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Indulás elõtt, mint lelkipásztor megáldottam a lobogókat, a Fogadalmi búcsú a kápolnánál
„hordozható Máriát”, a Máriás lányokat és minden jelenlévõt. Ezután 
következett a fogadalomtétel: „Urunk Jézus Krisztus  Te akartad  hogy Mária születésnapján
Édesanyád, a boldogságos Szûz Mária mindnyájunk Édesanyja legyen.  Szeptember 7-én emlékezetes, lélekemelõ búcsújárás volt a 
Mi ezt a ruhát az õ tiszteletére vettük magunkra  mert Mária gyermekei mintegy 4 km-es távolságban lévõ kápolnához. Sok-sok év után újra 
akarunk lenni.  Úgy akarunk élni  úgy akarunk szeretni  úgy akarjuk teljes ünnepi díszben és buzgósággal ünnepeltük meg Mária 
õrizni testünk és lelkünk tisztaságát  úgy akarunk imádkozni  Téged a Édesanyánk születésnapját. Már 1-2 héttel korábban elkezdtük az 
szentáldozásban gyakran szívünkbe fogadni, hogy Égi Édesanyánk elõkészületet. Elhatároztuk, hogy egy szép nagy lelki csokorral 
boldogan tekinthessen ránk  és így másoknak is jó példát adjunk az Õ köszöntjük Jézus Édesanyját. Elõzõ vasárnap a Mária-Társulattal 
tiszteletére. Ámen.”összejövetelt tartottunk. Beszéltem a jelenlévõ lelkes fiataloknak és 

Ezek után örömkönnyek között, Jézus áldásával indult a körmenet. hozzátartozóiknak szép hivatásukról: „Jézus legtökéletesebb követõje 
Csodálatos szép idõ volt. Az utat már szombaton járhatóvá tették, Édesanyja volt. Õ volt az, aki a legmagasztosabb küldetést töltötte be 
eldózerolták. Ez elõzõ esti esõzés elkerülte vidékünket. Mennyei Atyánk azáltal, hogy Jézust befogadta testébe és lelkébe. Így Jézust adta a 
áldása volt rajtunk. A hívõk közössége nagy áhítattal, a harmonikások világnak. Mária nagyon boldog volt ebben a hivatásában, bár sok-sok 
és a fúvós zenekar kíséretével énekelve zarándokolt a kápolnához.megpróbáltatásban volt része. De bensõséges Isten-kapcsolata, Jézus 

A nagy létszámú közösség, mint egy nagy színes csokor vonult, szavai és élete mindig tovább segített élete útján. Mint lelkünk 
hogy köszönthesse Jézus Édesanyját, Máriát születésnapján. Édesanyja ezt szeretné segíteni a mi életünkben is. Nekünk is mondja: 
Megköszöntük több mint 1000 éves keresztségünket. Megköszöntük a akarsz Jézus követõje lenni? Szeretnéd, hogy Õ éljen benned? Szeretnél 
gondviselõ Istennek Szent István királyunkat, aki a keresztény az Õ szívével szeretni, az Õ szemével látni? Szeretnéd Õt adni a világnak, 
nemzetek között elsõnek ajánlotta országát Mária oltalmába. környezetednek? Ebben a szép küldetésben Édesanyád akarok lenni. 
Megköszöntük a több nagyszerû vezetõnket, köztük Szent Lászlót, Fedezd fel mindenben Isten vezetését, örömmel mondj „Igen-t”, mint 
Hunyadi Jánost, Zrínyi Miklóst, Rákóczi Ferencet és sokan másokat, ahogy én tettem. Légy hû a kis dolgokban. Szolgálj az Õ csendes, 
akik Máriás lobogók alatt küzdöttek népünk szabadságáért, feltûnés nélküli szeretetével. Így teljesíteni fogod földi küldetésedet és 
keresztségéért. Népünk Jézus, Mária nevével az ajkán dolgozott és vívta életpéldáddal másokat is erre segítesz. Földi életed végén szívemre 
küzdelmeit. Szinte történelmi csoda, hogy még itt élhetünk a „népek foglak ölelni és boldogan mutatlak be Fiamnak, Jézusnak.”
országútján”, a Kárpát-medencében. Az elmúlt évszázad szörnyûségei A templomi megbeszélés után egy kis küldöttség elment az éppen 
ellenére itt élünk magyarként és sokan keresztényként. Énekelhetjük a ülésezõ képviselõ-testülethez. Beszámoltak a templomi találkozóról és 
szebbnél szebb Mária énekeket és imádkozhatjuk himnuszunkat.azt is mondták, hogy ebben a szellemben további összejöveteleket is 

Az ünnepi szentmise után hasonló áhítattal vonultunk vissza szerveznek. Elmondták, hogy nagyon boldogok, hogy sok-sok év után 
templomunkba. Úr Jézus áldásával tértünk haza otthonainkba. Az újra együtt ünnepelhetnek a közösséggel. 
egész falut áthatotta e békés, lelkes, buzgó búcsújárás. Szent Bernát Következõ héten többen szentgyónással is készültek a hívek, fiatalok és 
köszönõ szavaival szeretném befejezni beszámolómat: „Szûzanyánk, idõsek egyaránt. Vasárnap (szeptember 7.) reggelen mindenki sürgött-
Mária! Sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál forgott, sokan részt vettek az elõkészületben. Feldíszítették a „hordozható 
volna, aki segítségért hozzád folyamodott. Ezért bízvást kérjük Máriát”, elõkészítették a lobogókat, a kápolnához szállították a 
közbenjárásodat Szent Fiadnál, hogy mi is elnyerhessük tetszését és szentmiséhez szükséges kellékeket, padokat, székeket. Így érkezett el 
azt, hogy személyesen köszönthessünk nemcsak itt a földön, de még az indulás ideje. Együtt volt a fúvós zenekar, néhányan a harmonikások 
inkább a mennyben! Ámen.”                 József atyaközül is, együtt a díszesen felöltözött kicsik, fiatalok, felnõttek.

7. forduló: Rimóc – Nõtincs 1-5 (0-3)
Rimóc, 70 nézõ, vezette: Baranyi G. (Varga G.,Kuzinka B.)
Rimóc:Csampa – Váradi, Bangó N. (Hupcsik), Mócsány, Velki – Rácz, 
Ajtai, Laczkó, Bangó R. – Vincze, Kuris           Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Bangó R. ill., Schwarcz (2), Krajcsek, Hugyecz (2)
Sárga lap: Rácz, Hupcsik, ill., Schwarcz, Németh
A vendégek az elsõ félidõben eldöntötték a három pont sorsát, a rimóciak 
végig küzdötték a mérkõzést aminek egy gól lett az eredménye.
Vincze Benjámin (Rimóc csapatkapitánya): Az ellenfél magassági 
fölényben volt, az eredmény pedig túlzott. Gratulálok a Nõtincsnek.
Eõry Tibor: Végig sportszerû mérkõzésen az elején kihasználtuk a 
lehetõségeinket, ezzel el is döntöttük a mérkõzést kimenetelét. Csak az volt a 
kérdés, hogy milyen arányban hozzuk a mérkõzést. Gratulálok az 
ellenfélnek, az utolsó percig nem adták fel és küzdöttek a szépítésért, amit 
sikerült megszerezniük. Remélem, hogy a leszálló völgynek vége és a csapat 
visszanyeri régi önbizalmát. Gratulálok a csapatomnak a gyõzelemhez.

IFJÚSÁGI CSAPAT MÉRKÕZÉSEI
3. forduló: Rimóc szabadnapos

4. forduló: Rimóc - Somos 5 -1 (3-1)
Rimóc:Erdõs Gábor, Percze Kristóf (Rácz Adrián), Szeles László, 
Csizmadia Bálint, Kõmûves Tamás (Csík Dávid), Csík Csaba (Bada 
Norbert), Oláh Ákos (Szoldatics Dávid), Csík Rómeó, Percze Roland, 
Oláh Bence (Szoldatics Milán), Balázs Gergõ,
Gól: Balázs Gergõ 2, Kõmûves Tamás, Oláh Bence, Csík Rómeó
Sárga lap: Csizmadia Bálint, Szeles László, Csík Csaba, Oláh Ákos, 
Percze Roland, Szoldatics Milán  Jók: egész csapat
Egy kihagyott hétvége után ismét pályára léphettünk. Tartottam attól, 
hogy a csapat elveszíti lendületét, de ez szerencsére nem így történt. 
Minden a megbeszéltek és az elvárásaink szerint történt. Az egész 
mérkõzésen remekül helyt álló védelem már az elején bebizonyította, 
hogy nehéz lesz rajtuk áttörni, s ez szerencsére nem is nagyon sikerült. 
Szép támadásvezetések, közönségszórakoztató játékkal megérdemelt 
gyõzelmet aratott a csapat.
5. forduló: Rimóc szabadnapos

6. forduló: Héhalom - Rimóc 0 - 5 (0-3)
Rimóc:Janusek Dániel, Percze Kristóf, Rácz Adrián, Szeles László, 
Csizmadia Bálint, Kõmûves Tamás , Csík Csaba, Oláh Ákos, Csík 
Rómeó(Puszta Erik), Szoldatics Milán (Bada Norbert), Balázs 
Gergõ(Hegedûs Balázs)   Gól: Balázs Gergõ, Rácz Adrián, Szeles László, 
Bada Norbert, Csík Csaba     Sárga lap: Csík Csaba      Jók: Egész csapat
Már az elsõ percben sikerült megszereznünk a vezetést Balázs Gergõ 
remek kiugrásának köszönhetõen, bár utána kicsit visszafogottabb lett a 
játék. A 35 percben a remek formában lévõ Balázs Gergõt sérülés miatt le 
kellett cserélnem. Kicsit erõlködött játékkal sikerült még további gólokat 
rúgnunk. Nem teljesen voltam elégedett a játékkal, de a 3 pont megvan. 
Balázs Gergõ sérülése szerencsére nem súlyos, Jobbulást neki!

7. forduló: Rimóc - Nõtincs 2 - 0 (1-0)
Rimóc:Janusek Dániel, Percze Kristóf, Rácz Adrián, Szeles László, 
Csizmadia Bálint, Kõmûves Tamás (Szoldatics Dávid), Csík Csaba 
(Bene Richárd), Oláh Ákos (Puszta Erik), Oláh Bence (Bada Norbert), 
Hegedûs Balázs (Szoldatics Milán), Percze Roland (Kormány Richárd)
Gól: Rácz Adrián, Szoldatics Milán        Piros lap: Kormány Richárd
Jók: Rácz Adrián, Csizmadia Bálint, Bada Norbert
Ismételten már az elsõ percben megszereztük a vezetést, de ezt 
követõen kicsit bunkerfociba fordult át a mérkõzés. A 30. percben Oláh 
Bencét sérülés miatt le kellett cserélni. Az emberhiányban játszó 
vendégcsapat folyamatosan próbált támadásokat vezetni, de a védelem 
ismételten nem tudták átjátszani. Mi is próbálkoztunk kapura 
lövéssekkel, de a remeg formában lévõ kapus nagy bravúrok árán 
megakadályozta a csapatot a góltól. A második félidõben B. Norbent 
remek kiugrása után önzetlenül gurította át a labdát az érkezõ Milán elé, 
aki meg is szerezte a csapatnak a második gólt.
Oláh Bence sérülése zúzódás, Jobbulást neki!!                  Laczkó Péter

SERDÜLÕ CSAPAT MÉRKÕZÉSEI
1. forduló: 2014. 09. 12. Rimóc - Héhalom 8-0 (5-0)

Rimóc: Puszta E. - Mócsány P., Jusztin M., Sporner A., Szoldatics D.-  
Kurucz L., Rácz A., Laczkó D. (Rácz M.), Szoldatics M. - Csík D., Bangó R.
Gól: Rácz A., Szoldatics M (2), Csík D. (3), Bangó R. (2)

2.forduló: 2014. 09. 19. Berkenye - Rimóc: 2-4 (0-3)
Rimóc: Puszta E. - Mócsány P., Sporner A., Jusztin M., Szoldatics D.-  
Hegedûs B. (Laczkó D.), Kurucz L., Szoldatics M., Bangó R. (Rácz M.)-  
Rácz A., Csík D. (Bada K.))                             Gól: Rácz A. (3), Bangó R.

3. forduló: 2014. 09. 27. Nõtincs - Rimóc 0-4 (0-1)
Rimóc: Puszta E.- Mócsány P., Jusztin M., Sporner A., Szoldatics D.-  
Hegedûs B., Kurucz L., Szoldatics M., Bangó R. (Laczkó D.) - Rácz A., 
Csík D.      Gól: Kurucz L., Rácz A. (2), Csík D.       Sárga lap: Jusztin M.

U14-ES SERDÜLÕ CSAPAT MÉRKÕZÉSEI
1. forduló: 2014. 09. 09. Rimóc szabadnapos

2. forduló: 2014. 09. 18. Rimóc - Szendehely 7-2 (5-0)
Rimóc: Bangó D. - Kurucz L.,Balázs L., Bangó D. - Bangó R., Laczkó 
M., Balázs A. - MócsányP., Rácz M.
Gól: Balázs L., Kurucz L. (4), Laczkó M. (2)      Sárga lap: Laczkó M.

3. forduló: 2014. 09. 23.Rimóc - Palotás 4-2 (1-1)
Rimóc:Bangó D. - Kurucz L., Mócsány P., Laczkó M. - Balázs L., Rácz 
M., Bangó R. - Bangó D. (Bada N. II), Balázs A. (Bada N. I)
Gól:Kurucz L. (2), Balázs L., Rácz M.

4. forduló: 2014. 09. 30. Nõtincs - Rimóc 4-7 (2-2)
Rimóc: Bangó D. - Mócsány P., Balázs A., Oláh D. (Bada N. I.) - Kurucz 
L., Bangó D., Bangó R. - Laczkó M., Balázs L.
Gól: Balázs L. (4), Bangó R. (2), Balázs A.
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A felnõtt bajnokság állása:
1. Somos 7 5 2 0 18 -8 17
2. Karancslapujtõ 7 5 1 1 20 -7 16
3. Nõtincs 7 4 2 1 21 -5 14
4. Érsekvadkert 7 4 2 1 13 -5 14
5. Balassagyarmat 7 3 3 1 12 -6 12
6. Nagybátony 6 3 2 1 12 -4 11
7. Pásztó 7 3 2 2 13 -10 11
8. Cered 7 3 0 4 16 -15   9
9. Szécsény 7 2 2 3 14 -12   8
10. Mátranovák 7 2 1 4 16 -19   7
11. Berkenye 6 2 1 3 8 -12   7
12. Rimóc 7 2 0 5 15 -21   6
13. Héhalom 7 1 0 6 12 -22   3
14. Palotás 7 0 0 7 1 -45   0

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Érsekvadkert 6 5 0 1 26- 3 15
2. Nagybátony 5 5 0 0 22- 1 15

3. Rimóc 5 5 0 0 22- 4 15
4. Karancslapujtõ 6 4 0 2 18- 10 12
5. Szécsény 6 4 0 2 17- 13 12
6. Somos 5 3 0 2 25- 8   9
7. Nõtincs 5 2 0 3 11- 9   6
8. Mátranovák 6 2 0 4 6 - 12   6
9. Palotás 7 1 1 5 3 - 30   4
10. Berkenye 6 1 0 5 15- 26   3
11. Cered 6 1 0 5 4 - 37   3
12. Héhalom 5 0 1 4 2 - 18   1

A serdülõ bajnokság

(nyugati csoport) állása:

1. Rimóc 3 3 0 0 16 - 2 9
2. Szécsény 2 2 0 0 11 - 1 3
3. Berkenye 3 2 0 1 10 - 6 6
4. Érsekvadkert 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Héhalom 2 1 0 1 6 - 10 3
6. Vanyarc 3 1 0 2 7 - 14 3
7. Palotás 2 0 0 2 1 - 7 0
8. Buják 2 0 0 2 0 - 6 0
9. Nõtincs 2 0 0 2 2 - 10 0

Az U14-es bajnokság (nyugati csoport) állása:
1. BSE Palóc Farkasok II. 4 3 0 1 19 -14 9
2. Rimóc 3 3 0 0 18 -8 9
3. BSE Palóc Farkasok I. 4 3 0 1 10 -2 9
4. Szécsény 2 2 0 0 20 -2 6
5. Szendehely 3 2 0 1 21 -13 6
6. Héhalom 3 2 0 1 5 -4 6
7. Érsekvadkert 3 1 0 2 10 -10 3
8. Buják 3 1 0 2 6 -20 3
9. Palotás 2 0 0 2 2 -7 0
10. Nõtincs 4 0 0 4 10 -23 0
11. Diósjenõ 3 0 0 3 2 -29 0

U14-es labdarúgó bajnokság (nyugati csoport) további õszi
fordulói:

  5. 2014. 10. 07. kedd 15:30 Rimóc - Szécsény
  6. 2014. 10. 14. kedd 15:30 Érsekvadkert - Rimóc
  7. 2014. 10. 21. kedd 15:30 Rimóc - Héhalom
  8. 2014. 10. 28. kedd 15:30 Diósjenõ - Rimóc
  9. 2014. 10. 30. csütörtök 15:30 Rimóc - BSE Palóc Farkasok II.
10. 2014. 11. 04. kedd 14:30 BSE Palóc Farkasok I. - Rimóc
11. 2014. 11. 11. kedd 14:30 Rimóc - Buják
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RIMÓCI SP   RTHÍREK
Utánpótlás csapataink remekelnek, míg felnõtt 

csapatunk változó teljesítményt nyújt a bajnokságban
4. forduló: Rimóc – Somos 1-2 (1-2)

Rimóc, 120 nézõ, vezette: Molnár T. (Berki A., Lovasi A.)
Rimóc:Csampa – Laczkó, Kuris, Váradi, Mócsány – Velki (Vincze), 
Hupcsik (Árva), Ajtai, Rácz – Molnár, Bangó R. (Kormány R.)
Edzõ: Sebestyén Szilárd                          Gól: Molnár, ill. Balázs, Jónás
Sárga lap: Rácz, ill. Vámos, Szilágyi  Jók:Kuris, Rácz, Molnár, Mócsány
Küzdelmes mérkõzésen a vendég csapat már az elsõ félidõben vezetést 
szerzett, amit második félidei hazai támadások sem tudtak megváltoztatni.
Sebestyén Szilárd: Óriási játékvezetõi tévedés elvette az esélyt, hogy 
legalább pontot tudjunk szerezni. Nagyot küzdöttünk, akartunk, 
hajtottunk, de sajnos nem lett meg a gyümölcse.
Palaticzky Szabolcs: Két dologgal is meg kellett küzdenünk a mai 
napon, az ellenfél defenzív játékával, illetve a pálya minõségével. 
Maradt bennem jó néhány megválaszolatlan kérdés. Többek között 
hiányzik a játékunkból az ötletesség, kreativitás, váratlan megoldások 
lehetõsége, a jövõben mindenképpen szeretnénk ezen javítani. 
Gratulálok a csapatomnak a megszerzett három bajnoki ponthoz.

5. forduló: Pásztó-Rimóc 2-1 (0-1)
Pásztó, vezette: Gordos Á. (Lukács L., Lovasi J.)
Rimóc: Csampa M. – Mócsány R., Váradi G., Kuris P., Velki G. – Ajtai R. 
(Hupcsik M.), Árva R., Rácz I., Laczkó Zs. - Bangó R., Vincze B. 
(Csizmadia B.), Vezetõedzõ: Sebestyén Szilárd. Edzõ: Sebestyén Szilárd       
Gól:Komáromi P., Ráduly Á. ill. Bangó R.     Sárga lap:Miczki M., 
Komáromi P., Csépe I. ill. Rácz I., Árva R., Mócsány R.
Az elsõ félidõben a hazaiak irányították a játékot, mégis a rimóciak kerültek 
elõnybe egy gyors kontrát követõen. A folytatásban a vendégek többször is 
lezárhatták volna a találkozót, de elszórakozták lehetõségeiket. A vérszemet 
kapó pásztóiak Komáromi szabadrúgásgóljával elõbb egyenlítettek, 
majd a 91. percben egy kapu elõtti kavarodás után Ráduly szolgáltatta a 
slusszpoént, így három ponthoz juttatva csapatát.
Nagy Tamás: Egy kiegyenlített mérkõzésen szerencsés gyõzelmet 
arattunk. Sokat tettünk érte, ezért gratulálok a fiúknak, de ma a reális 
eredmény az x lett volna.
Váradi Gábor (játékos): Egy megnyert mérkõzést engedtünk ki a 
kezünkbõl. Ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni. Sajnálom 
azokat, akik mindet megtettek a mai mérkõzésen és becsülettel 
készültek a meccsre. Egy-két ember elgondolkodhatna, hogy mit jelent 
egy mérkõzés. Nem hisztizni kéne, hanem bizonyítani. További sok 
sikert a pásztói csapatnak és Szõllõsi barátomnak.

6. forduló: Héhalom-Rimóc 2-7 (1-2)
Héhalom, vezette: Pap I. (Béres K., Szász K.)
Rimóc: Csampa M. - Bangó N., Váradi G., Kuris P., Mócsány R. - 
Laczkó Zs., Rácz I., Huppcsik M., Molnár G. - Vincze B., Bangó R. 
(Bablena Cs.)     Edzõ: Sebestyén Szilárd   Gól: Fekete T., Babusa A. 
ill. Laczkó Zs., Bangó R., Vincze B., Váradi G., Molnár G.
Sárga lap:Mladoniczki D., Zsiga T., Juhász J. ill. Bangó N., Hupcsik M.
Nem mindennapi vasárnap délutánt zártak a jó helyzetkihasználást 
produkáló rimóciak. A remek napot kifogó vendégek ellen még 2-0-s 
hátrányból felálltak a padlóról és egyenlíteni tudtak a Szilágyi Albert 
távollétében Farkas Ferenc irányította hazaiak, de a látogatók ezt követõen 
is képesek voltak újítani és gyors támadásaikkal rendbe nehéz helyzetbe 
hozták az ellenfél védelmét. A kitámadó héhalmiak végül meglepõen 
sima vereségbe szaladtak bele a jó játékot bemutató riválissal szemben.
Bakos József (szakosztályvezetõ): A mai mérkõzésen a rimóciak 
minden téren felülmúlták a héhalmi csapatot: mind akaratban, mind 
mentálisan. Sajnos minden egyes futballistámnak el kellene 
gondolkodnia, hogy edzésekkel mit tudnánk teljesíteni, de edzések 
nélkül még a megye 3-ban sem lehet jó eredményt elérni, nemhogy a 
Megye I. osztályában. Eredményt csak akkor lehet várni, ha teszünk is 
érte. A Rimóc teljesen megérdemelten vitte el a 3 pontot.
Sebestyén Szilárd: Ha múlt héten ilyen hatékonyan használjuk ki a 
helyzeteinket, akkor most nem 6, hanem 9 pontunk lenne. A mai 
gyõzelmünk teljesen megérdemelt. Gratulálok a csapatnak, jól játszva 
sokat tettünk a mai gyõzelemért. Aki nem látta a pásztói és a mostani 
meccset, az nem hinné el, hogy a két mérkõzésen akár 15 gólt is 
rúghattunk volna. Ha a helyzeteink kihasználásán javítanánk, akkor 
nagyobb sikereket is elérhetnénk. Ezt a gyõzelmet a helyén kell kezelni 
és minél több pontot kell gyûjteni a további mérkõzéseken!

??? (Kérdõjel Hobbi Egyesület)
A Kérdõjel Hobbi Egyesület megkérdezte Eleket:
? : Szereted a telet?
Elek: Szeretem, szeretem, szeretem.
? : Miért?
Elek: Mert otthon egyedül lehetek,
TVben sok érdekeset nézhetek,
A gépem elõtt szabadon élhetek.

Tisztelt Hölgyem/Uram, illetve Fiúk/Lányok!
Ha Ön többre vágyik, mint Elek, akkor regisztráljon a 

kerdojel.infon (a Kérdõjel Hobbi Egyesület új oldalán)!
Ha itt megjelöli az Önt érdeklõ hobbi témakört, értesítést kaphat 

arról, hogy lakhelyéhez közel kik, hol, mikor foglalkoznak hasonló 
 a mindennapi gondokat elfelejtve 

Önt is érdeklõ kellemes feltöltõdést adó hobbival.
Ha az újságban található kérdõívet kitöltve visszahozzák az 

IKSzTbe, akkor ajándékot kapnak, és a kerdojel.info oldalra is 
segítjük a regisztrációt.

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött arról, 
hogy ebben az évben is meghirdeti az „A” és „B” típusú Bursa 
Hungarica szociális ösztöndíj pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 7.
A pályázat rögzítése a tavalyi évhez hasonlóan csakis elektronikus 
úton lehetséges. A pályázatot benyújtani kívánó hallgatók az EPER-
Bursa rendszerbe történõ regisztrációt követõen a pályázati felületen 
tölthetik ki az ûrlapot, amelyet nyomtatást és aláírást követõen 
nyújthatnak be az önkormányzathoz a kötelezõ mellékletekkel együtt.
Azok a pályázók, akik tavaly már regisztráltak a rendszerbe, a 
meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe.
A rendszerben nem rögzített, de az önkormányzathoz beadott 
pályázatok nem vehetnek részt az elbírálásban.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos tájékoztatók elérhetõek az 
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ honlapján, illetve felvilágosítás 
kérhetõ a polgármesteri hivatalban.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Egri Régióközpontja értesíti tisztelt fogyasztóit, 
hogy üzemzavar megelõzés miatt az alábbi helyen és idõpontban

RIMÓC KÖZSÉG EGÉSZ TERÜLETÉN
ÁRAMSZÜNETET TART:

- 2014. október 15-én, szerdán 8.00-tól 16.00-ig
- 2014. október 16-án, csütörtökön 8.00-tól 16.00-ig
- 2014. október 17-én, pénteken 8.00-tól 16.00-ig
- 2014. október 20-án, hétfõn 8.00-tól 16.00-ig
- 2014. október 21-én, kedden 8.00-tól 16.00-ig
- 2014. november 3-án, hétfõn 8.00-tól 16.00-ig
- 2014. november 5-én, szerdán 8.00-tól 16.00-ig
- 2014. november 6-án, csütörtökön 8.00-tól 16.00-ig

Továbbá felhívják a lakosság figyelmét, hogy ha a
munkálatokat a jelzett idõpont elõtt befejezik, a hálózatot

elõzetes értesítés nélkül visszakapcsolják.

BESZKID ANDOR - független polgármester jelölt: Kedves Rimóciak!
Az itt lakók bizalmából immár 24 év óta szolgálhatom a falunkat 
polgármesterként. Rengeteget változott településünk ez alatt az idõ alatt. 
Töretlenül épült, szépült, gyarapodott, gazdagodott, úgy, hogy közben 
nem adósodtunk el. A hasonló nagyságú településekhez mérten több 
szolgáltatást nyújtó, helyben mûködõ intézménnyel és több 
munkahellyel rendelkezünk, elõsegítve ezzel is az itt lakók, közöttük a 
fiatalok megélhetését, helyben maradását. A fejlesztési elképzeléseink 
kidolgozását, pályázataink menedzselését a rimóci fiatalokra bízzuk, 
elkötelezetté téve õket a fejlesztés, illetve a falu iránt. A térség egyik 
meghatározó településévé váltunk. Ez annak köszönhetõ, hogy az elmúlt 
években mindig és mindenekelõtt a település érdekeit szem elõtt tartva 
végeztük munkánkat, ki-ki a saját posztján, beosztásában. A mindenkori 
képviselõ-testület döntéseit a józanság, megfontoltság, a faluért érzett 
felelõsség és elkötelezettség vezérelte. A fentiek azonban nem jelentik 
azt, hogy hátradõlhetünk, megpihenhetünk. Rengeteg még a tennivaló.
Az önkormányzati rendszer ezekben az években teljes átalakuláson 
megy keresztül. A megváltozott finanszírozási és jogi környezet komoly 
kihívások elé állítja még a tapasztalt településvezetõket is. 
Ami még ennél is nagyobb kihívás, az a település társadalmának 
átalakulása. Ennek a jövõnket alapvetõen befolyásoló kérdésnek az 
okos, megfontolt, bölcs, emberi megoldására van szükség, Rimócért, 
magunkért, gyermekeinkért.
Eddig megszerzett tudásom és tapasztalatom ajánlom most a jövõbeni 
feladatok eredményes és hatékony megoldása érdekében. Ezért a faluért 
dolgozok és élek az év 365 napján.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, ígérem, hogy a jövõben is ezzel 
az elkötelezettséggel fogom falunkat, az itt élõk boldogulását szolgálni. 
Széchenyi Istvánnal együtt vallom: „Akkor élsz, ha másokért élsz!”Rimóc a II. Palóc Világtalálkozón

2014.08.08. és 10. között rendezték meg a II. Palóc Világ-
találkozót Gyöngyösön. A háromnapos rendezvényre meg-
hívást kaptak Heves és Nógrád megye, a Felvidék és a 
Vajdaság palóc településeinek legjelesebb képviselõi. A 
rendezvényen Rimóc is képviseltette magát.
A világtalálkozó legfõbb célja a szervezõk szerint, hogy 
lehetõséget teremtsenek az itthon élõ és a palóc helységekbõl 
elszármazottak találkozására. Fontos, hogy jelképezze a 
palócok összefogását, módot adjon arra, hogy minél többen 
megismerjék a palóc hagyományokat.
Szombaton és vasárnap palóc kiállítások, népi kézmûves 
szakmák bemutatója, mûhelyek, palóc galéria, vásár és számos 
kulturális program, valamint gasztronómiai és divatbemutató 
várta a Gyöngyösre látogatókat. A ferences rendház udvarán 
berendezett úgynevezett Palóc Portán autentikus sátorban 
mutatkozhatott be minden meghívott település.
(Forrás: http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-mult-a-jelenben-
is-el-566691)

Pintérné Kanyó Judit, Varsány
és Beszkid Andor, Rimóc polgármestere

Egyházközség hirdetése
Október 1-jén este ½ 6 órakor kezdõdnek a rózsafüzéres esték 

vasárnap du. 3 órakor litánia, rózsafüzér.

Október 4-én (szombat) Nagymarosi Gyermek-Ifjúsági Találkozó.
Reggel 7 órakor indul az autóbusz a Szécsényi úti iskola elõl.

Október 11-én (szombat) egyházközségi zarándoklat, kirándulás 
Budapesten a sziklakápolnában szentmise, Máriaremetén 

ünnepélyes keresztút hazánkért, majd kirándulás a Pilis hegységben.
Indulás reggel 6 órakor a Szécsényi úti iskola elõl.

Október 19-én (vasárnap) de. 11 órakor
Bese Gergõ atya misézik és újmisés áldást ad.

Október 23-án nemzeti ünnep alkalmával este
½ 6 órakor ünnepi szentmise és imádkozás hazánkért.

BABLENA FERENC - független polgármester jelölt:
Rimóciak mindenhol vannak. Szeretjük ezt a mondást, valami nagyot 
mond a településrõl, talán olyat, hogy a rimóciak bárhol megállják a 
helyüket, akárhová vetõdnek. Az okát is tudjuk, hogy miért vannak 
rimóciak mindenfelé, mert a környéken már nem nagyon akadt munka, 
ezért eljárnak máshová dolgozni, tanulni, élni. Így fordul ellenünk egyik 
legtöbbször hangoztatott jellemzõnk. Mindenhol van már rimóci, lassan 
csak éppen Rimócon nem lesz. Aki itt él látja a legnagyobb problémákat. 
Az egyre több eladó házat, magányosan élõ idõseket, és aki itt lakik, az 
sem itt dolgozik, nem itt tanul. Persze vannak még kitartóak, akik 
próbálkoznak, tesznek azért, hogy itt helyben legyen esélyük 
boldogulni, nekik elismerés jár. A többségnek viszont nincs lehetõsége, 
képessége, alapja erre. Szépül a falu, sok dolog valósul meg, ami mind 
becsülendõ és tovább fejlesztendõ, de talán ideje van máshogyan is 
építeni a falut. A problémákat mindenki látja, és nem csak a valódi 
munkahelyek hiányát. A képviselõ-testületi üléseken, amiken eddig 
részt vettem, sajnos leginkább azt szûrtem le, hogy nagyon gyakran 
születtek olyan ötletek, javaslatok a képviselõktõl is, amikkel többet el 
lehetne érni a félmegoldásoknál, azonban ezeket általában csitítgatások-
kal és türelemre intéssel mindig leszavazták. Lehet, hogy már nincs idõ 
türelemmel várni. Ígérni nem ígérhetek semmit, mint ahogy más sem 
teheti, a politika egyik legnagyobb bûne a kampány és az ígéret, amivel 
elhitetnek az emberekkel bármit. Én nem ígérek semmit, csak annyit 
mondok: bizonyos dolgokat máshogy látok. Úgy érzem, sokan 
gondolkodnak úgy, ahogy én, és ahogy gondolkodunk, úgy kell 
cselekedni is. Kérem Önöktõl, olvasóktól ezért elsõsorban azt, hogy a 
még itt tenni akaró fiatalokat támogassák a választásokon!
Magamról: valamiért szeretem Rimócot, pedig nem ide születtem, 
Varsányból költöztünk ide 20 éve, de szüleimet tekintve is rimóci vagyok. 
Szécsénybe jártam iskolába, érettségit is a Kõrösiben szereztem. Iskolás 
korom óta ministráltam, lobogót vittem, majd Máriás voltam Varsányban, 
aztán Rimócon. Még 14 évesen felvételiztem a budapesti kántorképzõbe, 
amit Vácon fejeztem be, és már 8 éve vagyok Zagyvapálfalván és Vizsláson 
kántor. Rimócon 2006 óta dolgozok megszakításokkal, mint klubos, IT-
mentor és most, mint IKSzT munkatárs, többször hagytam ott más 
lehetõségeket, hogy itt dolgozhassak. Érettségi óta számítástechnikai 
programozó, IT-mentor és CNC-forgácsoló OKJ-s végzettségeket 
szereztem, valamint más tanfolyamokat (kommunikációs, közösségi 
animátor, angol) is elvégeztem. Feleségem van, akivel elsõ gyerekünket 
várjuk. A Rimóci Ifjúsági Egyesületnek a 2009-es alakulása óta vagyok 
az elnöke. Szabadidõmben szívesen zenélek, olvasok, faragok, szeretem 
a filmeket, valamint a szalonsportokat.

POLGÁRMESTER-JELÖLTEKÜlésterembõl

Októberben két alkalommal is ülésezett képviselõ-testületünk. 
Elsõ alkalommal 10-én gyülekeztek a képviselõk, hogy 
megtárgyalják a tervezett napirendeket. 

Miután lezajlott a sportcsarnokunk energia-hatékonysági 
fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás, a képviselõ-testület 
jóváhagyta annak eredményét, így beadhatóvá vált a pályázat a 
beruházás megvalósítása érdekében. Ezt követõen a 2014. évi elsõ 
féléves gazdálkodásról szóló beszámolót tárgyalták meg és 
fogadták el a képviselõk. Egyhangúlag döntött a testület a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázatban való részvételünk folytatásáról, 
így a felsõfokú tanulmányokat folytató rimóci fiataloknak ismét 
van lehetõsége rendszeres támogatáshoz jutni.

Egyebekben a választásban résztvevõ bizottsági tagokra 
érkezett javaslatokat hagyta jóvá a testület, majd zárt ülésen 
folytatódott az ülés.

25-én rendkívüli ülésre került sor. Elsõként a sportcsarnok 
felújítására beadandó pályázat végleges költségvetésének 
jóváhagyására került sor, majd a közvilágítási hálózat moderni-
zálását célzó pályázat kidolgozását és elkészítését hagyta jóvá a 
testület. Két lakáshoz jutási kérelem is szerepelt a napirenden. A 
képviselõk - eltérõ mértékben ugyan, de - mindkét kérelmezõt 
támogatták.                                            Beszkid Andor polgármester
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Gólyahír:

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

V V
Mócsány Béláné

1937-2014
Nagykert út 14.

   PECZE DEZSÕ
                       és

  NÉMETH IRÉN

     1964. október 24.

 50. házassági évfordulóra

E két szív régóta egymásért dobog,
e két kar 50 éve egymásba fonódott.
Jóban, rosszban kitartottatok,
egymás felé õszinték maradtatok.
Ha valaki megkérdezné tõlem mi az igaz szerelem?
Annyit mondanék: nézzen rátok s megérti teljesen.
Ti ketten egymás részei vagytok, 50 éve egymáshoz tartoztok.
A bánatban egymásnak vigaszt nyújtottatok,
örömben együtt vigadtatok.
Bár az élet sok akadályt gördített elétek,
szerelmetekkel mindet legyõztétek.
Életet adtatok két leánynak,
akik apáinkkal életet adtak nekünk unokáknak.
Az élet bármerre is sodor minket,
mindig szeretni fogunk titeket.
Ezért csak egyet kérünk legyetek nagyon boldogok,
amíg csak lehet.

Gratulálunk 50. házassági évfordulójuk alkalmából!
Gyermekei és unokái

2014. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS JELÖLTJEI

GOLOPI KÁROLY - független képviselõ-jelölt:
A választók aláírásukkal biztattak, hogy az elõzõ ciklusokhoz 
hasonlóan az idei választáson is induljak képviselõ jelöltként. 
Természetesen amennyiben bizalmat kapok, folytatom képviselõi 
munkámat.

DÉSKA SZABOLCS GERGELY - független képviselõ-jelölt: 

KISS JÁNOS - független képviselõ-jelölt:
Egy olyan faluszerkezet létrehozásában kívánok részt venni, ami 
nagy számban képes megtartani a lakosságot. A rimóci föld többre 
képes, vannak még lehetõségeink. A kiszolgáltatottság elkerülése 
végett saját vízellátást és energiatermelést tartok fontosnak. 
Szorgalmazom egy olyan részletes mûszaki terv megalkotását ami 
tartalmazza: a napi feladatokat, a TMK-munkálatokat, a 
fejlesztéseket, a napi dokumentációt, a lakosságra háruló 
feladatokat, ennek a költségvetéssel egy idõben kell elkészülni.
Ami leginkább foglalkoztat az az, hogy két, egymástól eltérõ 
identitású nép lakja a települést, ugyan azokkal a problémákkal 
/munkanélküliség, pénztelenség/, mégis az identitásbeli különbsé-
gek napi szinten okoznak problémát.Ezeknek a problémáknak a 
megoldását tartom elsõdlegesnek.

PALUCH NORBERT - független képviselõ-jelölt:
õ

û
õ

õ õ

õ
û õ

képviselõ-jelölt:

Születésem óta Rimócon élek, és itt is szeretném leélni az életemet a 
családommal együtt. Szeretem ezt a falut és szívemen viselem a 
sorsát, ezért szeretnék tenni azért, hogy minél élhetõbb, 
biztonságosabb és fejlettebb legyen. Távol álljon tõlem, hogy 
mindenfélét ígérjek, amit aztán nem tudok majd betartani, de egyben 
biztos vagyok, ha bizalmat szavaznak nekem, akkor lehetõségeim-
hez mérten a falu és lakóinak érdekeit szem elõtt tartva fogom 
döntéseimet meghozni. Bárkit szívesen meghallgatok. Tapasztalata-
im szerint, mindenkinek van véleménye, vannak használható ötletei 
és persze problémai is a faluval kapcsolatban, én õket szeretném 
képviselni, azokat, akik nem mindennap hallatják a hangjukat, 
hanem csak egymás közt beszélik meg az õket érintõ dolgokat. 
Fontosnak tartom, hogy próbáljuk meg itthon tartani a fiatalokat. 
Senkinek sem jó, amikor szétválnak a családok, megszakadnak a 
gyermekkor óta tartó barátságok. Mindez azért, mert a fiatalok 
menekülnek Rimócról a jobb jövõ reményében. Támogassuk õket, 
segítsünk nekik észrevenni, hogy RIMÓCON IS VAN ÉLET, CSAK 
AKARNI KELL!

Miért jelöltettem magam önkormányzati képvisel nek? Három 
gondolat vezérelt:
1. „Új sepr  jól seper”  talán hasznos lenne, ha a település ügyes-
bajos dolgaiban dönt  testület átalakulna, felfrissülne „új” arcokkal.
2. Ha a falu hosszú távú jöv jét, fenntartható fejl dését biztosítani 
akarjuk, akkor az egyik legstabilabb támpontnak a fiatalok 
megtartása, visszahívása, ide csalogatása látszik. Ez pedig - valljuk 
be - fiatal döntéshozók nélkül nehezebben megy.
3. Több rimóci civil szervezetben segédkez , fiatal családapaként, 
valamint a közm vel dés és az oktatás területén közel másfél 
évtizede sok korosztállyal dolgozó pedagógusként úgy érzem, 
segítségére válhatnék a településnek.

JUSZTIN PÉTER  ALBERTNÉ - független 
A munkám során sok emberrel találkozom elmondják örömüket, 
bánatukat, panaszukat. Lehetõségemhez képest - úgy gondolom - 
sikerült mindenkinek megfelelõen segítenem. Köszönöm az eddigi 
bizalmat, hogy az elmúlt ciklusban megválasztottak. Képviselõ-
testületi tagként próbáltam az elmúlt négy évben is a lakosok 
segítségére lenni. A Testület a polgármesterrel és a Hivatallal együtt 
mindenek ellõtt azon dolgozik, hogy a település elõre jusson, legyen 
munkahely, legyen összefogás, hogy közösen tudjuk szépíteni, 
fejleszteni a mi kis falunkat. Ezt a munkát szeretném folytatni a 
következõ öt évben is.

VINCZE ATTILA - képviselõ-jelölt:
Mert vannak még befejezetlen munkák amiknek a végén szeretnék 
ott lenni. Nem egyszerû Rimócon élhetõ közösséget összehozni,de 
én egy ilyen közösséget szeretnék, persze ehhez kell a társadalmi 
összefogás is. Bízva ebben kívánok mindenkinek egy Szebb Jövõt.

BABLENA FERENC - képviselõ-jelölt:
Sokan szokták az itt élõk közül nekem elmondani véleményüket, 
kritikáikat, javaslataikat a települést érintõ dolgokkal kapcsolat-
ban. Szeretném, ha ezek a vélemények eljutnának arra a helyre, 
ahol tenni tudnak az érdekükben. Ennek egyik legmegfelelõbb 
módjának tekintem, ha én magam is részt vehetek a képviselõ-
testületi üléseken, és személyesen adhatom elõ az általam 
tapasztaltakat. Az elmúlt években többször vettem részt érdeklõdõ-
ként a testületi üléseken, és úgy érzem a meglátásaim és hozzá-
szólásaim, esetleg tevékenységem elõnyére válhat a testület 
munkájának. Mivel a közösségnek eddig is aktív tagja voltam, ezért 
szeretném munkámat hivatalosan, az Önök megerõsítésével folytatni.

BESZKID JÁNOS - képviselõ-jelölt:
Úgy érzem hasonló gondolatokat mondhatnék, mint négy évvel 
ezelõtt. Ahogy múlik az idõ egyre inkább úgy látom, hogy nagy 
szükség van a szülõföldjét szeretõ, annak fejlõdését minden 
eszközzel elõsegítõ emberekre. A következõ években is azon 
szeretnék dolgozni, hogy Rimóc épüljön, szépüljön, a rimóciak 
jobban, bodogabban és fõleg békében éljenek önmagukkal, 
egymással és környezetükkel.

BESZKID GÁBOR - képviselõ-jelölt:
Szeretnék egy olyan kollektíva tagja lenni, amely képes tenni és 
tesz is annak érdekében, hogy településünk fejlõdjön, 
korszerûsödjön és az itt lakó emberek biztonságban érezhessék 
magukat. Én úgy gondolom, hogy nem elég az itt élõk vélemé-
nyeinek meghallgatása, hanem a valós problémák megoldásaira 
kell-kellene törekedni. Mindemellett minden olyan lehetõség 
megragadása, ami községünk elõrehaladását, fejlõdését elõsegíti. 
Többek között ezekben is tudnám segíteni a képviselõ-testület 
munkáját ha bizalmukkal megtisztelnek!

képviselõ-jelölt:
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független 
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BURIK-VINCZE ÁGOTA - független 
Rimócért jelentkeztem képviselõ jelöltnek. Több éve dolgozom a 
településen, jelenleg a közösségi házban vagyok alkalmazott, így 
sok emberrel találkozom nap, mint nap. Szeretném a munkámmal 
támogatni a településen élõket és a települést, segítséget nyújtani a 
legkisebb ügyekben is, akár személyre szabottan, akár a falu 
egészére vonatkozóan. Bízom benne, hogy segíteni tudom Rimóc 
jövõjének alakulását, szorgalmazva a helyi szervezetek és a 
lakosság minél nagyobb arányban történõ együttmûködését és 
összefogását.

Laci atya újmisés áldása Alsónémedin
Az Alsónémedi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia-
templom búcsúját ebben az évben éppen szeptember 14-én, a 
napján ünnepeltük. A 10 órakor kezdõdõ ünnepi mise 
bemutatására a rimóci származású, frissen felszentelt Balogh 
Laci atyát kérte meg Pekker Imre címzetes esperes, plébános 
atya. Laci atya miséje Alsónémedin így duplán ünnepi volt: 
amellett, hogy a templombúcsú ünnepét ültük, egyúttal egy 
újmise kegyelmeiben is részesülhettünk. Nagy szeretettel vártuk 
Laci atyát, megtelt a templomunk. A szentbeszédben elhangzott 
gondolatai értõ fülekre és szívekre találtak, sokak kívánságára 
közöljük majd az egyházközségi lapunkban (Szent Kereszt). 
Még az ünnepi körmenet elõtt fogadhattunk újmisés áldását. 
Nagyon nagy lelki élményt jelentett, hogy Alsónémedin lát-
hattunk egy fiatal, a friss szentelés kegyelmeivel átitatott papot 
szentmisét bemutatni. Nagyon régen volt erre példa, jót tett a 
közösségünknek ez a lelki élmény. Az ünnepi mise után Laci 
atyát megvendégeltük, az énekkar tagjaival volt alkalma áldo-
mást inni, majd néhány egyháztanácstag és szomszédos atya 
társaságában elfogyasztottuk az ünnepi ebédet. Reméljük, 
fogjuk viszontlátni még Laci atyát Alsónémedin!         Dr. Tóth Éva

Sok szeretettel köszöntjük szüleinket,
KOBELA TERÉZT és VINCZE DEZSÕT
50. házassági évfordulójuk alkalmából!
Jó egészséget és további boldog éveket kívánnak 

gyermekei és unokái.

Bada Vilmos
1957-2014

Magashegyi út 33.

Király Ferenc
1941-2014

Temetõ út 20.

Kiss Józsefné
1947-2014

Varsányi út 4.

Bada Árpádné
1945-2014

Temetõ út 18.

Rácz Liana - 2014. 09. 02.
Szülõk:

Suha Evelin és Rácz Jenõ

Rácz Hanna Virgínia - 2014. 09. 07.
Szülõk: Rácz Diána

Tajti Bence - 2014. 09. 08.
Szülõk: Virág Viktória és Tajti Barna

Laczkó Dorián - 2014. 09. 17.
Szülõk:

Nagy Zsuzsanna és Laczkó Tamás

Kiss Éva Virág - 2014. 09. 26.
Szülõk: Csemer Kitti és Kiss Roland

2014.10.9-12 72 óra kompromisszum nélkül!

Csatlakozz te is!

Veled kezdõdik!

Háromnapos önkéntes ifjúsági akció!

Mutasd meg, mire vagy képes!

Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és 

a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében.

Vállalkozó szellemû fiatalok csoportjai országszerte arra szánják 

három napjukat, hogy másoknak segítsenek.

A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet 

a három történelmi keresztény felekezet (római katolikus, református, 

evangélikus) felkérésére az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány szervez, 

és amely Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy 

együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok 

kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül 

teljesítenek közhasznú feladatokat: intézmények, játszóterek felújítása, 

erdõtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális mûsorok szervezése 

különbözõ közösségeknek (fogyatékkal élõk, idõsek stb.).

A Rimóci Római Katolikus Plébánia és Rimóc Község önkormányzata 

is csatlakozott a programhoz. Téged is szeretettel várunk

2014.10.11-én reggel 7,30-ra a Plébánia udvarában. Csatlakozz!

Jelölõ csoport Jelöltek száma

EGYÜTT

JOBBIK

MSZP

FIDESZ-KDMP

DK

MUNKÁSPÁRT

6

15

23

43

15

32

2014. október 12-én NÓGRÁD
megyei közgyülési listára is

szavazhatunk, melyek az alábbiak:

Roma nemzetiségi
képviselõ-jelöltek:

Bada Barnabás - MCF jelöltje
Bangó Elemér - LUNGO DROM jelöltje
Bada Ilona - LUNGO DROM jelöltje
Csemer Károlyné - MCF jelöltje
Rácz Jenõ - LUNGO DROM jelöltje
Badáné Kovács Irén - MCF jelöltje
Rácz Cintia - LUNGO DROM jelöltje
Németh Csaba - LUNGO DROM jelöltje

KÉPVISELÕ-JELÖLTEK: Miért indult Ön a választáson?

Laci atyát Alsónémedin is nagy szeretettel fogadták
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Múzsa Mûvészeti Fesztivál
Ebben az évben negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Múzsa Mûvészeti Fesztivál a térségben. Több helyszínen 
zajlottak a járási elõdöntõk, több kategóriában mérethették meg magukat a jelentkezõk.Szeptember 5-én, Endrefalván került 
megrendezésre a járási elõdöntõ Képzõ-, Ipar-, és Népmûvészet kategóriában. Rimócról igen szép számban sikerült 
alkotásokat nevezni, melyek közül több el is nyerte a szakmai zsûri tetszését. A zsûri által kiválasztott, helyezést nyert alkotások 

továbbjutottak a megyei döntõre, Salgótarjánban a József Attila Mûvelõdési és Konferencia központban kerülnek bemutatásra November 8-án.

technológiát használják arra, hogy megfelelõ sós klímát Sóbarlangban az idõsekkel hozzanak létre. A sóterápiát ajánlják asztma, allergia, arcüreg 
gyulladás, krupp, szénanátha, hörghurut esetén, bõrproblémák 

2014. szeptember 11-én reggel a Gondozási Központ  tagjai enyhítésére, dohányosaknak, stressz, depresszió csökkentésére, 
elindultak Salgótarjánba az Erzsébet Tér 6. szám alatt mûködõ reumatikus fájdalmak csillapítására, alvászavarok esetén. A 
sóbarlangba.  A kiránduláson 18 fõ vett részt. gyermekek részére sóhomokozó áll rendelkezésre így õk játék 

Évszázadok óta közismert, hogy a tengerparti sós levegõ és a közben gyógyulhatnak. 
sóbányák, sóbarlangok klímája gyógyító hatással van a A sóbarlangból feltöltõdve, megpihenve jöttünk ki,  lehetõség 
légzõszervi betegségekre. Azonban nincs szükség külföldi volt különbözõ sótermékek vásárlására is mint szappan, 
utazáshoz ahhoz, hogy alkalmazhassuk a gyógymódot, hiszen testápoló, fogkrém. Köszönjük a sóbarlang munkatársainak a 
mesterségesen létrehozott sós klíma várja a vendégeket a szívélyes és barátságos fogadtatást amiben részesítették a 
salgótarjáni Salgó Sóbarlangban.  A sóterápia egyaránt ajánlott csoportot.
egészségesnek és betegségben szenvedõknek. A kezelés A sóbarlang után a kis csapat a salgótarjáni Acélgyári úti 
mindössze 50 percig tartott egy nyugodt, hangulatos templomot is megtekintette ahol lelkileg is feltöltõdhetett. 
helyiségben kényelmes nyugágyakon helyeztek el bennünket, A kirándulás során sok érdekes élménnyel lettünk gazdagabbak 
miközben a háttérben halk zene szólt, amely segített az hiszen mindenki elõször járt sóbarlangban és vett részt sóterápiás 
ellazulásban. A sóbarlangban a legmodernebb porlasztásos kezelésben, kellemes szép napban részesülhettünk.  Bablena Péterné

Rimóci kiállítók és nevezõk: Köszönjük a nevezõknek a részvételt,
· Bablena Ferenc (Ady E. út) - fafaragás, fényképek a díjazottaknak pedig gratulálunk!
· Beszkid Veronika - keresztszemes kézimunka A Múzsa Mûvészeti Fesztivál következõ járási elõdöntõje Rimócon 
· Velenczeiné Szabó Erika - gobelinek kerül lebonyolításra Tánc kategóriában október 25-én a Dr. Manga 
· Talpai Zsanett - ékszerek János Közösségi Ház-IKSZT-ben. Várjuk a mindazok jelentkezését, 

akik meg akarják mutatni tánctudásukat, és természetesen azokat, akik · Vincze Szandra - grafitrajzok, falfestmények
szívesen részt vennének nézõként ezen az eseményen!                    B-VÁ· Holecz Jánosné - népviselet

· Bablena Péter - asztalosmunka

· Bartos Istvánné - gobelin, hímzés

· Szoldatics Tiborné - gobelin

· Barna Lászlóné - origami, horgolt tojás

· Déska Bertalanné - népviseletek, hímzés

· Golyán Miklósné - népviseletes baba, tányér

· Tóth Róbert - fafaragás

· Percze Béla - kovácsoltvas, famunka

· Bablena Ferenc (Nagykert út) - fafaragás, famunka

· Szabó János - kovácsoltvas

· Kabda István - kovácsoltvas

Díjazottak:

Iparmûvészet kategóriában: Népmûvészet kategóriában:

II. helyezett: Talpai Zsanett II. helyezett: Bablena Ferenc (Nagykert út)

III. helyezett: Tóth Róbert III. helyezett: Déska Bertalanné

Különdíjasok: Percze Roberta, Nagy Dolóresz, Péter Gabriella Részlet a rimóciak sokszínû és sokrétû alkotásaiból

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos 

Orvosi Rendelõért Rimócon”

Szeptember hónapban elkészültek az Orvosi Rendelõ 

épületének kivitelezési munkálatai. Az épület immár teljes 

pompájában várja a visszaköltözésre készülõ szolgálatokat. 

Az udvar is teljes megújuláson esett át: immár térköves 

burkolattal, rendezett parkolóval, új kerítéssel és babakocsi 

tárolóval várja az intézmény látogatóit.

A szeptemberi hónap a projektmenedzsmentnek is 

izgalmasan telt: több kifizetési kérelmet és változás 

bejelentést is benyújtottunk a hatóság felé. Ezek nyomán a 

megítélt támogatás hozzávetõlegesen 64 %-át hívtuk le és 

számoltuk el eddig. 
Beszkid Veronika

SMCA-2013-0935-S
„Répa, retek, mogyoró”

- a közösségi mezõgazdaság 
nemzetközi mûködési feltételeinek 
adaptálása a hátrányos helyzetû 
Rimócon, az iskolakert mûködési 

feltételeinek továbbfejlesztésével -

Elkezdõdött az új tanév, és ezzel ismét változott az 

iskolakert élete is. A nyári, kötetlenebb idõbeosztású 

együttlétek után ismét rendszeres, mindenki számára 

kötelezõ foglalkozások várják a gyerekeket az iskolakertben.

Két különleges programban lehetett része néhány 

tanulónak  a két héttel korábban beáztatott kendert Kormány 

László segítségével kiszedtük az áztatóból, és a kötegeket 

felállítottuk száradni Bastar Pista bácsi, Mócsány István 

kertjében. A megszáradt kenderkötegek késõbb a Falu-

múzeum kertjébe kerültek. Ott folytatódnak majd a 

feldolgozás munkálatai. Szemúr Huba segítségével sás-

gyûjtésre is sort került a Békás-tó partján a nádasban. Késõbb 

kosárfonáshoz fogjuk nyersanyagként felhasználni.

Az iskolakert csapata palacsintasütéssel vett részt a szüreti 

rendezvény fõzõversenyén. A különleges palacsinták tész-

tájába belekerültek olyan fûszerek, zöldségek, melyeket az 

iskolakertben termeltek a gyerekek. A kis kukták Huba bácsi 

vezérlete alatt dobálták levegõbe a palacsintát, hogy a látvány 

minél inkább vonzza a rendezvény látogatóit. A zsûri által 

megítélt elsõ helyezés az iskolakert hírnevét öregbíti. 

Bár a szüreti rendezvényen való részvétel a falu teljes 

közössége elõtti nyilvános szereplés volt, szeptember 26-ára 

hivatalos nyílt napot hirdettünk az iskolakertbe: sajnos az 

idõjárás nem kedvezett a szervezett programnak.

Szeptember 30-án benyújtásra került az elsõ fél évrõl szóló 

beszámoló is az Autonómia Alapítvány felé.

Októberben kirándulásra is készülünk, az úti cél elõre 

láthatólag Budapest lesz.                                  Beszkid Veronika

Állami kitüntetés
 
Mindig büszkék vagyunk, ha egy rimóci, vagy egy elszármazott rimóci személy elismerésben 
részesül. Így van ez most is, hiszen az idén augusztus 20-a alkalmából Magyarország köztársasági 
elnöke, Áder János a rimóci származású - és magát büszkén rimócinak valló -  Dr. Laczkó Zoltánt, a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal gyámügyi ügyintézõjét, jogtanácsosát 
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesítette.
Dr. Laczkó Zoltán, a gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás területén végzett kimagasló 
színvonalú, példamutató munkája elismeréseként járó díjat 2014. augusztus 18-án Balog Zoltántól, 
az emberi erõforrások miniszterétõl vehette át ünnepélyes keretek között a Pesti Vigadóban.
Emlékszem még arra az elsõ telefonhívásra, amikor pár éve új jegyzõként félve kerestem meg õt egy 
szakmai kérdésben, mire õ mindjárt kollégaként kezelt, felajánlotta a tegezõdést és elmondta, hogy 
„földik” vagyunk, hiszen õ is rimóci.
Mára már tudom, hogy Zoli szabadidejében szeret túrázni, melynek tanúságtételeként eljött velünk a 

herencsényi búcsúba is. Tudom, hogy számára már nem ez volt az elsõ magas kitüntetés, hiszen 1997-ben az akkori 
köztársasági elnök a „Magyar Köztársasági Érdemkereszt” polgári tagozat Bronz fokozatát adományozta számára.
Kitüntetettünk neve a megyében szinte minden önkormányzatnál, szociális intézménynél ismert, hiszen segítõkész 
hozzáállása miatt sokan fordulnak hozzá kérdéseikkel, problémáikkal. Tanácsaival, javaslataival nap, mint nap segíti a 
közszférában dolgozók munkáját, melyet ezúton is köszönünk!
Kitüntetéséhez pedig ezúton is gratulálunk és kívánunk neki további erõt, kitartást, hamarosan eljövendõ nyugdíjas 
éveihez pedig jó egészséget és tartalmas szabadidõ-eltöltést!                                       Vincze Nikolett
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Az IKSZT-ben szeptemberben leginkább a szüretire készültünk. A szüreti megszervezése és lebonyolítása mellett 
az épületben láttuk vendégül a Lettországból érkezett delegációt a szüreti hétvégéjén. A vendégek fogadását 
készítettük elõ, berendeztük a nagytermet, lebonyolítottuk az étkezéseket. Sokan dolgoztunk azon, hogy a 
jövendõbeli testvértelepülésünk küldöttei jól érezzék magukat Rimócon, kellemes élmények-kel térjenek haza.
A szüretis „hosszú hétvége” után szeptember 27-én az Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” országos 
programsorozathoz csatlakozva tartottuk meg kis rendezvényünket. 18:00-kor mesemondással indítottuk az 
estét Benedek Elek születésnapja és a Népmese napja alkalmából. Elsõként Golyán Gréta és Pásztor Andrea 
meséjét hallgatta a közönség, majd Kaluzsa Mónika interaktív meséjén mosolyogtunk jókat. A mesében sok 

szereplõ kelt életre a közönség segítségével. Õket követte Balázs Dorka és Rácz Dzsenifer elõadása, majd Jusztin Péterné és ifj. 
Jusztin Péter mesélt a közönségnek. A nagyon jó hangulatú mesedélután mindenki számára igazi kikapcsolódást nyújtott és 
kellemes idõtöltést biztosított. Ezúton is megköszönöm az mesélõk közremûködését!                                                                       B-VÁ

A mesék után kis szünet következett, majd közös kép- és videó nézegetés vette kezdetét a Lengyelországi látogatásról. 
Mindenki vidáman emlékezett a közösen eltöltött szép idõre, valamint azok is betekintést nyerhettek az ott töltött néhány napba, 
akiknek nem volt lehetõségük az utazásra. 

Mindezek után a közösségi ház mögött meggyújtottuk az elõre elkészített Szent Mihály napi tábortüzet, a Szent József Katolikus 
Férfiszövetség jóvoltából pedig mindenkit vendégül láttak egy tányér paprikás krumplira. Az est beszélgetéssel, zenével és 
énekléssel folytatódott, melyhez Balázs Tibor harmonikával közremûködött. Egy jó hangulatú, közösségépítõ estét töltöttünk el 
együtt. Köszönjük mindazok segítséget, aki hozzájárultak ahhoz, hogy ez az este megvalósuljon!                                                   B-VÁ

A közönség segítségével elõadott mese

A Szent Mihály napi tûzgyújtás

Tovább folytatódnak a Települési Értéktár 

összegyûjtésére irányuló munkálatok.
Folyamatosan gyûjtjük azokat az értékeket, melyek 

meghatározóak a településen. Az összegyûlt értékeket 

november 15-én egy kiállítás és bemutató alkalmával 

mindenki megismerhet. Vegyünk aktívan részt a 

gyûjtésben, hiszen ez mind a MI közös értékeink!

Októberi programok az IKSZT-ben:
Október 19. vasárnap - Civil szervezetek kerekasztala

Október 23. csütörtök - Jó tanulók köszöntése

Október 25. szombat

- Múzsa Mûvészeti Fesztivál, tánc járási elõdöntõ

N Y U L A C S K A  H Í R E K
az volt, hogy nagyon közelrõl nézhettük meg az erdei-, vad-, „Zsák, zsák, hátizsák, kirándul a kis család.
és háziállatokat. A nyuszikat és a pónit örömmel simogatták 

Nem jövünk meg, csak estére.
meg a gyerekek, a  „sztárok” mégis az oroszlánok voltak.

Vigyünk elemózsiát!” Ezután következett a mozgalmasabb kikapcsolódás, a 

játszóház. Szülõ és gyermek együtt játszhatott a mászó Aktívan kezdtük el nevelési évünket, hiszen szeptember-
labirintuson, a csúszdán, a trambulinon, és a lábbal hajtható re kirándulást szerveztünk Gyöngyösre a Mátrai Móka 
jármûveken. Az anyukák, és az apukák valóban kipróbáltak Játszóházba, és az állatkertbe. Az egész napos programra 
mindent, amit lehetett, és kicsit újra gyerekek lettek, szülõvel együtt jöhettek a gyerekek, ami az ovisoknak 
csúsztak, másztak, bicikliztek. Nemcsak a kicsik, de a különlegessé tette az élményt.

felnõttek is elfáradtak a nap végére.A gyöngyösi állatkert az egyetlen Magyarországon, 

Többünkben megfogalmazódott, hogy jó lenne egy ilyen amelyik magánkézben van. Ezért is lehetett ott az az 

fedett játszótér valahol a környékünkön is.érzésünk, mintha valakinek a tanyáján lettünk volna. Elõnye 

tartozik a rendrakás. Az udvaron is lelkesen gereblyézték, „Emberek, hej, emberek…
seperték össze a lehullott leveleket. Nagy hangsúlyt kapott 

Virít-e a kertetek?” környezetünk szebbé tétele is, ezért a KOBAK egyesület 
tagjaival együttdolgozva, az óvodai udvar kapuja elé, egy A Takarítási világnap alkalmából, itt az óvodában azon 
sziklakertet építettünk, a gyerekek a virágültetésben voltunk, azért dolgoztunk a gyerekekkel együtt, hogy 
segítettek. Itt kapott helyet a három fából készült nyuszi is.udvarunk, kiskertünk virítson, szép legyen. A hét folyamán 

Reméljük, hogy sokáig gondozhatjuk ezt a kiskertet.a csoportszobákban eljátszottuk a takarítást, mosást, 
mosogatást. Az óvodások napi feladatához pedig hozzá- Boldog Bernadett

A Gyöngyösi Állatkert elõtt A Játszóház bejáratánál

Készül a sziklakert A lombseprûkkel megtisztítjuk az udvart



RIMÓCI ÚJSÁG6 RIMÓCI ÚJSÁG 152014 OKTÓBER 2014 OKTÓBER
hívõ, köztük nagyon sok népviseletbe öltözött fiatal, sok-sok Asszonyunk, Szûz Mária népviseletbe öltözött kisgyermek. Többen autókkal érkeztek az 
ünneplésre. Miután a templomban beköszöntöttek a csoportok A palóc nép Szûzanyához való ragaszkodására, gyermeki 
a saját Mária-szobraikkal, Kárpáti Kázmér ferences atya szeretetére már a nagy palóc Mikszáth Kálmán is  felfigyelt, és 
személyesen köszöntött minden egyházközséget. Külön öröm mûveiben meg is örökített. Hogy mi az, ami ezt erõsítette? Talán 
volt, hogy az ünnepi szentmisét Ocsovai Grácián atya celebrálta, az, hogy az egyszerû falusi emberek, leginkább nõk, édesanyák 
aki nem csak arról ismert, hogy szereti és megérti az embereket sorsközösséget éreztek Máriával, hiszen a fia szenvedését, 
hanem, a Szûzanya iránti szeretete és tisztelete, valamint elvesztését átélõ anya erõt és reményt adott nekik gyermekük 
Istenhez való ragaszkodása is példa mindannyiunk számára. szenvedésekor, elvesztésekor, példa volt a lelki kínok 
Prédikációját gitáros dallal is színesítette, megmutatva, hogy elviselésében. Fájdalmas Anya képe kezdettõl a vigasztalás 
megfér egymás mellett a hagyomány és az újítás is, ha az szívbõl szimbóluma volt az egyszerû emberek számára. Ünnepnapját 
jön, és célja van. A szentmisén prédikációjában a zalaegerszegi szeptember 15-én üljük.
ferences házfõnök hangsúlyozta: a megpróbáltatások idején 
csak a Szûzanya szíve nyújthat számunkra menedéket. Hiszen a 
magyaroknak Asszonya, nagyasszonya õ, és a nyelvünk Az idén 9. alkalommal rendezték meg Gyöngyösön a 
szebben ki se fejezhetné a szeretetet és tiszteletet. Majd arra a Fájdalmas Szûzanya búcsúját, és az ezzel egybekötött 
kérdésre is választ adott, hogy miért könnyezik oly sok hordozható Mária-szobrok és Máriás fiatalok találkozóját. A 
Szûzanya szobor és kép. A ferences atya szerint az ok nem más, rendezvényre az ország minden pontjáról érkeztek zarándokok, 
mint a világban elõforduló problémák, és azt kérte, ne a sõt határon túlról is egyre többen: a gyöngyösi ferences 
szenvedés, hanem a bûneink miatt sírjunk. Majd tartsunk kegytemplomba Erdélybõl és a Felvidékrõl érkezett hívek is 
bûnbánatot és vegyük észre a vészjósló isteni jeleket.beköszöntek Mária-szobraikkal. Közülük sokan több mint 350 

A szentmise utáni körmenet méltó megkoronázása volt a kilométert tettek meg azért, hogy a gyöngyösiekkel együtt 
tiszteletadásnak. A hordozók között voltak fiatalok, idõsebben, ünnepeljenek. A több, mint 60 hordozható Mária-szobor között 
férfiak,asszonyok, fiatalok, népviseletesek, és egyszerû ünnepi természetesen ott volt községünk újraszentelt és megáldott 
ruhában öltözött hívek is. Voltak, akik egy egészen kicsi, ölben Mária szobra, melyet az idén még több rimóci kísértek el útjára: 
hordozható Mária szobrot kísértek.  Az ünnepség a  Gyöngyösi köztük Czombos József atya, községünk plébánosa, egy busznyi 
Úrangyalával zárult. A szolgálat hosszú volt ezen a napon, de a 
kegyelem, amit a búcsújárók hazavihettek még több. Szeretném 
külön kiemelni a gyerekeket, hiszen õk a jövõ záloga. Legyünk 
nagyon büszkék rájuk, hiszen majd 5 órát viseletben, tûzõ 
napon, a beköszönéstõl a búcsúzásig végig lobogóval a kezükbe 
kísérték a Szûzanyát. Hihetetlen erõrõl és kitartásról adtak 
tanúbizonyságot. Legyünk büszkék rájuk, és járjanak példával 
elõttünk: sokkal nagyobb a teherbírásuk és kitartásuk, mint 
ahogy mi, szülõk az gondoljuk. Erõsítsük bennük a hitet, az 
elszántságot és tiszteletet, hiszen nekünk szülõknek ez a 
dolgunk. Nevelni, nem magunknak, hanem majd magunk 
helyett hagyni itt õket a világnak.

Azt gondolom, mindannyiunk szívét, akik ott voltunk, öröm és 
békesség járta át. Maradjon meg bennünk és kísérjen minket minél 
tovább, hogy átadhassuk családtagjainknak, szeretteinknek.

Kaluzsa Mónika

1233-ban hét firenzei alapító: a szerviták 
rendjét (Mária szolgáinak rendje) alapította. Feladatul tûzték ki 
a Fájdalmas Anya tiszteletének ápolását és terjesztését.

ISKOLAI HÍREK

Holecz Istvánné, Margit néni 2014. évben a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése által alapított 
kitüntetõ díjak közül átvehette a Nógrád Megyéért Díjat.
A rendelet szerint: "A Nógrád Megyéért Díj adományozható azoknak az egyéneknek, közösségeknek, akik illetve 
amelyek a megyei társadalmi, gazdasági, kulturális életben, a nemzetközi kapcsolatok építésében 
kiemelkedõen eredményes és sikeres tevékenységgel járultak hozzá Nógrád megye fejlõdéséhez."
Margit néninek gratulálunk, munkásságához, eredményeihez ezúton is kívánunk erõt, egészséget és sok sikert! 
Reméljük, hogy Rimóc hírnevét a jövõben is sokan ismerhetik meg általa.                           Vincze Nikolett

,,Nógrád Megyéért díj’’

„Itt állunk most újra, diáktársak együtt,
Szünetünk végén szeptembert köszöntjük!”

A 2014/15-ös tanév az új nemzeti köznevelésrõl szóló törvény felmenõ 
rendszerben történõ bevezetésének 2. éve jegyében szervezõdött.
Új elemek: - Az elõzõ tanévhez képest ebben az évben az 1., 2., 3., 
valamint az 5., 6., 7. évfolyam tanulói vesznek részt a heti 5 testnevelési 
órán; két évfolyamon  1. és 6. - a Sportcsarnok telítettsége miatt délután 
tartódnak a kötelezõ testnevelési órák (ezekrõl a hiányzás ugyanolyan 
igazolatlan, mint a délelõttikrõl).
- Erkölcstan vagy a Hit- és erkölcstan órák választásáról - hogy 
gyermekük melyiken vegyen részt - április-májusban döntöttek a 
szülõk. Ettõl a tanévtõl ezen tantárgyak az 1. és 2., az 5. és 6. osztályban 
kötelezõ tárgyak. Emellett természetesen lehetõség nyílt a fakultatív 
hittan tanulására is.Önkéntes jelentkezés szerint tart órát Czombos 
József  Plébános Úr, illetve Balázsné Erzsike néni.
-A törvény úgynevezett szabadon felhasználható órákról is rendelkezett. 
Iskolánk ezeket az órákat alapvetõen az alapkompetenciák fejlesztésének 
szenteli: ezáltal emelkedett a matematika, magyar illetve a történelem, 
földrajz, informatika órák száma. Visszahoztuk - helyi sajátosságainkat 
figyelembe véve - a hon- és népismeretet, valamint a kor kihívásaira 
gondolva bevezetjük a közlekedésiismeretek oktatását.
Az egész napos iskolarendszer keretében a hét minden napján 
változatos foglalkozásokat kínálunk tanulóinknak; mindenki a saját 
(szülõi egyetértéssel) döntése szerint vehet részt. Ezek szabadon 
választhatóak ugyan, de amit választottak, azon egész évben kötelezõen 
kell részt vennie a jelentkezõknek. 
Természetesen a lehetõségek mellett ott vannak a kötelességek is. Minden 
tanköteles korú gyereknek kötelessége idõben: ¾ 8-ra megjelennie az 
iskolában; és minden szülõnek kötelessége gondoskodnia arról, hogy 
gyermeke idõben meg is érkezzen. Továbbá kötelessége gondoskodnia 
gyermeke testi, lelki és szellemi fejlõdésérõl. Ehhez tartozik többek 
között, hogy minden felszerelést biztosítson gyermekének, legyen füzete, 
ceruzája, festéke, ecsetje stb., hogy segítse gyermekét az otthoni fel-
készülésben. Kötelessége a szülõnek figyelemmel kísérni és érdeklõdni 
gyermeke tanulmányi elõmenetele és iskolai viselkedése iránt. De az is a 
szülõ kötelessége, hogy gyermekének azt közvetítse  és ne csak mondja -, 
hogy a tanórákon, az iskolában és az utcán is kulturáltan beszéljen és 
viselkedjen; tisztán tartsa gyermekét: gyermekének testét, ruházatát; pl. 
a hajából minél gyorsabban tüntesse el a tetveket és ne tetvesedjen el két 
nap múlva újra. Ez utóbbi nem a pedagógus, nem az iskola feladata, 
mindez a szülõ hatásköre és kötelessége. 
Felhívom a figyelmet a hiányzásokra is. Az elmúlt tanévet 5 tanulónak 
kell megismételnie hiányzásai miatt- legyen az igazolt vagy igazolatlan. 
Sajnos van olyan diákunk, aki 700 órán nem volt jelen. Ez csaknem 117 
napot, majdnem 6 hónapot jelent. Vagyis mindössze egész évben 4 
hónapot járt iskolába. Kérdezem, mennyire figyelt gyermekére a szülõ? 
A sok-sok felhívás, egyeztetés után is folytatódtak a hiányzások. Több 
tanuló hiányzása meghaladta a 360 órát. Ilyen hozzáállással nem lehet 
teljesíteni a következõ osztályfokozatba lépés feltételeit. Nem utolsó 
sorban az iskoláztatási támogatás is megvonódik. 
Itt az új tanév, minden kedves Szülõt arra kérek, hogy felelõsséggel 
kísérje figyelemmel gyermeke iskolai életét! Az osztálytermek frissen 
festetten várták a gyermekeket. Mindenki vigyázzon a termek, az udvar, 
környezetünk tisztaságára! Minden tanulónak jó munkát és sok sikert 
kívánok a 2014/15-ös tanévre!                               Kiss Józsefné igazgató

„Köznevelés az iskolában” pályázat
Iskolánk támogatást nyert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
által a TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az 
iskolában” európai unióstámogatásból megvalósuló projektjében való 
részvételre. A pályázat fõ célja, hogy tartalmi, módszertani és strukturá-
lis fejlesztések megvalósításával javítsa az állami köznevelési intézmé-
nyek munkájának, így a köznevelési rendszer mûködésének hatékony-
ságát. A projekt fejlesztései öt jelentõs területen (modulban) zajlanak: 
intézményi fejlesztés, módszertani innováció, partnerség, szervezet 
fejlesztés és rendszerszervezés. 
Ez a pályázati felhívás az intézményfejlesztési modul keretében jelenik 
meg, amelynek célja a hátrányos helyzetben lévõ, releváns pályázati 
forrásokból, innovációkból kimaradt állami fenntartású intézmények 
komplex fejlesztése érdekében 100-150 általános iskola több ütemben 
megvalósuló közvetlen támogatása.

A projektben megfogalmazott célkitûzéseink:
- A projektben résztvevõ tanulók iskolai életének sikeressé tétele, esély-
egyenlõségének megteremtése, társadalmi beilleszkedésének elõsegítése.
- A tanulók megfelelõ pályaválasztásának elõsegítése, érettségit adó kö-
zépiskolába jutás lehetõségének megteremtése.
- A kompetenciaméréseken nyújtott teljesítmény növelése.
- A projektben dolgozó pedagógusok munkájának hatékonyságának javítása.
- A tanulók az alapkompetenciák elsajátításában folyamatos fejlõdést 
érjenek el.
- Tanulásmódszertan megismerése.
- A pedagógusok a tanulók szükségleteinek és erõsségeinek megfelelõ-
en, egyéni fejlesztéssel, új módszertani elemek használatával végezzék 
az oktató nevelõ munkát.
- Pedagógiai mûhelymunkák továbbfejlesztése.

A cél érdekében végzett tevékenységek:
- Figyelem fejlesztés
- Tanulási technikák tanulása
- A kompetencia alapú programcsomagok használata
- Egyéni fejlesztési terv készítése
- Órarend szerinti tanórán kívüli foglalkozások tartása
- A kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése
- Tanulási technikák tanítása
- Pedagógiai mûhelymunkákban való részvétel.

Pócsik Csilla

Pályáztunk
A TÁMOP 3.1.4.B. Partnerség és hálózatosodás modell „Az iskola közös 

ügyünk” pályázati kiírásra nyújtottuk be az „Irodalmi barangolás” 
címû pályázatunkat. 

A napokban kaptuk a hírt, hogy pályázatunk támogatásban részesült 
és megkezdhetjük a 2 hónapon át tartó projekt megvalósítását. 

A programba széleskörûen bevonjuk partnereinket: szülõket, a 
település intézményeit stb.;

 Nem utolsó sorban célunk az olvasás népszerûsítése, ezáltal a 
kommunikációs készség fejlesztése és az identitástudat erõsítése, nem-
csak a diákok, hanem a szülõk és a település lakói körében is.

A tervezett programsorozattal lehetõség nyílik az eddigi társadalmi 
kapcsolataink minõségi javítására, a meglévõ partnerkapcsolataink 
együttmûködésével rendezvények tudatosabb, folyamatos megvalósí-
tására. Mindez jelentõs szerepet tölt be tanulóink személyiség-
fejlõdésében úgy, hogy a társadalmi szereplõk példát mutatnak az emberi 
kapcsolatok, az együttmûködés közösségi értékteremtésében; abban, 
hogy felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az iskolát, az iskola sorsát a 
társadalom minden tagja közös ügyünknek tekintse.  Kiss Józsefné igazgató
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A magyar lengyel barátság több mint ezer éves. A barátságunk Másnap délelõtt egy közeli sérült embereknek fenntartott épületben 
lévõ kiállítást tekinthettük meg kisebb csoportokban. Régi tárgyak, megerõsítése érdekében 2008. augusztusban írtuk alá testvértelepülési 

megállapodásunkat a lengyelországi D³utów településsel. Így immáron amik közül néhány többeknek ismerõs volt, hiszen a mezõgazdasági 
6-dik éve találkozik a két település, hol Rimócon, hol Dlutowban. Az idén kultúránk hasonló. Az intézmény lakói által készített könyvjelzõkbõl 
a  rimóciak kerültek sorra, hogy ismét Dlutowba látogassanak. Nekem - pedig mindannyian kaptunk emlékül egyet. Közben gyümölccsel, 
és egy pár embernek - ebben a vendégszeretetben elõször lehetett teával, finom süteménnyel kínáltak. Tovább fokozták a meglepetést 
részünk. Eddig csak élménybeszámolókból hallhattuk, hogy olyan azzal, hogy akinek kedve volt, lovaskocsin mehetett egy kört a közeli 
mintha hazamennénk, mintha 600 km-re kis falunktól távol is létezne kis erdõbe. Aztán gyors öltözés, finom ebéd után szentmisén vettünk 
egy hely, ahol szinte otthon érezhetjük magunkat. És most többek részt a helyi templomban. A fúvószenekar lágyan csengõ hangja, a 
között én is megtapasztalhattam, hogy igen, létezik ilyen hely, léteznek felsorakozott tûzoltók látványa emelkedett hangulatot varázsolt a 
emberek, akik mint barátok, mint egy nagycsalád akkora kedvesség- szentmisét. Öröm volt, hogy az olvasmányokat, evangéliumot, 
gel, szeretettel, odafigyeléssel vesznek minket körül, hogy az a pár nap, könyörgéseket magyarul is felolvashattuk és Bablena Feri orgonás 
amit együtt töltöttünk, szinte pillanatnak tûnt. kísérete mellett büszkén énekeltük el a Boldogasszony Anyánk címû 

2014. szeptember 12-én indult el a 30 fõs delegáció Lengyel- éneket. Aztán a felvonulás, az aratási ünnepség következett. A mi 
országba, Dlutowba. Tudtuk, hogy az út nem lesz rövid, de a táj szüreti rímeinkhez hasonló versek kerültek eléneklésre, felolvasásra, 
szépsége, a szinte már-már egekig érõ hegyek, apró falvak, régi várak azok jelenlétével akiknek, vagy akikrõl szóltak a rímek. Itt nem 
egy-egy közbeejtett poén, beszélgetések szinte feledtették az út mindent értettünk, de a magyaroknak szóló rész fordítását mind-
hosszát. És persze magyar ember mindenhol megfordul, az egyik annyian megkaptuk, így jót derültünk a mókás poénokon. A mûsor 
„kényszer megállónál” a herencsényiek kisbusza pontosan mögöttünk zárásaként mi is kedveskedtünk a lengyel vendéglátóknak egy kis 
állt meg, mint azt megtudtuk, õk is a testvértelepülésükhöz tartottak. mûsorral. Elsõként a dr. Verbói Klára énekelt, majd Balázs Tibor 

Már ránk sötétedett mikorra megérkeztünk. Laci bácsi, állandó harmónikás kíséretével közös énekünkkel egy kis magyar dalcsokor és 
tolmácsunk a „körforgónál” várt minket és máris következett az elsõ egy lengyel dal következett. A vacsorára a tûzoltó egyesület épületében 
meglepetés. Az út fáradalmaitól megtépázott csapatot egy motoros került sor. Vendéglátóink ismét megmutatták a vendégszeretetüket, a 
konvoj fogadta. A polgármester urat rögtön be is ültették egy II. 

gazdasszonyok pompás, ízletes ételekkel és italokkal kedveskedtek. 
világháborús oldalkocsis motorba, és a busz a motorosok mögött 

Aztán az elmaradhatatlan mulatozás, amitõl elég nehezen vettünk 
gördült be a városháza elé, ahol zeneszóval, citromos vodkával és a 

búcsút. 
helyiek által sütött süteménnyel kínáltak. A köszöntések után a 

A hétfõ délelõtt vásárlással telt, majd ebéd után egy kis játékra 
vacsorát a vendéglátóinkkal együtt fogyasztottuk el, roskadásig 

invitáltak bennünket. Egy térképet kaptunk - amin persze Laci bácsi 
megtelt asztallal vártak minket. A vacsora után elõkerült a rimóci 

nélkül nehéz lett volna eligazodni (mert lengyelül volt) - és el kellett harmónika is (Balázs Tibor vállán) aki a lengyel zenészekkel hamar 
találnunk egy kedves vendéglátónkhoz, ahol a búcsúestet tölthettük. felvette az ütemet és együtt húzták a talpalávalót. Mókásan, jó kedvvel 
Utunk a temetõn át vezetett, ahol tiszteletünket tettük a világháborús telt az este. Miután elköszöntünk, a szállás felé vettük az irányt, ami 
emlékmûnél, majd a templom mellett imát mondtunk a Szûzanya nem messzire az erdõ közepén volt. Elfoglaltuk a helyünket és gyorsan 
szobornál. Aztán a búzatábla felé mutatott a térképünk és egy kis álomba szenderültünk.
gyaloglás után beértünk az erdõbe. Utunk elvezetett a hódok lakása, Másnap a reggeli után buszra ültünk és elindultunk Dlutowtól kb. 
sás, patak mellett, eljutva az 1934-ben lezuhant repülõgép emlékére 120 km-re lévõ Lichen Stary városába. Ekkor szembesültünk azzal a 
állított emlékmûnél, itt tiszteletünk jeléül elmondtunk egy imát. Innen ténnyel, hogy Lengyelországba a km-t nem egészen úgy számolják, 
rövidesen elérkeztünk célállomásunkra ahol grillezett finomsággal, mint nálunk, de miután megláttuk jövetelünk célját, szemünk-szánk 
süteménnyel várt minket a vendéglátónk. Evés-ivás, zene tánc, tátva maradt az ámulattól. Egy olyan zarándokhelyre értünk, amely a 
beszélgetés, fotózkodás. Majd ajándékozás következett, megköszönve lengyel nép összefogásáról, elszántságáról, õseik iránti tiszteletérõl és 
ezzel a kedves és nagyvonalú vendéglátást és a gazdag programokat. kitartásáról tanúskodik. Egy idegenvezetõ segítségével megismerhet-
Mi egy emléktáblával ellátott padot és a két település címerével tük a hely történetét. A régi templom varázsától csak nehezen tudtunk 
kifaragott, borral teli boroshordót is vittünk ajándékba. Viszonzásul mi elszakadni. A Golgota csodálatos magasztossága, a hõsökért állított 
is búcsúajándékot kaptunk. Mindenki számára felejthetetlen estét szobrok, emlékmûvek csodálattal töltöttek el. Aztán elértünk arra a 
tölthettük együtt, de mivel egyszer minden véget ér, nekünk is búcsúzni helyre, ami igazán ámulatba ejtett. A hatalmas Bazilikát az 
kellett, már csak azért is mert tudtuk, hogy másnap hosszú út állt ezredfordulóra építették, mindössze 10 év alatt, Isten dicsõségére 
elõttünk. felajánlott magánadományokból. A bazilika aulájában elhelyezett 

Reggel a búcsúzkodás után elindultunk hazafelé, szerintem a táblák a lengyel nép összefogásáról tanúskodnak, több ezer 
sofõrökön kívül az esti buli után mindannyian elpilledtünk egy kicsit. adományozó neve került fel a falakra. A torony magassága 141 méter, 
Többek kérésére megálltunk Czestochowban, ahol megnézhettünk a 762 lépcsõ vezet fel és csodálatos kilátás nyílik a környékre. Volt, aki 

lifttel, volt, aki lépcsõn tette meg ezt a távot, de bátran mondhatom a Fekete Madonnát és a templom környékét, majd itthon maradt 
kilátás kárpótolt a fáradalmunkért. Ezt követõen finom, bõséges ebéd szeretteinknek ajándékot vásároltunk. Innen aztán már csak a 

kilométereket számoltuk, mikor lesz egy- egy százassal kevesebb. következett majd visszaindultunk a szállásra.
Nagyon jól éreztük magunkat 

kedves vendéglátóinknál, de 
mégis öröm volt meglátni a 
magyar határt, mert bár „Minde-
nütt jó, de legjobb itthon”! 
Köszönjük a falunk vezetõségé-
nek, hogy többünknek megada-
tott az a lehetõség, hogy részt 
vehettük ezen az úton. A 
lengyelek vendégszeretete, 
összefogása, kedvessége és 
vidámsága feledtette velünk a 
hétköznapok gondjait. Úgy gon-
dolom mindannyian rengeteg 
élménnyel, tapasztalattal let-
tünk gazdagabbak.

Perczéné M. Gyöngyi

Ismét ellátogattunk testvértelepülésünkre

A rimóci delegáció Dlutow polgármesterével Lichen Stary egyik emlékhelyénél

Keresztényként nem utalhatjuk át a megoldás felelõsségét DR. BEER MIKLÓS MEGYÉSPÜSPÖK KÖRLEVELE:
másra. Keresnünk kell az együttmûködés lehetõségeit az 

„Krisztusban Kedves Testvérek!
állami intézményekkel, jószándékú civil szervezetekkel. 

A mai evangéliumban Urunk elénk tárja a munkanélküliség 
Nem csaphatjuk be magunkat. A cigányság nem maga kereste a 

kiszolgáltatott, reménytelen helyzetét. Egyre égetõbb problémája 
nyomorúságát, de saját erejébõl nem is tud abból kiemelkedni. A 

ez a jelenkori társadalmunknak is. Ez a világméretû nyomorúság 
foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, az önmagáról való 

különösképpen érinti Európában és elsõsorban hazánkban a 
gondoskodás képességének megtanítása, az oktatásban való 

cigányságot. Ferenc pápánk sürgetõ felhívása egybecseng 
részesítés mind-mind feltétele annak, hogy önbecsülésük 

Jézus tanításával. Nem mi döntjük el, hogy ki méltó az irgalomra.
lehessen. Mindezt nekünk kellene megadnunk, ehhez õket 

A cigányság nyomorúságos helyzetének megoldásában 
hozzásegíteni.Egyházunknak sajátos felelõssége van.
Az Úristen egymásra bízott bennünket. Tõlünk várja, hogy Tényként tapasztaljuk, hogy évszázadok óta velünk élnek. 
testvérként tegyünk értük valamit. Keresztényként nem Arányszámuk a lakosság vonatkozásában rohamosan 
feledkezhetünk meg arról sem, hogy a cigányság sajátos növekszik. A megszületett gyermekek aránya néhány 
kezdetleges vallásossággal keresi az Egyházzal való megyében már elérte az 50%-ot. Tényként tapasztaljuk, hogy a 
kapcsolatot. Szentnek tartják a keresztséget, a családot, mélyszegénység elsõsorban õket érinti. Az utóbbi 25 év alatt vált 
gondoskodnak az öregekrõl, tisztelik a halottakat, különös drámai méretûvé körükben a munkanélküliség, az analfa-
gyermeki vonzódással tekintenek a Szûzanyára. Nem õk bétizmus, az éhezés, a közbiztonság romlása. Megszûnt a 
tehetnek arról, hogy a vándorló, gyûjtögetõ életmód, a sajátos kötelezõ munkahely, a sorkatonai szolgálat, megjelentek a 
cserekereskedelmi viszonyok, a régi mesterségek iránti kereslet városi gettók. Keresztényként szemünk elõtt kell tartanunk azt 
mind-mind eltûnt a mai európai civilizációból. Partra-vetett az igazságot, hogy egyikük sem maga választotta meg, hogy 
halként tengõdnek. Amikor az Egyházban keresztény cigánynak szülessék. Ahogyan mi sem választottuk meg a 
testvérként ismerünk rájuk, csak akkor nevezhetjük magunkat is családunkat, személyes adottságainkat. Keresztényként 
valóban kereszténynek. A mai európai társadalomban a szemünk elõtt kell tartanunk azt az igazságot is, hogy mindannyian 
cigánysággal szemben tanúsított magatartásunk egyfajta emberként születtünk és hordozzuk a Teremtõ Isten képét. 
kontroll-jelzése a hitünk mélységének és õszinteségének.Keresztényként valljuk, hogy egyedül Isten Fia választotta meg, 
Krisztusban Kedves Testvérek!hogy hol és milyen körülmények között szülessék. Jézus Krisztus 
Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy olyan súlyos személye és magatartása vezet ahhoz az igazsághoz is, hogy 
kérdésrõl van szó, amire nem vagyunk felkészülve. Bénítanak mindnyájan testvérek vagyunk. Ha pedig testvérek vagyunk, 
az elõítéletek, a korszellem önzõ érzéketlensége, az egyéni akkor Krisztus követõiként felelõsek is vagyunk egymásért. Jézus 
fájdalmas csalódások, sérelmek. Tisztában vagyunk azzal, hogy Krisztus példája adja meg a testvéri szeretet megoldását. Õ 
a cigányság nyomorúságát nem a börtönök és az erõszak fogja testvéreiért, értünk, sorsközösséget vállalva kiüresítve önmagát 
megoldani. Nekünk kell kitalálni a számukra felkínálható és a megváltó szeretet mindhalálig való áldozatát hozta meg a 
munkahelyeket.kereszten. „Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk 
Hálát adunk Istennek, hogy korunkban is vannak nagylelkû kell egymást.” /1Ján. 4,8/
papok, szerzetesek, világi testvérek, kik a közvélemény gúnyos Ezeket a legalapvetõbb keresztény igazságokat a jelen társadalmi 
megjegyzései ellenére is vállalják a cigány testvérekkel való helyzetben önvizsgálatként újra és újra át kell elmélkednünk.
önzetlen törõdés áldozatát. Álljunk bátran melléjük, legyünk A világban szörnyû dolgok történtek és történnek. Az indiánok 
munkatársaik!lemészárlása, a négerek rabszolgasága Amerikában, a nép-
A Szentlélek Úristen adjon bátorságot, nagylelkûséget, irtások, a Holokauszt többféle formája, a mai nemzedékben is 
ötletességet, hogy példát és bátorítást adhassunk minden jelen levõ fajgyûlölet, a rasszizmus jelzi azt az embertelenséget, 
olyan kezdeményezéshez, amely ezt a súlyos ellentmon-amely a másik ember emberi méltóságát nem tudja elfogadni. A 
dást, igazságtalanságot segít megszüntetni.Káini tragédiát, a testvériség megtagadását. Keresztényként 
Ne feledjük el Urunk Jézus Krisztus példáját. Sokszor tegyük fel roppant nagy a felelõsségünk. Ferenc pápánk szüntelenül 
a kérdést, hogy Õ mit tenne ma Magyarországon, Európában a szembesít bennünket a szegénység, az ártatlanok nyomorú-
cigányokért? „Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy ságával. „Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki  bár 
szegénysége által meggazdagodjatok.” /2 Kor 8,9/ Amen.”bõven van neki a világ javaiból mégis, amikor látja, hogy testvére 

(Felolvasva 2014. szeptember 21-én a szentmisén.)szükséget szenved, elzárja elõle a szívét?”  /1Ján. 3,17/

KISASSZONYNAPI BÚCSÚ

Hazafelé a Fogadalmi kápolnától József atya a népviseletes rimóciak gyûrûjében
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SZÜRETI KÉPES ÖSSZEÁLLÍTÁS

Beszkid Valéria és Jusztin Roland Kormány Richárd és Vizoviczki Lolíta Pásztor Bianka és Mócsány Gábor

Szõlõslányok

Pálinkaverseny résztvevõiBorverseny résztvevõi

Fõzõverseny résztvevõi

Szüreti
Az idei szüreti már-már második falunapnak is elment. Már ami 

a szervezést illeti, nekünk, szervezõknek majd annyi feladatuk 
volt vele. Szeretném mindenkinek megköszönni a segítséget, 
részvételt, megjelenést. Köszönet mondunk a következõknek:

Az Önkormányzatnak, hogy teret ad egy ilyen szintû 
rendezvénynek. A szervezõ csapatnak, akik már sok héttel elõtte  
összejöttek, hogy minden idõben megszervezésre kerüljön: Burik-
Vincze Ágota, Jusztin Péterné Hédi néni, Beszkid Andor, Virág 
Laci és jómagam. Beszkid Jánosnak és Vincze Nikinek, hogy újra 
rengeteget áldoztak az idejükbõl a szüreti vers megírására. A 
közmunkásoknak, Laci és Vali vezetésével, hogy minden a 
megfelelõ idõben a megfelelõ módon a megfelelõ helyen volt, 
elõkészítve, felépítve, tisztán, rendben. A hintón és kocsikon 
ülõknek, Virág Bálintnak, aki talán eddig a legérthetõbb módon 
olvasta fel a verset, a szõlõslányoknak, a boristennek, a 
rezesbandának, a gyerekeknek és szüleiknek és a bolondozóknak, 
hogy színesítették a menetet. Vincze Nikinek a fotózásért, Molnár  
Ákosnak a videózásért. Azoknak, akik a hangosítás 
összeállításakor, a mûködése közben és a szétszerelésekor  
segítettek. A tombolajegyek és kóstolójegyek árusításáért Jusztin 
Istvánnénak és Kiss Józsefnének. Az iskolának a biztosított 
eszközökért. A fellépõknek: a Rimóci Hagyományõrzõ 
Együttesnek, a Kispalócok Gyermektáncegyüttesnek, a 
nógrádsipeki Vadrózsa Hagyományõrzõ Egyesületnek, a 
varsányi Jóbarátok Zenekarnak, és a lettországi Strenèibõl 
érkezett vendégeknek. A bor-, pálinka- és fõzõverseny 
zsûrizésében közremûködõ bíráknak. A Varsányi Borbarátoknak 
és Osztroluczky Zsoltnak a felajánlott díjakat. A fõzõversenyre 
nevezett csoportoknak. Csizmadia Bertalanné Évike néninek, 
hogy az IKSzT-t nyitva és tisztán, rendben tartotta. A régi rimóci 
lagzis zenekarnak és a Fülöp Duónak a fantasztikus hangulatért a 
bálon. A polgárõrségnek a menetben és a bálon nyújtott 
szolgálatért. Virág Kittinek és Kelecsényi Boglárkának a báli 
beléptetésben való segítségért.

Remélem senkit nem hagytam ki, mindenkinek nagyon szépen 
köszönjük! A szervezõk nevében írom, reméljük a közönség 
tetszését is elnyerte az idei szüreti, és talán a köszönetek sora 
eleget elmond a rendezvényrõl.

Fõzõverseny nevezõi és díjazottjai: Gondozási központ (lucskos 
káposzta), Varsányi Borbarát Egyesület (csülkös pacal), Szent 
József Katolikus Férfiszövetség (babgulyás), RKÖ képviselõ-
testülete (leköszönõ bableves alpolgármester módra), Rimóc 
Polgárõr Egyesület (csülökpörkölt), Vadkutyák (paprikás 
krumpli), RKÖ Közmunkásai (birkagulyás, hájas kalács, 
cigánybodak), Strenèi (szürkeborsó barna kenyérrel)
3. Szent István Általános Iskola munkaközössége – babos káposzta
2. Nyulacska Óvoda – lecsós haluska
1. Palacsintakirály Iskolakert - palacsinta

Borverseny nevezõi és díjazottjai: Szép József (Jókai út), Mócsány 
József, Szabó János, Beszkid Jánosné (Kossuth út), Pecho Zoltán, 
Beszkid József, Bablena Ferenc (Ady út)
3. helyezett: Mócsány Péter, Hársfa út 8.
2. helyezett: Varsányi Borbarát Egyesület
1. helyezett: Percze Béla

Pálinkaverseny nevezõi és díjazottjai: Kormány Richárd, Csapó 
András, Pecho Zoltán, Beszkid József, Szabó János, Percze Béla, 
Szoldatics Tibor
3. helyezett: Butty László (Bordány) - kajszibarack
2. helyezett: Szigeti Zoltán (Szécsény) – meggy
1. helyezett: Mócsány József – szilva-alma

Bablena Feri

Jöttek Lettek, voltak.
A tavalyi évben látogattunk el a lettországi Strenèi-be, 

ahol aláírták a két település közötti testvér-települési 
megállapodást. Úgy volt rendjén, hogy idén õk jöjjenek 
látogatóba hozzánk. 23 fõvel érkeztek meg 18-án 
csütörtökön, két napos buszozás után. Fogadásukra a 
képviselõk és a polgármester gyülekezett az IKSzT elõtti 
parkolóban, hogy meleg legyen a fogadtatás pálinkával és 
némi harapnivalóval. Miután a köszöntés megtörtént 
elfoglalták szállásukat a vendégházban. Estére vacsorával 
készültünk számukra, a Gondozási Központ kitett magáért, a 
töltött káposzta nagyon finom volt, a vendégek is szívesen 
fogyasztották. A bemutatkozáskor elmondták, hogy a saját 
kultúrájukat szeretnék majd a szüreti fellépésen bemutatni, 
ezért hagyományõrzõk, zenészek és táncosok érkeztek 
tõlük, valamint néhány intézmény vezetõje.

Másnap kis kirándulást terveztünk számukra, Hollókõbe, 
Szentkútra és Gyöngyösre utaztak el, és nézték meg a 
látnivalókat. Pénteken este vacsora után a Rezesbanda és a 
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes közremûködésével a 
rimóci táncokból tanulhattak meg néhány lépést. A jó 
hangulatú estén már a szabadtéri színpadhoz is kimentek, 
felmérni a terepet.

A szüreti délelõttjén Szécsényben sétáltak és nézelõdtek, 
vásároltak. Délutánra õk is készültek, hoztak magukkal sok 
kóstolni valót Lettországból. Akik vették a fáradtságot, azok 
mézsört, Jumis-kenyeret, sajtot, különleges vajas kenyeret, 
szürke-borsót kóstolhattak. Utóbbit a fõzõversenyen 
zsûrijének is felszolgálták, akik azt írták az értékelésre, hogy 
igazán érdekes és különleges íz világot ismertek meg. A 
fellépésük a végére lett tartogatva, sajnálhatja, aki hamarabb 
hazament, igazán minõségi fellépés volt. Igaz a tervezett 20 
perc helyett egy órán át tartott, de a saját "szüreti" 
rendezvényük szokásain kívül bemutattak néhány táncot, 
éneket, valamint a szaxofon kvartett is jól játszott. Estére 
fáradtak voltak, és már készültek a hazaútra, így a bálba csak 
néhányan jöttek le, de akik ott voltak, tudják, hogy ott is 
megmutatták mennyire szeretnek mulatni.

Vasárnap reggeli után indultak el, megállás nélkül 
utaztak, így hétfõn reggel hétre értek haza.. Nagyon meg 
voltak elégedve a vendégszeretettel, a programokkal és az 
itteni ízekkel. Az országot és a falut nagyon szépnek, 
lenyûgözõnek találták. Számomra egyik legkedvesebb dolog 
tõlük az a gyufásdoboz volt, amin a rimóci és strenèi-i 
látnivalók voltak párosával felhelyezve. Nagyon távoli 
település az övéké, de bízzunk benne, hogy a kapcsolat 
fennmarad, különösen azért, mert a falunapon idelátogatott 
csehországi Rosice is testvértelepülésük.            Bablena Feri

Népviseletes gyerekek

A lett delegáció zenekara
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Velük aztán igazán nehéz szót érteni,Szüreti vers 2014. szeptember 20.
A haját miattuk 24 éve tépheti.

1. Kedves rimóciak, jó napot kívánok,
Eltelt egy esztendõ, és ismét itt állok. 15. Választottunk kormányt 
Nyissák ki fülüket, hallgassanak, kérem, áprilisban,
Elmondom mi történt itt az elmúlt évben. Európai Uniósat meg májusban.

De senki ne verje magát mérgibe,2. Azt már ugye nem is kell mondanom
Továbbra is maradt minden a régibe.Szüreti napján legfõbb a vigalom.

Amit mondok, azon ne sértõdjön senki. 16. Andor idén is úgy gondolta,
Ezeket a rímeket poénra kell venni. Jelölteti magát a polgármesteri 

posztra.3. Tegye mindenki a szívére a kezét,
De hogy ne legyen könnyû dolga neki,Vegye elõ a józanabbik eszét.
Ellenfele lesz majd a Bablena Feri. Kérem, gondoljon most mindenki arra,

Hogy e néhány sort a jó szándék sugallta. 17. A képviselõk most csak hatan vannak,
Jelöltnek mégis tízen indultak,4. No meg nagyon bízom én abban,
Mérlegelheti mindenki az elmúlt 4 évet,Sok finom falat fõ már a katlanban. 
hogy a faluért, ki, mennyit és mit tett.Szent Józsefek, Képviselõk, Polgárõrök,

Bogrács alján megfõttek a szalonna bõrök. 18. Nem is tudok mit kezdeni ezzel,
Folyik már a kampány nálunk is ezerrel,5. Nincs ma nyitva Önó, ovi, sem a suli,
Az önkormányzat választási malaca,Jobban izgat minket a ma esti buli.
tegnap fõtt, sült a nagylóci katlanba.Fakanál a kézben igen gyorsan forog,
19. A fõzõverseny étkei is készen lettek,Idáig hallom, hogy a zsûri gyomra korog.
hogy mit ehetnek, ezt várják a lettek.

6. Daliás legények és gyönyörû lányok,
Hogy itt legyenek nálunk messzirõl,

Pálinka és bor nem mindig csak átok.
eljött egy delegáció egészen Strencibõl.

Biztosan tátva marad majd a szátok,
20. Eljutottunk oda végre valahára,Mert itt vannak a varsányi Borbarátok.
Rimóci TV megy egyenes adásba.

7. Zsûrizték a bort, s pálinkát a bírák, Ez a mûsor még mindig csak kísérleti,  
A legjobb nedû elnyeri a maga díját. De ezt már kiírni senki sem meri.
A boros kupákat meg Bubó faragta, 

21. Hogy a tv-nek növeljük az ázsiót.Ebbe a munkába mindenét beleadta.
Egybõl lefizettük a Mária Rádiót.

8. Bizonyára már mindenki látta, Hallgatunk rózsafûzért, nem egyet, tízet.
Agglegény nyúl áll a rimóci határba. Szórják is ránk sokan a szentelt vizet.
A falu szélén egyre csak keresi,

22. A szenteltvízrõl az jutott eszembe,Valami fahin asszony kéne neki.
Új pap jött az úton velem szembe.

9. Mert ha egy nyúllánnyal dobbantanának, Nagylócon találkoztam a régivel,
Egész biztos megszaporodnának. Ott beszélgetett jó sok nénivel.
Friss lucernáért nem kell menni messzire,

23. József atya hozzánk Bercelrõl érkezett,Csak rá kell szólni a Bablena Ferire.
A rimóciaktól egybõl sokat kérdezett.

10. Ott meg a polgármester pálinkát töltöget, Aztán nagyon bölcsen úgy döntött,
Hivatali idejével meg rekordot döntöget. A mi poharunkba tiszta vizet öntött.
Amikor szõrös és hosszú is a haja,

24. Én is azt mondom, a jövõbe tekintsünk,Ebbõl is látszik, hogy igen sok a baja.
Mert nekünk a békesség a legnagyobb kincsünk.

11. A bátyjának nincs egyéb baja se, Ezért ne koptassa pletykán senki a fogát,
Hisz nem görbülhet egy szál haja se. Hanem tegye szépen mindenki a dolgát.
Beszkid János is gondolkozhat azon,

25. De még minek örültünk a nyáron,
Mit meg nem spórol a borotva habon.

Volt újmisés áldás, nem is egy, ha' három. 
12. Andor jön-megy, mint a hatos villamos, Papszentelés, újmise, új ruha, új gatya,
Telefonszóra eltûnni igencsak hajlamos. Megáldott minket a Balogh Laci atya.
Az elõbb még itt láttam õszülõ fejét,

26. Gyakori dolog nálunk a restség,De most már bottal üthetem a helyét.
De itt van nekünk a férfiszövetség.

13. Azért is fájhat szegénynek a feje, Õk eddig is, amit kellett megtették,
Mert a hivatal csak nõkkel van tele. A dolgukat soha félvállról nem vették.
A Jóisten még a jegyzõkkel is veri,

27. Az már biztos, nincs itt semmi kétség,
Amibõl már kettõ is van neki.

Ezerrel nyomul a férfiszövetség.
14. A nõk mellett igazán csak akkor kesereg, Ahol felüti fejét a szükség,
Ha megérkezik a hegyrõl a fekete sereg. Ott mindig közel a segítség.

Kisbíró: Virág Bálint

84. Szerdánként még azzal sem látni, 98. Volt még ott egy rimóci dalos pacsirta,
a füsttõl nem tudok mást csak hányni. Nem volt az más, mint a Verbói Klárika.
Ha Szécsény felõl meglátom a falut, A doktor nõ éneke messzire szállott,
kedvem sincs már átlépni a kaput. sok lengyel férfi lélegzete elállott.

85. A cigánydombról legszebb a kilátás, 99. Volt lagzi nálunk, nem egy, hanem három,
mégis minden este megy ott az ordítás. Férjhez ment Esztike és megnõsült Gábor.
Elkelne már nálunk egy igazi csendõrség, De bizony láttam én sátras lagzit is,
mert nem segít ezen már a rendõrség. Megnõsült az idén Petrovics Dávid is.

86. A dombon megy a zene, tánc és a buli, 100. Visszatértek és gyarapodtak a gólyák is,
hogy mibõl telik erre csak azt nem tudni. a sok lagzi után majd jönnek a babák is.
Reggel a gyerek meg nem bír felkelni, Büszke nagymama lett a Vizó Piroska,
ezért fog az iskolából mindig elkésni. mert megszületett a harmadik Vizó Lacika.

87. Nem kell nekik hozzá sem ébresztõ, sem óra, 101. Szabó Moncsi házára is gólya szállott,
a Klebelsberg lett az iskola fenntartója. megszületett januárba az Álmos János.
Nem tudom, hogy ez miért jó a falunak, Nálunk a gólya már kabala lett,
nem dönthetünk iskolaügyben sem magunknak. Kabda Pityu is nagypapa lett.

88. Most a mai napon úgy néz ki a dolog, 102. Berki Tibinek termett finom káposzta,
A rendelõ már lassan kacsalábon forog. Balla Kitti lett a harmadik unoka.
Beleöltek milliót vagy százat, Kell, hogy a gyerekszületésért sokat tegyünk,
Megint átépítik az egészség házat. hogy a kisebbség a végén ne mi legyünk. 

89. A doktornõ örül ennek a legjobban, 103. Nem szeretném én a strófát elcsalni,
Mikor körömcipõje az új padlón koppan. Falunapon itt krákogott az öreg Charlie.
Van benne szoba, kicsi és nagy is, Táncolnék én egyet, de nincs kivel,
Járhat ide, Bözsi, Rozi, Pista meg Maris. Így hát marad a jég dupla whiskyvel.

90. Én magam már nem is megyek oda, 104. Engem is utolér lassan a kórság,
Nem találnám meg, hol az orvosi szoba. Tizennyolc éves lett a Rimóci Újság!
A Cavinton se segít már ezen, Havonta olvashatod az aktuális híreket,
Sõt a GPS sem javít a helyzeten. Hanem megy, megnézheted a szép képeket.

91. Akkor leszek én csak igazán a bajba, 105. Gyalogbúcsú is van már évente kétszer,
Ha Terike is elmegy majd nyugdíjba. Herencsénybe is megyünk mindig nagy hévvel.
Azt az egyet még a Jóisten se tudja, A sipekiekkel, varsányiakkal kelünk útra,
Hogy ki lesz akkor a Terike utódja. Szívesen emlékszem erre a zarándokútra.

92. A vendégházban ismét építkeztek, 106. Idén nem volt könnyû a szentkúti túra,
Az udvar közepére kemencét helyeztek. Nem sokan indultak el erre a búcsúra.
A vert kenyérnek sehol sincsen párja, Eshet az esõ és fújhat a szél is,
A vendéget jakuzzi és szauna is várja. A legbátrabbak nekivágtak mégis.

93. Ha netalántán a jakuzzi túlfûtene, 107. Kisasszonynapi búcsú is megérintett engem,
A Szociban a hûtõkamra lehûtene. ilyenkor erõsödik csak igazán a hitem.
A vásárlók nem járnak itt álruhában, Jó volt újra a Szûz Máriát kísérni,
nagya forgalom, mint a Tesco áruházban. és a Rezesbanda hangjára énekelni.

94. Mit láttam, mit láttam minap a határba, 108. Lobogósok, népviseletes gyerekek,
rimóciak indultak megint Lengyelországba. a kiszenekart mindig kövessétek!
A harminc fõs delegáció ki tett magáért, Tiszteljük a hagyományt még élünk,
nagy harcot vívtak ott a józanságért. Jó anyánk vigyázz ránk, õrizd a hitünk!

95. Dlutów hat éve már testvértelepülés, 109. Lassan azonban a végére érek,
ezért megy minden évben a készülõdés. mert már nem jutnak eszembe a rímek.
Az idén vittünk nekik egy ajándék padot, Csak azt kérem maguktól asszonyok-emberek,
ami a lengyeleknél nagy sikert aratott. hogy a szüreti strófákon ne sértõdjenek!

96. Nagyobb örömet csak a boros hordó okozott, 110. Aki belekerült a versbe, büszke legyen,
de ettõl a vodka még ugyanúgy fogyott. s jövõre is hasonló jókat tegyen!
A rimóciak énekes mûsort is adtak, Aki pedig kimaradt, ne bánkódjon soha,
melyért cserébe aratási koszorút kaptak. lehet, jobb, hogy nem fogott a kisbíró tolla.

97. Laci bácsi, a tolmács olykor mit fordít. 111. A száztizenegy versszakomat ezúton zárom,
A hiba már néha olyannyira ordít, megyek és én is megkeresem a párom!
De Andor mindig figyel ravaszul, Kedves Rimóciak, kedves vendégek!
még szerencse, hogy jól tud oroszul. Innen is kívánok minden jót Tinéktek!
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28. Az õ kezeik messzire elértek, 42. Arról is szólhatna egy külön óda,
Még a pápától is kihallgatást kértek. Mennyien feküdtek kint a Darázsdóba.
Elindultak õk egyenesen Róma felé, Mindenhol sok sárga mellényt látni,
De nem jutottak csak a Marcsi Presszó elé. Ennél már csak a segélyt jobb várni.

29. Marcsinál is mozgalmas az élet, 43. Elkészült a két piros tetõs ház is,
Biztos megjegyzi a tizennégyes évet. Ez lesz majd az új közmunkabázis.
Éjszaka egyszer csak arra ébredtek Lesz majd nekik jó dolguk a télen,
Az emeletrõl potyognak a vendégek. Melegednek az új csarnokban, szépen.

30. A sipeki falunapon is kikezdtek vele, 44. Még ezt nem is mondtam, azám!
De aztán gyorsan eljárt a jobb keze. Itt van már a két apríték kazán.
Úgy orrba vágta a sipeki pasast, Nincsen ebben semmi különös,
Menten dobott egy tíz pontos hasast. Csak ne lenne a füstje olyan büdös.

31. Üzemel nálunk mindenféle csárda, 45. Itt van nekünk Virág Laci, a közmunkások feje,
Keskeny is egypár embernek a járda. A start-munkaprogrammal a töke van tele.
Gyöngyi Bözsihez az út közepén kell mennyi, Sürög-forog a faluba, mint egy veszett liba,
Hat órakor kell adni a kecskének ennyi. Mert nem csúszhat a munkába semmiféle hiba.

32. Ha cigánygyerek téved a portára, 46. Kedves Lacink is eljutott arra a pontra,
A tyúkoknak nem lesz se szeri, se száma. Nem pályázik idén a képviselõi posztra.
Amíg Bözsi néni a pincében szíjja a bort, Pedig azt hittem, polgármester lesz belõle, 
A kedves vendég a baromfis ólba hatolt. Biztos nem adott volna fizetést elõre.

33. Kiskert úti sarki kocsmát mindenki szereti, 47. De szerencsére meggondolta magát,
Akit itallal szolgálnak, az szívesen lenyeli. Nem hagyná õ ott a közmunkások hadát.
Parkolóhely hiánnyal kevesen támadják, Pedig a váltásnak biztosan örülne Marika,
A kerítés tövébe csak a biciklit támasztják. Mert több idõt töltene otthon a Lacika.

34. A tavalyi év óta nincs semmi eltérés, 48. A sok közmunkásról meg kell említenem,
Mûködik még máshol is az italmérés. A határban a zöldség igen szépen terem.
Van még Bözsike, Piroska és Olga, Ha a betakarításig mindent el nem lopnak,
Jól megy a kocsmajárók dolga. A nyersanyagból majd az idõsek is kapnak.

35. Ne érje meglepetés senki ember fiát, 49. A tolvajok nem csak az én idegeimet húzták,
Nagyon sokan otthon fõzik a piát. Amikor a krumpli szárakat éjjel kihúzták.
A pálinka gõze sokakat megfogott, Hogy ki, mikor, s hová jár lopni,
Messzirõl érezni már a cefre szagot. Mesélhetne errõl Kotyoka, s Golopi.

36. Gyûjti itt mindenki a hullott gyümölcsöt, 50. De még azt az egyet senki sem tudja,
Bûnnek tekintik a lekvárt és a szörpöt. Hogy a Kopaszvárban ott áll a kamera.
Minálunk régen ismerik a nótát, A szerkezet elõtt le a kalappal,
Vödörrel mérik a mindennapi kvótát. Látja a tolvajt éjjel és nappal.

37. Mert rég meg mondta az öreg Kiss, 51. A Kopaszvár tetejérõl messzire ellátunk,
Ne csak együnk, igyunk is. A rimóci nagy gáttól nem sok jót vártunk.
Inni már tudunk, ezt már elmondtam, El akarták fogni a rimóci patakot,
A minap meg az óvodába vótam. Csináltak volna a jó földbõl latyakot.

38. Az ovis jelek közül hiányzik a kecske, 52. De a fejesek tervén fogott ám az átok,
Új vezetõ az oviba egy csinos menyecske. Így nem építették meg a felesleges gátot.
Kívánjuk, hogy minden nyulacska szeresse, Szerencsére minden maradt a régibe,
Adrienn munkáját kísérje a szerencse. Folyhat a patak a megszokott medribe.

39. Az oviból nem láttam a hollókõi várat, 53. A TSZ háza táján is folyik a munka,
Meglátogattam az új tésztagyárat. hogy kinek mi a dolga, mindenki tudja.
A csodálkozástól tátva maradt a szám, Vencel lassan már nyugdíjas is lehet,
Pár zacskó tésztát tukmáltak rám. Violetta helyette mindent át is vehet.

40. Ennek én voltam az elszenvedõje, 54. A Gondozási Központban meg odáig fajultak,
Így lettem az új termék elsõ tesztelõje. Hogy a megyeri otthonnal összetársultak.
Nem nézett rám se pisztoly, se puska, Háromnál eggyel kevesebb a kettõ,
Ennél a tésztánál nem jobb a haluska. A konyhán kívül közös még a jegyzõ.

41. Készült itt a tészta, de nem úgy magába, 55. Nem tudom, kinek lehet ez a biznisze,
Sok ember dolgozik a közmunkába. Biztos, hogy a megyeri jegyzõ intézte.
De azért itt jobb, mint a patakparton, Rimócon fõnök asszony maradt a Betti,
Mert a parton fekvés feltöri a farom. Aki a dolgát továbbra is az idõsekért teszi.

56. A Gondozási Központ is tudja a dolgát, 70. Nem elég a klubba jó programokat tervezni,
Idén is megrendezte az Idõsek Napját. Emberek is kellenek, kiknek lehet szervezni.
Ebédre felszolgálták a lucskos káposztát, Azt kívánom, látogasson el mindenki oda,
A táncra pedig felvették a cifra otthonkát. Legyen kíváncsi az új programokra.

57. Vendégségre meg kiállítást szerveztek, 71. Ott van naphosszat Feri és Gota,
az intézményben az angyalkák repkedtek, Azóta Burik Laci is sokat jár oda.
Több mint ezer angyalkát szedtek össze, Ha a program hosszúra nyúlna,
ügyesek voltak, mert egy sem tört össze! Õ viszi Gotát a Rákóczi útra.

58. Hol is van, eszembe jut mindjár', 72. Nem kívánok ennyi gondot senkinek,
Rákóczi úton van a túróslepíny gyár. Legyen csak öt csapata mindenkinek.
A finom lepínyt süti Kusmer Piros, Gota és Gergõ van a dolgok élén,
Tõle fizetés nélkül távozni tilos. Barna bácsi mosolyog az égi pálya szélén.

59. A kacsák között van tojó és gácsér, 73. Az egész falut nagy veszteség érte.
Jönnek hozzánk sokan a malomkalácsér'. Barna bacsit a Teremtõ magához kérte.
Mert a malomkalács kerek és lapos, Nem tudjuk, mi van a Jóisten tervében,
Ezerszámra süti otthon Márti a „hangos”. Barna bácsi,nyugodjál békében!

60. Az új Toyotával száguld már Hédike, 74. Az elnöknek több baj szakadt nyakába,
Délben rávár sok-sok éhes nénike. Segítségért kiállt, de minden hiába.
Hédikének bejött az új Toyota, Belépek már én is a Rimóci esébe,
Jár vele a faluba, akár a motolla. Mert nem gyõzünk a pályán, csak a mesébe. 

61. Ciberének nincs is ezzel sok dolga, 75. A pályára néha dolgozni kell járni, 
Szabó Jancsi a buszt meg máshová hordja. A focisták közül ott egyet se látni.
Mit kell ennyit javítani, nem értem, A pálya szépítésben sem villogtak nagyon,
Futja-e rá a bevételbõl, ezt kérdem. Hogy a bõrfoci csapja õket agyon!

62. Mert a kisbuszunk sosincs itthon, 76. Elszakadt a tavalyi sötétkék kötényünk, 
Szabó Jancsi van vele állandóan úton. Az ifi csapatban van minden reményünk.
Irigylem is tõle ezt a munkahelyet, Úgy látszik, Laczkó Peti érti a dolgát,
Munkaidõben is kirándulni mehet. Sokszor feltöri a gyõzelem kódját.

63. Az biztos, hogy õ soha nem kap bírságot, 77. Lenne itt focista, sok fiatal erõ,
A trafipax se méri ezt a lassúságot. Meglátjuk, a tehetség hogyan jön elõ.
Ha vele valamikor kirándulni mennél, Nálunk a futball mikor lesz nyerõ?
Legalább egy heti élelemmel készüljél. Megmutatja ezt majd a jövendõ.

64. Úgy hallottam, megint új buszunk lesz, 78. Sok fiatalt nem a foci érdekli,
Az érdekelne, erre a sofõr vajon ki lesz? A 147-es kamrában az idejét töltheti.
Reméljük, sokan utaznak majd vele, Ugyan hol van ez a számos komra,
Hisz kétszer annyian férnek majd bele. Nem más ez, mint a régi kocsma.

65. Tavaly õsszel láttunk nagy csodát, 79. Van itt fiatal, bár nem egymilliárd,
Átadták végre a kultúra házát. Megy itt a póker, a darts és a biliárd.
Vártunk rá hónapot nem egyet, de százat, Hívtak sokakat egy közös vacsira,
Felújították nekünk a közösségi házat. Mert jól melegít az asztal masina.

66. A Kobakosok egy nagyot gondoltak, 80. Van ott net, 3D, meg Full HD,
Az Önkormányzattal ezért összefogtak. Ott is egyre ritkább a parádé.
Lett új színpad, konyha, meg minden, Pedig tizenegy milliót nyertek,
Ilyen intézmény a környéken sincsen! Amit végül el sem költhettek.

67. Kur-tuj, Manga, mûvház, klubkönytár, 81. Sajnos becsúszott egy apró kis stikli,
Ennyi elnevezés egy helynek sem jár. Nem lett meló, napelem, se bicikli.
Nem tudom, kinek volt ez a terve, Azért nincs olyan nagy csüggedés,
De IKSZT lett az legújabb neve. Lesz még Hollókõ felé tekerés.

68. A nagyterem szép lett és sokan férnek bele, 82. A bicikli úttól is elmegy a kedvem,
Csak nem tudom, mikor nyit a konditerme. Mert a sok gyom már veri a térdem.
Ott Vincze Attila régóta akar edzeni, Megy rajta quad, traktor és autó,
Kíváncsi, mikor lehet végre elkezdeni. Aki azzal ráhajt, az bizony nagy … Szélhámos.

69. Vincze Attila meg vassal van tele, 83. Polgárõrség hiába figyeli a rimóci határt,
A méhtelepen kiakadna a mérlegnek nyelve. még sem tudja fülön csípni a sok betyárt,
Komolyan mondom, ez nem abrakadabra, Fosztogatnak tavasszal és õsszel,
Rögtön át is vennék kilóra, darabra. nem látni õket csak távcsõvel.
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