg mi újság a Szoci háza táján. Szerencsére csak kisebb volt a gondja.
Volt ott bizony változás, több is, mint kettõ. 68. Van még nekünk Norbink, ki nem bír magával.
Rigóné Andika lett az új boltvezetõ. Közösen futnak esténként Daniellával.
55. Irénke néni ment onnan nyugdíjba, Ketten járnak immár versenyezni szépen.
De jó már neki otthon nyugalomba. Mellkasukon ragyog már a megszerzett érem.
Erdélyiné Márti lett ott a helyettes, 69. Elhajtja a szamár farkával a legyét,
Ha lopás van, nem menekül a tettes. Golyán Gréta hangja tölti be a megyét.
56. Nem tudom, hogy lehet oda kerülni, Énekével lepipálja a sztárokat is sorba,
De még egy férfit sem láttam ott leülni. Be kéne már nevezni õt az X Faktorba.
Még az Alapítványnak is nõ lett a feje, 70. Kaluzsa Móninak úgy megy az írás,
A hölgyek táborát erõsíti Gizike. Mint az óvodás gyereknek a sírás.
57. A múltkor, meg olyan fejfájás jött rám, Nem is sokáig gondolkodott rajta,
Gondoltam felkeresem rögtön a patikám. A mûveit pályázatra rögtön be is adta.
De ahogy közelebb érek, mit hallok? 71. Nyert is vele Pesten meg még pár helyen,
Kiabálnak ottan cigányok meg parasztok. Örülünk, hogy jól megy neki az ilyen.
58. A rendelõbõl jött az a nagy csete-paté, Aki nem hisz nekem, meggyõzõdhet magának,
Azt hittem szaladni kell, mindjárt a papé. Higgyen a szemének, meg a Rimóci Újságnak.
Nem egyeztek meg a rendelési sorrendben, 72. A Rimóci Újságot mindenki ismeri,
Azóta sorszámot osztanak a rendelõben. Mert már kitüntetést is adták ám neki.
59. Szegény doktornõnek abból van elege, Hogy ne fogyjon el a szerkesztõi gárda,
Egyszerre megy be a betegek tömege. Õket a Jó Isten ezerszer megáldja.
Egyszerû a képlet, te is biztos tudod, 73. Nem is mondtam milyen kolosszális,
Ha gyógyulni akarsz, várd ki a sorod! Elkészült hát végre a Közmunka-bázis!
60. Július végén mikor az utcán sétáltam, A Petõfi útra költözött a bagázs.
Idegen beszédû embereket láttam. Kialakításra került legalább két garázs.
Azt hittem, rögtön beugrok a tóba, 74. Nem tudom, hogy lesz a közmunka program,
Pedig csak lengyelbõl jöttek látogatóba. Akarták, hogy új pékség legyen, de nyomban.
61. Rajtunk volt a sor, hogy fogadjuk õket, A kezdeményezésnek a pénz lett a gátja,
A rimóci táblánál a nyúl várta a fõket. Az óvodában marad a kenyérsütõk stábja.
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