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„Ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják semminek az értékét!”
Oscar Wilde

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

Október     6. (szombar) 19 Aradi Vértanúk Ünnepe (Megemlékezés a Hõsök terén szentmise után)
Október     7. (vasárnap) 9 VÉRADÁS az általános iskola Hunyadi úti épületében
Október     7. (vasárnap) 15 Cered-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Október     8. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás
Október   14. (vasárnap) 15 Rimóc-Érsekvadkert bajnoki labdarúgó mérkõzés
Október   15. (hétfõ) Ároktisztítási határidõ
Október   20. (szombat) 15 Balassagyarmat-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Október   22. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás
Október   22. (hétfõ) 16 Megemlékezés az 1956-os Emlékmûnél

kitüntetések átadása a Közösségi Házban

Október   23. (kedd) NEMZETI ÜNNEP
3Október   28. (vasárnap) 13 Rimóc-Karancslapujtõ bajnoki labdarúgó mérkõzés

November  1. (csütörtök) MINDENSZENTEK

November  2. (péntek) HALOTTAK NAPJA
3

November  4. (vasárnap) 13 Rimóc-Mátraterenye bajnoki labdarúgó mérkõzés
November  6.  (kedd)
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Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat benyújtási határideje

Az ifjúsági bajnokság állása

A felnõtt bajnokság állása

Visszaestek csapataink a bajnokságban
IFJÚSÁGI CSAPAT EREDMÉNYEI:

3. forduló: Szécsény – Rimóc 2-0 (1-0)
4. forduló: Rimóc szabadnapos
5. forduló: Rimóc szabadnapos
6. forduló: Pásztó – Rimóc 4-1   (3-0)   Gól: Bada Norbert (82’)
7. forduló: Rimóc – Héhalom 0-12 (0-7)

FELNÕTT CSAPAT FORDULÓI:

3. fodruló: Szécsény-Rimóc 2-1 (1-1)
Vezette: Kalmár P. (Strehó E., Makovinyi Z.)
Rimóc: Janusek – Pásztor (Hegedûs, 46.), Benécs, Mócsány (Dinka, 
80.), Laczkó Zs. – Rácz I., Bangó R. (Csík R., 65.), Puszta, Rácz A. – 
Csík D., Kormány (Imre Z., 71.).          Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Sárga lap: Kelecsényi, Horváth P., ill. Rácz A.
Gól: Szita (9.), Laczkó L. (74.), ill. Rácz A. (55.)
Jók: az egész csapat, ill. Janusek, Rácz I., Csík D., Hegedûs
Benécs Balázs: Szomszédvári rangadóhoz méltó mérkõzést játszot-
tunk. Mindkét csapat az elejétõl fogva nagy erõket mozgósított. 
Sajnos csapatom az elsõ félidõben bátortalanul játszott és csak a 
kapusunk bravúrjainak köszönhetõen maradtunk a meccsben. A 
második félidõben hadrendet változtattunk és már a játék is gördülé-
kenyebb volt. Több helyzetet is kidolgoztunk, aztán egy eladott 
labdából gólt kaptunk és már nem tudtunk szépíteni, pedig az utolsó 
percben is nagy helyzetünk volt. Az elsõ félidõ a Szécsényé, a máso-
dik viszont nagy részben a miénk volt. Úgy gondolom, a döntetlen 
igazságosabb lett volna, de ilyen a futball.

4. forduló: Rimóc szabadnapos

5. forduló: Berkenye-Rimóc 5-2 (1-2)
Vezette: Balázs Z. (Boda V., Babcsán Zs.)
Rimóc: Janusek – Pásztor, Kuris, Benécs, Hegedûs (Imre Z., 74.) – 
Laczkó, Rácz I., Bangó R., Puszta (Szoldatics, 84.) – Csík D., Rácz 
A. (Kormány, 74.).                               Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Sárga lap: André, Greff, ill. Csík D., Puszta
Gól: Greff (3., 88.), Fábri (63., 69.), Bábik (82.), ill. Laczkó (25.), 
Bangó R. (43.) Jók: a II. félidõ alapján: Mravik, Rottek, Lami, Greff, 
Fábri, ill. Janusek, Rácz I., Csík D., Bangó R.
Benécs Balázs: Kicsit nehezen indult be a gépezet az elsõ tíz 
percben, meg is kaptunk a gólunkat. Aztán felébredtünk és kezdtük 
átvenni az irányítást a tompán játszó hazaiaktól, majd a félidõre egy 
szépségdíjas szabadrúgásgóllal tudtunk pihenõre menni. A második 
játékrészre a hazai csapat hármat cserélt a középpályán és ez sajnos 
döntõnek bizonyult. Fokozatosan növelték a nyomást. Mi elfárad-
tunk, a 60. percig tartottuk magunkat, aztán hét perc alatt kaptunk két 
gólt, nem tudtuk már Fábrit tartani, aki két gólja mellé még egy 
büntetõt is kiharcolt. Az elsõ félidõ alapján nem gondoltam volna ezt 
az eredményt. Nekünk is volt még több lehetõségünk, ezeket elhibáz-
tuk és a Berkenye ezt kihasználta. Ha az utolsó passzaink pontosak 
lesznek, akkor el tudunk dönteni meccseket, amíg nem, addig ilyen 
vereségekbe szaladunk bele. Gratulálok a berkenyei csapatnak és 
további sok sikert Mohácsi Lacinak, hogy elérjék céljaikat.

6. forduló: Pásztó-Rimóc 4-3 (4-3)
Helyszín: Mátraszõlõs. Vezette: Bakos T. (Varga G., Nagy S.)
Rimóc: Janusek – Laczkó (Kis I., 87.), Benécs, Kuris, Hegedûs – 
Pásztor, Bangó R. (Csík R., 84.), Rácz I., Puszta (Imre Z., 75.) – 
Csík D., Rácz D.                                 Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Sárga lap: Lipták, Csépe R., ill. Rácz A.
Piros lap: Kovács P. (37., Pásztó), ill. Hegedûs (71.), Csík D. (81., 
mindketten Rimóc)
Gól: Csépe R. (12.), Kelemen D. (25.), Csépe I. (27., 34.), ill. 
Bangó R. (17., 44.), Rácz A. (43.)        Jók: Kovács P., Kelemen D., 
Molnár M., Csépe I., Csépe R., ill. Rácz A.
Benécs Balázs: Az érdemi dolgok már az elsõ félidõben eldõltek, 
leszámítva, a két kiállításunkat. Megint volt tíz perc rövidzárlatunk, 
abból még felálltunk, de a második félidõben a játékunk még job-
ban visszaesett, amit a kiállítások is megpecsételtek. Tanulunk be-
lõle és megyünk elõre, vissza nem nézünk.

7. forduló: Rimóc-Héhalom 0-3 (0-1)
Vezette: Trubin B. (Boda V., Szász K.)
Rimóc: Janusek – Puszta (Imre Z., 54.), Mócsány, Benécs, Dinka – 
Kuris, Rácz I. – Csík R. (Kormány, 54.) – Pásztor, Bangó R., 
Laczkó (Kis I., 79.).                           Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Sárga lap: Dinka, Rácz I., Pásztor, ill. Lorenz
Gól: Kovács T. (37.), Tari (51.), Balog R. (75.)
Jók: Dinka, Rácz I., ill. Abért, Nagy Á., Kovács T., Tari, Karkoura 
Lorenz, Szabó T.
Benécs Balázs: A mai napon megmérettettünk és könnyûnek talál-
tattunk. Ha nem nyered meg a párharcokat, akkor nem lesz gyõze-
lem a végén. A szezon leggyengébb játékával megérdemelt veresé-
get szenvedtünk.

Forrás: nogradifutball.hu

Androvics K. Balázs

Ha én egyszer vers lehetnék...

Ha én egyszer vers lehetnék,
csakis Neked íródnék!
Kezeid közt könyvvé válnék.
Lámpafénynél Veled lennék,
majd az éjszakában megpihennék.

Ha én egyszer vers lehetnék,
csakis jókat szólnék!
Veled együtt harcolnék.
Az ellenség kezében virággá lennék,
talán így békét teremtenék.

Ha én egyszer vers lehetnék,
sosem múló szerelmet adnék!
Szívedbe hosszú idõre beköltöznék.
Minden dobbanással jelezném,
hogy örökre: Te és én!

Ha én egyszer vers lehetnék,
minden nap örömet adnék!
Veled együtt kacagnék.
De legjobban akkor örülnék,
ha szemeidben könnyé válnék!

Ha én egyszer vers lehetnék,
mindig csak rád pillantanék!
A távolból figyelnék.
A polcon némán-csendben várnék,
hogy vajon rám találsz-e még?

dogatni, senki nem figyelte, senkibe Kukorica közt az élet
nem volt egy fikarcnyi rosszindulat se, 

Az idén nekikezdett a kukorica- ha hangosabban nevetett. Sok rokon, 
törésnek egymaga. Mire is várjon? ismerõs volt rászorulva a másikra. Ha 
Vagy kire? Ahogy az évek múlásával letörték az egyikét, akkor mentek a má-
egyre töpörödött a kukoricaföld, úgy sikéra. És így tovább, senki se panasz-
fogytak el mellõle az emberek. Meg- kodott, ha valaki elhívta segíteni. Minél 
haltak, felnõttek, elmentek, nem értek nagyobb volt a kukoricaföld, annál na-
ide. Vagy rá. Ezt a zsebkendõnyi részt gyobb volt a jószándék. Most is így van. 
egy óra alatt letöri maga is. A zsákba Hogy minél kisebb, annál kevesebb. 
azért nehéz beleönteni egyedül, de ez se Eszébe jutottak az emlékek, és az, hogy 
lehetetlen. Eszébe jutott, hogy régen a milyen sok van már neki belõle. És 
kislánynak kellett mindig az elsõ csõ, hogy milyen gyorsan elkopik az élet! 
kukoricababa lett belõle. A nagyobbak Mintha tegnap ültette volna ezt a né-
meg bajuszból hajat csináltak a tökre. hány sort, mintha délbe lett volna csak, 
Annyi gyerek volt itt, hogy úgy kellett hogy megkapálta. És tegnap csinálta a 
õket szétzavarni a munka végeztével. kislánynak a kukoricababát. Kicsit el-
Jutott nekik is a szalonnából, kolbász- szomorodott, de ilyenkor megkereste 
ból. Nyelt egyet, amikor eszébe jutott a szemével a templomtoronyban az órát. 
kemencébe sült kenyér íze, a fagyos Mindig 11-et mutat. Rég óta. Ez eszébe 
zsíré, azé, ami a beden aljáról került juttatta azokat, akiknek jóval kevesebb 
még elõ. Mennyit nevettünk - gondolta. jutott az életbõl, mint neki. Kevesebb 
-Amit eddig nem tudtam meg az évben, élet, kevesebb emlék. Felsóhajtott, ki-
azt a sógorasszonyok biztos elpletykál- törölte szemébõl a port meg a könnyet, 
ták. Meg ilyenkor az ember szabadabb nekikezdett az új sornak, és hálát adott, 
is volt, a kukorica közt nem érték utol a amiért ez a nyûves kukoricaföld még 
fürkészõ szemek, szóba lehetett állni ebben az évben is adott neki dolgot...
bármelyik emberrel, oda lehetett mon- Kaluzsa Mónika
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Akiér t a harang szólt...

Gólyahír: Bada Eisa Loretta

2018. szeptember 11.

Szülõk: Bada Alexandra és Csemer Attila

Oláh Lénárd - 2018. szeptember 20.

Szülõk: Oláh Szimonetta és Bangó Patrik

Szép Vincéné
1949-2018

Varsányi u. 41.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából

Benkó Istvánt,
aki szeptember 28-án, pénteken ünnepelte

90. születésnapját!
Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke 

Emléklappal köszöntötte Pista bácsit,

melyet Beszkid János polgármester adott át neki,

egy üveg bor kíséretében.

Ezúton is kívánunk neki nagyon sok boldogságot, 

erõt, egészséget, és minden jót családja körében!

TÁJÉKOZTATÓ

Rimóc Község Önkormányzata sikeresen 
pályázott a Nemzeti Kulturális Alap 
Közmûvelõdés Kollégiumánál, melynek 
köszönhetõen 500.000.- Ft támogatást 
kapunk települési értékmegõrzõ és 
dokumentáló tevékenységekre.

Ehhez kapcsolódóan ,,Hogy unokáink is láthassák’’ 
címmel november 9-én, pénteken szakmai fórumot 
tartunk a Közösségi Házban, ahol arról beszélgetünk, 
hogy milyen volt Rimóc, milyen szokások voltak a 
születéstõl a halálig. Már most hívunk mindenkit: aki 
birtokában van ezeknek a tudásoknak azért fontos, hogy 
eljöjjön, aki pedig meg szeretné tudni, hogyan éltek itt 
elõdeik, akkor azért érdemes eljönnie. A beszélgetésrõl 
felvétel is készül, hogy az információk megmaradjanak 
az utókor számára is.

A pályázatból színezõ füzet is készül, mely teljes 
egészében Rimócról szól.

November 11-én, vasárnap délután pedig Székely 
Orsolya filmjei kerülnek levetítésre a Közösségi Ház-
ban.

Az eseményekrõl bõvebb tájékoztatás a Közösségi 
Ház információs csatornáin lesznek majd olvashatóak. 
Kérjük, minél többen vegyünk részt a települési 
értékmegõrzõ folyamatokban!                                     BVÁ

FELHÍVÁS!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi évekhez hasonlóan

ebben az évben is szeretnénk megjelentetni a Rimóci Újság 

hasábjain a 2018-ban házasságot kötött rimóci fiatalok

esküvõi fényképeit.

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

2018.  november 18-ig adják le azokat az

IKSZT-ben, vagy küldjék el e-mailben

a rimociujsag@gmail.com címre.   Köszönjük!

19162829-2-12

Adószám Szervezet neve Székhely 1%-ból fefolyt 
összeg

Felajánlók 
száma  (fõ)

18642902-1-12

18636615-1-12

18644928-1-12

18642139-1-12

19928502-1-12

Rimóc Községért Közhasznú Alapítvány

Rimóc Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Rimóci Hagyományõrzõ Együttes

Rimóci Ifjúsági Egyesület

Rimóci Kobak Egyesület

Rimóci Sport Egyesület

3177 Rimóc, Madách tér 1.

3177 Rimóc, István király út 1.

3177 Rimóc, Madách tér 1.

3177 Rimóc, Madách tér 1.

3177 Rimóc Nagykert út 1.

3177 Rimóc, Szécsényi út 6.

647 041 Ft

75 182 Ft

5 832 Ft

29 169 Ft

39 411 Ft

33 017 Ft

181

19

1

9

10

11

Hírek röviden
- Folyamatban van az új chipes kukák szétosztása a 

település háztartásai részére. Amikor minden háztartás 
megkapta az új kukát, azt követõen már csak az új, 
elektronikus azonosítóval ellátott kukákat ürítik a 
salgótarjáni VGÜ (Városgazdálkodási Üzem) munka-
társai. A régi kukák -mivel azokat egyszer már kifizették 
- a lakosoknál maradnak, de csak az új kukában el-
helyezett háztartási hulladékot szállítják el.

- Szeptember 24-én hétfõn rendkívüli közgyûlést 
tartott a CSERFA (Cserháti Falvak a vidékért) Egyesület 
Terényben, ahol településünket a polgármester kép-
viselte. A közgyûlésen módosították az alapszabályt 
illetve újraválasztották a tisztségviselõket.

- A temetõben folytatódik az utak kialakítása. 
Várhatóan Mindenszentek elõtt befejezõdnek a mun-
kák.                                                Beszkid János polgármester

Kisasszony napi búcsú
Fotó: Percze Zoltán

Kanyó Balázsné
1948-2018
Kossut u. 2.

Beke József
1954-2018

Magashegyi u. 34.

Rácz Klarissza Vanessza - 2018. szepember 29.

Szülõk: Rácz Szilvia és Farkas Sándor

Ülésterembõl
2018. október 2-án tartotta a képviselõ-testület a soron kö-

vetkezõ ülését.
Döntés született az önkormányzat 2018. évi költségvetésé-

nek módosításáról, valamint a „Rimóc Községéért” díj odaítélé-
sérõl is.

Az önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei tan-
évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj pályázathoz. A pályázathoz az érintettek 
október második felében tudnak majd csatlakozni.

A Rimóci Nyulacska Óvoda 2018/2019. nevelési évi munka-
tervét jóváhagyta a testület, csakúgy, mint az õszi szünet idõ-
pontját. Az idei évben október 29. - november 2. közötti idõ-
pontban zárva lesz az óvoda.

A „Rimóc Jó Tanulója” pályázatra 18 tanuló jelentkezett. 15-
en középiskolában, 3-an felsõfokú képzésben értek el az elisme-
résre méltó eredményt. Jutalmunkat az október 23-i ünnepség 
keretében vehetik át az érintettek.

„Az év aktív fiatalja” pályázatra öt javaslat érkezett, akik 
személyét elfogadta a testület. Munkájukat a képviselõ-testület 
szintén az október 23-i ünnepségen ismeri el.

A Szécsényi Járási Önkormányzati Területfejlesztési és Fel-
adatellátási Társulása által hozott döntést – melynek értelmében 
a háziorvosi ügyeleti ellátást továbbra is a Curatio 2003 Kft. 
biztosítja – jóváhagyta a testület.

Az Egészséges Rimócért Alapítvány az elmúlt években már 
nem mûködött, az alapításkor megfogalmazott célok okafogyot-
tá váltak, így a képviselõ-testület, mint alapító, kezdeményezte 
az alapítvány megszüntetését.

Az egyebek napirend keretében letelepedést elõsegítõ támo-
gatást ítélt oda a testület, valamint a Magyar Vöröskereszt 
Nógrád Megyei Alapszervezete által Rimóc községben szerve-
zett véradást is támogatja önkormányzatunk.

Zárt ülés keretében támogatás odaítélésérõl döntött a 
képviselõ-testület.

Téli rezsicsökkentés
Azok az állampolgárok, akik korábban nem részesültek a 

vezetékes gáz- vagy távfûtés díjának kompenzálásában, 2018. 
október 15-ig igénybejelentõ lap kitöltésével kérhetik az egy-
szeri 12. 000.- Ft fûtõanyag támogatást. A határidõ jogvesztõ.

dr. László Tünde
jegyzõ

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatta a rimóci szervezeteket!
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„Halihó! Halihó! Óvodásnak lenni jó! 
Ezt kiáltja kismadár õ is óvodába száll…”

Verõfényes,  napsütésben indult  az új nevelési év a  Rimóci 
Nyulacska óvodában.  Sok mókától, kacagástól volt hangos az  
udvar. A szeptember a beszokásról, beszoktatásról, a szeretet-
teljes elfogadó légkör megteremtésérõl szólt minden csoport-
ban. A szülõk és pedagógusok szoros együttmûködése 
segítette  a családból a közösségbe kerülést.

A napi események is az évszakhoz kapcsolódtak. Õszi 
gyümölcsöket kóstoltunk, terméseket gyûjtöttünk, mondó-
káztunk, énekeltünk. A kisgyermeket nevelõ családok és 
óvodánk közös célja, hogy a gyermekek biztonságban érezzék 
magukat és mindennap új élményekkel gazdagodva térjenek 
haza. Ezért minden lehetõséget kihasználtunk, hogy érdekes 
programokkal várjuk az óvodásokat. 

„Körülnézett háza táján Csigabiga néne…”

A takarítás világnapja alkalmából minden csoportban 
szorgalmas kis kezek törölték a polcokat, söprögettek, 
faleveleket gereblyéztek. Amikor elkészültek, együtt 
örültünk a szép tiszta udvarnak. Természetesen az év minden 
napján figyelünk környezetünk tisztaságára és a rend iránti 
igény kialakítására. Ezen a napon közös munkával tapasz-
taltuk meg, milyen jó érzés ha környezetünk rendezett és 
tiszta.

„Mese mese mátka…”
A nagy mesemondó, Benedek Elek író születésnapja, 

szeptember 30-a már 2005 óta a népmese napja hazánkban. 
Ebbõl az alkalomból interaktív elõadást szerveztünk az 
óvodások számára. A jelenlévõ kisgyermekek izgatottan vár-
ták a délelõttöt, amely a magyar népmesék jellegzetes dalával 
indult. Az óvónénik átváltoztak meseország szereplõivé és a  
kiskakas gyémánt félkrajcárját együtt szereztük vissza a 
gyerekekkel a törökcsászártól. A mese végén a kiskakassal és a 
többi szereplõvel örültünk, énekeltünk és táncoltunk. A gyer-
mek szemek csillogása és a közös élmények  széppé  tették ezt 
a napot.

Szitáné Mócsány Zsuzsa

A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû mese dramatizálása

A nagycsoportosokkal kirándulás közben fedeztük fel a természetet

,,Megbámulja, megcsodálja egész erdõ népe,

háza körül örvendezik Csigabiga néne!’’
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A magyar delegáció a vendéglátóikkal

Ott tartózkodásunk minden napja szer-
vezett programokkal telt. Ellátogattunk Elõször Dlutówban
többek között Lódzba, ahol a helyi és me-
gyei önkormányzat munkájába kaptunk 

2018. szeptem- egy kis bepillantást,valamint megismertük 
ber 6-án, csütörtö- a város történelmét, látnivalóit is. Meg-
kön indultunk út- tekintettük továbbá Dlutów templomát, 
nak Dlutówba,  ahol a helyi plébánosnak átadhattuk a rimó-
Lengyelországba. ciak ajándékát, egy kézzel faragott Szent 
Habár már több Hedvig szobrot. Természetesen azt a teme-
alkalommal volt tõt is felkerestük, ahol Dlutów egykori plé-
szerencsém Len- bánosát Wieslaw Kopert, a rimóciak jó 
gyelországba ki- barátját helyezték örök nyugalomra. 
rándulni, mégis Koszorúval és rövid imádkozással tettük 
nagyon készültem tiszteletünket a sírnál.
és vártam, hiszen Szombat délutáni programként egy 
annyi sok jót hal- tanyára látogattunk, ahol megkóstolhattuk 
lottam addig a ri- a híres pacallevest, lovaskocsikázhattunk, a bátrabbak lova-

móciaktól a kis lengyel településrõl, az ott élõ emberekrõl, a golhattak, vagy akár a Szabó Zoli által mutatott ostor 
lengyel vendégszeretetrõl. csattogtatásban is kipróbálhatták magukat. Vasárnap arató-

Az út a vártnál hosszabb ideig, több mint 11 óráig tartott, így ünnepségen vettünk részt, mely szentmisével kezdõdött, majd 
késõ délután volt mire elértük úti célunkat. Az út során többször lengyel hagyományõrzõk és helyi szervezetek mûsorával 
megálltunk, ám már a legelsõ lengyelországi pihenõnél meg- folyatódott. A tiszteletünkre egy dalt is írtak, melynek szövegét 
tapasztaltam azt, hogy hiába utaztunk ennyit, és léptük át már magyar nyelven ajándékba is megkaptunk. Az ünnepségen 
két ország határát is, különös módon érezhetõ a lengyel-magyar természetesen Rimóc is képviseltette magát, Szabó Zoli és Vass 
kapcsolat, barátság. Történt ugyanis, hogy amikor leszálltunk a Tünde rimóci táncokat mutattak be. A nap csúcspontjaként 
buszról egy késeket áruló férfi lépett hozzánk. Én, hogy próbál- hõlégballonról csodálhattuk meg Dlutów gyönyörû éjszakai 
jak kapcsolatot teremteni, angolul szóltam az árushoz, mire õ: fényeit, majd a búcsúvacsorán aztán ismét a finom lengyel 
„Mi az, nem tudsz magyarul?” Nagyon meglepõ, vicces és étkeké és az ajándékozásé volt a fõszerep.
egyben persze megnyugtató érzés volt, hogy több órás utazást Az egész kirándulás egy kellemes élmény marad számunk-
követõen is magyar szavakat hallok. ra, számomra különösen. Én mindig is szerettem kipróbálni az 

Dlutówba való érkezésünk pillanata szintén egészen adott országra jellemzõ ételeket, ízeket, ez a kirándulás erre is 
megható, különleges volt. A település határában 3 motoros remek lehetõséget adott. Minden nap más és más lengyel 
magyar zászlóval a kezében várt minket, hogy mutatva az utat gasztronómiai különlegességet kóstolhattunk. Bátran mond-
kísérjenek barátainkhoz. Az új óvoda épületéhez vezettek hatom, hogy ha valaki erre jár, semmiképp se hagyja ki a 
bennünket, ahol régi - számomra persze új - ismerõsök leveseket, melyek rendkívül tartalmasak, ízletesek. Hálás 
üdvözöltek. Sosem találkoztam még velük, mégis úgy örültek vagyok, hogy részt vehettem az utazáson. Köszönjük a 
nekem, mintha évek óta ismernénk egymást, ez nagyon jó lengyelek vendégszeretetét és persze Laci bácsi önzetlen, 
érzéssel töltött el. Ahogy a többiek is mondták, mintha kedves munkáját, fordításait. Tanításával néhány alap lengyel 
hazajöttünk volna. Miután körbejártuk az új épületet, a szót sikerült nekünk is elsajátítani. Jövõre rajtunk a sor, hogy 

vendégül lássuk lengyel barátainkat. Csodálatos dolog, hogy szálláshoz indultunk, ami egy kis erdõben található Caritas 
szálló volt. Érkezésünk napjának zárásaként vacsorázni ennyire testközelbõl érezhetjük a magyar-lengyel barátságot, 

melyet – mint, minden más emberi kapcsolatot - megbecsülni, indultunk. Az elsõ vacsorán, mint egyébként mindig, 
ápolni kell.gyönyörûen megterített asztalok, finom ételek és persze jó 

Bobály Annahangulat fogadott minket.

Szent Hedvig
szobor
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Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

Hát beköszöntött a szeptember és vele együtt 
kezdetét vette az õsz is. A Gyerekházban rengeteg 
változás történt, sok kisgyermek indult útnak az óvoda 
felé és búcsúzott el a Gyerekházas mindennapoktól. 
Elbúcsúztattuk õket és reméljük rengeteg vidám és új 
élenyekben lesz részük az óvodában. Köszönjük szépen 
a szülõknek a bizalmat és a velünk eltöltött éveket! 
Nagyon sok kis új jövevény érkezett a Gyerekházba 
mostanában. Kis csecsemõként ismerhetjük meg õket és 
reméljük, hogy velük is eltölthetjük az elsõ három 
évüket mint az óvodába menõ társaikkal. Igyekszünk 
kedveskedni a programjainkkal ennek az icipici kor-
osztálynak. Legutóbb Baba-mama klubbon vehettek 
részt az anyukák és gyermekeik. Nagyon jól sikerült a 
programunk, melyben együttmûködtünk a szomszédos 
Jelenlétház dolgozóival. A védõ néni, Perczéné 
Mócsány Gyöngyi aki elõadást is tartott a védõoltások 
fontosságáról az anyukáknak. A program végén kérdé-
seket lehetett feltenni neki az elõadással kapcsolatban. 
Ezúton is köszönjük a segítséget és a hasznos informá-
ciókat! Nagyon jól sikerült a klub, sokan megosztották 
egymással tapasztalataikat, kérdezgették egymást, 
tanácsokat kértek. A program sikerességének köszön-
hetõen még sok ilyen alkalmat tervezünk. Októberben is 
rengeteg programmal várjuk az érdeklõdõket melyek 
fõként az õsz jegyében fognak telni! Egyszóval minden 
szülõt és gyermekét hívjuk és várjuk a Napraforgó 
Gyerekházba!                                                   Erdélyi Anita

Hollókõ Vadásztársaság 70 éves
Valószínûleg példátlan vagy nagyon kevés ma Ma-

gyarországon, hogy egy vadásztársaság hetven éve mû-
ködjön jogfolytonosan.

A Hollókõ vadásztársaság 1948 szeptember elsején 
alakult meg. Tagjai akkor is és ma is nagy részt a környék-
beli falvak lakóiból tevõdnek össze.

A színvonalason megszervezett rendezvény az egye-
sület rimóci vadászházában kezdõdött emléktábla avatás-
sal, majd a kora délutáni órákban szentmisével folytató-
dott a sportcsarnok elõtt.

Az Isten tisztelet után solymász és íjász bemutatók 
szórakoztatták a jelenlévõket. A sportcsarnokban trófea és 
fegyver kiállítást láthattak, majd itt került sor az ebédre 
ahol finomabbnál-finomabb étkek kerültek tálalásra. Az 
esti program tûzijátékkal kezdõdött és hajnalig tartó bállal 
zárult.                                                                    Szabó László
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Szóval a város Pécs, a megye Baranya, tanulságosság mellett, nagyon örömteliek voltak, mivel 
A konyhában serénykedik három nagyanya, nem csak az érettebbeknek szólt, hanem a kisebbek is 
Készítik õk nekünk Stefi nénivel a finom kaját, megtalálták benne a maguk érzéseit. Élveztem, mikor a 
De az is a Mecsekben volt, mikor kecske lelegelte József atya haját. csoport beszélgetésünk fele a magunk személyiség-

típusának a megvitatásával telt.Természetbarát, kis- és nagy túrák kiötlõje õ,
Köszönöm, hogy egy ilyen remek és szorgalmas Ma feküdj le korán, mert holnap vár a Zsongor-kõ!

csoportot adtál nekem, Uram! Nem éreztem azt a stresszt, Az erdõben mi soha el nem tévedünk,
amit általában csoportvezetõként szoktam. Testvéreket Bár mindig késõn érünk haza, s késõn is ébredünk.
láttam bennük, olyanokat akiknek elég egyszer elmon-

Nem baj az, a túrák után jön a pihenõ, dani a feladatokat, hogy  azt együtt, precízen teljesítsék. 
Ha József atya mondja, az õ szájából hihetõ, Látszott rajtuk, hogy örülnek egymásnak és ettõl én is 
Szervezésben mindig nagy terhet vesz a vállára, feltöltõdtem.
Strand, fagyizás, majd busszal vissza a szállásra.

Köszönöm, hogy ilyen sok jó emberrel tölthettem el az 
idõmet, Uram! A legkisebbtõl a legnagyobbig a Te Õrangyalunk éjjel-nappal vigyáz ránk, bárhova lépünk,
szereteted égett bennük és ez hozott egyre közelebb Már mindegyikünknek van legalább egy szentképünk.

Sok szép imádság, idézet olvasható rajta, minket egymáshoz. Szerettem, mikor a kicsi lányok csak 
Boldog ember lesz az, ki az intéseket betartja. annyit kértek pörgessem meg õket mégegyszer vagy, 

hogy így szóba került és a nagyfiúk tették, amit kértek Újra reggel, 7 óra, Bálint trombitája csengõ,
tõlük. Tudtunk együtt élni! Programokat teljesítve, prob-Rájöttünk, hogy babakocsival is járható a Zengõ.
lémákat megoldva.Igaz, hogy feljussunk, Máté, Patrik segítsége kellett,

Köszönöm Uram, hogy olyan helyeket láthattunk De mégis megpihentünk 680 méterrel a tengerszint felett.
vagy olyan eseményeken vehettünk részt amikkel többek 

Eltelt már tíz nap, véget ért a tábor, lettünk és közelebb kerültünk egymáshoz. A nagy túra 
Jókedvünket nem mosta el egy-egy heves zápor. erõfeszítései, a kis túra bensõséges hangulata, a házi-
Jövõre is hegyeken kémleljük az eget, munkák és az õrangyalosdi viccei, a szabadidõ kártya-
József atya! A tábort köszönjük Néked! paklijai, a buszos kirándulások látványai egy közösségé, 

Jelige: Tavak egy családdá kovácsolt minket. Engem megtanított  
türelmesnek és nagylelkûnek lenni és, hogy kerüljem 

Drága Jézus! azokat a dolgokat, amelyek csak megrontják életem. Úgy 
éreztem, ezek az emberek a második családom.Köszönöm, hogy ebben az évben is eljöhettem a 10 

Végül, köszönöm, hogy itt vagy velünk és vezeted napos táborba!
kezünket egymás felé!Az idei tábor talán a legcsaládiasabbak közé sorolható, 

Jelige: Gyere mellettem és légy barátom!mert most egymás személyiségét is boncolhattuk. Szá-
Orfû, 2018.08.05.momra ezek a reggeli elõadások és a hozzá kötött mesék a 

Fájdalmas Szûzanya búcsúja – Gyöngyös
Idén szeptember 20-23 között került megszervezésre a gyöngyösi Fájdalmas Szûzanya búcsú, amely egyben a 

Máriás fiatalok országos találkozója is volt immár 13. alkalommal. Rimócról is szép számmal vettünk részt a búcsún. 

Majd’ 30 fõ indult útnak vasárnap reggel fél 

hétkor kisbusszal, de voltak, akik autóval 

érkeztek Gyöngyösre. Az út során közösen 

végeztünk Rózsafüzér imádságot. Az ünne-

pi szentmisét P. Magyar Gergely ferences 

rendi szerzetes celebrálta a szabadtéri oltár-

nál, aki elmondta, hogy bármekkora is a 

problémánk Jézus mindig velünk lesz, még a 

legnehezebb pillanatokban is. A szentmisét 

követõen a hordozható Mária-szobrok ünne-

pi körmenetével zárult a búcsú. A híveket 

gulyáslevessel várták a helyi gimnázium 

udvarán. A finom ebéd után 3 órakor indul-

tunk haza. Szeretném megköszönni Rozi 

néninek és József atyának, hogy megszer-

vezték az utat és hitben megerõsödve, 

lelkileg feltöltõdve térhettünk haza.
Péter Gabriella

A Máriás csoport a körmenetben - Fotó: Bablena Mátyásné Magdika
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ISKOLAI HÍREK
Tanévnyitó

Kopog már a barna dió,
véget ért a vakáció.

Vidám ruhák, fénylõ szemek,
gyülekezõ gyereksereg.

Mint a fecskék messze délre,
készülnek az új tanévre.

2018. szeptember 3-án ismét megszólalt az iskola 
csengõje, mely jelzi, hogy vége a nyárnak, az Új tanév 
kezdésére hívja a diákokat. Sokan várták már a diákok 
közül az iskola kezdetét. A nagyobb diákok azért, hogy 
osztálytársaikkal találkozzanak, a kicsik - az elsõ osztá-
lyosok - azért, hogy megismerjék az iskolát és elmondhas-
sák, hogy õk már iskolások. A diákok ünneplõbe öltözve, 
izgatottan érkeztek az iskolába, ahol a tanévnyitó ünnep-
ség keretében Varga Bálint igazgató úr az alábbi intelmek-
kel nyitotta meg a 2018/2019- es tanévet:

„A rendszeres iskolába járás, az iskolában a megfelelõ 
magatartás, a tiszteletadás, a munka és a tanulás köteles-
ség számotokra, melynek legjobb tudásotok, tehetségetek 
szerint kell eleget tennetek. Hogy ez milyen módon 
történik, mennyire érzitek jól magatokat az iskolában az 
nagymértékben rajtatok is múlik, nemcsak rajtunk! 
Kívánom, hogy legyen derûs ez az iskola, mindenki jólesõ 
érzéssel érkezzen és élje mindennapjait az iskolában.”

Az ünnepélyen a hagyományoknak megfelelõen az 
elsõs kisdiákok és az új pedagógus is esküt tett, hogy 
Szent István szellemének megfelelõen az alapvetõ erköl-
csi normákat követve igyekeznek az iskolában tanulni.

Jó tanulást, jó munkát és sikeres tanévet kívánunk minden 
diáknak és pedagógusnak!

Fedelinné Kanyó Adrienn

Európai Diáksport Napja 2018

Az Európai Diáksport Nap 2018-ban szeptember 28-
án került megrendezésre Rimócon is, külön az alsó és 
felsõ tagozaton. Az alsós tanulókkal a 2018 méteres futást 
a pedagógusokkal együtt a temetõ körül tettük meg. Az 
alsós gyerekek ügyesen és fegyelmezetten teljesítették a 
különbözõ ügyességi feladatokat. Az alsós tanulók na-
gyon élvezték ezt a napot.  A felsõ tagozatosok is ezen a 
napon a megszokott tanórák helyett különféle mozgásos 
feladatokat végeztek. A napot a 2018 méteres futással 
kezdtük, amit a gyerekek nagyon ügyesen teljesítettek. 
Ezután a diákokat öt állomáson vártak feladatok. Két 
állomás volt a sportcsarnokban és három a betonos illetve 
a füves udvaron. A feladatok között szerepelt kerékpáros 
akadály pálya teljesítése, kosárra dobás, mocsár járás, 
pontrúgás és magas akadály pálya teljesítése is.

Józsa Alexandra és
Rácz Albin
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Kedves Mária és József!Kedves Olvasók!

A Család Évében Orfûrõl írunk Nektek a 10-napos 2018 „10 napos táborozás” után úgy határoztam, hogy nem 
táborból. Idén különösen hasznos számunkra a téma-én küldök beszámolót, hanem néhány résztvevõ írását küldjük a 
választás, ami a 10 nap tematikáját meghatározza.Rimóci Újságnak.

Erzsike a sivatagi atyák nyomán minden nap a 9 A táborozás közepe táján a résztvevõk jeligés levelekben 
személyiségtípus egyikét ismerteti velünk. Ezáltal fogalmazzák meg élményeiket, tapasztalataikat. Leírják, hogy 
lehetõségünk nyílik önmagunk, a házastársunk és gyer-mit jelentett nekik a tábor elsõ napjai. Ezeket még azon a napon 
mekeink mélyebb megismerésére.csoportvezetõik felolvassák a tábortûznél, és a közösség tagjai 

Ez nagy segítség a nézetkülönbségek gyökereinek fel-megtapsolják és énekkel színezik.
ismerésében, abban hogy egymást komplex személyiség-A tábor utolsó elõtti napon pedig ugyanezt csoportbeszél-
ként, jó és rossz tulajdonságokkal együtt, mintegy aján-getésben teszik meg. Egyben elmondják, hogy életük további 
dékcsomagot hálával elfogadjuk.alakításához milyen tapasztalatokban részesültek.

A gyermeknevelés embert próbáló feladatában is Most következik néhány írás. Fogadják szeretettel.
                                                                                   József atya mankóként szolgálnak ezek az ismeretek. A kamaszkor 

küszöbén a formálódó személyiséget, azok fõbb vonásait 
felismerve könnyebben terelgethetjük gyermekeinket a Kedves Jézusom!
felnõtté válás útján.

Egész évben nagyon vártuk az újabb Tíznapost, ami Itt Orfûn is családias légkörben éljük napjainkat. 
végre eljött. Ez egy családtábor: a néhány hónapostól a 70 Mindenki kap naponta más, változatos feladatot. Munka 
évesig mindenki megtalálható. A gerincét az általános és és szórakozás váltja egymást. Ez segíti már a kicsiket is az 
középiskolások adják. A családias jelleget tegnap különö- építõ életritmus kialakításában. A fiatal családanyák 
sen is megtapasztaltam Harkányban, a strandon a klikke- megtanulhatják a tapasztalt anyukáktól, hogyan vará-
sedés helyett azt láttam, hogy a nagyok szórakoztatják a zsolhatnak minden nap finom ételt a családi asztalra. Van 
kisebbeket, felelõsségteljesen gondoskodtak a biztonsá- aki könnyebben, van aki nehezebben tanul.
gukról a vízben. A túrák olykor nem várt fordulatot vesznek, így nevel-

Pedig még pár napja nem is ismerték egymást, vagy ve bennünket a rugalmasságra. Ha életünk túráján eltéve-
már egy éve nem is találkoztak. Megható volt. dünk, bízzunk bátran az Úr segítségében, az eltévedések 

A szociális érzékenység jele, hogy a társasjáték közben által bölcsebbé, érettebbé válhatunk.
az ügyesebbek nem ragaszkodtak az elõnyükhöz, hanem Köszönjük József atyának és segítõinek, hogy idén is 
hagyták pontot szerezni a többieket is. A többség babázni megszervezték a tábort és így ebben az évben is alkal-
is megtanul a táborban lévõ kicsiken. munk nyílik a lecke átismétlésére, miszerint mind-

A csoportbeosztás minden évben más, amelynek az a annyian - kicsik és nagyok - fontos szemek vagyunk a 
célja, hogy ne csak mindig ugyanazzal az 5 emberrel érint- szeretet láncolatában.
kezzenek a mosogatás, tálalás, elõkészítés, takarítás és Most a szót átadom férjemnek, ki engem kiegészít 
programozás során. rímekben:

A csoportfelelõsök nagyon figyelmesen vezetik a 
Tüzesen süt le a nyári nap sugára,

rájuk bízottakat.
Most-úgy látom- éppen Petõ Virágra.

Meg kell emlékezni arról a négy anyukáról, akik az 
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,élelmezésünkrõl gondoskodnak, anyaként állnak mellet-
A táborozóknak úgy is nagy melege vagyon.tünk. Czombos József atya neve pedig a garancia, hogy ez 

a tábor sikerre van „ítélve” 73 évesen is vezeti a 25 km-es 
Újra a Mecsekben, már az ötvenedik tábor,nagytúrát itt a Mecsekbe.
A résztvevõk mindegyike igen-igen bátor.Ami pedig a lelkioldalát illeti: reggel, este áhítatot tar-
Személyük változó, de van, aki itt örök,tunk gitáros énekekkel. Mária-áhítat, Keresztúti Szent-
Formálódnak mindig új baráti körök.mise, csoport beszélgetés, stb.

Az idei téma az önismeret Tanmeséken keresztül 
A reggelt közösen kezdjük, érlelõdik a program,ismerkedünk meg magunkkal és térképezzük fel a kör-
Mindenki szíve egyre hevesebben dobban.nyezetünkben élõket.
Légy türelmes! Kerüld a haragot!Türelem, alázat, igazságosság, nyugalom, nagylelkû-
A nagy melegben viselj mindig kalapot!ség, bátorság, mértékletesség, irgalom, jótettek.

Tömören ezeket tûztük ki zászlónkra.
Irány a természet, hívogat a táj, ott a kilátó!Jézusom! Köszönjük, hogy évrõl-évre lehetõvé teszed 
Sokat gyalogolva majd, a közelben úgysincs autóbusz megálló.számunkra ezt a csodálatos Tíznapos Tábort!
Törekedj az alázatra! Kerüld a büszkeséget!Jelige: családiasság
Ha kitárod szíved, elûzöd a szürkeséget.Orfû, 2018.08.05.
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polgárõrségnek, a közmunkásoknak és vezetõiknek, a Rimóci Szüreti 2018 zsûritagoknak, Kiss Józsefné, Erzsikének a tombola- és 

étkezési jegyárusításért, a kamerásnak, a fényképésznek, 
Idén szeptember 15-én, szombaton tartottuk a szüreti a hangosításért felelõsöknek és minden segítõnek a 

rendezvényünket, mely hagyományosan a sportcsarnok helyszínen!
és az iskola közötti rendezvénytéren kapott helyet. A ta- Péter Gabriella
valyi évhez hasonlóan 6 csapat mérte össze fõzõtudását. 

A borversenyre 11-en, míg a pálinkaversenyre 12-en 
Rimóci Szüreti 2018. 09. 14.neveztek. Az elõkészületek már a szüreti hetén elkezdõd-

tek. Virág László vezetésével Rimóc Község Önkormány- Eredmények
zatának közfoglalkoztatottjai felállították a Rimóci Sátrat 

és a színpadot, valamint rendbe tették a rendezvényteret. PÁLINKAVERSENY:
Péntek este a szokáshoz híven megtörtént a versenyre 1. Szilva (2018) – Erdélyi Ildikó
beadott borok és pálinkák zsûrizése, amelyet a Varsányi 2. Fekete eper (2018) – id. Bárány Zoltán
Borbarátok bíráltak. 3. Ribizli (2018) – Percze Kristóf

Szombaton az idõ szerencsére nekünk kedvezett, már 

Emléklap:9 órától gyülekeztek a fõzõverseny csapatai, akik elfoglal-

ták helyeiket és megkezdték az ételek elkészítését. A Szõlõ (2017) – PechóZoltán
délelõtt folyamán a szõlõslányok feldíszítették a szõlõs Konkordi (2017) – Makkai Ádám
kosarat, majd megérkeztek a lovasok és a hintók. A fel- Vegyes (2017) – Rimóc Polgárõr Egyesület
vonulás elõtt Beszkid János polgármester úr szétosztotta Merlot szõlõ (2017) - Péter Zsolt
a csapatok között a kötényeket, majd elindította a menetet Szõlõ (2017) – ifj. Cseri Tibor
a polgárõrség vezetésével. A lovasok után a hintókon Körte (2017)– Erdélyi Ildikó
Szabó Zsófia és Aipli Sándor, Szabó Boglárka és Rádi 

Szõlõ (2017) - Percze Béla
Martin, valamint Ulviczki Petra és Pribelszki Zsolt ült 

Bodza (2017) - Erdélyi István
népviseletbe öltözve. Õket követték a szõlõslányok: 

Konkordi (2017) - Erdélyi István
Szoldatics Karolina, Pásztor Andrea, Golyán Gréta, és 

Balázs Dorka. A menetet idén is a Rezesbanda követte. A BORVERSENY:
Rimóci Sátor alatt büfé üzemelt, illetve tombola és étke- 1. Muskotályos (2017) – Percze Béla
zési jegy került eladásra. A balassagyarmati Népi- és 

2. Fehér (2017) – id. Beszkid József
ügyességi fajátékok, táblajátékok, valamint trambulin 

3. Vörös (2017) – Pechó Zoltán
színesítette a nap hangulatát.

Délután 3-kor a kisbíró, aki az idei évben Szoldatics Emléklap:
Dávid volt elmondta a szüreti verset. A fõzõverseny Meggybor (2018) – Pechó Zoltán
csapatainak 4 óráig kellett felszolgálni az elkészített Bodza bor (2018) – Pechó Zoltán
ételeket a 3 fõs zsûrinek, majd hosszas tanakodás után Alma-körte bor (2018) – Kalashnik Maria
megszületett az eredmény. 5 órakor a versenyek ered- Vörös (száraz) (2017) - Kalashnik Maria
ményhirdetése következett. A bor- és pálinkaverseny he-

Rozé – Rigó Ferencné
lyezettjeinek Bárány Árpád adta át a díjakat, okleveleket 

Rozé – Rigó Attila
és emléklapokat. A borverseny gyõztese Percze Béla 

Fehér (2017) – ifj. Cseri Tibor
muskotályos bora lett, míg a pálinkaverseny elsõ helyéért 

Vörös (2017) – ifj. Cseri Tibor
járó díját Erdélyi Ildikó vehette át, aki szilva pálinkájával 

maga mögé utasította a többi nevezõt. A fõzõverseny 
FÕZÕVERSENY:végeredményét a 3 fõs zsûri hirdette ki, melynek nyertese 

a Szent József Katolikus Férfiszövetség disznótoros lucs- 1. Szent József Katolikus Férfiszövetség 
kos káposztája lett. Az eredményhirdetések után a tom-     - Disznótoros lucskos káposzta

bola sorsolás következett, melynek fõdíja egy grillsütõ 2. Rimóci Szent István Általános Iskola 
volt, amit Rácz Albin nyert meg.     - Gulyásleves

A tombolasorsolást követõen estig tartó beszél-
3. Rimóc Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület    getéssel, táncolással és nótázással zárult a 2018-as Szüreti.
    - Kecskepörkölt

A környezõ településeken tartó rendezvények miatt 
4. SZJSZ feleségekalacsony létszámmal voltak résztvevõk, de remélem, 
    - Csülkös körömpörkölthogy akik itt voltak jól érezték magukat! Szeretnénk meg-

köszönni mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak 5. Önkormányzat (Képviselõk+Hivatal)
a Szüreti megvalósításához és lebonyolításához! A kis-     - Tavalyi maradék babgulyás és palacsinta
bírónak, a népviseleteseknek, a hintósoknak, lovasoknak, 

6. Laskasütõk Laska
a Rezesbandának, Szabó Vilmosnak a platós autóért, a 

Nyárzáró társasjáték egyik játéka

Dokumentálás

Godó Anna elõadásán

IKSZT HÍREK

A Közösségi Házban, a hagyo-
mányokhoz híven, a nyarat társas-
játékozással zártuk, külön napot 
tartottunk a fiatalabbaknak, külön 
alkalmat a 18 éven felülieknek, a 

játékok minõségétõl függõen. Mindkét alkalom a 
szokásos jó hangulatot hozta magával.

Szeptembertõl Péter Gabriella dolgozik a Közös-
ségi Házban, mint IKSZT munkatárs, határozott idejû 
szerzõdése 2019. június 19-ig tart. Munkába állását 
követõen rögtön meg is kellett mutatnia rátermett-
ségét a szüreti lebonyolításán keresztül. 

Szintén szeptembertõl értékmegõrzõ, dokumen-
táló folyamat vette kezdetét a településen. Laczkó 
Kristófnak köszönhetõen videós rögzítésre kerülnek 
a település fontosabb épületei, terei, szobrai. A meg-
lévõ anyagok amellett, hogy rögzítik a jelen állapoto-
kat, a fejlõdést, felhasználható lesz például promóci-
ós- vagy turisztikai anyagokhoz is.

Szeptember végén a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár támogatásával valósult meg Godó Anna – 
A siker 7 komponense címû elõadása, mely most sem 
okozott csalódást a téma iránt érdeklõdõknek. Sajnos 
most is kevés volt a résztvevõ a településrõl. A 
Könyvtár évi 4 ingyenes program támogatását bizto-
sítja a település számára, melyeket megosztva a 
Közösségi Ház és az Óvoda vesz igénybe. Ezúton is 
köszönjük a támogatást!                                           BVÁ

Az üresen hagyott asztal.

Nógrádi Megyenap - 2018., rimóci sátor.

Bablena Feri
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58. Amikor a UPC változást hozott, Az egyik éjjel lebontotta a kerítés drótot,
Sok idõs számára ez gondot okozott. Ismét csak rontotta apjának a bótot.
Elvették tõlünk a Rimóci TV-t, 73. Viliék is dolgoznak, de lehet, hogy csak délig,
Nem látjuk ezután az élet értelmét. Ezért kész a parkoló éppen csak félig.
59. Hiába adják vissza a rimóci csatornát, Ha Koczka támaszkodik a lapátra,
A Mária Rádiót attól még nem hallják. Nem készül el csak Szent Pipis napjára.
Mária Rádió nélkül nincs is értelme, 74. Van mit csinálni és lesz is munka bõven,
Akkor már inkább nem kell a TV-be. Csinálják az utat kinn a temetõben.
60. Nehezen lehet azt megértetni velük, Az építõk aztán képesek mindenre,
Ami csak kellett, mindent megtettünk. Elkészül az új út Mindenszentekre.
Minden idõs csak a polgármestert szidja, 75. Az ember a postán az új arcokat nézi,
Nem tudom, hogy ezt még meddig bírja. Nyugdíjba ment onnan már az Eszti néni.
61. Valaki felhívta Janit forró dróton, De hiába minden még nem tud pihenni,
Hogy két néger asszony megy a Kossuth úton. Be-be kell járnia helyettesíteni.
Õk már nálunk rögtön házat vettek, 76. Az talán nem a polgármester hibája,
Az egész családjukkal ide telepedtek. Hogy nemrégen leégett a Borbás IFÁ-ja.
62. A vendégház mellé új lakók költöztek, Barna szegény csak a fejét vakarta,
Néhány vendéget rögtön el is ûztek. Nyilván ezt a tüzet senki sem akarta.
A házuk tetején már kelepelt a gólya, 77. Jó, ha a kártyában jönnek az ászok,
Vajon hol lesz hangoskodás egy kis idõ múlva? Nálunk ünnepeltek nemrég a vadászok.
63. Szegény vendégek csak bulizni akartak, Volt avatás, mise, ivás, meg evés,
De rájuk a szomszédok rendõröket hívtak. Jól sikerült tehát a szülinap szervezés.
Kilenc órakor már vége a bulinak, 78.  Ideges lettem én bizony már attól,
Van aki nem tûri ha mások szórakoznak. Senki sem volt jelen az Önkormányzattól.
64. A csarnok körül a múltkor mit látok? Ha nem ér rá Jani, a polgármester,
Sokan azt hitték, megjöttek a migránsok. Legyen ott akkor az alpolgármester.
Egyesek szerteszét feküdtek a téren, 79. Szólt a zene, ének hetedhét határon,
Vendég gyerekek táboroztak a héten. Randiztak a Palócok Cserháthalápon.
65. A Facebookon érkezett egy üzenet, A világtalálkozó is mély nyomokat hagyott,
Oláh Bence a Balaton Soundra mehet. Guni Margit néni kitüntetést kapott.
Szavazni kellett rá több héten keresztül, 80. Felnõttünk mi magyarok népmesén és mondán,
Végül a 20 nevezõ közül neki is sikerült. Vittük a keresztet nem messze Kalondán.
66. Fellépése igen nagy sikert aratott, Aztán másnap még a Nógrád is megírta,
Mixére pedig sok-sok ember tombolt. Attila és Kis Jani a keresztet jól bírta.
A rimóci haverok kísérték útjára, 81. Július elején, hogy egye meg az íz,
Együtt örvendeztek sikere árának. A herencsényi búcsút elvitte a víz.
67. Februárban az interneten arról adtak hírt, De Kotyoka gyalog ment, ez ám az akarat,
Doman Flóra harmadik helyre elegendõt írt. A John Deere nélkül is legyûrte a sarat.
Az év diák írója versenyen vett részt, 82. Tudják, hogy ami szívemen a számon,
Ekkor kaphatta meg a dobogós helyezést. Utadért Kotyoka a Jóisten megáldjon.
68. Amint megérkezett mind a két gólya A jó példád legyen majd tartós és ragadós,
Azon nyomban lett is öt fióka. A jó tettért az Isten sosem marad adós.
Eddig nálunk ez talán a rekord, 83. A Milka tehén nem ül fel a fára,
Rimócon még ennyi gólya sose volt. Úgy látszik a téma elfogyott mára.
69. Sok az üres ház ebbe a faluba, Eddig tartott a szüreti szöveg mára,
Laczkó Berci mindezt nagyon jól tudja. Akinek nem inge, ne vegye magára.
Az üres házakat sorban meg is veszi, 84. Mi nem tudhatjuk senkinek a baját,
Csak az Isten tudja, hogy ezt miért teszi. Kérem kóstolják meg majd az összes kaját!
70. Lehet, hogy még nem is sokan tudják, Egyék jó étvággyal mert mesterszakács fõzte,
Megérkeztek hozzánk az új chipes kukák. Kinek hetedhét országban hírneves a fõztje.
Így ezennel adatik mindenki tudtára, 85. Tudják biztos, hogy a jó szándék vezetett.
Nemsokára mindenkinek új lesz a kukája. Remélem azért egyszer mindenki nevetett,
71. Több baleset is történt idén nálunk, Ha valaki kimaradt ne bánkódjon érte,
Úgy látszik mi rimóciak hiába vigyázunk. Benne lesz majd jövõre, ha eléggé kérte.
A balesetek megelõzése végett, 86. Üdvözletét küldi minden szöveg író,
Csökkenteni kell a sebességet. Elköszön Önöktõl az idei kisbíró.
72. Minden megtörténik már ebbe a világba, Találkozzunk jövõre, a viszontlátásra,
Nandika zsigával ment be a Gyerekházba. Magukat emberek a jó Isten megáldja!

Aipli Sándor és Szabó Zsófia Pribelszki Zsolt és Ulviczki Petra Rádi Martin és Szabó Boglárka

Fõzõverseny gyõztese a Szent József

Katolikus Férfiszövetség

Balázs Dorka, Szoldatics Karolina, Pásztor Andrea

és Golyán Gréta

Kisbíró Szoldatics Dávid

Szüreti 2018. képekben
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15. A mise után aztán jókat ittunk, ettünk,Szüreti vers - 2018
Tán még a tánchoz is megjött a kedvünk.

1. Jó napot, jó napot, így köszön a legény, Hogy a buzgó híveket még sokáig nézhesse,
Itt van az én kezem, nem egy túrós lepény. Az atyát az Isten még sokáig éltesse.
Ismét eljött minálunk a szüretnek napja,

16. Azt már fel nem foghatjuk mi se,Mulasson hát a falu apraja és nagyja.
Miért van nálunk is kevesebb mise.

2. Hála Istennek, hogy ismét itt vagyunk,
Attól, hogy József atya táborozni jár,

A szõlõnek nedvébõl kétszer is igyunk.
Minket a jó Isten a templomba vár.

A rimóci asszony nem jár ma kékben,
17. A kóbor kutya befekszik a nagycsõbe.Elmondom, mi történt a tavalyi évben.
Nem nyílt meg nálunk a helyi bölcsõde.3. A rimóci baknyúl nem fekszik a hátán,
Megvolt már a helye neki, de hiába,Nézzük mi újság a Hivatal háza-táján.
Nem volt elég gyerek, aki ezt kijárja.A benyújtott kérelmek nõttek egy nagyot,
18. A Gyerekház még mûködik a hegyen,Az idõnek kereke ott is nyomot hagyott.
A sok kis poronty mind oda megyen.4. A polgármesternek igen sok a baja,
Erdélyi Anita lett az új vezetõ,Az elmúlt évben sem lett nagyobb a haja.
Meglátjuk majd, mi mindent tehet õ.De az már mindennek a teteje,

Hogy tavasszal Janinak leégett a feje. 19. Az elõbb azt hittem ott áll a Yoda,
A Jelenlétház már a legújabb csoda!5. A Suzukival jön-megy, mint a fájdalom,
Megáll az eszem, mit ki nem találnak,Hogy milyen ügyet intéz, az már nem tudom.
Azt nem tudom, oda vajon kik járnak?Sokszor megy vele a hivatali jegyzõ,

Nem látszik néha, kinél van a gyeplõ. 20. Az Óvodában sem egyszerû a helyzet,
Úgy látszik a gyerek óvónõt kerget.6. Az egér a macskával csak ritkán játszik,
Három fõnek telt ki az esztendeje,Hogy vezetni szeret, igencsak meglátszik.

A panaszok jönnek egész éjjel-nappal, Adrienn-nek fõ is miattuk a feje.
Tündinek sok a gondja a rimóciakkal. 21. Az Iskolában is vannak ám gondok,
7. A hivatalban még mindig sok a dolog, Úgy tûnik Bálint lesz már ott a gondnok,
A segélykérõk hada egymás után kopog. Hiába dolgozik éjszakákon keresztül,
Türelmes ügyfelet igen ritkán látnak, Lassan minden tanár máshová menekül.
A lányok az aktákban már térdig járnak.

22. Kovács Norbi meg elment egy szép napon,
8. Ettõl aztán Tündiék úgy megijedtek, Nem nyúzza a gitárt többé a nõnapon.
A hivatalban rögtön falat építettek. Beszólt a vaslady, vagyis Daniella,
Ezt a falat mi nem nagyon akartuk, Lelépünk mi innen Norbi szívem pella.
De nekünk is jobb, ha a törvényt betartjuk.

23. A szülõk is veszekszenek egymásra,
9. Csoda, hogy a nyáron nem volt annyi ülés, A cigány gyerek nem vágyik tudásra.
A döntéshozatal egy kisebbfajta szülés. Az sem számít, ha már sorban megbuknak.
A Képviselõk inkább járják a világot, Kevesen szereznek szakmát maguknak.
Kétszer vittek idén lengyelbe virágot.

24. Az sem segít már igazán az ügyön,
10. Csehországba már csak kevesen mentek,

A munkaügyi mindenkit képzésre külgyön.
A helyi lovagoknál látogatást tettek.

Én is bejuthatok, még ha van is agyam,
A többi Képviselõ a fesztivál helyett,

Legjobb lesz, ha hülyének tettetem magam.Itthon maradt, s a lagziban evett.
25. Össze csattintok két piros tenyeret,11. Nem tudom én biza, jövõre itt mi lesz,
A tanító osztja ki a tízórai kenyeret.A falu lakossága majd mit hogyan tesz.
Hogy van ez kérem, nem lehet felfogni,Ismét itt lesz majd a választás ideje,
Már konyhás nénit sem lehet alkalmazni?Gondold át rendesen, hol az ikszed helye.
26. A konyháról meg döntsünk már véglegesbe,12. Elszaladt a róka a sötét erdõben,
Jót fõznek vagy több hús kell az ételesbe?Sok beteg vár az orvosi rendelõben.
Tény és való, hogy mindenki mást mond,Kérdezgetik egymást, kinek mi a baja,
Jó volna, ha ezzel nem lenne már gond.A doktornõnek már égnek áll a haja.
27. Gondozási Központban is megy az élet,13. Gyógyszer helyett inkább igyál pálinkát,
Név és vezetõ is váltotta a létet.Jobban megkíméli az a pénztárcát.
Azt viszont jó volna már észben tartani,Mert hiába fáj az ember fia torka,
A konyha és a Központ két külön valami.Mikor van rendelés? Nem tudni azt soha.

14. Áprilisban sokan jöttek a templomba, 28. A szomszéd kecske igencsak mekegõ,
Fábián Kati lett már az új vezetõ.József atya aranymisés áldását osztotta.

Tizenkét pap misézett az oltár körül, Szent Miklós lett a Központ neve,
Aznap a Jóisten velünk együtt örült. Fenntartója pedig a Váci Egyházmegye.

29. Szent lett már ez is, nem csak a Szövetség, Ahogy a cérna bebújik a tûbe,
Szenttel vagyunk tele, ez nem is lehet kétség. A polgárõr autó meglapul a fûbe.
Farsangkor a férfiak igencsak helytálltak, 44. Azt már az elején gondoltam magamba,
A bálon már megint nagy lóvét kaszáltak. A polgárõröknek kecske ugrott a katlanba.
30. A Férfiszövetség dísze a világnak, Az biztosan megérne egy rövidebb mesét,
Szentkútra a nyáron két naponta jártak. Honnan szerezték Zsoltiék a kecskét.
Minden zarándokot szeretettel vártak, 45. Hogy a focicsapatnál éppen mi a szitu,
Szentkúton sincs párja a marha gulyásnak. Nem tudhatja más csak a Golyán Pityu.
31. Jobb az ebéd, mint a tojásos frühstück, A pályán is vannak kisebb-nagyobb bakik,
Nyugdíjba ment már a megyei püspök. Lehet, hogy a Golyán már a pályán lakik?
Annak már csak az Isten a tudója, 46. Akkor lenne csak igazán komoly a szitu,
Mikorra lesz meg a püspök úr utódja. Ha végre valahára becsajozna Pityu.
32. Ugye már ahhoz nem is férhet kétség, Keressünk hát együtt menyecskét neki,
Nagyra nõtt minálunk a Férfiszövetség. Aki a fûnyírásban is besegít majd neki.
Ma már szinte mindenki a Facebookot nézi, 47. Az ifisták a második helyet érték el,
Az új püspököt a Szövetség intézi. Az elsõ helyet a ’novákiak vették el.
33. Úgy látszik, elfogyott a nagy lendület, Egy óvás miatt lett ez az eredmény,
Mi lesz veled Ifjúsági Egyesület? Nem búsulunk, ez is szép teljesítmény.
A kamra ajtaja a zajt nagyon ereszti, 48. Hosszú idõ után köszönt el Peti,
A tagok átlagéletkora harminc feletti. Munkáját a sok gyõztes meccs hirdeti.
34. Pedig fejlesztés van, az nem is kérdés, Az eddigi munkádat megköszönjük szépen,
Kész lett a kamrában már az infrafûtés. A további utadon segítsen az Isten.
Ez a cucc nem csak a meleget szállítja, 49. A focicsapatnak az semmit sem számít,
Ha elé állsz még a hajad is szárítja. Hogy a pályán újabb nyolc lámpa világít.
35. Lehet, hogy forrón eszik a kását, Jobbik eszemmel azt is fogom tudni,
Bablena Feri beadta a felmondását. hogy a reflektorok nem tudnak gólt rúgni.
Azt bizony nagyon nem szeretném meglátni, 50. A Szoci elõtt nem léptem gödörbe,
Hogy vezetõnek senki sem akar beállni. Majdnem beleestem a festékes vödörbe.
36. Másik klub is van nekünk a faluban, Nemrég néhány napra bezárták a boltot,
Oda sem jár a nép tömött sorokban. Kifestették végre a Szociális Boltot.
Ha másért nem is, azért látogathatod, 51. A bolt elõtt nemrég egy kocsi fékezett,
A Facebookról a képeket ki is válthatod. A Szociba pedig új hûtõ érkezett.
37. Lassan letelik az öt éve a Kobaknak, A madarak pedig azt is rebesgetik,
Az íkáesztével gyõzelmet aratnak. Hogy a Szocit hamarosan kívülrõl is festik.
Remélem a fõ profil nem szenvedett kárt, 52. Jó a rimóci lány ölelve-puszilva,
A környezet védelme kultúrává vált. Az idén a TSZ-ben rengeteg a szilva.
38. Nem vagyunk mi a galiba okozói, Idén a gyümölccsel igencsak jól állunk,
Ismét cserélõdtek a ház dolgozói. Rengeteg lekvárt és pálinkát csinálunk.
A rimóci zászlóban láthatod a kéket, 53. Egy idõ után egyszercsak azt vettük észre,
Feri után Kristóf is átadta a széket. Holecz Attila a lagzik felkapott zenésze.
39. Ágota ugyan mit gondolt magában, Azt hallottam múltkor kint a falu szélen,
Egyedül ülhet már az irodában. Lagzi-lagzi hátán majdnem minden héten.
A fiúk után nem kell már Szabika, 54. Házasodnak minálunk a fiatalok sorba,
Új munkatárs lett a Péter Gabica. Ki-ki étterembe, ki pedig sátorba.
40. Nem kell ide nekünk semmi handa-banda, Adjon a jó Isten nekik jobb világot,
Nem csügged, jól fújja még a Rezesbanda. Mézes heteket, sok-sok boldogságot.
Megbírkóztak õk sok énekkel és dallal, 55. Nem sorolom az összes gerle madarat
Tele van a Rezesbanda fiatallal. Mert Virág Kitti tavaly a versbõl kimaradt.
41. A Bandának mindnyájan jó szívvel kívánjuk, De azt mondom nekik, jöjjön hát a gólya,
Még sokáig büszkék lehessünk rájuk. Kerüljön elõ minden évben egy új pólya.
A Bandának prímást, esélyt a jövõnek, 56. A Szentkúti búcsún 78-an voltunk,
Megfoghatnánk Homokit rimóci võnek. Kicsik, nagyok, együtt zarándokoltunk.
42. Van nékem egy kutyám igen jó házõrzõ, Elfáradtunk, fájt a lábunk de megérte,
Most talán megújul a Hagyományõrzõ. A jó Isten segítségét kértük csak cserébe. 
Személyes problémákat tegyük most félre, 57. A Férfiszövetség gulyással várt minket,
Norbi és Piroska állhatnak az élre. Amelynek mindenki nagyon megörvendett.
43. Péter Zsolti így szólt, Zsuzsi szívem bocsi, Hazafele útra kicsit megcsappantunk,
Megérkezett az új zöld polgárõr kocsi. A kápolnától már nagy családdá váltunk.
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