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RIMÓCI SP   RTHÍREK

00Október    4. (vasárnap) 9-14  VÉRADÁS
az általános iskola Hunyadi úti épületében

00Október    4. (vasárnap)   15 bajnoki labdarúgó mérkõzés
Október    6. (kedd) ARADI VÉRTANÚK ÜNNEPE

(megemlékezés a Hõsök terén a szentmise után)
Október    8-11. 72 óra kompromisszum nélkül!

Rimóci fiatalok az idõsek megsegítésére
00Október  11. (vasárnap)   15 bajnoki labdarúgó mérkõzés

Október  15. (csütörtök) ÁROKTISZTÍTÁSI HATÁRIDÕ
Október  17. (szombat)

     30Október  17. (szombat) 14 bajnoki labdarúgó mérkõzés
Október  23. (péntek) Megemlékezés az 1956-os forradalom és

szabadságharcról ,,Jó tanulók’’ jutalmazása
30Október  25. (vasárnap)   14 bajnoki labdarúgó mérkõzés

   30Október  31. (szombat) 13 bajnoki labdarúgó mérkõzés
November 1. (vasárnap) MINDENSZENTEK
November 2. (hétfõ) HALOTTAK NAPJA

Nõtincs-Rimóc 

Rimóc-Héhalom 

Ifjúsági Találkozó Rimócon (részletek a 18. oldalon)
Cered-Rimóc 

Rimóc-Szécsény 
Nagybátony-Rimóc 

A fogadalom már örök…

A rimóci Balogh Laci atya tavalyi papszentelése után az idén újra emlékezetes nap vésõdött 
településünk történelemkönyvébe. 2015. szeptember 12-én, szombaton Esztergomban, a 
ferences templomban sokan tanúi lehettünk a rimóci Petrovics Mária Lúcia nõvér örök-
fogadalom-tételének.
Lúcia nõvér, azaz Babett 8 évvel ezelõtt lépett be a Ferences Szegénygondozó Nõvérek 
Rendjébe és már akkor élt a szívében a vágy, hogy örökre igent mondhasson Isten szeretõ 
hívására. Lúcia nõvér itt nevelkedett fel szülei legidõsebb gyermekeként, Dávid és Anna 
nõvéreként. Kicsi gyerekkorától kezdve járt templomba családjával. 13 éves volt, amikor 
egy nógrádmegyeri hittantáborban megérintette õt az Isten személyes szeretete. Ez a 
találkozás indította el õt, hogy jobban megismerje, és keresse Isten tervét az õ életében. 
Imádságai és keresgélései során ismerte meg Szécsényben a Ferences Szegénygondozó 
Nõvéreket. Lassan megszületett a szívében a döntés, hogy Istennek elkötelezett szerzetes-
ként éljen, és a szerzetesi közösség tagjaként szolgálja Istent az emberekben. A szerzetesi 
élet képzési ideje alatt hivatása még jobban megerõsödött. Isten gyöngéd szeretetõ 
tekintetét Ismerte fel nõvéreiben, a szegényekben és az emberekben. Ez a tekintet jutatta el 
a nagy naphoz. - tudhattuk meg többek között az ünnepi szentmise elõtt a kedves 
nõvérektõl, akik már az önkormányzat falubuszával és kocsikkal érkezõ rimóci híveket az 
ajtóban fogadták.
Lúcia nõvértõl pedig megtudtuk, hogy Rimócról volt már, aki a ferences szerzetesi életet választotta. Mócsány Péter, szerzetesi 
nevén Fr. Magnus is rimóci volt, akirõl bõvebben hamarosan Lúcia nõvér írásában olvashatunk. És hogy mi is a szerzetesi élet titka? 
Az örökfogadalom-tétel elõtt maguk a nõvérek adtak errõl számot a következõ gondolatok megosztásával:
„A szerzetes olyan ember, akit szíven talált az Isten, aki hagyta magát elcsábítani az Istentõl és innen kezdve élete misztérium, 
vagyis titok. Minden egyes szerzetesi hivatás misztérium, Isten és a meghívott lélek titka, kibeszélhetetlen és emberi ésszel fel nem 
fogható titok. A szerzetesi élet lényegéhez tartozik, hogy ingyenes, és hogy ajándék.
Ingyenes. Mert az Isten szeretete ingyenes… nem érdemelhetjük ki, õ feltétel nélkül szeret bennünket, és választ ki bennünket  a 
szerzetesi életre is. Meghív minket, nem azért, mert különbek vagy jobbak lennénk másoknál, hanem azért mert különleges módon 
akar betölteni minket szeretetével, mert személyes és mély jegyesi kapcsolatra akar lépni velünk, és azt szeretné, hogy az õ 
szeretetének legyünk tanúi és ingyenes továbbadói a világban, az emberek között. 
Ajándék: Mert Istentõl kaptuk a hivatásunkat. Ajándék magunknak, de a szerzetesi hivatás ajándék az egész Egyháznak, a 
társadalomnak is. Nem a munkája miatt ajándék, hanem Istennek szentelt volta miatt.
A szerzetes az imádság embere, a világtól való elvonulás nem menekülés és elzárkózás, hanem kitárulkozás Isten felé. A kolostor 
falai között Istennek él, de az emberekért. Nem pusztán a saját üdvösségéért vállalja a szerzetesi életformát, hanem mindnyájunk és 
az egész világ üdvösségéért. Imájával könyörög nap, mint nap Isten irgalmáért, az egyes emberekért, a bûnösök megtéréséért. Ez a 
szerzetes legfontosabb tevékenysége, hogy imádkozik: dicséri az Urat és esdekel az emberekért. ”                     (folytatás a 3. oldalon)

6. forduló: Rimóc-Karancslapujtõ 0-2 (0-1)
vezette: Gordos Sz. (Nagy I., Nagy S.)
Rimóc: Molnár J. - Kuris P. (Bada N. 68.), Mócsány R., Juhász I., 
Csizmadia B. - Árva R., Laczkó Zs., Rácz A. (Pásztor B. 33.), Bangó N. 
(Kormány R. 62.) - Rónási R. (Percze R. 68.), Bablena Cs. Vezetõedzõ: 
Carvalho Adilson. Sárga lap: Bangó N., Bablena Cs. ill. Illefalvi G., 
Miklós M., Sánta A.          Gól: Miklós M. (25.) Adorján Z. (68.)
Carvalho Adilson: Elõl sokat hibáztunk az elsõ félidõben, ziccereket és 
egy tizenegyest is kihagytunk. A második játékrészben már gyengén 
játszottunk, amit az ellenfél ki is használt és így megnyerték a mérkõzést.
Sebestyén Szilárd: Nehezen lendültünk játékba, volt egy gyenge 15 
percünk. Aztán fokozatosan átvettük a mérkõzés irányítását, sok 
gólhelyzetet dolgoztunk ki. A második félidõben már tetszés szerint 
dolgoztuk ki a helyzeteket, és akár nagyobb arányban is nyerhettünk 
volna. Gratulálok a szimpatikus hazai csapatnak és további sok sikert 
kívánok nekik!                                            (Forrás: www.nogradifoci.hu)

IFJÚSÁGI MÉRKÕZÉSEK
Edzõmérkõzés: Rimóc – BSE U17 2–1 (0-0)

Rimóc: Janusek Dániel, Csík Csaba, Kõmûves Tamás, Sporner 
Adrián, Csuka Zsolt, Imre Zoltán, Puszta Erik, Oláh Bence, Balázs 
Gergõ, Rácz Adrián Csík Rómeó, Oláh Ákos, Santos, Bangó Ronald
Gól: Csík Rómeó, Bangó Ronald                           Jók: mindkét csapat
Mivel a BSE ifjúsági csapata kiemeltben játszik, így az elnök úr 
intézett nekünk egy edzõmeccset, melyet elõre jelezte, hogy meg is 
kellene nyernünk. Kiegyenlített játék volt egész mérkõzés alatt, nem 
nagyon találtak fogást egymáson a csapatok. A második félidõben már 
kicsit erélyesebben játszottunk s sikerült megszereznünk a vezetést is. 
Ezt követõen megnyugodtunk melynek köszönhetõen ki is egyenlített 
az ellenfél. de még a játék lefújása elõtt sikerült megszereznünk a 
vezetést, melyet már nem engedtünk ki a kezünkbõl.

4. forduló: Rimóc – Érsekvadkert 10 – 0 (4-0)
Rimóc: Janusek Dániel, Csík Csaba, Kõmûves Tamás, Sporner 
Adrián, Imre Zoltán, Puszta Erik, Oláh Bence (Csuka Zsolt), Balázs 
Gergõ, Rácz Adrián, Csík Rómeó, Oláh Ákos (Juhász Gergõ)
Gól: Balázs Gergõ, Rácz Adrián 5, Csík Rómeó 2, Oláh Bence, Puszta 
Erik          Sárga lap: Oláh Ákos, Csuka Zsolt          Jók: egész csapat.
Komolyan készültünk az összecsapásra, hiszen az elõzõ szezonban 
csak óvással tudtunk pontot szerezni tõlük. Már az elsõ félidõben 
látszott a csapat fölény. Szép játékkal, szép támadásokkal 4szer is 
sikerült betalálni. A második félidõben még tüzesebben játszottunk és 
rögtön az elején folytattuk a gólgyártást. Külön öröm volt számomra, 
hogy nem fejetlenül mentünk elõre, hanem még 8-nál is 
megpróbáltunk játszani.

5. forduló: Mátranovák – Rimóc 2 – 6 (1-1)
Rimóc: Janusek Dániel, Csík Csaba, Kõmûves Tamás, Sporner 
Adrián, Imre Zoltán, Puszta Erik, Oláh Bence (Bangó Ronald), Balázs 
Gergõ, Rácz Adrián, Csík Rómeó, Oláh Ákos   Gól: Rácz Adrián 4, 
Csík Rómeó (2)  Sárga lap: Janusek Dániel, Puszta Erik
Jók: az egész csapat
Mivel szüreti felvonulás miatt nem tudtam elmenni ezért megkértem 
Oláh Bertalant és Csizmadia Bálintot, hogy kísérjék el a csapatot, ne 
legyenek felügyelet nélkül. Az elsõ félidõben vitatkoztak a játékosok 
többet foglalkoztak a másikkal, mint a játékkal ezért elég gyorsan gól 
kaptunk, de szerencsére még a félidõ lefújása elõtt sikerült kiegyenlíte-
nünk. A második félidõre már megnyugodtak a kedélyek és sokkal 
összeszedettebben kezdtünk játszani, ennek köszönhetõen meg is 
szereztük a vezetést.
Külön Köszönet Bercikének és Bálintnak a segítségért!

6. forduló: Rimóc – Karancslapujtõ 19 – 0 (7-0)

Rimóc: Janusek Dániel, Csík Csaba (Csuka Zsolt), Kõmûves Tamás, 
Sporner Adrián, Imre Zoltán, Puszta Erik, Oláh Bence (Laczkó 
Dominik), Balázs Gergõ, Rácz Adrián (Bangó Ronald), Csík Rómeó, 
Oláh Ákos Gól: Rácz Adrián 5, Balázs Gergõ 4, Bangó Ronald 3, Imre 
Zoltán 2, Oláh Bence 2, Janusek Dániel, Csík Csaba, Csík Rómeó
Jók: az egész csapat
A mérkõzés elõtt támadólag raktam össze a csapatot, hiszen az ellenfél 
nem érkezett meg csak 8 fõvel, bár a mérkõzés kezdetére kiegészültek 
11-re. Az elsõ félidõben beválni látszott a taktika, hiszen a mi kapunkat 
egyszer veszélyeztették, de akkor sem kellett a kapusnak bravúrt 
bemutatnia. A félidõben lenyugtattam a játékosokat, hogy itt a lehetõség 
szolgáljuk ki a nézõket és játszunk. Az eredmény magáért beszél.

SERDÜLÕ CSAPAT (U16) MÉRKÕZÉSEI

1. forduló: Berkenye – Rimóc 2-3 (0-2)
Rimóc: Bangó M. - , Mócsány P., Jusztin M., Laczkó D., Bada K. 
(Bangó F.) - Laczkó M. (Bada T.), Juhász G. (Bada N. II.), Bangó R., 
Bada R. (Bada N. I.) - Puszta E., Rácz M.
Gól: Bangó R. (2) Puszta E.         Sárga lap: Bangó R.

2. forduló: Rimóc – Palotás 10-1 (5-1)
Rimóc: Bangó M. - Mócsány P., Laczkó D., Jusztin M., Bada R. (Oláh 
D.) - Bada K. (Bada T.), Laczkó M., Sporner A. (Bada N. II.), Juhász G. 
(Rácz M.) - Bangó R. (Bangó F.), Puszta E.   Gól: Mócsány P., Juhász G. 
(2), Bangó R. (2), Puszta E. (5)                               Sárga lap: Jusztin M.

A serdülõ csapat további mérkõzései:
3. forduló: 10. 02. 16:00 Nõtincs – Rimóc

4. forduló: 10. 09. 16:00 Rimóc – Héhalom

5. forduló: 10. 16. 16:00 Érsekvadkert – Rimóc

6. forduló: 10. 27. 15:00 Rimóc – Buják

7. forduló: 10. 31. 15:00 Szécsény – Rimóc

8. forduló: 11. 06. 14:00 Rimóc – Vanyarc

9. forduló: 11. 13. 14:00 Rimóc szabadnapos

A felnõtt bajnokság állása:
1. Cered 6 5 0 1 24 -  2 15
2. Nõtincs 6 5 0 1 15 -  3 15
3. Mátranovák 5 4 1 0 13 -  3 13
4. Berkenye 6 4 1 1 11 -  7 13
5. Balassagyarmat 6 4 0 2 14 -  3 12
6. Karancslapujtõ 6 3 0 3 14 -  9   9
7. Érsekvadkert 5 3 0 2 11 -  6   9
8. Pásztó 6 3 0 3 15 -11   9
9. SBTC 6 3 0 3   9 -  8   9
10. Szécsény 6 3 0 3 13 -16   9
11. Héhalom 6 2 0 4 15 -14   6
12. Palotás 6 1 0 5   4 -25   3
13. Rimóc 6 0 0 6   3 -20   0
14. Nagybátony 6 0 0 6   4 -38   0

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Cered 5 4 1 0 26-   7 13

2. Rimóc 4 4 0 0 36-   2 12

3. Berkenye 6 3 1 2 30- 13 10

4. Szécsény 5 3 0 2 25- 10   9

5. Nõtincs 3 2 0 1 8 -   4   6

6. Héhalom 4 2 0 2 6 -   6   6

7. Mátranovák 3 1 1 1 7 - 10   4

8. Érsekvadkert 4 1 1 2 13- 17   4

9. Palotás 6 1 0 5 12- 14   3

10. Nagybátony 5 1 0 4 5 - 41   3

11. Karancslapujtõ 3 0 0 3 3 - 47   0

A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) állása:
1. Vanyarc 2 2 0 0 11 -  0 6
2. Rimóc 2 2 0 0 13 -   3 6
3. Szécsény 2 2 0 0 10 -   3 6
4. Érsekvadkert 1 1 0 0 9 -   3 3
5. Héhalom 2 1 0 1 8 -   2 3
6. Berkenye 1 0 0 1 2 -   3 0
7. Nõtincs 2 0 0 2 2 - 12 0
8. Buják 2 0 0 2 3 - 16 0
9. Palotás 2 0 0 2 1 - 17 0

Október havi áldás:
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Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

Gólyahír:

VV
Percze Balázs

1936-2015
(Szécsényi út 19.)

Bangó Patrik - 2015.09.16.

Szülõk: Oláh Szimonetta és Bangó Patrik

Takács János
1960-2015

(Kiskert út 11.)

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk hálás köszönetet mondani,

minden rokonunknak, szomszédunknak, barátunknak
és ismerõsünknek, akik édesanyám

PÉTER BÉLÁNÉ
(élt 74 évet)

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak.

                                                           Péter Zsolt és családja

V V

Fiataljaink az élbolyban, míg 
felnõtt csapatunk a tabella végén a 

labdarúgó bajnokságban
3. forduló: Rimóc-Balassagyarmat 0-4 (0-2)

vezette: Kazinczi J. (Baranyi G., Szigetvári Z.)
Rimóc: Molnár J. (Kõmûves T. 35.) – Kuris P., Mócsány R., Csizmadia 
B., Deák G. (Rácz A. 46.) – Pásztor B., Juhász I., Árva R., Bangó N. – Imre 
Z., (Kormány R. 46.), Rónási R. (Percze R. 68.). Vezetõedzõ: Carvalho 
Adilson. Gól: Mátyás P. (6., 66.), Gábor B. (31.), Nagy G. (79.).
Carvalho Adilson:Szemmel látható volt, hogy ellenfelünknél jobb a 
közösség, mint nálunk, mely révén megérdemelt gyõzelmet arattak. 
Kaptunk két nagy potyagólt, ezután pedig nem tudtunk felállni. 
Építkezünk tovább.
Mohácsi László: Nagyban megnehezítette a dolgunkat az óriási szél, 
valamint az elsõ félidõben a masszív védekezésre berendezkedõ hazai 
csapat ,  v iszont  a  második  já tékrészben már  csak  a  
helyzetkihasználásunkon múlott, hogy milyen arányú lesz a 
gyõzelmünk. Kritika a csapat felé, hogy a helyzeteinket kis százalékban 
értékesítettük a végig küzdõ hazai csapat ellen, akiknek kitartást, 
türelmet és nagyobb sikereket kívánok a folytatásban.

4. forduló: SBTC-Rimóc 1-0 (1-0)
vezette: Baranyi G. (Szigetvári Z., Bakos T.)
Rimóc: Molnár J. - Kuris P., Mócsány R., Szeles L. (Deák G. 40.), 
Csizmadia B. - Rácz I., Juhász I., Bangó N., Pásztor B. - Kormány R. 
(Bablena Cs. 84.), Rónási R. Vezetõedzõ: Carvalho Adilson.  Sárga lap: 
Dániel Z., Oláh F. ill. Bangó N., Rácz I., Pásztor B. Gól: Bata G. (10.)
Jenei István:A mérkõzés elõtt derült ki, hogy négy fiatal játékos nem 
ülhet le a padra, nagyon elkeseredtem, mert szerettem volna õket 
játszatni. A pályán lévõk segítettek a felvidításomban azzal, hogy 
fegyelmezetten, öt-hat gyönyörû támadást vezetve, magabiztosan 
vertük meg a nem túl acélos vendégcsapatot, akik kilencven perc alatt 
egyetlen helyzetet sem tudtak kialakítani. De a legnagyobb örömet az 
utolsó fél órában okozták, mikor akarattal, egységességgel és szívvel 
pótolták mindazt, ami már akkor hiányzott... Úgy gondolom, hogy ezek 
a gyerekek, kiegészülve a hiányzókkal (Komka, Sipkó, Láposi, Czutor, 
Tarlósi) és egy-két a nyáron eligazoló, jelen pillanatban máshol játszó 
fiatallal a következõ bajnokságban igen komoly játékerõt képviselhet-
nek, és lesz esélyünk visszajutni az NB III-ba. Nagyon jó érzés volt 
ezeket a gyerekeket irányítani, óriási egység, erõ és lehetõség van 
bennük, nem szabad hagyni, hogy elkallódjanak vagy elveszítsük õket, 
minden tõlünk telhetõt meg kell értük tenni, mert a jövõben õk nagy 
értékei lehetnek az egyesületnek. Végül szeretném megköszönni az 
SBTC mellett kitartó szurkolók biztatását és jó kívánságait.
Carvalho Adilson:Nem úgy játszottunk, mint az elõzõ mérkõzésen. 
Langyosak voltunk, sokat hibáztunk, gyengén teljesítettünk a 
középpályán. A második játékrészben már aktívabbak voltunk, helyzetbe 
is kerültünk, amit viszont nem sikerült értékesíteni, de legalább javult a 
fegyelem és több biztonságot éreztem a csapatban. Sajnos kevés 
játékosnak tudok lehetõséget adni, nem bírok belenyúlni a csapatba, 
ennek ellenére viszont, amit tudunk, azt becsülettel meg is fogjuk tenni, 
mi nem bajnokok akarunk lenni, a jövõ csapatát kezdtük el építeni, a többi 
meg majd alakul a késõbbiekben. Gratulálok az ellenfélnek.

5. forduló: Mátranovák-Rimóc 5-0 (1-0)
vezette: Gordos Á. (Szigetvári Z., Lovasi J.)
Rimóc: Molnár J. - Kuris P., Mócsány R., Csizmadia B., Deák G. - Pásztor 
B., Juhász I., Bada N. (Árva R. 76.), Bablena Cs. - Rónási R., Laczkó Zs. 
Vezetõedzõ: Carvalho Adilson. Sárga lap: Ferkó D. ill. Csizmadia B., 
Mócsány R. Gól: Pál G. (7., 60., 73.), Ferkó D. (56.), Molnár G. (65.)
Stark János:Jól kezdtük a mérkõzést, már a 7. percben megszereztük a 
vezetést. Gólunk után is mentünk elõre, de helyzeteinket nem sikerült 
értékesíteni. A második félidõben nagy labdabirtoklási fölényünket 
sikerült gólokra váltani a végig becsülettel küzdõ rimóciak ellen, és 
magabiztosan nyertük a találkozót.
Carvalho Edilson:Az elsõ félidõben elrontottuk az ellenfél játékot, a 
szünetig csak 1-0-ra tudtak vezetni, a második játékrészben viszont kijött, 
hogy többen is hiányoztak tõlünk. Nálunk jelenleg négy játékos üti meg a 
megye egyes szintet, nagyon nehéz így dolgozni, de megpróbálunk 
építkezni. A szimpatikus hazaiaknak gratulálok, jól játszottak.

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: 2015. november 9.
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 az önkormányzat hivatalában.

Ülésterembõl

A képviselõ-testület soron következõ ülésére 2015. szept-
ember 24-én került sor.

Felülvizsgálatra kerültek az önkormányzat rendeletei, 
melynek eredményeként néhány jogtechnikai módosítást 
kellett eszközölni az iparûzési-, valamint a kommunális 
adórendeletben annak érdekében, hogy a hatályos jog-
szabályoknak megfeleljenek.

Szükségessé vált az önkormányzat 2015. évi költség-
vetésérõl szóló rendelet módosítása is.

A testület az idei évben is úgy döntött, hogy csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
programhoz, valamint a helyi önkormányzatok szociális 
célú tüzelõanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítõ 
támogatására kiírt pályázathoz. A Bursa pályázatok rögzí-
tésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának 
határideje: 2015. november 9.

Ezt követõen a polgármester tájékoztatta a képviselõket 
arról, hogy az óvodában kialakítandó befejezõ konyhához az 
építési engedély megérkezett, így eleget tudunk tenni a 
minisztérium azon elõírásának, hogy tartaléklistára 
kerülhessen a pályázatunk. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 
is döntött testület. Majd elfogadásra került a Nemzeti 
Rehabilitációs Hivatal által kiírt, a Gyerekház által megírt  
eszközbeszerzésre és szakmai szolgáltatásvásárlásra irányu-
ló  pályázat benyújtása.

A képviselõ-testület az októberi ünnepekhez kapcsolódó 
elõkészületi munkálatokat is megkezdte.

A rövid szünet után, hosszas tanácskozást követõen 
módosításra került a szociális és gyermekjóléti ellátások 
helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet. Ennek 
eredményeként a természetben nyújtott települési lakhatási 
támogatást a villanyszámla rendezésén kívül a szemét-
szállítási-, az ivóvíz-, valamint a gázszámla díjak kifizetésére 
is lehet fordítani. 

A víz- és szennyvízhálózatra történõ rákötés egyszeri 
támogatásának mértékét a testület 50.000.- Ft/ingatlan 
összegre emelte, ösztönözve ezzel is azon lakóingatlan 
tulajdonosokat, akik még nem kötöttek rá a vezetékes 
rendszerre, hogy mielõbb megtegyék azt. Illetve ezen 
támogatáshoz kapcsolódó kérelmeket a igénylõk egész 
évben, folyamatosan benyújthatják a hivatalban. A kérelem 
mellé csatolandó dokumentumok:

-  a víz- és szennyvízhálózatra történõ rákötésre vonatkozó 
tervdokumentációt;

- a közmûfejlesztési hozzájárulás befizetésérõl szóló igazo-
lást;

- az ÉRV Zrt.-tõl annak igazolását, hogy nem áll fenn 
tartozása a kérelmezõnek a szolgáltatónál;

- a kérelmezõ azon nyilatkozatát, hogy a támogatás szolgál-
tató részére történõ utalásához hozzájárul.

Az Egyebek napirendi pont keretében döntés született 
arra vonatkozóan, hogy a testület támogatja a Rimócon 2015. 
október 14-18. között megrendezésre kerülõ Ifjúsági Találko-
zót.

Zárt ülés keretében hatósági kérelmek kerültek elbírálás-
ra.

dr. László Tünde aljegyzõ

FELHÍVÁS
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) 5. § (1) bekezdése 
értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelõ 
és biztonságos elhelyezésérõl, szakszerû gondozásáról, szökésé-
nek megakadályozásáról.
Az elmúlt napokban sok bejelentés érkezett az önkormányzat 
hivatalába, miszerint sok esetben a falkába verõdött kóbor 
kutyáktól a lakosok nem mernek az utcán közlekedni, illetve a 
gyermekeket nem merik egyedül iskolába engedni. Ezt erõsítette a 
Magyar Posta Zrt. által ír levél is, melyben jelzik, hogy munka-
társaik folyamatos veszélynek vannak kitéve munkavégzésük 
során. 
Az állatvédelmi törvény, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében, aki tevékenységé-
vel vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére 
vonatkozó jogszabály elõírásait megsérti, vagy annak nem tesz 
eleget állatvédelmi bírságot köteles fizetni. A bírság összege 
kedvtelésbõl tartott állat természetes személy tulajdonosa esetén 
15.000 Ft-tól 45.000 Ft-ig terjed.
Annak az állattartónak, aki az állat szökésének megakadályo-
zásáról nem vagy nem megfelelõen gondoskodik 90.000 Ft-ig 
terjedõ bírság szabható ki.
Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének az ebtar-
tásról szóló 4/2008. (III.1.) Rendelete (a továbbiakban: 
önkormányzati rendelet) 7.§ (1) bekezdése értelmébena község 
közigazgatási területén háztartásonként az eb korától és fajtájától 
függetlenül  legfeljebb 2 db  és egyszeri szaporulatot 3 hónapos 
korig  tartható, az ebtenyészet kivételével.
Felhívom azon kutyatartók figyelmét, akiknek az ingatlana 
nincs körül kerítve, hogy a kedvtelésbõl tartott állataikat 

2legalább 10 m  biztonságosan körül kerített kenelben, vagy 
minimum 5 méter hosszú futóláncon  melynek futó része min. 3 
méter  kötelesek tartani.
Az állatvédelmi törvény, illetve az önkormányzat rendeletének 
értelmében a közterületen kóborló ebek befogásáról Rimóc 
Község Önkormányzata gondoskodik.
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy az elkövetkezõ hetek-
ben ellenõrzéseket fogunk tartani és azoknak az állattartók-
nak, akik a fent részletezett jogszabályokat nem tartják be, 
állatvédelmi bírság kerül kiszabásra, továbbá a kóborló, 
gazdátlan ebek befogásra kerülnek.

dr. László Tünde aljegyzõ

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási 
Hivatalának elérhetõségei és ügyfélfogadási rendje:

Cím: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.,
Postacím: 3170 Szécsény, Pf.: 5.

Tel.: (32) 573-020; Fax: (32) 573-021;
E-mail: jaras@szecseny.nmkh.hu

Kormányablak ügyfélfogadási rendje: 

Hétfõ: 7.00 - 17.00
Kedd  Péntek: 8.00  18.00

Hatósági és Gyámügyi Osztály
ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ, szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00  13.00

Foglalkoztatási Osztály
(régi nevén Munkaügyi Központ)
Cím: 3170 Szécsény, Kossuth út 23.

Tel.: (32) 371-999; (32) 370-986      Fax.: (32) 371-999
E-mail: nogradmmkszecseny@lab.hu

ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00
Kedd, csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 8.00-11.00
Szabó Eszter ügysegéd a rimóci hivatalban elérhetõ

minden páros heten 13.50-14.45 óráig,
a kérelmek nála is benyújthatóak.
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A fogadalom már örök… (folytatás az 1. oldalról)

Az öröm és a meghatódottság járta át a levegõt, amikor a kórusról felhangzó 
Rimóci Rezesbanda össze nem hasonlítható hangjára a templomba 
ministránsok, plébánosok, ferences testvérek kíséretében megláttuk Lúcia 
nõvér mosolygó arcát. A szentmisét Székely János dr. az Esztergom-Budapesti 
Fõegyházmegye segédpüspöke celebrálta, aki már a köszöntõjében sok 
édesanyát, rokont, barátot és ismerõst megkönnyeztetett.
Lúcia nõvér a tisztasági, szegénységi, engedelmességi fogadalmával kötelezõ-
dött el a Krisztushoz való teljes odaadásra és a legszegényebbek szolgálatára. A 
nõvérek elmondása szerint: „A szegénység fogadalmával lemondva a birtoklás 
vágyáról kifejezzük, hogy Isten a mi gazdagságunk. A tisztaság fogadalma 
megnyitja szívünket Isten felé, vágyva az õ mindent betöltõ szeretetére, 
kifejezve, hogy Isten egyedül elég. Az engedelmesség fogadalmában pedig 
akaratunkat Isten akaratába helyezzük, hogy így kövessük a mindhalálig 
engedelmes Krisztust. Szent Ferenc atyánk szerint: „A testvérek és nõvérek 
életformája ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát és 
éljenek engedelmességben, szegénységben és tisztaságban.” (Regulánkból)” 
Lúcia nõvér, ugyanúgy, mint a papszentelésen, arcát a földre helyezve 
imádkozta végig a szentek litániáját, majd kezét egy nõvér kezébe helyezve, két 
másik nõvér jelenlétében mondta el fogadalmát, melyet írásban is meg-
pecsételt.
A szentmisét követõen Lúcia nõvér és társai mindenkit szeretettel hívtak egy 
közös örömünnepre, egy kis lakomára. A meghívásnak eleget téve család, 
rokonok, barátok egy közeli iskolaépületbe kísérték az ünnepeltet, hiszen 
valóban olyan ez egy szerzetes nõvérnek, mint a menyasszonynak a lakodalma 
napja: örökre Krisztus menyasszonya lett. Hûséget ígért az oltár elõtt, mint 
bármelyik menyasszony. És mivel az öröm és vidámság sosem állt messze a 
ferences nõvérektõl, az iskola udvarán mindenkinek egy-egy lufit adtak, majd tapssal és énekkel fogadták új társukat. Még egy kis 
vidám feladatot is kitaláltak Lúcia nõvérnek. A gitárral kísért ének sorai közben szélnek eresztett színes lufik üdvözölték az új 
életében Lúciát. A vendéglátás, eszem-iszom közepette mindenkinek sikerült néhány szót váltani a nõvérrel, és persze a 
fényképezõgépek is kattogtak. Aki pedig kitartó volt, az a táncos mulatságba is bekapcsolódhatott, hiszen a nõvérek különféle 
körtáncokba igyekeztek bevonni az ott lévõket. Lúcia nõvér szemébõl sugárzott az öröm és boldogság, mi ottlévõk pedig 
igyekeztünk erõt nyerni ennek a fiatal életnek a példájából, és valamicskét, „hazalopni” a lelkiségébõl a mindennapjaink számára.
Lúcia nõvérnek kívánunk erõt, kitartást és Isten áldását elhatározásához, és szeretettel látjuk Rimócon bármikor, hiszen nálunk 
mindig otthonra lel!                K.M. & V.N. 

Lúcia nõvér A fogadalomtétel Lúcia nõvér édesanyjával és édesapjával A gratuláció pillanata

A litánia alattA szertartás elejénLúcia nõvér családja körében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség

és az Ipolymenti Ifjúságért Alapítvány
rajz- és fotópályázatot hirdet

A boldogágunk hivatása - a hivatásunk boldogsága címmel
A pályázaton az alábbi korcsoportok vehetnek részt:

I. 12-18 éves korosztály
II. Felnõtt, 18 év feletti korosztály

A pályázatok beadási határideje: 2015. október 12.
A pályázatok beadásának módja:

Követelmények: A pályázónak figyelembe kell vennie a 
pályázati felhívásban foglaltakat, azaz a pályázatnak 
kapcsolódnia kell a hivatáshoz és a boldogsághoz. Akár 
személyes benyomás, vagy elképzelés alapján is.
A rajz A4-es méretben készíthetõ, tetszõleges színekkel és 
technikával. A rajzhoz felhasznált eszközök terén a pályázó 
szabad kezet kap (tehát a rajz tetszõlegesen készíthetõ 
vízfestékkel, zsírkrétával, ceruzával stb.)
A pályázók egyénileg legfeljebb kettõ pályázattal  egy rajzzal 
és/vagy egy fotóval  jelentkezhetnek. Kérjük, hogy a 
pályamûveket ne hajtsák össze, A4-es borítékban küldjék el.

További információ:
Kis Domonkos László közösségvezetõ (+36 30 553 6804)

Az elkészült rajzokat az Ipolymenti Ifjúságért Alapítvány 
megbízott elnökének kell eljuttatni egy lezárt borítékban, melyen 
feladóként a pályázó neve és életkora, címzettként Bátyi Sándor 
3170 Szécsény Madách út 31. szerepeljen. A rajzpályázatokat A4-
es papír alapon, a fotókat elõhívatva 9×13 méretben kell 
benyújtani. Ezzel egyidejûleg kérjük, hogy a pályázó a saját nevét 
és az életkorát írja a pályamû hátoldalára. A pályázatok 2015. 
október 20-tól megtekinthetõk lesznek közösségünk facebook 
oldalán, és a www.mente.hu/2015/09/ipolyrajzfoto/ oldalon.

Kelecsényi Tímea az Ipolymenti Média-Misszió felelõse
Bátyi Sándor kuratóriumi elnök (+36 30 263 8177)

A pályázati felhívás teljes terjedelemben
a www.mente.hu oldalon elérhetõ.

Október 22.
Szent

II. János Pál
pápa

ünnepe
10 éve halt meg Szent II. János Pál pápa (született: Karol Józef 
Wojty³a, Wadowice, 1920. május 18.  Róma, 2005. április 2.), aki 
1978-tól haláláig volt a katolikus egyház feje. Az alábbi 
ismertetõvel rá emlékezünk. (Forrás: https://hu.wikipedia.org)
II. János Pált 1978. október 16-án választották pápává. Október 22-
én, szabad ég alatt, a Szent Péter-bazilika elõtti téren mutatta be 
székfoglaló szentmiséjét, melyen 117 bíborossal karöltve és 
mintegy negyedmillió emberrel imádkozott együtt. Pápai 
tevékenységét végigkísérte a népek és vallások közti egyetértés 
elõsegítése, ennek jegyében bocsánatot kért az egyház múltbéli 
bûneiért. A béke híve volt, többször felemelte szavát a háborúk 
ellen.
Nagyon sokat utazott: 104 külföldi utazása során több olyan 
országba is ellátogatott, ahol pápa azelõtt még nem járt. Elutazott 
Nagy-Britanniába, ahol találkozott az anglikán egyház fejével, II. 
Erzsébet brit királynõvel; járt a többségében ortodox vallású 
Romániában  az 1054-es nagy egyházszakadás óta õ volt az elsõ 
pápa, aki meglátogatott egy ortodox többségû országot ; 
Görögországban, ahol elõtte ezer évig nem járt pápa; 
Damaszkuszban, ahol õ lett a történelem elsõ pápája, aki látogatást 
tett egy mecsetben; és Auschwitzban, ahol szintén nem járt pápa 
elõtte. Nagyobb utat járt be, mint az összes addigi pápa. 2000-ben a 
Szentföldre utazott; ez az utazás vallási és politikai szempontból is a 
legjelentõsebbek közé tartozik. Találkozott két fõrabbival és a 
jeruzsálemi fõmuftival, meglátogatta a Jad Vasem holokauszt-
emlékhelyet és imádkozott a Siratófalnál. II. János Pál pápa kétszer 
tett látogatást Magyarországon: 1991. augusztus 16. és 20. között, 
valamint 1996. szeptember 6. és 7. között.
1338 embert avatott boldoggá és 482-t szentté. Boldoggá avatta 
többek között Kalkuttai Teréz anyát 2003-ban; a magyar szentek 
közül õ avatta szentté Kingát, IV. Béla király egyik lányát 1999-ben, 
valamint Hedviget, Nagy Lajos leányát.
2005. március 31-én egy fertõzés következtében belázasodott, de 
kérésére nem vitték kórházba. Április elsején állapota egyre 
rosszabbodott. Ugyanezen a napon szívrohamot is kapott. Délután 
öt óra körül elveszítette az eszméletét, és április 2-án 21 óra 37 
perckor elhunyt. Temetésére április 8-án került sor a vatikáni Szent 
Péter-bazilikában. A szertartást a bíborosi testület dékánja, Joseph 
Ratzinger vezette.
Hívek egy csoportja kezdeményezte a pápa szentté avatását. Ennek 
elsõ lépcsõfokát, a boldoggá avatási ügyet 2005. június 28-án 
megnyitották, és két évvel halála után az egyházmegyei szakasz le 
is zárult. A boldoggá avatás egyik feltétele, hogy történjen legalább 
egy olyan csoda, amely bizonyíthatóan az õ közbenjárásának 
tudható be. II. János Pál esetében megvizsgálták egy francia apáca 
meggyógyulásának körülményeit, és azt hivatalosan is megtörtént 
csodának ismerték el, de két újabb gyógyulást is az õ 
közbenjárásának tulajdonítanak.
2009 decemberében XVI. Benedek „tiszteletreméltó” címmel 
ruházta fel, ami az utolsó lépés a boldoggá avatás elõtt. 2011. május 
1-jén XVI. Benedek pápa boldoggá avatta és ünnepét október 22. 
napjában jelölte meg. 2013. április 25-én az orvosi bizottság, amely 
egy II. János Pál pápa közbenjárására történõ gyógyulást vizsgált, 
kijelentette, hogy az eset tudományosan megmagyarázhatatlan.
2013. július 5-én Ferenc pápa aláírta a szentté avatásához szükséges 
dokumentumot. Szentté avatására 2014. április 27-én, húsvét 
második vasárnapján, az Isteni irgalmasság ünnepén került sor, 
XXIII. János pápával együtt.
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

„Elmúlt a nyár, itt az õsz, „Dolgozni szaporán,
szõlõt õriz már a csõsz…” felmossuk a konyhát…”

-énekeltük szeptember 18-án a Takarítási világnap alkalmából A Rimóci Nyulacska Óvodában is elindult a 2015/2016-os 
nevelési év. Az óvodába csalogató nap után elkezdõdött az új szervezett programunkon. Igyekszünk minden jelentõsebb 

ovisok beszoktatása és a már óvodás gyerekek fogadása. Jelenleg a világnapról megemlékezni, valamilyen formában közel hozni 
az óvodásaink számára. Így történt ezen a délelõttön is, amikor a három csoportunkba 68 gyerek jár. A csoportok életkor alapján- 
gyerekek kiskötényt kötöttek magukra, rongyot, seprût kaptak homogén összetételûek, tehát kis-, középsõ- és nagycsoport 
és indult a takarítás. Fiúk, lányok egyaránt kivették a részüket a mûködik. A létszám megosztása az alábbi módon alakult:
munkából és lelkesen törölgették a polcokat, a játékkonyhát, az 1. „Alma”, kiscsoport: 23 fõ
asztalokat. A csoportok után az óvoda udvarát vették birtokba Óvodapedagógusok: Pásztorné Percze Gyöngyi, Jusztin Tímea
és kisgereblyével, lombseprûvel, lapátokkal tették szebbé a Dajka: Tóth Lászlóné
környezetüket. A mindennapokban is többször felhívjuk a fi-2. „Körte”, középsõcsoport: 24 fõ
gyelmüket arra, hogy ne szemeteljenek, óvják a környezetük Óvodapedagógusok: Virágné Csábi Adrienn, Kiss Renáta
tisztaságát. Egy-egy ilyen esemény, közös program elõsegíti a Dajka: Kailné Horváth Irén
helyes viselkedés- és magatartásforma kialakulását.Pedagógiai asszisztens: Balázs Tiborné

3. „Cseresznye”, nagycsoport: 21 fõ
Óvodapedagógusok: Molnár Lászlóné, Boldog Bernadett

Dajka: Jusztin Béláné
Minden óvodapedagógusunk felsõfokú végzettséggel rendel-

kezik. A nagycsoportosok év eleji logopédiai szûrése megtörtént; 
Pápainé Kökény Márta végzi a gyerekek nyelvi fejlesztését. Négy 
SNI-s (sajátos nevelési igényû) jár hozzánk, akik számára 
gyógypedagógus, logopédus és szomato-pedagógus biztosítja a 
szükséges fejlesztési órákat. A gyerekek 85%-a hátrányos helyzetû, 
ebbõl 73%-a halmozottan hátrányos helyzetû. Fontosnak tartjuk a 
megfelelõ partnerkapcsolat kialakítását a szülõkkel, mivel úgy 
véljük, hogy csak együttmûködve, egymás munkáját támogatva 
tudunk eredményt és fejlõdést elérni a gyerekeknél.

Bízunk benne, hogy az idei év is sok vidámságot, kalandot és 
gyerekzsivajt tartogat a számunkra.

„Töröm, töröm a mákot,
sütök neked kalácsot…”

Immár hagyománnyá vált, hogy a szüreti mulatság és fel-
vonulás mellett megrendezett fõzõversenyen az óvoda is kép-
viselteti magát. Az elmúlt évek során többféle, változatos ételt 
készítettünk már. Most mákos gubát („Nyuszi gubát) és mentás-
citromos üdítõt („Gyógyfüves kólát”) kínáltunk a vendégeknek, 
amelyek a nap végére el is fogytak. A zsûri által helyezést ugyan 
nem értünk el, de a kapott visszajelzések azt igazolták a szá-
munkra, hogy idén is jót, finomat fõztünk, így, együtt.

Virágné Csábi Adrienn

,,Kezdõdhet a munka együtt a csapat!’’ Kicsik és nagyok együtt dolgoztak

,,Gyûlnek a falevelek!’’

Sok szorgos kéz hamar végez

A hónap fotói
2015.09.05-én átadták a megújult mátraverebély-szentkúti nemzeti 
kegyhelyet. Az ünnepi szertartás keretében Erdõ Péter bíboros, 
esztergom-budapesti érsek felszentelte az új szabadtéri oltárt és 
megáldotta a felújított zarándokházat, valamint az újonnan épített 
közösségi tereket. A szertartáson részt vett többek között Áder János 
köztársasági elnök és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkár, a szentmisén concelebrált 
Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia több tagja. (Forrás: MTI, fotó: Gyurkó Péter)

Bablena Piroska Erdõ Péter Bíborossal, majd Bablena Ferencné
Áder János köztársasági elnökkel. (Hiába, a rimóciak mindenhol ott vannak.)

Állami kitüntetést kapott dr. Beer Miklós megyéspüspök

A szegények és hátrányos helyzetûek felkarolásáért és az oktatásügyben 
kifejtett tevékenysége elismeréseként, Szent István király és az 
államalapítás ünnepe alkalmából, Magyar Érdemrend Középkeresztje 
Polgári Tagozat kitüntetésben részesült dr. Beer Miklós, a Váci 
Egyházmegye püspöke. A kitüntetést Áder János Magyarország 
köztársasági elnökének megbízásából Balog Zoltán, az emberi 
erõforrások minisztere adta át megyés fõpásztorunknak augusztus 19-én a 
Parlamentben.
Ott vannak, ahol tenni kell valamit, jelenlétükkel változik, jobbra fordul a 
világ  méltatta az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából kitüntetetteket 
az emberi erõforrások minisztere az elismerések szerdai átadásán.
Balog Zoltán kiemelte: az ország Szent István ünnepére készül, melynek 
során a keresztény magyar állam megalakulására emlékezik. Az õ 
életmûvéhez mérni magunkat dõreség, de tanulni belõle kötelezõ  hívta fel 
a figyelmet az elsõ magyar király példájára. Szent István nagyszerû 
reálpolitikus volt, aki felismerte a pillanat parancsát, és megtalálta azt az 
utat, ami a magyarság számára nemcsak a megmaradást, hanem a 
felemelkedést jelentette. Mindez kevés lett volna a maradandóhoz, ha nem 
lett volna meg benne a személyes elkötelezõdés, a személyes döntés a 
keresztény hit és saját életének szolgálatba állítása mellett. Ez a személyes 
többlet jellemzi a kitüntetetteket, akik elkötelezetten, bátran és rendkívüli 
erõkifejtéssel szolgálják a magyar nemzetet  tette hozzá a miniszter.
Beer Miklós püspök mellett más egyházi személyiségeket is kitüntetett a 
magyar állam Szent István ünnepe alkalmából.
(Forrás: www.vaciegyhazmegye.hu)

Miklós püspök a kitüntetés pillanatában

Kisasszonynapon a Fogadalmi kápolnánál
Bár a reggeli esõ még kétségeket ébresztett a gyalogbúcsúra 
készülõkben, az induláskor már kicsit szeles, de kellemesen 
napos, õszi idõ fogadta a híveket. Mint minden évben idén is 
elindultunk, hogy megtartsuk õseink Istennek tett 
fogadalmát, miszerint „építessék kápolna Istennek hálából, 
kinek kegyelmességébõl megszabadult népünk a reá rontó 
veszedelmektõl…” A zarándoklat oda-vissza és a szentmise a 
régi megszokott rend szerint zajlott. Köszönet a 
Harmonikásoknak és a Rezesbandának, akik jóvoltából nem 
maradtunk zenei kíséret nélkül sem. Az idõsebb, már nehezen 
közlekedõ híveket a hozzátartozók, illetve az önkormányzat 
autóbusza szállította. Még örvendetesebb volt, hogy most 
sokkal többen érezték úgy, hogy visszatérve a templomba, ott 
hálát adva ér véget a kisasszonynapi búcsújuk.
Adja Isten, hogy még sok számos esztendõben megtehessük 
ezt, együtt békességben, szeretetben.                  Beszkid János

Együtt köszöntöttük a Szûzanyát születésnapján

MILLIÓ GYEREK IMÁDKOZIK EGYÜTT AZ 
EGYSÉGÉRT ÉS A BÉKÉÉRT

Ez az az álom, amelyet szeretnénk valóra váltani október 18-
án, 9:00-kor.
„Consejo Nacional de Laicos” arra hívja, hogy legyen Ön is 
részese ennek az álomnak, amely Karakaszban született 2005-
ben, és az a lényege, hogy 1.000.000 gyermek a világ minden 
tájáról együtt imádkozzon a világ egységéért és a békéért. 
A kezdeményezés célja, hogy a gyermeki szívekben elültesse azt a 
vágyat, hogy imádkozzanak minden ember lelki békéjéért, a 
családok, az országok és az egész világ egységéért és békéjéért.
II. János Pál pápa ajánlja nekünk a rózsafüzért mint a béke 
imádságát: „Hiszek ezen ima hatásában mint a családokban és 
a világon meglévõ béke forrásában.”
Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, nem kell sehova sem 
elutazni, sem pénzt kiadni. Egyetlen dolgot kell tenni  
október 18-án, reggel 9:00-kor minél több gyermekkel 
együtt mondani a rózsafüzért. 
Hisszük, hogy Ön sokat segíthet nekünk abban, hogy ez az 
álom valóság legyen. Jézus és a Szûzanya biztosan meghallja, 
ha ennyi gyermek tiszta szívvel hozzájuk fohászkodik.
Pio atya évekkel ezelõtt azt mondta „képzeld csak el, 
mennyire megváltozna a világ, ha egy millió gyerek 
imádkozná a rózsafüzért.”
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
elmondhatom, hogy méltó és mozgalmas elsõ nap volt ez a Sportcsarnok átadó
szeretett csarnokunk életében, melyhez már annyi sok emlék és 
történet fûzõdik és még fog is ezek után is.            Kovács Norbert

2015. 09. 25-én a Rimóci Szent István Általános Iskola tanulóinak 
egy csoportjával jelen lehettünk a korszerûen felújított rimóci 
sportcsarnok átadó ünnepségén. Ám nem csak, hogy jelen 
voltunk, hanem minket ért az a megtisztelõ feladat, hogy az 
ünnepélyes átadó keretein belül elsõként sportoljunk a felújított 
létesítményben. A tizenkét tanuló egy tizenöt perces sport-
foglalkozást végzett, mely során futóiskola feladatokat, labda 
nélküli, illetve labdás koordinációs feladatokat és kosárlabdá-
val, páros gyakorlatokkal mutatták meg ügyességüket. A 
résztvevõ gyerekek nagyon szépen és fegyelmezetten 
dolgoztak. Járt is nekik a rimóci sportszelet. Az ünnepély után 
az iskoladiák-sportnapi rendezvényét is a sportcsarnokban 
tartottuk. A Magyar Diáksport Napján izgalmas és szoros 
váltóversenyben volt részük az iskola tanulóinak, majd az 
eredményhirdetés után labdarúgó tornán élhették ki a játék 
iránti vágyaikat, mozgás iránti igényüket. Összességében 

ISKOLAI HÍREK

Rimóci Szüreti Mulatság

2015. szeptember 19-én ismét 
megrendezésre került a rimóci 
szüreti mulatság. Ahogyan azt már 
minden évben megszokhattuk, a 
szervezõk fõzõversennyel is ké-
szültek, amelyre a faluból bárki 
benevezhetett. Természetesen a 
Rimóci Szent István Általános 
Iskola is képviseltette magát ezen 
az eseményen, ahol az iskola 
tanárai, tanítói csülökpörköltet 
készítettek egy kis gombával, 
petrezselymes burgonyával és 

savanyúsággal körítve. Iskolánk az idei tanévben több új 
taggal is bõvült, illetve el is búcsúztattunk néhány 
kollégát, azonban ezen a napon mindannyian együtt 
lehettünk. 

„Együtt fõztünk, ettünk, nevettünk,

s bár fakanalat nem nyertünk,

örültünk, hogy itt lehettünk

s jövõre is jelen leszünk.”
Szeles Anett

FELHÍVÁS
A Rimóci Általános Iskola 1975-ben végzett diákjai

2015. október 10-én tartják 40 éves osztálytalálkozójukat.

Minden hajdani osztálytársunkat szeretettel várjuk. 
Érdeklõdj! Jelentkezz! Gyere el!

Beszkid János telefon 06/30 434 5715

Kedves Fiatalok! így ezen éjszakára gondoskodnunk kellene kb. 25 fõ 
Ti vagytok a család drága kincse. Ti hozhatjátok szüleitek életébe elhelyezésérõl. Várjuk azon hívek jelentkezését, akik 2-2 személy 
azt az örömet, amelytõl megszépül és teljessé válik életük. Most részére biztosítanának egy éjszakára szállást, vacsorát és reggelit. A 
jutottatok el a legszebb életkorba. Kinõttetek a gondtalan többi napon a Gondozási Központ biztosítja az ebédet számukra.
gyermekkorból, de még nem fáradtatok bele az igazság és az élet Kérjük a testvéreket, hogy aki a misszionárius testvérek, vagy a 
értelmének keresésébe. Még minden jót és szépet elérhettek. találkozóra érkezõ fiatalok étkezési ellátását akár nyersanyag (pl.: 
Legyetek nyitottak és igényesek. Határozottan döntsétek el, mi az, zöldség, gyümölcs, stb.), akár sütemény felajánlással szívesen 
amit majd családotokban vagy környezetetekben nem tûrtök meg segítené, az szándékát jelezze minél elõbb Bablena Piroskánál az 
és mi az az érték, amire leendõ családotokban vagy alábbi telefonszámon: 06/30-479-7407. Minden felajánlást hálásan 
környezetetekben majd ti is törekedtek. Melyek azok az értékek, köszönünk! A rendezvényeket az önkormányzat és az egyházközség 
amelyeket már most gyakoroltok, képviseltek. Ez az igazi készület képviselõ-testülete is támogatja, melyet ezúton is köszönök!

A következõkben szeretnénk ismertetni a Katolikus Shalom a jövõre. Tervezzetek bátran! Kérjétek egyházunk segítségét! 
Közösség és az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség Beszélgessetek el minden komolyan gondolkodó, tisztességes 
tervezett programját 2015. október 14-17 között:életet élõ emberrel. Küzdjetek a trehány, komolytalan, a minden 
Október 14. szerda:mindegy életfelfogás ellen. aki pedig közületek elbukott volna, az 

ne hagyja el magát. Bízzon a gyógyító Isten atyai szeretetében. Õ 10 órakor megérkezik a Shalom Közösség 10 tagja, elfoglalják a 
van olyan hatalmas és jóságos, hogy új életre segítsen. Piros Csizma Vendégházat, lepakolnak. 11 órakor betegek, idõsek 

látogatása a gondozónõk segítségével. 13-14 óra között Kedves Szülõk!
megebédelnek a Gondozási Központban, majd folytatódik az A legnagyobb tisztelettel köszöntünk benneteket. Isten szándéka szerint 
idõsek, betegek látogatása. 16.30 órától a cigány családok döntöttetek, amikor annak idején elfogadtátok gyermekeiteket. 
látogatása. 18.30 órától októberi rózsafüzér, majd utána szentmise.Azonban abban együtt érzünk veletek, hogy az új nemzedéket jóval 
Október 15. csütörtök:nehezebb kereszténnyé, igazi értékekhez ragaszkodó fiatalokká, 

felnõttekké nevelni, mint a régieket. Fiataljainkat ma számtalan Látogatás a Gyerekházban, Óvodában és a nógrádsipeki általános 
álarcban kísérti a féktelen önzés, a másokkal nem számoló iskolában, majd 17 órától családok és fiatalok látogatása. 18.30 
kényelmesség, a tekintélyt nem tûrõ szabadosság. órától októberi rózsafüzér, majd utána szentmise.
Kedves Fiatalok! Kedves Szülõk! Október 16. péntek:
Segítségetekre szeretnénk lenni. Jézus ezért küldött bennünket. Õ Látogatás a rimóci általános iskolában. (Napközben megérkeznek 
ma is segíteni akar. Ezért van az egyházi év gyönyörû folyamata. az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség tagjai.) 17 órától 
Ezért vannak a különféle találkozók, zarándoklatok, közös családok és fiatalok látogatása. 18.30 órától októberi rózsafüzér, 
összejövetelek. Rövidesen, október 17-én, szombaton Rimócon majd utána szentmise.
lesz az Ipolymenti Ifjúsági Találkozó .  Idõközben Október 17. szombat:
megismerkedtünk egy nagyon értékes, katolikus lelkiséggel. 7 órától kezdõdik az elõkészület az Ifjúsági találkozóra, fiatalok 
nevük: Katolikus Shalom Közösség. Magyar és brazil katolikus fogadása, megnyitó és a találkozó programja (elõadás, csoportos 
fiatalok vidám és elkötelezett, karizmatikus lelkiségérõl van szó. beszélgetések, stb.). 12 órától a rajz- és fotópályázat 
Ez a lelkiség Brazíliából származik, mintegy 30 éve alakult. eredményhirdetése, 12.30 órától ebéd. 13.30 órától a Shalom Közösség 
Shalom-nak nevezik magukat. Lelkiségük középpontjában a béke koncertje, majd 15 órától szentmise. 17.30 órától rózsafüzér, 18 
áll. Az az igazi béke, amit a feltámadt Jézus adott a tanítványoknak: órától zenés áhítat a Shalom Közösség tagjaival a templomban.
„Békesség nektek!” (héberül egyszerûen „Shalom”). Amit Péter Október 18. vasárnap:
korábban így érékelt: „Uram, jó nekünk Veled lenni.” Késõbb ezt a 9 órakor a balassagyarmati kórházban szentmise a Shalom 
békét vitte Jézus nevében az emberek közé. Közösség néhány tagjával. 11 órától szentmise Rimócon szintén a 
Õk nem „térítõk”, hanem Jézus örömhírének élõi. Ellátogatnak Shalom Közösség közremûködésével. 12.30 órakor közös ebéd a 
családokhoz, közösségekbe, idõsekhez, betegekhez. Ezt szeretnék Gondozási Központban, vendégek búcsúzása.
tenni október 14-18 között egyházközségünkben. Nálunk is 
ellátogatnak családokhoz, az iskolai hittanórákra, kimennek a 
cigányok közé, meglátogatják az idõseket, betegeket. Segítik az 
ifjúsági találkozót. Imádságos, zenés áhítatot tartanak a Nem számít! Ezen a napon mindegyik ugyanazt jelenti majd:
templomban. Magyarországon sokfelé szerveznek és tartanak IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ, RIMÓC!
elõadásokat, lelkigyakorlatokat, bulikat, kirándulásokat, Környékünk regionális közössége, az Ipolymente és egy brazíliai 
koncerteket, színdarabokat, táborokat… és mindenféle olyan alapítású katolikus közösség, a Shalom közös keresztény ifjúsági 
kreatív, fiatalos, lendületes programokat szerveznek, amik találkozót szervez községünkben, melyre minden érdeklõdõt vár.
vonzóak lehetnek a magyar fiatalok, családok számára. Céljuk, Téma: Cél a boldogság! Mottó: 
hogy sokszínû és új módokon, az öröm nyelvén szólítsák meg 
azokat  a vallásos és nem vallásos háttérbõl jövõket egyaránt -, akik 
még nem ismerik Krisztus szeretetét, hogy így személyes, egyéni, 
igazi tapasztalatokat szerezhessenek a Feltámadt Jézusról.
Hogy ez a munkálkodásuk október 14-18. között eredményes 
legyen, szeretettel kérjük azoknak a családoknak a jelentkezését, 
akik szívesen meghívnák õket egy félórás beszélgetésre egyik nap A programok között szerepel a Shalom Közösség táncos koncertje, 
17 óra után. Szívesen vesszük az idõsek, egyedülállók, betegek tanúságtételek, teaház, egy rövid elõadás, csoportbeszélgetés, 
jelentkezését is. E bejelentkezéseket megtehetik a képviselõ- szentmise, valamint délben sor kerül az Ipolyosok által 
testület, a Szent József Férfiszövetség tagjainál vagy a Plébánia meghirdetett rajz- és fotópályázat eredményhirdetésére is.
segítõ munkatársainál. Õk majd idõben, október 14-e elõtt jelzik Ha szívesen rajzolsz, vagy fotózol, ne habozz, keresd fel a 
ezt a Plébánián. A Shalom Közösség kb. 10 tagja az önkormányzat pályázatot az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség internetes 
vendégházaiban lesz elszállásolva szerda, csütörtök és péntek este. oldalán vagy a csoport facebook oldalán, vagy egyszerûen csak írd 
Étkezésükhöz segítséget nyújthatnak a hívek. Október 17-én, az be a mente.hu/2015/09/ipolyrajzfoto/ linket a böngészõdbe és 
ifjúsági találkozó napján újabb 15 fõ misszionárius érkezik, akik szállj versenybe az értékes ajándékokért! A pályázat címe:
segítik az ifjúsági találkozót. Sajnos október 17-én, szombaton az „A boldogságunk hivatása - a hivatásunk boldogsága."
önkormányzati szállások és a plébánia közösségi terme is foglalt, Minden érdeklõdõt várunk!

„Ezt a feladatot kaptam Atyámtól."
Hogy érzed magad mostanában? Leterhelt és kimerült vagy? Vagy 
éppen tele életerõvel? Tudod mik a céljaid? És ha elértél egyet, 
utána merre tovább? Hová tartasz? Miért vannak kötelességek, és 
miért nem lehet mindig azt csinálni, amihez éppen kedved van? 
Miért van a felelõsség, az iskola, a munkahely? Mire való az élet és 
mi a célja? Mitõl lehet az ember igazán boldog?

MAGYARORSZÁG, BRAZÍLIA, NÓGRÁDMEGYER,
RIO DE JANEIRO, RIMÓC VAGY BUDAPEST?
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

A Napraforgó Gyerekház e szép õszi hónapban is sok színes 
programmal és eseménnyel várta a gyerekeket és szüleiket.
 - Hagyományainkhoz híven a szeptembert nem kezdhette volna 
más, mint az új babák felkeresése és becsalogatása a 
gyerekházba. Sok  fiatal édesanyánk van a faluban, akik nagy 
lelkesedéssel fogadták a felkeresésünket és meginvitálásunkat.
-  A hónap elején egy  játékra hívtuk meg a szülõket, ”Keressük 
Rimóc legédesebb babáját” címmel. Amelyik baba fényképe,  
szeptember és október hónapban a legtöbb szavazatot kapja, egy 
gyönyörû A4-es fényképet kap a gyermekérõl ajándékba.
- Születésnaposaink sem maradhattak el, így készítettünk egy 
finom tortát és megünnepeltük õket.
- Az Emberi Erõforrások Minisztere a támogató szolgáltatás 
és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 
191/2008. (VII.30.) Kormányrendelete 
2015.09.01-tõl szolgáltatás vásárlást tesz lehetõvé. Ennek 
keretében csoportos mozgásfejlesztõ foglalkozás indult  
Jakubecz Andrea konduktor vezetésével. A sokéves szakmai 
múlttal és nagy tapasztalattal rendelkezõ szakember, változatos, 
játékos mozgásfejlesztéssel készült a gyerkõcök számára.
   A gyermek elsõ éveiben a mozgás a legfontosabb tevékenység, 
ami komplexen segíti a babák fejlõdését. A foglalkozásokon 
rengeteg olyan ismeretet szerezhet a szülõ, amivel fejleszthetik 
gyermekük erejét, hajlékonyságát és ruganyosságát a 
gyermekkor meghatározó éveiben. A mozgásfejlesztõ torna 
fejlesztõ funkciója mellett a legfontosabb célja az örömszerzés. A 
szülõ és gyermeke együttes élményként éli meg a közösen töltött 
idõ minden percét. A foglalkozásokon speciális mozgás-
fejlesztõ eszközöket használunk, melyek kiválóan alkalma-
sak a nagymozgások és az egyensúlyérzék fejlesztésére, 
elõsegítik a kinesztetikus észlelést (saját mozgás érzékelése), a 
testséma elsajátítását, a szem-kéz és a szem-láb koordinációt. 
Használatuk során a taktilis (tapintási, érintési)- és 
térérzékelés is nagymértékben fejlõdik.
-  A gyermekorvos Dr. Balgáné Dr.  Kovács Éva  is ellátogatott 
hozzánk és sok hasznos tanácsot adott az anyukáknak. A teljesség 
igényét kimerítõ, megnyugtató válaszokat kaptak az édesanyák, 
aggódó kérdéseikre. A védõnénink pedig hallásvizsgálatot, 
vércukormérést és vérnyomásmérést végzett a szülökön és új 
ötletekkel segítette õket.
- 2015.09.23-án a TÁMOP 5.2.1. „Gyerekesély program 
országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és 
a program kísérése” címû kiemelt projekt nevében az Emberi 
Erõforrás Támogatáskezelõ szervezésében, a Biztos Kezdet 
Gyerekházak szakmai módszertani mûhelyén  vettek részt a 
gyerekház dolgozói.                                 Szitáné Mócsány Zsuzsa

 fejlesztési pályázata 

Egyébként...
...a fõnöknek mindenben igaza van, ugye? Szereti a mai 

emberek többsége a szellemi tespedést, és a felelõsséggel járó 

döntéseket rábízzák, rábízzuk másra. Aztán, ha már úgy is õ, a 

fõnök (a továbbiakban Zsarnok) dönt, akkor minden mást is 

rábízhatunk. Az apróbb dolgokat. Ha már úgy is az övé a 

felelõsség a nagyobb dolgokért, akkor biztos igaza van (vagy 

igaza lehet, vagy igaza lesz, vagy úgyis megmagyarázza) 

mindenben, és lassan a saját felelõsségi körünkbe tartozó 

dolgok eldöntésében is rá hagyatkozunk. A dönteni, 

felelõsséget vállalni lusta, gyáva emberek kiépítik a maguk 

kényelmét kiszolgáló diktatúrát, amiben õk maguk is 

rabszolgává lesznek. Nem, mintha a többség nem hasonlóan 

tenne. Annyira belénk van már nevelve a szolgalélek, hogy 

hozzászoktunk, és állandóan saját magunkat is szabályozzuk. 

Sokszor akkor is, ha ezzel saját magunkat hozzuk hátrányba.

És milyen érdekes, külsõ szemlélõdõnek talán vicces helyzet 

alakul ki, ha a Zsarnok a saját érdekét akarja érvényesíteni a 

korábban még a közösség vagy akár saját maga által kreált 

szabály ellenében. Az a szomorú pillanat is ekkor érkezik el, 

hogy az emberek ilyenkor ráhagyják. Az ember saját magát 

cenzúrázza helytelenül, befogja a száját, hisz a Zsarnoknak, a 

fõnöknek igaza kell, hogy legyen. A fõnök, mivel fõnök, 

érvényesíti akaratát, azáltal erõszakolva ki, hogy senki nem 

vállal felelõsséget a saját vagy akár a közösség véleményének 

megformálásával, így kialakul a diktatúra. Az egészbõl pedig 

a szabályokkal szembe menõ, de mindezt elnézõ rendszer 

alakul ki, ami pedig korrupció. Nem csak pénzzel tehetünk 

tehát valakit korrupttá, hanem azzal is, hogy más 

jogosultságokra hivatkozva bármit elnézünk neki (igen, mi 

magunk hivatkozunk úgy, hogy így-is úgy-is neki lesz igaza, 

legyen tehát úgy, ahogy akarja).

Ki mondott utoljára ellent a fõnökének, vagy egy általában 

társadalmilag kiválasztott személynek, mert a saját döntését, 

saját gondolatát, akaratát akarta érvényesíteni? Aki megtette, 

az még szabadnak mondhatja magát. Fõleg, ha esetleg emiatt 

elvesztette a munkahelyét, pozícióját.

Mert ugye örök kérdés, hogy mi a jobb, biztonságban lenni a 

rabságban, vagy kockázatosan élni a szabadságban?

Azért a legjobb történetek, filmek olyan emberekrõl, 

eseményekrõl szólnak, amikor valaki kiáll az igazságért a 

szemét Zsarnokkal szemben. A tüntetések, lázadások, 

szabadságharcok és polgárháborúk mind olyan eldurrant 

lufik, amik akkor durrannak el, ha a belsejükben már túl sok 

öncenzúra, diktatúra és korrupció (vagy gyûjtõnéven: 

szemétség) gyülemlett fel. De szerintem ezt nem éri meg 

kivárni, fõleg a Zsarnoknak nem. Kivéve ha olyan 

rabszolgahad van mögötte, mögöttük, akiket már teljesen 

elvakított a nagy vezetõ vagy a nagy eszme, és ilyenkor 

képesek a legaljasabb (birkamód) módon, ezek az agy mosott 

emberek a saját családjuknak, a saját érdeküknek és 

akaratuknak is ellentmondva, a kényelmes parancsteljesítésre 

átállva mindent tönkretenni maguk körül, miközben nekik 

nem is lesz jobb.

És sajnos mindig kilyukadunk ide, mivel ha egy rendszer jó, és 

mûködik, ott az emberek elkezdenek lustulni, és 

ráhagyatkozni másokra... és a kör kezdõdik elölrõl. 

Kényelmes volt egy ideig a rabszolgaélet a rabszolgáknak? 

Tele volt munkával, néha igazságtalanul megverték õket, de 

volt étel és szállás a fejük felett. De annak is vége lett.
Bablena Feri

Hársfa útKossuth út

,,Közmunkás’’ csarnok

Napelemek a Gondozási Központ épületén Napelemek a Sportcsarnok tetején

A Sportcsarnok mosdói A Sportcsarnok padlózata Pályavilágítás

FEJLESZTÉSEK KÉPEKBEN

Napelemek a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal épületén



RIMÓCI ÚJSÁG14 RIMÓCI ÚJSÁG 72015 OKTÓBER 2015 OKTÓBER

Dániel Istvánné, (Beszkid Erzsébet) Bözsi néni 1921. szeptem-
ber 27-én Rimócon született, így  tudomásunk szerint  õ Rimóc 
legidõsebb lakója. Vasárnap ünnepelte 94. születésnapját, így 
felkerestem, hogy kicsit elbeszélgessünk az elmúlt évtizedek-
rõl.- Meséljen kicsit az életérõl.
- Hát azt röviden elmondani nem lehet. Dologbó' és gondbó' is sok 
jutott nekem. Öten voltunk testvérek, de Ernõ korán meghalt, az 
akna leszakította a fülét. Édesanyám 47 évesen meghalt, egyedül 
maradtunk. Négyen voltunk lányok, én voltam a legidõsebb, min-
denkirõl gondoskodni kellett.
- Édesapja?
- Õ is sokáig élt, tán 90 éves volt, amikor meghalt.
- Járt iskolába?
- Igen. Itt Rimócon. Az 5. osztálybó' maradtam ki. Akkor még nem 
kellett annyit tanulni, mint most. A tanár lóci volt, sokan voltunk, de 
arra má' nem emlékszem, ki ült mellettem.
- Mit dolgozott régen, mit szeretett csinálni?
- Napszámba jártunk a szécsényi szõlõbe. Gyalog jártunk oda-
vissza minden nap. Messze vót. Majd egy gazdaságba, messzire, 

- És mit hallgat a rádióba?Veszprémbe summásnak mentünk a répába. Sokat énekeltünk 
- Hát a miséket, meg mindent, amit mondanak.akkoriban. Krisztina vót a barátnõm, oszt fogta a kezem, úgy 
- Népes a család?énekelve mentünk a gazdaság felé, oszt sokszor megszorította a 
- 6 dédunokám van már és egy ükunokám is.kezem, hogy hangosabban énekeljünk.
- Mi a hosszú élet titka? Mit kell tennem, hogy megéljem a 94 évet?- Mi a kedvenc nótája?
- Neked? Hát sokat dolgozzá'. Régen nem úgy volt, mint most. Sokat - Ó, hát én arra már nem emlékszem. Pedig régen, amikor a 
varrtunk, mikor a lányok mentek férjhez. Kellett nekik 10 ingváll, bandások jöttek a kultúrba, meghallottam az ablakba és má' 
meg a mennyasszonyi lepedõt is kivarrtuk, selyem volt, szép vót szaladtam is. Tánc volt, tele volt a kultúr mindig, én még kisebb 
nagyon. Meg a fát sem lehetett csak úgy venni. A hátunkon hoztuk voltam, akkor csak néztem a nagyobb jányokat. Régen nem volt 
haza a körûszarosbó'. Elhoztuk a vakarásig, amikor jött a kerülõ, ilyen csendes a falu, mint most. Most van, hogy még a kutyák se 
hogy tegyük le. Rigó Rozival voltunk, de nem akartuk letenni. Erre a ugatnak olyan csend van. Régen olyan víg volt a falu.
kerülõ elvágta a köteleket. Meg vót, hogy jöttek a nemesudvariak, - Voltak-e állataik?
hogy pihenjünk meg, mert a falu határában ott vannak a csendõrök. - Voltak. Liba, kacsa, tyúk, disznó, meg tehen. Libór Jani katona 
Vót, akit elkaptak, oszt elvittek a tanácsra. Sok dologra nem is volt, mikor Pirosunk mennyasszony volt. Piros szegte a szoknyát, 
emlékszek, de sok baj vót, azt tudom. Meg nem vót személyigazol-széles, cifra szegõvel a fekete selyem, csíkos szoknyát. Mi meg 
ványom, azt mondták, nekem minek, a templomba nem kell, mentünk a fûé a libáknak a háromágúba. Nem is fõztünk csak 
máshova meg nem megyek. Oszt mentem ágyhuzaté, amikor az paprikáskrumplit, amikor jött Libór Jani, hogy menjen Piros, mert 
állomáson ott voltak a csendõrök. Nagyon féltem akkor, hogy mennek a paphoz. Mondtam neki, hogy nem lehet lagzi, mert a libák 
igazoltatnak, így elbújtam, megvártam, amíg elmentek, oszt csak is soványak, csak 3 hetesek voltak, hát nem vághatjuk le soványan. 
úgy szálltam fel. Sok minden vót, de má' eszembe sem gyün.Meg mondtam, hogy mit szónak majd a faluba, azt hiszik, hogy még 
- Volt-e valami káros szenvedélye? Dohány vagy kávé?kendõrakást se tudunk csinálni. De õ meg mondta, hogy ki tudja, 
- A kávét azt szeretem. Reggelente iszok egyet, régebben délután is ittam, mikor engedik haza legközelebb. Így mentek a paphoz, én küldtem 
de mióta a vérnyomásommal baj van, azóta már csak egyet iszok.Bözsimet, hogy menjen Terka nénjéhez, hogy vagdossuk a libákat, 
- Mit szeret enni, mi a kedvenc étele?mert lagzi lesz. Éjszaka sütöttünk, fõztünk akkor. Csuda, hogy még 
- A levest szeretem, meg amit fõznek, azt eszem. Szeretem a nápolyit így is vagyok, ahogy vagyok, annyi mindent meg kellett élni. 
meg a cukrot. Egy hónapba megeszek 3 csomaggal.Apámnak is minden dolgába segíteni kellett, mikor kimaradtam az 
- Jár még valahová?iskolábó'.
- Nem nagyon. Már nem bírok, még az utcára se. A templomba se - Mostanában mit csinál?
tudok már elmenni, de azt mondták a kórházba, hogy nem is baj, - Hát, ha jó idõ van, akkor 
csak a jó Istent szeressem, az a fontos. Fiai vagyunk mindnyájan.kimegyek a kertbe, vagy a 
- Mit gondol, hány évig fog még élni? Megéli-e a 100 évet?tyúkokhoz. Jobb, ha dolgozok 
- Nem tudom, azt már talán nem. Az ilyen ködöd, borús, esõs idõt nem valamit, úgy könnyebb. Azóta 
szeretem. Mikor fáj a lábam, a derekam, belegondolok, hogy minek már 

nehezebb, mióta elestem a lép-
ez az élet. Sokszor álmodok már olyanokkal, akik nem élnek. Csak úgy 

csõn. Ha nem estem vóna el, elõgyünnek. Álmodtam a múltkor is, hogy valaki ingvállba ment a 
könnyebb lenne. Meg a múltkor templomba, pedig nem is vót fiatal. Oszt ez megmaradt, de má' nem 
a kakasok miatt is elestem, majd- tudom, ki vót. Nincs olyan éjszaka, hogy ne álmodnék, alig alszok.
nem rá is léptem az egyikre, oszt - És mit gondol a jövõrõl, mi lesz velünk?
akkor meg megütöttem a fülem, - Hát a múltkor már azt gondoltam, hogy nem soká' kitör a háború.  Ahogy 
azóta nem hallok jól. gyünnek be az országba, azon gondolkodtam, hogy honnan gyünnek.
- Néz-e tévét, vagy olvas-e - Tudja-e, hogy maga a legidõsebb a faluba?

- Azt tudtam, hogy nagyon öreg vagyok, de azt, hogy én vagyok csak újságot?
ilyen öreg, azt nem tudtam. Mikor 90 éves lettem, kaptam emlék-- Nem, már régen nem nézek, 
lapot, megmutatom.meg a szemem sem olyan jó, nem 
- Gratulálok és még egyszer Isten éltesse erõben, egészségben szoktam olvasni. A rádiót 
Bözsi néni!hallgatom néha, ha közel 
- Köszönöm szépen!teszem, hogy halljam.

(Az interjút 2015. szeptember 27-én készítette Vincze Nikolett)Bözsi néni 94 évesen

Bözsi néni 90 évesen

94. születésnap - Isten éltesse Bözsi néni!Új filmek a rimóci népviseletrõl önkormányzat, a gyerekek szabadidejét az iskola, az induláshoz 
szükséges felszerelést Orsolyáék biztosították. Miközben a 
Buddhista Misszióval együttmûködve adományoztak a rimóci Székely Orsolya filmrendezõ sokaknak ismerõs Rimócon. 
általános iskolának 13 db, az endrefalvai iskolának pedig 7 db Gyakran látjuk forgatni településünkön, feltûnik eseményeken, 
laptopot. A második évben az iskolakert mûködtetését a CSERFA rendezvényeken. Hogy is kezdõdött ez a mára filmek sorában 
Egyesületnek a Svájci Alapnál nyert pályázatából biztosították. megjelenített kapcsolat?
Napjainkban az õ közvetítésével vesz részt Rimóc mellett Orsolya 2002-ben készített egy filmsorozatot a búcsújáróhelyek-
Endrefalva, Magyargéc és Ludányhalászi iskolája az egri tanár-rõl, így Szentkútról is. Ott találkozott a Bablena házaspárral. 
képzõ fõiskola iskolakert fejlesztési projektjében. Az iskolakert Következõ - a birtokrendezés szükségességérõl készülõ filmjét már 
programról 8 film készült, ezek a többi filmmel együtt az õ rimóci portájukon kezdte forgatni Dr. Hõna Eszter vidék-
megtekinthetõek a www.ikonstudio.hu oldalon az itt és most, ill. a fejlesztési szakértõ alkotótársával.
máról holnapra fülön.Az elmúlt évek munkásságában felfedezhetõ, hogy  minél több idõt 

töltött községünkben, minél inkább megismerte az itt élõket és 
problémáikat  annál inkább vált Rimóc filmjeinek központjává. 
Belelátott mindennapjainkba, megismert sok rimóci családot és 
tenni is akart értük.
Elõször 2004-ben a Keskeny a barázda - a birtokrendezés 
kényszere Rimócon címû film készült el, ami témájában sürgeti a 
birtokrendezést, a nadrágszíj parcellák formai összevonását. 
Amellett, hogy egy országos társadalmi problémára mutat rá, 
mindezt a megújuló energia gondolatának a jegyében teszi. A 
fõszereplõkkel: Beszkid Andor polgármesterrel, Percze Vencellel 
és Bablena Ferenccel végiggondolják, hogy hogyan lehetne Rimócon 
olyan nagyságrendben energiaerdõt telepíteni, aminek hozama 
biztosítaná az önkormányzat által üzemeltetett épületek fûtését.
Ezzel egy idõben kezdõdött a CSERFA - Cserháti Falvak Leader 
Szövetsége c. filmsorozat forgatása (2004-06), melyben a leader 2014-ben az önkormányzat felkérésére keresett pályázati 
pályázatra összefogott 14 cserháti falu (Becske, Bokor, Buják, lehetõséget és készített filmeket a rimóci népviseletrõl Élõ 
Cserháthaláp, Cserhátsurány, Herencsény, Hollókõ, Kutasó, Nagylóc, népviseletek - Rimóc címmel. Bár az eddigi forgatásokon is 
Nógrádsipek, Rimóc, Szanda, Terény, Varsány) történetét fogalmazta kiemelt figyelmet fordított a viselet megörökítésére, de kiemelten 
filmre. A pályázati elõkészületeket, a települések kapcsolatát 4 csak e forgatás mentén kezdett foglalkozni a viselet darabjainak 
részben mutatta be. Az a leader pályázat akkor nem nyert támoga- bemutatásával. Ma még abban a korban vagyunk  vallja, amikor 
tást, de a megírása mentén megszületõ emberi kapcsolatok a mai van kitõl ellesni a rimóci népviselet-készítés fortélyait és ezt filmen 
napig meghatározzák a térségi együttmûködéseket. rögzíteni a jövõ generációk számára. Az eddig elkészült 5 részes 
Bár Orsolya nem Rimócon él, a problémákat látja, látta, ezért filmsorozatban a nõi fejfedõket, azok készítését mutatja be.
összefogva az önkormányzattal, a roma nemzetiségi önkormány-
zattal, mint egy lehetséges kitörési pontot, a cigány családok 
kertmûvelését karolta fel. Az általa vezetett IKON Stúdió Egyesü-
let vetõmagokat és eszközöket szerzett a családoknak, és egy 
MTVA által támogatott filmsorozatban meg is örökítette a kiskert-
program kezdeti lépéseit.
Kellene kiskert, bõtermõ! - a konyhakerti zöldségtermesztés 
tudománya 7 részben (2012-2013). A film epizódjai:
1. rész: Tél
2. rész: Tavasz
3. rész: A bab és a kukorica
4. rész: A mák
5. rész: A borsó és a hagyma
6. rész: A paradicsom és a paprika
7. rész: A burgonya
Ennek a filmnek az ötletérõl a 2014. májusi Rimóci Újságban így 
nyilatkozott: „József Attilával szólva: „Én úgy vagyok, hogy már A sorozat részei:
százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen.” Nem egy futó ötletbõl A fésülés,
született, hanem az elmúlt 10 esztendõ érlelte meg a koncepciót. A gyöngyös fékötõ,
Több száz film elkészítése után úgy éreztem, hogy már nem elég egy A menyecske kötése,
problémáról csak filmet csinálni  magát a problémát kell A koszorú,
megoldani. Belefogtam. Hogy film is lett belõle, az csak azért van, A máriás lányok.
hogy a még meglévõ tudást megörökítsük, és Még nagyon nagy munka vár 
befogadható formában továbbadjuk. Erre jó a film  mert nem csak rájuk, ha az egész viseletet meg 
elmondani lehet a fontos dolgokat, de a hogyant is meg lehet akarják örökíteni. Ehhez nem 
mutatni. Egy mozdulatot, azt hogy, hogy néz ki egy jól használható kevés pályázati támogatásra 
kapa, hogy milyen a jó föld és milyen a száraz… milyen az lenne szükség. Az idei év sajnos 
ormányos bogár és mi is a kukorica kötése… érzékeltetni lehet, nem bõvelkedett ez irányú 
hogy milyen a kisugárzása annak az embernek, aki szeret a földdel sikerekben.
és a növényekkel foglalkozni, és hogy a gyerekek varázslatokra Köszönjük községünk érdekében végzett ismeretterjesztõ és 
képesek…” megörökítõ munkáját! Kívánunk neki a továbbiakban is sok 
Az ismeretterjesztõ filmet az M1 és a Spektrum televízió is sikert a pályázáshoz, munkájához, hiszen általa Rimóc értékei 
közvetítette, közvetíti. tovább gazdagodnak. Reméljük, a viseletfilmeknek lesz 
Az otthont körülölelõ kiskert-programmal egy idõben az iskolával folytatása! Mi már várjuk!
együttmûködve elindították az iskolakert programot is. A kertet az Vincze Nikolett
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Idén szeptember 19-én, szombaton tartottuk a szüreti VIII. Fõzõverseny
rendezvényünket, mely hagyományosan a csarnok és az iskola 1. helyezett:
közötti rendezvénytéren kapott helyet. Az idõjárás éppen azon Szent József katolikus Férfiszövetség (rimóci székely káposzta)
a héten fordult esõsre, így nagyon bíztunk a szombati jó idõben, 2. helyezett:
ami hál' Istennek meg is érkezett aznapra. Mint minden falusi Rimóc Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (csülkös pacal)
rendezvénynél, itt sem maradhattak el a szükséges elõkészüle- 3. helyezett:
tek. Virág László vezetésével, a önkormányzat közmunkásai Gondozási Központ (babgulyás, mákos kukorica)
elõkészítették a terepet, felállították a „rimóci” sátrat, berendez- Emléklap: Rimóci Szent István Általános Iskola (körömpörkölt), 
ték sörpadokkal, asztalokkal, elkészítették a színpadot. A Rimóci Nyulacska Óvoda („Nyuszi-guba”),
szüreti elõtt bor- és pálinkaversenyt hirdettünk, melyek Rimóci Ifjúsági Egyesület (nudli - angyalbögyörõ),
zsûrizésére péntek este került sor a közösségi házban. A borokat Rimóc Polgárõr Egyesület (babgulyás).
a Borlovagrend tagjai, míg a pálinkákat a Varsányi Borbarátok Mindhárom kategória elsõ három helyezettje oklevelet 
Egyesületnek három fõs csoportja bírálta. vehetett át, a bor- és pálinkaverseny helyezettjei fa kupát, illetve 

fa stampós poharat, a legjobb nedûk készítõi pedig értékes A szüreti napjára fõzõversenyt hirdettünk, így már 8 órától 
tárgyjutalomban részesültek. A fõzõverseny helyezettjei bornz- érkeztek a fõzõcsoportok, akik elfoglalták helyeiket, elkezdték 
ezüst-, illetve arany fakanalat vihettek haza, a zsûri által az elõkészületeket. Igaz az esõ egyszer-kétszer megzavarta a 
legjobbnak ítélt étel készítõi pedig, Rácz Viktor felajánlásának munkálatokat, de szerencsére dél köröl már kisütött a nap, s a jó 
köszönhetõen, egy bográccsal és a hozzá tartozó állvánnyal idõ ki is tartott egészen a szüreti végéig. A délelõtt folyamán a 
gazdagodtak.szõlõs lányok feldíszítették a kosarat, közben megérkeztek a 

A nap a tombola sorsolással ért véget, melynek fõdíja egy hintók és lovaskocsik. A szüreti alkalmából kitelepültek Izolda 
tablet volt, valamint az Androméda Travel Kft. felajánlásában népi játékai, sõt még édességárus is érkezett a rendezvényre 
3db, 3 fõs 7 éjszakára szóló szállás utalvány került kisorsolásra, (hisz a falunapon nem volt). A „rimóci” sátor alatt kapott helyet 
melyet a görögországi Makrygialos üdülõhelyen 2016. évi nyári Bagóné Kiss Andrea családi kürtõs kalácsos pultja, valamint a 
szezonban lehet beváltani.közfoglalkoztatottak által üzemeltetett étel-és italkóstoló is.

Estig tartó beszélgetéssel, nótázással ért véget a 2015. évi A Rimóci Szüreti, a fõzõverseny csapatainak készült 
szüreti rendezvény. Szerencsére semmilyen negatív esemény kötények kiosztásával vette kezdetét, majd elindult a felvonulás 
nem történt aznap, minden rendben zajlott. Remélem, akik ott a faluban, a szokásos útvonalon, megállva a Nagykert út és a 
voltak jól érezték magukat! A rendezvény nem mondható Kossuth út, valamint az István király út és a Virág út sarkán, 
nagyszabásúnak, ennek ellenér elgondolkodtató, mennyi ahol a kisbíró felolvasta az elmúlt év eseményeit. A menet 
ember és munka kellett ahhoz, hogy minden a megfelelõ idõben vezetésében segítséget nyújtottak a Rimóc Polgárõr Egyesület 
és a megfelelõ helyen legyen! Megköszönöm azoknak a tagjai és autója, õket követték a lovasok, majd a népviseletbe 
segítségét, akik hozzájárultak a nap sikeréhet: a szervezõknek: öltözött párok hintója, a népviseletes gyerek és a boristen, majd 
Ferinek és Hédi néninek, a közremûködõknek, a polgármester a szõlõs lányok kocsija, a hangulatért felelõs Rimóci Rezesbanda 
úrnak és az önkormányzatnak az anyagi fedezetért, a autója és végül a beöltözött bolondos fiatok zárták a sort. A térre 
közmunkásoknak, a tombola és kóstoló jegyek árusítóinak, a visszaérkezve a kisbíró, akinek szerepét ebben az évben Pájer 
lovasoknak és kocsisoknak, a kisbírónak, a hintón és kocsikon Péter vállalt magára, a színpadon is elmondta az elmúlt év 
ülõknek: pároknak, gyerekeknek, szõlõs lányoknak, a történéseit, most 83 strófába szedve.
boristennek, a beöltözött fiataloknak, a rezesbandának, a 

A pavilon alatt tombolát vásárolhattak a vállalkozó 
polgárõrségnek, a nevezõ csapatoknak, a zsûriben közremûkö-

kedvûek, valamint kóstoló és ebédjegyeket, melyeket a 
dõknek, a Szociális Bolt dolgozóinak, és mindenkinek, aki 

fõzõverseny csapatainál lehetett beváltani. Délután 4 órára 
munkájával, felajánlásával segítséget nyújtott a rimóci 

kellett a kész ételeket a résztvevõ csapatoknak a zsûri elé 
szüretihez! Reméljük jövõre is együtt tölthetjük a szüreti napját, 

szervírozni. Az eredményhirdetések elõtt Golyán Gréta énekét 
s meghallgathatjuk a kisbíró szájából, hogy mi is történt az egy 

hallgathatták a jelenlévõk. A versenyek ereményei a következõ-
év alatt a rimóciak háza táján.                                                          B-VÁ

képen alakultak:

XX. Borverseny

1. helyezett: id. Bablena Ferenc

                      (2014-es vörös és  2013-as siller borok)

2. helyezett: Rigó Attila (vörös bor)

3. helyezett: Szép József (vörös bor)

Emléklap: Szabó János és Vincze Dezsõ

IV. Pálinka verseny

1. helyezett: Vincze Dezsõ (birs pálinka)

2. helyezett: Percze Béla (narancs és szõlõ pálinka)

3. helyezett: Pechó Zoltán (vegyes pálinka)

Emléklap:  Virág Bálint,

                    Rimóc Község Önkormányzata és
                    a Szentkúti Barátok

Õsszel érik babám a fekete szõlõ...
Rimóci Szüreti 2015

„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének IKSZT hírek javaslata alapján, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító A szeptember hónap nagyon mozgalmas 
Hatóságának jóváhagyásával készült.”volt a Közösségi Ház életében, szinte 

minden hétvégére jutott valami program. 
Szeptember 4-én, pénteken a helyi 
értéktárral foglalkozó szakmai napot 
tartottunk, melynek összefoglalóját 
Bablena Feri ismerteti:

Helyi értéktár témaköreinek szakmai 
feldolgozása és publikálásának megtervezése, 

konferencia és mûhelymunka

Erre a hosszú nevû projektötletre nyert támogatást az 
Önkormányzat a közelmúltban. Szeptember 4.-én, pénteken reggel 
kilenc órától a Közösségi Házban valósult meg a program, aminek 
a célja az volt, hogy a helyi értéktár-lista jövõbeni feldolgozását 
megtervezzük. A feldolgozás alatt értjük a gyûjtés módszereit, 
valamint amire a nap folyamán kifejezetten figyelmet fordítottunk, 
a publikálás módját, hogy egyes értéktár-elemeket melyik 

Sokan eljöttek, és majdnem mindenki kitartottmódszerrel rögzítjük és tárjuk a nyilvánosság elé. A nap elsõ 
a program zárásáigfelében ezért szakmai volt a légkör, konferencia jelleggel 

elõadásokat hallgattak a jelenlévõk. Az elõadókat arra kértük, hogy 
saját szakmai tapasztalataikról, illetve az értéktárról, az 
értékmentésrõl mondják el gondolataikat.
Fél tízkor Burik-Vincze Ágota és Bablena Ferenc köszöntötte a 
megjelenteket, és vezette fel a napot. Eztán sorban következtek az 
elõadók. Pekár István (a Duna Televízió egykori szerkesztõje, a 
Cserhát  Natúrpark elnöke) "Helyi ,  lokális  értékek 
kommunikációja" címû elõadásában kitért az általunk közreadni, 
dokumentálni kívánt témák hiteles tényfeltárására, és az elérni 
kívánt célcsoport megfelelõ kiválasztására. Máté Klaudia, a 
Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa és Pécsi Zsófia a 
Hermann Ottó Intézet kollégája, mint a Cserhát Mintaprogram 
résztvevõi elmondták, hogy milyen tapasztalatokra tettek szert az 
itt eltöltött egy hét alatt, milyen értékeket tártak fel, és hogyan 
rangsorolták, kategorizálták azokat. Székely Orsolya az Ikon 
Stúdió elnök rendezõ-producere „A hagyományok dokumentálása 
és közreadása” címû elõadásában a szakmailag megfelelõ 
gyûjtésre és a gyûjteményekre épülõ turisztikai „termék” 
elképzelésekre tért ki. Szabó Zsóka a Cserhát Natúrpark 
munkatársa „Az értéktár gyakorlati hasznosítása a Cserhát 
Natúrpark Zöldúton” címû elõadásában bemutatta a Natúrpark 
értékekre épülõ komplex Zöldút rendszerét. Vincze Nikolett és 
Beszkid János az „Õsszel érik babám” címû könyv 
megszületésének részleteit mutatták be. Beszkid Andor, Burik-
Vincze Ágota és Bablena Ferenc a helyi értéktárunkról, az azzal 
eddig elvégzett munkáról, a törvényi lehetõségekrõl és a jövõbeli 
tervekrõl beszéltek a hallgatóságnak.
Némi ebédszünetet követõen a délután folyamán mûhelymunka 
keretében, ötletroham technikával végigbeszélgették az elõadók és 
a résztvevõk az értéktár-témaköröket publikálásuk és mások elé 
tárásuk lehetséges módja szerint. Minden témakörre igyekeztünk 
megfelelõ idõt szánni, hogy a nap végére tervvel rendelkezzünk, 
amit  a  késõbbiekben anyagi  forrás  függvényében 
megvalósíthatunk. Lényegében a projekt célja az volt, és 
szerencsére sikeresen meg is valósult, hogy az értéktár listánkon 
szereplõ valamennyi kategóriához létrehozzuk egy publikáció 
tervet. Ez kategóriánként nagyban különbözik, két példát 
említenék, a helyi népdalokat CD-s hangzóanyag és szöveges 
magyarázattal ellátott kottás füzet formájában képzeljük el, a helyi 
recepteket pedig egy alkalom és ételfajta szerinti bontás és 
részletezés szerinti kiadványban, valamint internetes formában, 
akár videókkal színesítve lehetne megjelentetni.
A nap zárását öt órára terveztük, és ezt percre pontosan sikerült 
tartani, a résztvevõknek köszönjük, hogy eljöttek és ötleteikkel, 
javaslataikkal gazdagították a programot és a terveket. Úgy 
éreztük, hogy Õk is sokat tanultak, és sokat megértettek az 
értéktárral való foglalkozás fontosságáról.

A konferenciát követõ héten, szeptember 12-én szombaton, 
elsõ alkalommal tartottunk lakodalmi vendégvárást a 
közösségi házban. A gondos elõkészületeket igénylõ esemény 
alkalmával ünnepi díszbe öltözött a nagyterem, s a közösségi 
ház szinte minden helyisége használatba volt véve. Ez az 
esemény tulajdonképen egy fõpróba volt, hiszen nem tudtuk, 
hogy hányan férnek el kényelmesen, hányan tudnak leülni, mi-
hol legyen, hogy minden a lehetõ legjobban mûködjön a kellõ 
pillanatban. A visszajelzések alapján úgy gondoljuk jól sikerült 
a vendégvárás, s a jövõben is helyet biztosítunk az ilyen jellegû 
eseményeknek. Ez úton is gratulálunk az ifjú párnak!
Szeptember harmadik hétvégéjén tartottuk a Rimóci Szüretit, 
melynek elõkészületei szintén a közösségi házban folytak. A 
szüreti hetén vártuk a bor- és pálinkaverseny nevezõit, elkészí-
tettük a díjazásokat, s a rendezvény elõestéjén lebonyolítottuk az 
italok zsûrizését. A szüreti napján ott voltunk, ahol éppen kellett.
Szeptember 25-én rendezték meg Budapesten a IV. Országos 
IKSZT Találkozót az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér) szakemberei és a címbirtokos szervezetek képviselõi 
számára, ahová ebben ez éveben mi is ellátogattunk. Mivel 
2014. május elseje óta a Dr. Manga János Közösségi Ház IKSZT-
ként mûködik, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet kisbuszának 
segítségével, a nógrádmegyeri, az edrefalvai, a ceredi és az 
ipolytarnóci IKSZT-s kollégákkal közösen utaztunk a 
találkozóra. Az IKSZT-program lebonyolításáért felelõs 
szakmai szervezet a Herman Ottó Intézet (korábbi nevén 
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézet), ezért az õ szervezésükben és székhelyükön került 
megrendezésre a szakmai nap. A közel kétszáz település 
IKSZT-inek képviselõi elõtt beszédet mondott Seszták Miklós 
nemzeti fejlesztési miniszter, V. Németh Zsolt államtitkár, 
Mezõszentgyörgyi Dávid, a Herman Ottó Intézet fõigazgatója, 
Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési 
stratégiai ügyekért felelõs helyettes államtitkára, Schanda 
Tamás János, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelõs 
helyettes államtitkár, valamint Gyuricza Csaba, a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke. Az elõadások után 
csoportokra bontva egy-egy témát vitattunk meg, melyek 
többek között az IKSZT-k és a helyi közösségek jövõjével, a 
fiatalsággal, környez- és természetvédelemmel kapcsolatban 
merültek fel. A szakmai nap végén hasznos tapasztalatokkal és 
információkkal, valamint élményekben gazdagodva 
térhettünk haza.                                                                      B-VÁ

,,Bolondos’’ fiatalok
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14. Nálunk már csak2015. Rimóci Szüreti vers
az lenne meglepõ,
Ha nem lenne ismét1. Kedves rimóciak, jó napot kívánok,
új az aljegyzõ.Eltelt egy esztendõ, és ismét itt állok.
Tudjuk, hogy Tündi gyütt,Nyissák ki fülüket, hallgassanak, kérem,
Melinda meg ment,Elmondom mi történt itt az elmúlt évben.
Sok jegyzõ nálunk

2. Azt már ugye nem is kell mondanom valóságos gyüttment.
Szüreti napján legfõbb a vigalom.

15. Új év, új jegyzõ,Amit mondok, azon ne sértõdjön senki.
mondja az új mondás,Ezeket a rímeket poénra kell venni.
Nálunk ezen a szakmán

3. Tegye mindenki a szívére a kezét, van a rontás.
Vegye elõ a józanabbik eszét. Köszöntjük ismét az új 
Kérem, gondoljon most mindenki arra, aljegyzõ asszonyt,
Hogy e néhány sort a jó szándék sugallta. Munkája végzésében ne ismerjen pardont!

4. A tavalyi szüreti túl sokáig tartott, 16. Nem tudjuk, annak mi lehet az oka,
A polgármesternek fényt a hold adott. Polgármesterért az Egyházmegye van oda.
Fõzõversenyt nyert az iskola kertje, Ki is találtak egy titulust gyorsan,
Palacsintájuk a mezõnyt agyon verte. Megkapta azt Andor azon nyomban.

5. Percze Béla és Mócsány Józsi az italokkal aratott, 17. Az Egyházmegye tõlünk csak tanulhat,
A nyereménybõl sipeken közösen mulatott. Munkát Jusztin Peti után Szabó Móni kap.
Idén is érkezett szép számmal nedû, Csuda híres lett a falu az iskolakerttel,
Hogy ki nyeri a versenyt, este kiderû. Amit maga Székely Orsolya vett fel.

6. A tavalyi szüretirõl talán még annyit, 18. Elkészült a nagy mû, az alkotó pihen,
Lettek voltak itt, adtak is egy haknit. Jogos tán a kérdés: akkor mit keres még itten?
Ingyen osztották a karamellt a sátor alatt, Õ már évek óta szívén viseli a falut,
Alig lehetett kikerülni a cigánygyerek hadat. Filmre vesz õ mindent, cigányt, tornyot, kaput.

7. De megpróbálom elmondani néhány perc alatt, 19. Megújult tavaly a képviselõ testület,
Mi történt nálunk az elmúlt egy év alatt. Két fõ távozott, kettõvel frissebb a lendület.
Az elmúlt év végén elkészült a számadás Azóta a dolgok semmit sem változnak,
Több volt a halott, mint a gyermekáldás. Az ülések még mindig hajnalig tartanak.

8. Szomorú dolog ez, tudhatja mindenki, 20. Friss erõvel Déska Szabolcs elintézte,
Azért meglepõ, hogy a Föld rengett neki. Lett aszfaltburkolat az utcájában végre.
Január elsején olyat csinált alattunk, Ezen kívül jutott még aszfalt másfele,
Ijedtünkben majd szanaszét futottunk. Örül ennek a falu, de csak a fele.

9. A mise alatt rezget a pad, mozogtak a kották, 21. Nem értik meg, a pénzbõl csak oda tellett,
A harmonikások az éneküket végig játszották. A kisutat javítani feltétlen meg kellett.
A történtek sorát most azzal folytatom, A magashegyi út úgy is le van szarva,
Tavaly több választásra is volt alkalom. A képviselõk szerint senki nem jár arra.

10. Nagy volt önbizalma Bablena Ferinek, 22. A hegyen a vízcsapot el nem zárják,
Indult Andor ellen, kérdezték, hogy minek. Elvitte a vízszámla az új útjuk árát.
Kampányoltak páran, de jó, hogy már vége, Van ott még gond bõven az árammal,
Fõnök lett az Andor, de most már öt évre. Nem bírja rendezni a falu az állammal.

11. Andor nagyon megörült az újabb öt évnek, 23. Levágta már az ÉMÁSZ a drótot tõbõl,
Rájött, a hivatalban mennek az évek. Túlképzés van a hegyen villanyszerelõbõl.
Nyakában van egy egész falu gondja, Minden nap randim van a villanyoszlopon,
Az eszét nem csíkos szatyorban hordja. Mert az áramot nem veszem, hanem lopom.

12. Sok fiatal nõvel vette körbe magát, 24. Bizony leesik sok embernek az álla,
Már csak azt várom, hogy befesse a haját. Húsz tételbõl áll egy villanyszámla.
Tárgyal õ éjjel nappal, fûvel és fával Biztos nem árulok el azzal sem titkot.
Nem tudni,mikor beszélgetLénával. Te fizeted meg az ellopott áramot.

13. Hivatali fiatal bármennyit is edzhet, 25. Mint a sivatagban zöldellõ oázis,
De Kati nénivel senki sem versenyezhet. Épülget nálunk a közmunka bázis.
Otthagyta azállást, elment nyugdíjba, Úgy lesz itt WC, fürdõ, raktár és iroda,
A makacs ügyfelek miatt mégsincs nyugalma. Kilencven menekült költözik majd oda.

Kisbíró: Pájer Péter

Szüreti 2015. szeptember 19. képes összefoglaló 

Az idei szüreti fõszereplõi: Rigó Krisztina és Rein Tamás, Jusztin Bianka és Laczkó Péter, Vanya Bernadett és Pájer Péter

A borverseny résztvevõi a polgármesterrel és a borlovagokkal A fõzõverseny résztvevõi a zsûritagokkal

Szõlõslányok: Kormány Cintia, Gál Enikõ, Vizoviczki Szixtiin, Czerovszki RékaA pálinkaverseny résztvevõi a polgármesterrel és az egyik pálinkabíróval

Jókedvû gyerekek népviseletben A nézõközönség egy része, akik már nagyon várták az eredményhirdetést
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26. Sok hallható, látható jele van annak,         Van már bõven buszunk, mindenki vezeti,
Menekültek nálunk már száz éve vannak.         Szabó Jancsi elment, jobb máshol neki.
Sokszor az látszik, hogy a patakparton ülnek, 41. Új a hír nem régi, éppen csak múlt heti,
Nem mástól, hanem a munkától menekülnek. Hamarosan megjön az új Skoda YETI.
27. Néhány roma rájött csak úgy önmagától, A falu népe még azt is megélheti,
Jobb, ha távol tartod magad a munkától. Hogy az új kocsit Rigó Laci vezeti.
Néhányuknak biztos elment az esze, 42. Igen-igen furcsa fintora a sorsnak,
Még hajnal ötkor is bömböl a zene. Nincsen szerencséje Golopi Károlynak.
28. Valaki értesítse már a drága tezsvíreket, Sorsoláson dõlt el, nem lesz képviselõ,
Az üvöltõ „zenétõl” pihenni nem lehet! De az egyházközségben még õ a vezetõ.
Felszólítjuk most a falu barnábbik apraját, 43. Mindegyik hónapban elfogy egyszer a Hold,
Ne szórja el bulira hónap elején a lóvéját. Az Egyház községnél is akadt egy kis gond.
29. Az önkormányzat is spórolt azon szépen, Nem tudhatja senki, csak a gondviselõ,
LED-es lámpa világít fehéren az éjben. Miért mondott le sok egyházi képviselõ.
Én most már csupán aztat nem értem, 44. József atya hétrõl hétre kiteszi a lelkét,
Ha a régire szereltek, az üresekre mér' nem? Felásta két sorban a plébánia kertjét.
30. Az alábbi eset történt meg nem rég, Az ültetett szõlõ most van indulóban,
Elkerüli a falut a nagyfeszültség. Van e még valami a boros hordóban?
A régi oszlopokat sorra kiszedték, 45. Sok lagziban sok kalács, odafent a pócon,
Az újakat az árok közepibe tették. A fekete madonna megjelent Rimócon.
31. Még, hogy az árokba, de kitették az útra, Imádkozott a nép, buzgón ahogy kellett,
Rá se fordulhattál a Magashegyi útra. Meg úgy ahogyan az egyesektõl tellett.
Az ÉMÁSZ-t az sem érdekli, ki mennyit lop, 46. Szent Erzsébet segített és ez nem is kamu,
Mint ahogy azt sem bánja, hol lesz majd oszlop. A templom mellett újra nyitva van a kapu.
32. Az ÉMÁSZ mérgesen tekint fel az égre, Ha a templomunkban már régen nem voltál,
A sárga csekket fizesd már be végre! Nem láttad, hogy megújult már az összes oltár.
A szegény embert még a csalán is marja, 47. Nincs messze bemehetsz gyalog is Szécsénybe,
Hogy tudsz e fizetni, az ÉMÁSZ leszarja. Jártunk a Szentkútnál, na meg Herencsénybe.
33. Pedig áramot már nem feltétlen kell venni, Gyalogbúcsúba mehetünk nyugodtan,
Öt intézményünk azt már a napból nyeri. Mert a nyáj elején a pásztor is ott van.
A sportcsarnokra ezen felül még több pénz is jutott, 48. A füstölõt vendégségkor a püspök lengette,
Nemsokára kipróbálhatjuk az új burkolatot. Az atya a Máriát a templomba engedte.
34. Világít itt minden, a házunk tája is, Fogadalmi búcsúnkat újra szépen jártuk,
Fényárban úszik még a futball pálya is. A babos boszorkáknak nem fog már az átkuk.
Nagyon jól mutat az eredmény jelzõ,

49. Aggteleki víz sokaknak elcsapta a hasát,
Brazíliából jött a csapatunkhoz edzõ.

A táborban mindenki összefosta magát.
35. Cseréltünk az idén sofõrt, papot, jegyzõt, A tíz nap alatt sokszor túrázni mentek,
A felnõtt csapatnak hívtak egy új edzõt. Nem gondolták volna, hogy betegek lesznek.
Próbálnak igazodni a focisták népéhez,

50. Egymásnak hûséget idén sokan esküdtek,
Carvalho a helyi braziloknak sem kegyelmez.

Isten tartsa meg boldogságban éltüket!
36. A focistákból hiányzik egy bizonyos képesség, Ajkuk az igent boldogan dalolta,
Az új kijelzõn nem látszik csak vereség. De lagzijátRimócon senki sem tartotta.
Következõ hírünk a világot meglepte,

51. Volt azért félig egy itt helyben tartva
Hogy a serdülõ a bajnokságot megnyerte.

Jusztin Péter neje lett Horváth Dorottya.
37. Jó lenne, ha a csapat összekapná magát, Igaz, hogy a misét senki sem értette,
Az edzõ nem rúgja kapuba a labdát. A közösségi házat pedig Hédike bérelte.
Mérges a szurkoló, hogy a fene egye, 52. Rimóci a csávó, és nem hasznosi,
A csapat csak szenved még a megye egybe. Átírta a tervet lagzijával Tosi.
38. A pályán kívül is van egy új kispados, Még a falunapot is másnapra hirdették,
Gondnok lett Golyán Pityu, mert elég alapos. Hogy a lakodalmat nyugodtan ülhessék.
Ha a szava járására nem is mindig figyel, 53. Ha a falunapról van szó, az se volt semmi,
De takarít, kimos, mindenre nagyon ügyel. Huszadik alkalommal lehetett részt venni.

Nem volt céllövölde, se édesség,39. Hordozza mindenki ingyen a focistákat,
De kárpótolt minket a sok híresség.Hédi, Kopek, Pityu, mondjak még egy párat?

Hédike múltkor rosszul állt a garázsba 54. Kovács Kati tombolt, õrjöngött mindenki,
Ezért új csavarokat kapott Cipõ Péter lába. Szegény fúvósokat meg nem hallgatta senki.

A tombola fõdíjának annyira örültek,40. IFA, Skoda, Fiat, Volkswagen és Toyota
Másnap már a jófogáson kerti bútort vettek.De ezekkel sem lett teljes még a flotta.

55. Sztárvendégünk volt a Capuccino,            Ráférne a bõvítés a falusi rendszerre,
AnimalCannibals és Anzelminho.            Veszünk is kamerát, harmincat egyszerre.
A tömegbe a gyerek nagy örömmel ugrott, 70. A Rimóci Újság gondolt egy nagyot,
Egy-két fogat jó hogy ki nem rúgott. A farsangi Bállal mély nyomot hagyott.

A robogóértAndort küldték fel Pestre,56. Azt sem tudtam Viktornak mi lehet a baja,
Mindenki jót mulatott aznap este.Csak azt láttam egyszer, égnek áll a haja.

A falunapi bulira sokan összejöttek, 71. Éjfélkor meglepetésfilmet vetítettek,
A hangosításból egy erõsítõt elvittek. De utána már csak a zenére figyeltek.

Szerelmében egy illetõ a sarokba hugyozott,57. Jó, hogy a dolgot annyiban nem hagyták,
Ezért lecserélték az egész burkolatot.Többen összefogtak, a tettest elkapták.
72. Másnap az ÖNÓ az idõseket fogadta,Lehetett volna haszna a tolvaj barmoknak,
A vendégsereg az egész ebédet befalta.Ha nem a biztonsági kamera felé rohannak.
Azt azért tudhatjuk, nem volt ez ok nélkül,58. Mert az IKSzT körbe van kamerázva,
Jobb volt most az étel, mint máskor só nélkül.Felismerték a tolvajokat, az Istennek hála!
73. A rimóciak azzal is az élen állnak,A kamerarendszer szeme bizony mindent lát,
Nálunk az üzletek vasárnap rég zárnak.Pornófilmtõl kezdve, hugyozó alkoholistát.
A vasárnapi nyitvatartáson vitázni elég béna,59. Megnéztük a térfigyelõ kamerákat
Ugyanis a vasárnapi zárva tartás a téma.S Tényleg lehugyozták a közösségi házat.
74. A rimóci iskola sötétségbe borult,Volt itt már minden, bor, hányás és béka, 
Az igazgató asszony nyugdíjba vonult.A mûvházban sincs térerõ, csak úgy néha.
Bálint lett a fõnök, most az iskolában,60. Az IKSzT-ben amúgy sok a program,
Biztos van neki elég vér a pucában.Gotán és Ferin kívül senki sincs ottan.
75. Átadták tavaly az orvosi rendelõt,Gondolkodnak pedig már egy ideje azon,
A betegek nem lelik benne a doktornõt.Hogy miért nem megyoda egy-két fazon.
Ellátásra neked csak fájhat a fogad,61. A palóc szõttest nálunk is szervezték,
De amikor belépsz kávéillat fogad.Bevették Hollókõt a rimóci menyecskék.
76. A Nyulacska Óvoda dísze a világnak,A Mangában zenekar várta a vendéget,
Tavaly helyet adott a tésztagyárnak.A nézõknél többen voltak a zenészek.
Ugyan Virág Laci álmában mit látott?62. Nyár közepére ingyenes sztendapot szerveztek,
A tésztagyárból pékséget csinált ott.De hiába, mert az emberek erre sem jöttek.
77. Nem tudom a múltkor kik mentek oda,Pedig az Ifjúsági Egyesület kitette a lelkét,
Külföldieket alkalmaz a rimóci tanoda?Levideózták drónrólBiankáék kertjét.
Megmozgattunk helyben minden követ,63. Mert Bianka dolgozik már szorgosan azon,
Itt járt nálunk a német nagykövet.Hogy a fiatalok az idõt a klubban üssék agyon.
78. Nincs a gémes kútban egy hektoliter víz,A döglött kutyát sem érdekli már semmi,
Húsz éves az újság, a kobak meg pont tíz.Az embernek nincs kedve sehova se menni.
Huszonöt lesz a polgárõrség jövõre,64. Volt azért nyár elején egy csudajó esemény,
A huszadik bállal hogy jutnak dûlõre?Megittunk vagy 100 doboz sört május elsején.
79. Pedig nem vagyok én a számok embere,Volt sör-virsli, felvonulás meg minden,
Túl sokan kimentek Rimócról németbe.Jól érezte magát mindenki a legfelsõbb szinten.
A mieink jó munkásnak bizonyulnak,65. A rimóci nyulat hanyagolni kezdjük,
Ezért van ott jó helye a rimóci nyúlnak.Figyelmünket inkább gólyáinkravetjük.
80. Leszakadt a kedvenc kabátom ujja,Picur miután bejárta a fél világot,
Addig jó nekünk, míg a banda fújja,Nem hozott haza se békát, se virágot.
A hagyományõrzõk idén is táncoltak,66. Ellenben van most három új csöppség,
A környéken többször vendégségben voltak.Móci, Nene, Csattogó, kirepültek nemrég.
81. Golyán Gréti ugyan mit gondolt magába,Látszik, hogy a korral mily nagyon haladtunk,
Nyáron benevezte magát a pávába.Mindegyik gólyának külön nevet adtunk.
Énekelt ott is, és máshol is szépen,67. Túl vannak a gólyák hetedhét határon,
Talán egyszer majd látjuk a tévében.Már nyomkövetõ van minden gólya háton.

Webkamerán aki a fészket kívánja látni, 82. Remélem, hogy tudják a jó szándék vezetett,
A neten keresheti, csak gyõzze kivárni. És legalább egyszer mindenki nevetett!

Befejezem végre, biztos már unják.68. Csemer Karcsi nem bírta cérnával,
De gondoljanak azokra, akik ez írták!A kisebbség jobban jár Csimbi mamával.

Van, hogy nyer az ember, de leginkább veszít, 83. Üdvözletét küldi minden szövegíró,
Jasas barátunk meg eltörte a kezét. És elköszön önöktõl az idei kisbíró.
69. Az viszont már igaz, hogy rögzítve nem lett, Akinek nem inge, ne vegye magára,
Mert a kameránk ebbõl semmit sem vett. Magukat, emberek az jóIsten megáldja!
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