
RIMÓCI ÚJSÁG12 FEBRUÁR
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Sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezében van, de jellemünk a magunkéban.

S P O R T
MÁRCIUS 17-én INDUL A MEGYEI 

I. OSZTÁLYU BAJNOKSÁG
A sok távozó miatt nyáron a vezetõség a bajnokságban a 

tisztes helytállást tûzte ki célul a csapat elé. Amit sikerült nem 
csak elérni, hanem felülmúlni is. Engem is meglepett, hogy a 
srácok õsszel mennyire akarták a sikert, és ezért a mérkõzéseken 
mindent megtettek. Aminek következménye az lett - sokak 
meglepetésére - hogy az elõkelõ 7. helyen végeztünk.

A csapattal január 21-én kezdtük meg a felkészülést a tavaszi 
szezonra. Heti két edzéssel és egy edzõmérkõzéssel. Jól tudjuk, 
nem ülhetünk babérjainkon, csak lelkiismeretes, alapos 
felkészüléssel tudhatjuk megtartani illetve túlszárnyalni ezt a 
produkciót. Sajnos ezt nem mindenki tudja, vannak, akik újra és 
újra eltervezik a stratégiát és mondják „Holnap már jövök és 
edzek”. De sajnos titkos ellenségeik mindig gyõzelmet aratnak 
felettük. A legerõsebbet már biztos mindenki ismeri: 
lustaságnak hívják. Ettõl függetlenül bizakodó vagyok. Az 
együttes megerõsítésére régi új játékos érkezett Gordos Péter 
személyében, aki nagyszerûen beilleszkedett a csapatba, Percze 
Péter és Percze Zoltán felépültek sérülésükbõl és mindenki 
örömére, újból elkezdték a labdarúgást. Célunk tavasszal, hogy 
minél többet kihozzunk magunkból, és örömet leljünk a játékba, 
de nem mondanék helyezést, hogy hol szeretnénk végezni.Csak 
tesszük a dolgunkat és a végén meglátjuk, mire lesz elég.

Eddig lejátszott elõkészületi mérkõzések:

Január 28.  Varsány - Rimóc 5 - 4
Rimóc: Tõzsér  Puruczki (Laczkó Zs.), Hodur, Percze P., Virág, 
Oláh Á.(Csernák), Jusztin B., Árva, Percze Z., Vincze (Rácz I.), 
Bablena A.
Ezen a mérkõzésen az eredmény másodlagos volt, a fõ hangsúly 
a fizikai munkán volt.

Február 4. Rimóc - Varsány 2 - 2
Rimóc: Tõzsér, Csernák, Vincze, Bangó N. Oláh Á. Laczkó Zs. 
Árva, Bablena A., Rácz I. Bangó R. Bangó A.
Sajnos ifistáinkkal tudtunk csak kiállni, ami az eredményt nézve 
nem is rossz.

Február 11. Rimóc - Dejtár 11 - 3 
Rimóc:Tõzsér, Vincze, Percze P. Puruczki, Mócsány, Percze G. 
Jusztin, Oláh Á. Percze Z. Bangó R. Bangó A.
Ez a mérkõzés nem nagyon jól szolgálta a felkészülést, mert a 
Dejtár csapata csak 9 fõvel tudott kiállni ellenünk, ezért két 
játékosunk az õ csapatukban szerepelt.

Február 20. Õrhalom - Rimóc 3 - 6 
Rimóc: Mócsány, Hodúr, Oláh Á. Puruczki,Virág, Gordos (Bangó 
A.), Jusztin (Csernák), Árva, Vincze, Percze P. Bangó R.
Küzdelmes, gólokban gazdag mérõzés volt. Ziccereink alapján 
akár még több góllal is megnyerhettük volna.

Február 24. Nógrádkövesd - Rimóc 2 - 1
Rimóc: Oláh Zs. (Tõzsér), Vincze, Puruczki, Mócsány, Oláh Á. 
(Percze G.), Percze Z. Gordos, Árva (Bablena Cs.), Csernák, 
Bangó R. Bangó A.

Március 04. Babcsán SC - Rimóc 4 - 3
Rimóc: Oláh Zs. (Tõzsér)- Hodur, Puruczki, Percze P., Virág, 
Percze Z., Oláh Á.(Borbás), Árva, Bangó N., Vincze (Percze 
G.), Bangó A.(Bablena Cs.)
Öt meghatározó játékos hiánya soha nem mentség a 
vereségekre! Utóbbi mérkõzések rávilágítottak minket arra, 
hogy rengeteg még a tennivalónk.

Ébredj ember…!
„Ébredj ember mély álmodból…” így kezdõdik a Hozsanna 

énekeskönyv 9-es számú éneke.
Úgy gondolom, hogy a kezdõ sor felszólítása nagyon is idõszerû 

napjainkban. Nagyon sok fontos kérdésben kell ébresztõt fújnunk. Nézzünk 
néhány „sorsdöntõ kérdést” a teljesség igénye nélkül:

1. Éljünk békében önmagunkkal! Nagyböjt lévén tartsunk 
önvizsgálatot. Nézzük meg, hogyan állunk önmagunkkal, 
családunkkal, házastársunkkal. Február 11-én volt a házasság 
világnapja. Sokan azt sem tudják, hogy egyáltalán van ilyen.

2. Tiszteljük egymást! Ma nagyon sokan (különösen a fiatalok) úgy 
mennek el egymás mellett, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak 
köszönni. Vagy valamit motyognak az orruk alatt. Tiszteljük meg 
egymást azzal is, hogy bátran hangosan merjünk egymásnak köszönni. 

3. Óvjuk egészségünket, vigyázzunk a környezetünkre! Egyre többen 
foglalkoznak a tudatos egészség- és környezetvédelemmel. Azzal, 
hogy nem dobják el a szemetet, szétválogatják az újrahasznosítható 
hulladékot stb. Azzal, hogy nem a divatnak, hanem az idõjárásnak 
öltöznek. Felelõtlen viselkedéssel ne tegyük tönkre se önmagunkat, 
se a környezetünket.

4. Vegyük ki részünket közösségünk életének alakításából! Sok 
meghirdetett rendezvényre nem mennek el az emberek, mintha õk 
kívülállóként nem ebben a faluban élnének. Csak elvárásaik 
vannak, a kötelességeiket, pedig nem akarják tudni. Legtöbbször 
csak kritizálni tudnak, tenni már nem. 

5. Ünnepeljünk õszintén és együtt! Menjünk el családostól a közös 
ünnepeinkre, mert az ünnepek fontos részei mindennapi 
életünknek. Mutassunk példát itt is gyermekeinknek, hogyan kell 
viselkedni (pl. a Himnusz hallatán), amikor együtt ünnepel a falu.

Nemsokára március 15-e lesz egyik legszebb nemzeti ünnepünk. 
Kérem, hogy jöjjenek el és emlékezzünk hõs elõdeink nagyszerû tetteire. 

E néhány kiragadott példa segítségével próbáltam megvilágítani 
életünk fontos és meghatározó területeit. Remélem sokan hisszük és valljuk 
a fentieket egy jobb és szebb jövõ reményében.

Elsõsorban rajtunk múlik:
Beszkid János                                                                                                     

Megemlékezés az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról

00
március 15-én 15  órakor.

A felújított mûvelõdési ház

,,keresztelõvel’’ egybekötött ünnepélyes átadása
00március 15-én 16  órakor.

- Nagyböjtre -

Pázmány Péter: A szeretetért
(részlet)

Adjad, Uram Isten, hogy nemcsak 
jóakaróimat, de teéretted, ellenségemet is 

szeressem, és a te szent Fiad példáját 
követvén, imádkozzam tiszta szívvel 

gonoszakaróimért.
Végy ki, Uram, énbelõlem minden gyûlölséget, 

irigységet és felebarátom ellen való 
nehézséget, hogy a tökéletességnek kötele, az 

igaz szeretet lakozzék bennem
és miképpen te megbocsátod vétkeinket, úgy 

mi is igazán megbocsássunk ellenünk 
vétetteknek.

Február 14.

- A szerelmesek napja -

Wass Albert:Mert nagyon szeretlek

Könnycsepp a szempilládon este: 
én vagyok. 
És én vagyok az a kíváncsi csillag, 
mely rád kacsingat 
és rád ragyog.

A csók, a csókod, az is én vagyok. 
Végigálmodom az álmodat, 
ölelésedben én epedek el, 
csak én tudom minden kis titkodat.

A kulcs vagyok, 
mely szíved rejtett zárjait kinyitja, 
s a nyíl vagyok, amely sivítva 
holttá sebzi vágyad madarát.

A dal vagyok, mely belõled zokog 
holt mámorok tört ívén át az éjbe: 
s én vagyok az a sápadtság, amit 
éjfél után, ha bálból jössz haza, 
rád lehel a sarki lámpa fénye.

Pallag, Hajdúföld, 1929. március 21.

Ifjúsági mérkõzések:
Február 17. Ságújfalu - Rimóc 0 - 3  
Február 25. Szécsény - Rimóc 2 - 0 
Március 04. Szécsény - Rimóc 4 - 3 

A 2006 - 2007 évi Megyei I. osztályú 
labdarugó bajnokság tavaszi sorsolása.

Nyugati csoport:

16. forduló: március 17-én szombat15 óra
Szécsény - Romhány, Magyargéc - Rétság, Kisbágyon - 
Rimóc, Szügy - Érsekvadkert 

március 18-án vasárnap 15 óra
Nógrádmegyer - Palotás, Héhalom - Berkenye 

17. forduló: március 24-én szombat 15 óra
Romhány - Kisbágyon, Rétság - Szécsény 

március 25-én vasárnap 15 óra 
Héhalom - Magyargéc, Rimóc - Szügy, Berkenye - Palotás, 
Érsekvadkert - Nógrádmegyer

18. forduló: március 31-én szombat15 óra
Szügy - Romhány, Kisbágyon - Rétság, Szécsény - Héhalom, 
Magyargéc - Berkenye

április 01-én vasárnap 15:30 óra
Nógrádmegyer - Rimóc, Palotás - Érsekvadkert

19. forduló: április 07-én szombat 15:30 óra
Rétság - Szügy, Magyargéc - Szécsény, Romhány -  
Nógrádmegyer

április 08-án vasárnap 15:30 óra
Héhalom - Kisbágyon, Berkenye - Érsekvadkert, Rimóc - 
Palotás 

20. forduló: április 14-én szombat 15:30 óra
Kisbágyon-Magyargéc, Szügy-Héhalom, Szécsény-Berkenye 

április 15-én vasárnap 15:30 óra
Palotás - Romhány, Nógrádmegyer - Rétság, Érsekvadkert -  
Rimóc 

21. forduló: április 21-én szombat 16 óra
Szécsény - Kisbágyon, Romhány - Érsekvadkert, Rétság -  
Palotás, Magyargéc - Szügy, 

április 22-én vasárnap 16 óra
Berkenye - Rimóc, Héhalom - Nógrádmegyer

22. forduló: április 28-án szombat 16 óra
Szügy - Szécsény, Kisbágyon - Berkenye 

április 29-én vasárnap 16 óra
Rimóc - Romhány, Nógrádmegyer - Magyargéc, Érsekvadkert 
- Rétság, Palotás - Héhalom 

Az ifjúsági mérkõzés a felnõtt mérõkzés elõtt 2 órával kezdõdik.

Minden lányt és asszonyt

nagy szeretettel köszöntünk

férfi társaink nevében is

NÕNAP

ALKALMÁBÓL!

Ára: 120,-Ft

Rimóci Újság
Független falusi lap.
Megjelenik havonta.

Kiadja: Rimóc Község képviselõ-testülete.
Felelõs kiadó: Lõrikné Kiss Ibolya

Szerkesztõk: Beszkid Andor, Beszkid János, Jusztin Péterné,
Kiss Józsefné,  Lõrik Sándor, Vincze Attila,

Vincze Barna,  Vinczéné Percze Gizella.

 
Készült a Dr. Papír Kft. Digitális nyomdájában.

a ,,RIMÓC KÖZSÉGÉRT’’ Alapítvány támogatásával.
Felelõs vezetõ: Román István tel.: +36 20 9846 272
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ÖNKORMÁNYZAT I  H ÍREK

A Góliát MC DONALD'S FC január 17-én, és 24- 92. korosztály:
én délután rendezte meg a rimóci sportcsarnokban a Balassagyarmat
2006-07-es tanév téli teremlabdarúgó torna körzeti (Szabó Lõrinc Általános iskola) - Rimóc 6-0 (1-0)
döntõjét. A hazai pálya elõnye kedvezett a csapataink Rimóc csapata: Szeles László, Beszkid Máté, Kis 
számára. Tehetséges gyermekeink nagyszerû István, Mócsány Gábor, Bada Rómeó, Horváth 
játékkal és csodálatos gólokkal múlták felül Márió, Golopi Károly, Tóth Erik.
ellenfeleiket, gyõzelmeik teljesen megérdemelt volt.                                                                                                                                                                                               

0. Korcsoport (ovisok) 820
Eredmények: 96. korosztály

Rimóc                 - Balassagyarmat
                  (Szabó Lõrinc Általános iskola) 5-2,
Endrefalva         -  Piliny 4-0,
Balassagyarmat - Ludányhalászi 5-0,
Rimóc                 - Endrefalva 3-1,
Ludányhalászi   - Piliny 6-0,
Balassagyarmat - Endrefalva 2-1,
Rimóc                 - Piliny 9-0,
Ludányhalászi   - Endrefalva 4-2,
Balassagyarmat - Piliny 7-0,
Rimóc                 - Ludányhalászi 4-1

Végeredmény:

1. Rimóc 12. pont Alsó sor: Laczkó Dávid, Bablena Blanka, Biácsi 
2. Balassagyarmat Lili, Petrovics Anna
   (Szabó Lõrinc Általános iskola)   9. pont Középsõ sor: Németh Éva, Golyán Attila, Ulviczki 
3. Ludányhalászi   6. pont Petra, Holecz Zoltán
4. Endrefalva   3. pont Felsõ sor: Baranyi József, Balázs Laura, Bagoly 
5. Piliny   0. pont Gábor, Bablena Dorina
A gyõztes csapat tagjai: Szép Máté, Percze Kristóf, 

1. Korcsoport ( 1. osztály) 804Kormány Dávid, Kömíves Tamás, Pásztor Balázs, 
Laczkó Lénárd   

94. korosztály:

Rimóc                 - Ludányhalászi 4-1,
Balassagyarmat - Endrefalva 3-2,
(Szabó Lõrinc Általános iskola)
Rimóc                 - Endrefalva 1-1,
Balassagyarmat - Ludányhalászi 2-2, 
Ludányhalászi   - Endrefalva 2-0,
Rimóc                 - Balassagyarmat 3-1,

Végeredmény:

1. Rimóc 7. pont
2. Balassagyarmat
    (Szabó Lõrinc Általános iskola) 4. pont Alsó sor: Péter Gabriella, Kelemen Gergõ, 
3. Ludányhalászi 4. pont Szoldatics Dávid, Szoldatics Milán,
4. Endrefalva 1. pont Középsõ sor: Ulviczki Mariann, Bada Ibolya, 

Jusztin Milán, Virág Tifani,  A gyõztes csapat tagjai: Szeles László, Csizmadia 
Felsõ sor: Rácz Bianka, Csemer Evelin, Juhász Bálint, Molnár Dániel, Mócsány Richárd, 
Gergõ, Beszkid MátyásKormány Richárd, Szép Máté

II. ÉS III. KORCSOPORTOS GÓLIÁT CSAPATAINK AZ ELSÕ HELYEN VÉGZETEK

Laczkó Lénárd legjobb játékos, Pásztor Balázs és Kormány Richárd gólkirályok lettek.
Az ülésterembõl

A képviselõ-testület két alkalommal ülésezett februárban. Kiemelt 
napirend volt mindkét alkalommal a községünk ez évi 
gazdálkodását szabályozó költségvetési rendelet megvitatása.

Nagy összefüggéseiben néhány szó az elfogadott költségvetésrõl.
A múlt évi állami támogatáshoz képest ebben az évben 14 millió 

Ft-tal kevesebbet szán a kormány a település által ellátott 
közfeladatokra. Ezzel szemben komoly áremelkedéssel kell 
számolnia az önkormányzatnak, mindenekelõtt a közüzemi 
szolgáltatások területén. Hasonlóképpen kiadásnövekedéssel kell 
számolni a személyi juttatásokkal kapcsolatban. Az éves 
kiadásainkat és bevételeinket összeszámolva megállapítható, hogy 
nincs elég tervezhetõ bevétel, tehát az intézmények ( iskola, óvoda, 
ÖNO, polgármesteri hivatal, …) mûködésképességének 
fenntartásához elõreláthatólag hitel felvételére lesz szükség. Hogy 
ez a hitelösszeg az év folyamán minél kevesebb legyen, és a falunk 
ne adósodjon el, szükséges megtenni minden lépést, amely a 
mûködési bevételeinket növeli ill. a kiadásainkat csökkenti.

Ez esetenként az elkerülhetetlen megszorító intézkedések 
meghozatalát is jelentheti, ami bizony kihatással lehet egy-egy 
család anyagi helyzetére is. 

Nem könnyû feladat elõtt áll a település, de bízom a dolgozóink, a 
vezetõk és minden munkatárs megértésében, kitartásában, 
segítségében és törekvésében, hogy közösen átvészeljük az elõttünk 
álló nem könnyû éveket.

                                                                                 Beszkid Andor

A  következõ táblázat számokban mutatja a 2007. év bevételeinek 
ill. kiadásainak alakulását.

KIVONAT
Rimóc Község Önkormányzatának 2007 évi költségvetésébõl

Bevétel

Intézményi mûködési bevételek                                                 9721

Helyi adók, pótlék bírság                                                           6100

Átengedett egyéb központi adók                                             93729

Felhalmozási és tõke bevételek                                                3320

Önkormányzat költségvetési támogatása                               84994

Mûködésre átvett pénzeszközök                                            12340

Felhalmozásra átvett pénzeszközök                                       61530

Kamatmentes kölcsön törlesztés                                                150

Hitelfelvétel mûködésre                                                          30589

Hitelfelvétel (fejlesztési hitel)                                                          0

Elõzõ évi pénzmaradv.                                                           10932

Bevételek összesen:                                                          313405

Kiadások

Személyi juttatások összesen:                                             124150

Munkaadókat terhelõ járulékok                                              40750

Készletbeszerzések összesen:                                              19700

Kommunikációs szolgáltatások összesen:                               3050

Szolgáltatások kiadások összesen:                                        15550

ÁFA (vásárolt termékek szolgáltatása)                                     7800

Különféle dologi kiadások összesen                                         3800

Egyéb folyó kiadások                                                                2700

Szociális ellátás összesen:                                                      19800

Ellátások pénzbeni juttatása összesen                                       300

Beruházás összesen:                                                                  960

Felújítás összesen:                                                                  67300

Mûködésre átadott pénzeszközök összesen:                            3900

Felhalmozási célu p.eszk. kiadása                                            1320

Kölcsön nyujtás (lakossági) felhelm.                                            200

Felhalm.célú hiteltörlesztés                                                       2125

Kiadások összesen:                                                             313405

Öröm számomra, hogy az idõsek napi rendezvényt ebben az évben (Ez úton jegyzem meg, hogy a csoportok közös megállapodásának 
is megtarthattuk. Jól esõ érzés, hogy a képviselõk  bár nehéz év elé köszönhetõen a hagyományõrzõ együttesek évenként felváltva 
nézünk, ami az anyagiakat illeti  gondolkodás nélkül döntöttek a vállalták a szereplést az idõsek tiszteletére.)
megrendezés mellet. Jó és egyben szívszorító látni a hálás idõs A zökkenõmentes lebonyolításban nagy segítséget jelentettek 
arcokat minden évben ezen a farsang-vasárnapi délutánon. Jusztin Péterné Hédike, Virág László, Horváth Tibor és a jelenlévõ 

Ezúton is szeretném megköszönni az ÖNO dolgozóinak, hogy jegyzõ asszony és az önkormányzati képviselõk, akik a tálalásban és 
gondoskodtak az ünnepi ebédrõl, kiszolgálásról, az idõsek a kínálásban szorgoskodtak.
ajándékáról, amit azoknak is eljuttattak, akik nem tudtak részt venni Zenét - ahogy a korábbi években is - a Rimóci Rezesbanda 
a rendezvényen. szolgáltatta. Az eseményt megörökítették fényképeken Rigó Ferencné 

Köszönöm a mûsort adó szereplõknek is az önzetlen és Vincze Nikolett, videó-felvételt, mint a rimóci események állandó 
segítõkészséget. Balázs Lászlónak, Horváth Istvánnak és Benedek dokumentálója, Kiss Sándor készített a rendezvényrõl.
Mónikának, továbbá és nem utolsósorban Vincze Barnának aki a Az idõsek nevében is köszönetemet fejezem ki nekik és 
hangosítás biztosításán túl, egy székely mese elmondásával is mindenkinek, aki bármilyen csekélységgel is, de hozzájárult ahhoz, 
meglepte a részvevõket. hogy a falu „szépkort” megért lakóinak örömet szerezhettünk.

                                                                                       Beszkid AndorA mûsort ez évben a Rimóci Hagyományõrzõ Egyesület zárta. 

bál szervezésébõl származó Akik részesei voltak az ez évi 
bevétel átengedésével hathatós rimóci jótékonysági bálnak, 
támogatáshoz juttassa õket tapasztalhatták, hogy az nem az 

céljaik megvalósítása érdekében.önkormányzat szervezésében valósult meg. Ez eredménye annak az 
A 2007. évi bál megszervezését a civilek képviselõivel folytatott egyhangúlag elfogadott képviselõ-testületi állásfoglalásnak, miszerint 

egyeztetésen a KOBAK Egyesület vállalta fel. A szervezet legtöbb ez évtõl, a rendszeresen farsang szombatján sorra kerülõ jótékonysági 
tagja évek óta aktív szervezõje a bálnak, így tudták, mivel jár a bál szervezését átengedi a településen mûködõ civil szervezeteknek.
feladat elvállalása (meghívók, plakát, mûsor megszervezése, Ennek egyik oka, hogy az önkormányzat a központi gazdasági 
vacsora, zenekar, büfé, díszítés, és még hosszan sorolhatnám). döntések miatt már nem megfelelõen tudja támogatni a helyi 
Színvonalas, jól sikerült, eredményes volt a rendezvény. Az egyesületek, alapítványok kezdeményezéseit. Eddig ugyanis a 
önkormányzat eddigi bevételeitõl messze kimagaslót értek el. képviselõ-testület egy kisebb összegû támogatást minden évben 

Gratulálok az egyesület tagjainak, és mindazoknak, akik elkülönített a szervezeteknek, melyekkel azoknak el is kell számolniuk.
segítették õket a szervezésben, lebonyolításban!A „civilek” számát tekintve nem panaszkodhatunk. Van 

A jövõ évi bál rendezésének jogát már a közeljövõben szükséges sportegyesületünk, két hagyományõrzõ egyesület, KOBAK, 
lesz eldönteni. Ennek érdekében hívom majd egy megbeszélésre a polgárõr egyesület és van három alapítványunk is. A még mindig 
civilek képviselõit a húsvét utáni hétre. Addig ezúton is kérem a csak formálódó, átalakulóban lévõ társadalmunkban egyre 
szervezetek vezetõit és tagjait, gondolják át a 12. jótékonysági nagyobb szerep és figyelem jut ezeknek az önkéntes alapon 
bállal kapcsolatos elképzeléseiket, ötleteiket.létrejövõ szervezeteknek. A képviselõ-testületi döntés célja, hogy 

                                                                Tisztelettel: Beszkid Andormég inkább összekovácsolja ezen szervezetek tagságát, egyúttal a 

A JÓTÉKONYSÁGI BÁLRÓL

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS



RIMÓCI ÚJSÁG FEBRUÁR RIMÓCI ÚJSÁG 3FEBRUÁR10

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program a gyerekek fej lõdését életük legkorábbi 
kidolgozását 2005 év végén kezdte el a Magyar idõszakában. A Gyerekházak szolgáltatásait minden 
Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája 0-6 éves korú gyermeket nevelõ család 
azzal a céllal, hogy csökkentse a hazai térítésmentesen igénybe veheti mind a három 
gyermekszegénység kiterjedtségét és mélységét. A községben.
2006 márciusára elkészült három évre szóló un. 
Rövid Programot egy erre épülõ 25 éves Generációs A Gyermekesély program lehetõséget teremt 
Program követi. Az ennek alapján kidolgozott szakmai találkozókra a szociális szakemberek és a 
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti pedagógusok számára is. Az oktatás területén 
Stratégiát a kormány a közelmúltban elfogadta, és január 17-én az endrefalvai általános iskolában 
hamarosan az Országgyûlés elé terjeszti.  került sor az elsõ pedagógusoknak szóló 

találkozóra, ahol szó esett a vendéglátó iskola által 
A Program célkitûzéseinek és javaslatainak már alkalmazott, a halmozottan hátrányos helyzetû 

gyakorlati megvalósítása, alkalmazása kezdõdött el gyerekek esélyeinek javítását célzó pedagógiai 
a Szécsényi kistérségben modell jelleggel. módszerekrõl. A résztvevõk által megfogalmazott 

igényként a szakmai összejövetelek a jövõben 
A Szécsényi kistérségben 2006 nyarán elindult rendszeressé válnak, a helyszínt a kistérség 

Gyermekesély program célja a szegénységben élõ településeinek általános iskolái biztosítják. A 
családok számának csökkentése, a gyermeki második találkozónak január 30-án a szécsényi II. 
kirekesztés és mélyszegénység felszámolása, a Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a legutóbbinak, 
térségben élõ gyerekek életkörülményeinek és február 14-én pedig a nógrádmegyeri iskola adott 
esélyeinek javítása a helyi döntéshozók és otthont. A cél új típusú pedagógiai módszerek 
szakemberek együttmûködésével. A programban a elterjesztése, a hátrányos helyzetû tanulók 
helyi vezetõk, szakemberek, lakosok mellett részt helyzetének javulása.
vesznek a Magyar Tudományos Akadémia 
Gyermekprogram Iroda munkatársai, akik az A szécsényi teleházban, minden szerdán 
Országos Programot készítették. délután hat és nyolc óra között a gyerekeknek 

lehetõségük nyílik a számítógép mûködésének és 
A program hat olyan területen tervez lépéseket, használatának megismerésére, az internet 

amelyek jelentõs mértékben befolyásolják a ingyenes használatára. Tanulásukat a program által 
gyerekek és szüleik életkörülményeit. Ilyenek a képzett mentorok segítik. A Gyermekesély program 
kisgyerekek számára nyújtott szolgáltatások a „digitális írástudás terjesztés” komponensének 
Gyerekházakban, az oktatás fejlesztése, a fiatalok megvalósítása a kistérség minden településén a 
közösségi életének összefogása, a számítógép és tervek között szerepel, illetve a teleházhoz hasonló 
internet használatát segítõ mentorok képzése, a közösségi helyiségek kialakítása már folyamatban 
szülõk munkavállalási esélyeinek javítása, valamint van Rimócon, Pilinyben és Endrefalván is.
a szociális és gyermekjóléti szakemberek 
együttmûködésének fejlesztése.  Február elsõ hetében 400 családot kerestünk 

meg kérdõ ívünkke l  egye temi  ha l lga tók  
A kistérségi program újabb fejleménye, hogy s e g í t s é g é v e l .  A g y e r m e k e s  c s a l á d o k  

további egy településen, a magyargéci életkörülményeirõl, jövedelmi helyzetérõl, a szülõk 
Gyerekházban is megkezdõdött a kisgyerekek óvodához, iskolához való viszonyáról, a gyerekek 
korai képességgondozását célzó program. életkilátásairól kérdeztük õket. A válaszadók értékes 
Gyerekházak már októbertõl mûködõnek Rimócon segítségét ezúton is köszönjük! Az eredményekrõl 
és Varsányban. A program olyan esélyteremtõ késõbb beszámolunk.
kezdeményezés, amely a lehetõ legkorábban nyújt 
segítséget az eltérõ, illetve hátrányos élethelyzetbõl (A kistérség önkormányzatainak lapjaiban 
induló gyerekek számára. Az adott településeken a rendszeres tájékoztatást nyújtunk a program 
0-6 éves korú gyerekeket és szüleiket segíti, illetve a alakulásáról, aktuális történéseirõl.)
jelenleginél hatékonyabb eszközökkel mozdítja elõ 

Gyermeksegélyezési program
a szécsényi kistérségben

Gondolatok:
Állítólag mérsékelt égövben fekszik Magyarország, ami azt 

jelenti, hogy négy évszaknak kell lenni. Kettõ van, de hol a másik 

kettõ? Erre mondják: globális felmelegedés. Sajnos, ez is csak kevés 
KORDON ÉS KÁOSZ embert érdekel. Az emberekbõl kiveszett a környezetük iránt való 

érdeklõdés és ez nemcsak némely kisebbségiekre vonatkozik. Róluk A kordon a káoszt jelenti. A politikai csatározások helyszínét és 
viszont jót, vagy semmit. Inkább semmit.a mögébújást. Valaki árulja el, hogy hová toljuk a kordont? 

Nézzünk szét, e dombok által körülhatárolt kisfaluban. Ez is olyan, Lebontsuk, vagy ne bontsuk? Hiszen ez a fennálló rendszer 
mint a kordon. Ahány ember, annyi felé húz. Milyen jó volna, ha jelképe, védõbástyája. E mögé bújnak. Amúgy meg 
ismernék tehetségük határait. Nem azt csinálják, amit mondanak. turistalátványosság. Olyan, mint a Déva vára. Délelõtt lebontják, 
Elég sokan kétarcú emberek. De azért a legtöbbje rendes ember.délután felépítik. Hát nem csodálatos? Ha én állami vezetõ lennék, 

Visszatérve a kordonra, mi lesz vele, meddig lesz ott? Most még nagyon szégyellném magam. De bennük nincs szégyenérzet. 
csúcs formában vannak a politikusok, lehet rájuk számítani, hogy a Azért akad, akiben van egy kis szégyenlõség. Magyarország 
show mûsort nem hagyják abba. De hamarosan  betelik a pohár és Európa szemétdombja. Ide hordják külföldrõl a szemetet. 
kiloccsan. Akkor mi lesz? Ki vállalja a felelõsséget? Majd mindenki Persze ezen a szeméten is meggazdagodnak egy páran. Pár 
mossa a kezét. Csak legyen víz. Habár szennyezett víz van elég. szakszervezet / van még ilyen?) sztrájkot hirdet, aztán meg 
Nekik az is jó.addig vitatkoznak, ígérgetnek egymásnak, míg a sztrájkból 

A fõváros el akarja pusztítani a falvakat.nem lesz semmi. Ilyen a magyar ember. A magyarok õsidõk óta 

vesztesek, most is azok, és azok is lesznek, ha hagyják, hogy 
Ui. Kordonbontót keresünk, napi 2000 forintért.

így menjen tovább. De miért ne hagynák. Megszokták már, 

hogy mindig a másikra kell várni, majd õ rendet teremt. Pedig Jelige: Bontunk, vagy nem bontunk!

össze kellene fogni és együttes erõvel demokráciát csinálni. 
                                                                                Lõrik Sándor  Remélem, egyszer minden baj nélkül sikerülni fog.

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

VV
Horváth Jánosné

1929-2006

Majoros Józsefné
1926-2007

Kanyó Balázs
1922-2007

Gólyahír: Magyar Mátyás
2007. február 07.

Szülõk: Beke Edina - Magyar Gábor

Bangó Bendegúz 2007. február 07.

Szülõk: Rácz Hajnalka - Bangó Barna

„Elment tõlünk oly távol, oly messzire,
de gondolatainkban itt él velünk örökre.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KANYÓ BALÁZS
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,

sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.
                                                                                  Gyászoló család

POLGÁRÕR HÍREK
A Nógrád Megyei Bíróság 2007. február 8-án elfogadta 

a Rimóc Polgárõr Egyesület alapszabályát. Sajna a 
bürokrácia malmai -ezért késlekedik a hivatalos szolgálat- 
helyét még mindig a sétáló mozgalom vállalja át, ami 
csupán pótolja de, nem tölti be a polgárõrség feladatát. 
Talán ennek is köszönhetõ, hogy nem valami rózsás az 
elmúlt hónap bûnügyi statisztikája. Február 11-én a rimóci 
közösségi ház nagytermében Pinczésné Kiss Klára 
r.õrnagy elõadásában egy bûnügyi tájékoztatót nézhettünk 
és hallgathattunk meg. Vendégként jelen voltak még Tóth 
Szabolcs r.fh., Vágvölgyi Géza r.h., Molnár Zoltán r.t.zls.  
és a megyei közgyûlés alelnöke. A tájékoztatóban 
láthattuk és hallhattuk azokat a legjellemzõbb hibákat, 
amiket nap, mint nap figyelmetlenségbõl elkövetünk, és 
mint egy lehetõséget kínálunk fel a bûnelkövetõnek a 
bûncselekmény elkövetéséhez. Úgy gondolom 
mindenkinek nagyon tanulságos volt az ott eltöltött idõ és 
azóta már mindenki megbeszélte az ott tapasztaltakat 
szomszédjával, ismerõseivel. A jelenlévõk létszámát 
tekintve is bizakodók lehetünk, hiszen a rimóci lakosokra 
jellemzõ érdektelenség és fásultság ellenére 
negyvennyolc fõ vett részt. Nem mondható el ez a 
bizakodás a polgárõrök részérõl, kik csak igen csekély 
létszámmal képviselték magukat. Az elõadók viszont 
nagyon örültek, hogy itt lehettek és átadhatták 
tapasztalataikat. A közel jövõben, pedig az ifjúság részére 
szeretnének egy hasonló az õket leginkább érintõ 
problémákról egy bemutatót tartani. 

Végezetül utolsó sorban néhány szó az anyagi helyzet 
alakulásáról.  Rimóc Község Önkormányzati Testülete a 
rendkívül nehéz anyagi körülményei ellenére 100. 000 Ft 
támogatást szavazott meg az egyesület részére. A Megyei 
Közgyûlés pénzbeni juttatásából pedig polgárõr mellények, 
láthatóságimellények és sapkák vásárlására kerül sor a 
közeljövõben. Ne feledjük nemzetünk egyik legnagyobb 
ünnepén   március   15-én   az   ünnepségen    részt    venni, 

 hiszen  ez  is  Közös  ügyünk.
Tisztelettel: Vincze Attila                                                            

Oláh Martin 2007. február 12.

Szülõk: Oláh Alexandra - Bangó Elemér

Szécsényben, a piros házban
(a gyógyszertár felett) LAKÁS ELADÓ.

Érdeklõdni: 06 20/321-789-2

Báránkóné Gonda Gabriella GYEP összekötõ

A helyi adók elsõ félévi részletének kamatmentes befizetési határideje:
2007. március 16.
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épületét. Így az óvónõk egy A Nyulacska Óvodában az 
remek ötlettel álltak elõ. Így idén is megrendezésre került az 
került megrendezésre a immáron hagyományosnak 

Klubban a nagy ünnep.számító farsangi mulatság, melyre a mûvelõdési házban február 
A gyerekek is hatalmas érdeklõdéssel várták. Izgatottak 9-én 15 órai kezdettel került sor.

voltak két okból is. Nemcsak mert aranyos és szép jelmezekbe A nagy számban megjelent szülõk, nagyszülõk, meghívottak 
bújhattak, hanem azért is, mert nem az oviban, hanem a izgatottan várták az ovisok elõadását, melyet a nagycsoportos 
Klubban lesz a bál. Sõt, ott még színpad is van! Legalábbis a gyerekek nyitottak meg, akik közhírré tették, hogy a farsangi 
kisfiam ezt mondta.alakoskodás elkezdõdött. „Lesz itt móka, kacagás…” címû kis 

Megérkeztünk idõben, átöltöztek a gyerekek. Nagy mondókájukkal kezdetét is vette a mulatság.
izgalomba kerültek, rajtuk a jelmez, és egy új helyen 
várakoznak a fellépésre. Elérkezett a délután 3 óra. A szülõk, 
nagyszülõk, vendégek, kis- és nagytestvérek elfoglalták a 
helyüket a nagyteremben. A nagy várakozás után végre 
elkezdõdött az elõadás. A nagycsoportos vendégmarasztaló 
mondókája nyitotta Irénke néni után a mulatságot. Felcsendült a 
zene, és kezdetét vette a bevonulás. Mint mindig most is a 
kiscsoportosok, majd a középsõsök és végül, de nem utolsó 
sorban a nagycsoportosok vonultak be a nagyterembõl 
bálteremmé átalakult helységbe.

Mikor megláttam õket, ahogy dalolva, táncolva bevonultak és 
körbementek, könny szökött a szemembe. Nemcsak a 
meghatottságtól, hanem a büszkeségtõl is. Azért mert ott 
lehettem és én is részese lehettem ennek a nagy élménynek. De 
úgy láttam mások ugyanúgy éreztek.

Köszönetet mondok ezúton az óvónõknek azért, mert nagy 
türelemmel kalauzolták a gyerekeket, és azért, mert annyira szép 
dalokat, mondókákat tanítottak nekik, hogy öröm volt hallani.

A gyerekek élvezték az egész ünnepséget. Fõleg mikor Ezután bevonultak az óvodások és megcsodálhattuk az 
mindenki egyesével hajolt meg a Nagy Farsangi Bohóc elõtt. elõadásukat, táncukat. Nagyon jó érzés töltötte el a szülõk 
Nemcsak a szülõknek, vendégeknek és a többi résztvevõnek szívét, látva csemetéjük káprázatos mûsorát. A gyermekek 
tetszett, hanem maguknak az ünnepelteknek is. Büszkék voltak.szebbnél-szebb jelmezekben ünnepeltek. Volt köztük 

A felvonulás után átöltözött az aki akart és kezdetét vette a buli, királylány, varázsló, balerina, és persze akadt köztük jelmez 
amit különbözõ mókás vetélkedõkkel tettek színesebbé a szervezõk. nélküli bátor hõs is.
Jó volt nézni a résztvevõket, és nagyon igazságosan mindenki A szünetben egy kis ételrõl és italról is gondoskodtak az 
cukorkával hagyhatta ott a vetélkedõt, függetlenül a helyezéstõl.óvónõk: a büfében chips és üdítõ várta az éhes, vagy szomjas 

kicsiket és szüleiket.
Továbbá a gyerekek nagy örömére az óvónõk kosarukba 

rejtett nagy mennyiségû zsákbamacskát kínáltak, melybõl talán 
sosem lehet elegendõ mennyiséget készíteni, ugyanis annyira 
népszerû az ovisok körében.

A rövid kis szünet után ismét kezdetét vette a tánc és az 
elmaradhatatlan közös játék. Volt itt csoki evõ verseny, 
székfoglaló stb., melyet élvezettel játszottak a résztvevõk. A 
hangsúly a mulatságon és a játékon volt.

A belépõbõl és a zsákbamacskából befolyt összeget idén is az 
óvoda javára fordítják a szervezõk. Újdonságnak számított, 
hogy elsõ alkalommal nyílt lehetõség arra, hogy a szülõk 
dönthettek a befolyt összeg felhasználásáról, mégpedig oly 
módon, hogy a meghívón feltüntetett lehetõségek közül: udvar 
parkosítása és udvari játékok vásárlása közül lehetett 
választani, megjelölni valamelyiket, mely azután egy ládában 
került összegyûjtésre.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az óvónõknek, akik 
felkészítették a gyermekeinket és megajándékoztak minket A dajkák, a többi óvodai dolgozók, és azok a szülõk akik 
ezzel a kis mûsorral, ünnepséggel, betekintést adva nekünk vállalkoztak a szervezésben, illetve az ünnep zökkenõmentes 
szülõknek az óvoda életébe. lezajlásában állták a sarat, amit a gyerekek és a szülõk rohama 

Továbbá köszönetet szeretnénk mondani a Polgármesteri miatt kellett kiállniuk. Ügyesen ott voltak mindenhol. A 
Hivatalnak is, hogy ez alkalomból az óvoda rendelkezésére ruhatárban, a zsákbamacskánál, és a büfénél. Igaz, hogy minden 
bocsátotta az újonnan elkészült mûvelõdési házat. többe került, mint a boltokban, de jó ügyért fizettük ki, mivel az 

        Biácsiné Tóth Henrietta óvoda udvarát fogja gazdagítani mindaz, amit a bevételbõl be 
fognak szerezni.

Ebben az évben is elérkezett az a nap, amit a gyerekek Köszönet mindazoknak, akik támogatták az ovit. Mivel ez a 
többsége nagyon nagy izgalommal várt. A farsangi bál. Az idén saját óvodánk!
különösen nagy várakozás elõzte meg. Mivel a farsangi bálokon Még egyszer köszönöm ezt a nagy élményt.
egyre több érdeklõdõ volt jelen, szép lassan kinõttük az óvoda                      Egy elégedett szülõ: Bagoly Péterné

FARSANG AZ ÓVODÁBANIDÕSEK NAPJA - 2007
korúakat”. Szavai szerint a mai rohanó kedves szava, mely mindannyiunknak „Nagyon szépen kérlek titeket,
világunkban sajnos egyre kevesebb idõ jól esett. Szeressétek az öregeket,
jut szüleinkre, nagyszüleinkre. Reméljük, hogy e szép rendezvény, A reszketõ kezû õsz apákat,
Községünk fejlõdéséhez is nagyban mely  ma  már  hagyomány az  A hajlott hátú jó anyákat,…”
hozzájárult dolgos, szorgalmas elkövetkezendõ években is folytatódni 

Az idén 6. alkalommal került munkájuk. fog.
megrendezésre községünkben az A polgármester úr ünnepi köszöntõje 
Idõsek napja. A rendezvényt lázas után, Balázs László harmonika szólója 
készülõdés elõzte meg. A 70 éven felüli következett. Õt követték a rimóci 
l a k o s s á g  s z á m b a v é t e l e  u t á n  Horváth István és Benedek Mónika 
(községünkben 237 fõ) elkészültek a szécsényi lakos páros tánca, mely 
meghívók, melyet az Idõsek klubja elkápráztatta a közönséget.
dolgozói személyesen jutattak el Majd megkezdõdött az ételek- italok 
minden idõskorú részére. felszolgálása. (Az ünnepi menü töltött 

Nagy szeretettel vártak bennünket, és lucskos káposzta, valamint 
nehezen lehetett szabadulni tõlük, mert sütemények voltak.) A felszolgálásban 
sok volt a mondanivalójuk. „Már azt a jegyzõasszony (Lõrikné Kiss Ibolya) 
hittük, hogy idõsek napja sem lesz az és a képviselõk egy része is 
idén, mert halljuk, nehéz helyzetben segítségünkre volt (Beszkid János, 

Községünkben a 237 idõs ember közül:van az önkormányzat”- mondták Golopi Károly, Vincze Attila, Vinczéné 
többen is. Percze Gizella). A mûsorban fellépõ · 70 éven felüli nõ :   108 fõ

Mi dolgozók pedig azon gondol- szereplõket is megvendégeltük.
· 70 éven felüli férfi:   70 fõkoztunk, hogy mit kellene fõzni és milyen A finom ételek elfogyasztása után a 
· 80 éven felüli nõ:      41 fõajándékkal kellene meglepni õket. rimóci Hagyományõrzõ Egyesület, 
· 80 éven felüli férfi:   18 fõElérkezett február 18-a (Vasárnap) a Kobela Andrásné vezetésével ,  

3 0 · Legidõsebb: Alács Lászlóné 92 évesrendezvény ideje. 14 -kor már lakodalmas játékot adott elõ. Nagyon 
gyülekeztek az idõsek az ünnepi szép volt a bevonulás, a menyasszony, a 
alkalomra feldíszített sportcsarnokban. võlegény, a násznép.

(A gyönyörû dekoráció a helyi Volt itt örömkalács, cifratyúk, és még 
pedagógusok munkáját dicséri.) s o k  m i n d e n .  A m e n y e c s k é k  

Az idõsek közül sokakat gyermekei hagyományos kézikosárból, öröm-
vagy unokái hoztak el az ünnepségre. A kaláccsal, bodakkal, pampuskával, 
várakozás perceiben a községünkben édes süteménnyel kínálták a jelen-
nagy hagyományokkal rendelkezõ lévõket.
rezesbanda muzsikája szórakoztatta a A lakodalmas játékok után Vincze 
vendégeket. Barna „Dani bácsi az orvosnál” címû 

Az ünnepi megnyitó Obecsey István: humoros elbeszélését adta elõ. 
„Szeressétek az öregeket” címû A mûsor végeztével a meghívott 
versével kezdõdött, melyet Jusztin idõsek fürdõtörülközõt kaptak Kívánunk nekik erõt, egészséget, 
Péterné (Hédi) adott elõ. Ezután ajándékba. hosszú, békés, boldog éveket!
Beszkid Andor polgármester úr meleg Búcsúzáskor szinte mindenkinek volt 

                     Az Idõsek klubja dolgozóiszeretettel köszöntötte a „szép- egy elismerõ, hálálkodó, köszönõ, 

Szeretettel köszöntöm a Nagyon tetszett ez a szép 
Rimóci Újság szerkesztõit és mûsoros délután, az a szép 
minden kedves olvasót! fiatalos tánc, amit bemutatott a 

Tisztelt szerkesztõség azzal a gondolattal nyúltam a tollért, Hagyományõrzõ együttes a fellépése során. 
hogy leírjam gondolataimat, érzéseimet az Idõsek napjának A rezes bandának a zene szolgáltatása, a fotósok és kamerások 
megrendezésérõl. mûködése, na és az ünnepi felszolgálás elõkelõ és gyors volt, a 

Már az írásom elején leírom azt az érzést, amit számomra a tálalt ételek finomak voltak.
községünk vezetõi és szervezõi nyújtottak a 70 éven felüli Ezt köszönjük a szakácsnõknek, a felszolgálóknak, a 
emberek számára. képviselõtestületnek, és az alkalmazottaknak. 

Már az odaérkezéskor észre lehetett venni a szívélyes és Összegezve észrevételeimet a 70 év feletti emberek már 
kedves fogadtatást. Azt nem tudom hány 70 év feletti ember, minden legkisebb pozitívumot örömmel és szívesen vesznek. 
van a községben, de tapasztaltam, hogy sok embert érdekelt ez a Gondolom, ha én, akkor a többi 70 éves is. 
szép rendezvény. Mint ahogy a Polgármester úr említette IV. Megköszönöm Polgármesterünk és Jegyzõnõnk aktív 
alakalommal került sor ennek a szép napnak a megrendezésére. hozzáállását, és hogy ez valahonnan természetes ez a gondolat 

Nevetséges, amit most írok, de az értesítés kézhezvételekor kimondottan az idõsek tiszteletére. És itt köszönöm a 
szinte gyerekes hozzáállással vártam ezt a napot. Természetes polgármesteri hivatal minden dolgozójának ezt a szép 
gondolkodásilag, a községünkben élõ 70 év felettiekkel való rendezvényt.
találkozás, ami az év többi napján nem mindig adott. Tisztelettel és nagy szeretettel: Szabó Ferenc

Tisztelt Rimóci Újság!
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IDÕSEK NAPJA KÉPEKBEN

A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes mûsor után.

A Rezesbanda ,,csalogatta’’ a vendégeket.

Ajándékosztás.

Érdeklõdve, izgalommal várták a délutánt.

Rimóci táncok.

Egy borongós péntek  délután kisebb-nagyobb 
gyerekcsoportok igyekeztek az iskola felé.

Ezúttal nem tudásszomjukat akarták csillapítani, hiszen 
álarcok mögé bújva érkeztek.

A kapuban félelmetes oroszlán ellenõrizte a belépõket, -  
Bálint tanár bácsi oroszlán képében  mert az álarc 
elengedhetetlen kelléke volt a farsangi mulatságnak. Meg is 
felelt mindenki, kezdõdhetett az önfeledt szórakozás.

A zenérõl ezúttal Pásztor Gábor gondoskodott, aki néhány 
valódi diszkós elemet is bevetett a hatás fokozása kedvéért. A 
csillogó gömbön és a villódzó fényeken kívül még füstölõvel 
is emelte a hangulatot.

A büfé körül hamarosan kisebb tömeg keletkezett, a 
nyolcadikosok igazán lelkiismeretesen látták el feladatukat.

Fogyott az üdítõ, a rágcsálnivaló, a szendvics.
Néhányan tánc helyett is a büfét választották…..
Szerencsére a többség megmutatta, mit tud, mert a 

„táncparketten” lankadatlanul ropták fiúk-lányok, igaz a 
lányok többen.

Nosztalgiázhattam is egy kicsit, ugyanis manapság újra 
divatba hozzák azokat a slágereket, amikre még magam is 
táncolhattam. Igaz a dalokat akkor írták!

Jó érzés volt látni a gyerekeket, hogy elfeledkeznek a 
fáradtságról, vidámak, felszabadultak.

A hangos zene ellenére akadtak beszélgetõk, alapvetõen a 
nyugodtság, a kiegyensúlyozottság jellemezte a délutánt.

Külön színfoltja volt a farsangnak a tombola, mert nagyon 
sok tárgyat lehetett nyerni.

Aki mégsem nyert, a büfében vigasztalódhatott, hisz 
„akciós” lett a  szendvics.

Tombolahúzás után gyakran sokan távoznak, most azonban 
újult erõvel folytatódott a buli.

Igazán jó volt a hangulat, köszönet érte mindenkinek.
                                                                  Sokcsevits László

FARSANG 2007

Farsang az iskolában
A régi hagyományokkal szakítva immáron 3. alkalommal 

rendeztük a Hunyadi úti iskola folyosóján a kicsik farsangi 
buliját.

Nem a megszokott jelmezes felvonulás volt, hanem egy 
vidám táncos-zenés, evéssel-ivással egybekötött délután.

Minden gyerek nagy izgalommal várta a február 19-ét.
Már reggeltõl süteményes, ropis csomagok zizegését 

lehetett hallani. Ugyanis mindenki azt ette, amit az osztálya 
hozott.

Délután 2 órakor szépen megterítettünk, kiraktuk a 
süteményeket, üdítõt, s elkezdõdött a mulatság. A gyerekek 
sok CD-t hoztak, amit Bárány Árpád tanító bácsi 
szorgalmasan cserélgetett nekünk a zenegépben.

Volt egy kis tánc, egy kis szaladgálás, sok evés, ivás. A 
délután legizgalmasabb része azonban a tombolasorsolás 
volt. Nagyon sok tombolatárgyat vettünk, sok gyerek nyert. 
Növelte a nyerési esélyeket, hogy minden pedagógus 
felajánlotta a nyereményét még egyszeri kihúzásra. 
Nagyon örültek a gyerekek, alig lehetett csalódott arcot 
látni. Legjobban mégis a 3. osztályos Pásztor Roland örült, 
aki megnyerte a  fõdíjat.

Úgy gondolom vidám hangulatban búcsúztattuk a telet, s 
ugyanilyen izgalommal várjuk a jövõ farsangot.

                                                                    Jusztin Józsefné
                                                                     alsós mk. vezetõ

KÉK HÍREK
Ezúton tájékoztatjuk Rimóc község lakosságát, hogy a község 

általános iskolájába és a Római Katolikus Templomba történõ 
betörés tetteseit a Szécsényi Rendõrkapitányság bravúros 
gyorsasággal kézre kerítette, elszámoltatásuk, gyanúsítottkénti 
kihallgatásuk megtörtént. Megállapítást nyert, hogy a 
bûncselekményeket 3 helyi lakosú személy követte el.

Az eltulajdonított tárgyak egy része a házkutatások, 
lefoglalások során elõkerült, azok visszaszolgáltatása 
megtörtént a tulajdonosok részére.

Ezúton felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a lakásuk ajtaját, 
kapuját mindig zárják, idegen személyeket a lakásukba ne 
engedjenek be, valamint figyeljenek jobban szomszédaikra, és a 
faluban megjelenõ idegenekre és gyanús személyekre. Ha 
olyan körülményt észlelnek, mely bármi gyanakvást felvet 
Önökben, úgy azt azonnal jelezzék a Szécsényi 
Rendõrkapitányságon telefonon vagy személyesen. Közös 
érdekünk, hogy figyeljünk és vigyázzunk értékeinkre.

Egyúttal szeretnénk azon személyek közremûködését is 
megköszönni, akik munkánkat támogatták, valamint az 
információk tovább adásával lehetõvé tették az elkövetõk 
elfogását.

                                                                Laczkó Andrásné r.szds.
                                                         Bûnügyi osztályvezetõ-helyettes

Riasztószerelés

Önkormányzatunk eddig is nagy gondot fordított lakosainak 
és intézményeinek védelmére.

A Szécsényi Kistérségi Társuláson keresztül jutottak pl. 10 db 
Lifequard személyi segélykérõ rendszerhez, melyet idõs, 
egyedül élõ embereknél helyeztek el védelmükre.

Intézményeink legtöbbjében már hosszabb ideje 
riasztórendszer biztosítja a vagyonvédelmet. Így az Óvodában, 
a Polgármesteri Hivatalban, a Szociális Boltban; a Szécsényi úti 
iskola épületébe 2003-ban szerelték fel. A Sportöltözõt és a 
felújított Közösségi Házat szintén ellátták védelmi rendszerrel.

Február hónapban újabb kettõ: az Egészségház és a Hunyadi 
úti iskolaépület csatlakozott ezen intézmények sorához.

Bízunk abban, hogy egyre kevesebb rendõrségi „látogatásra” 
lesz szükség ezután!

                                                                             Kiss Józsefné  ig. h.

Pályázat a helyi mûvészeti 

oktatásban résztvevõ diákoknak
A „Rimóci mûvészeti oktatásért” Alapítvány pályázati 

lehetõséget kínált a rimóci Általános Iskolába zenei oktatásban 

résztvevõ tanulók számára.

Az adatlap kitöltése mellé csatolni kellett a zenetanár 

igazolását arról, hogy a növendék rendszeresen és felkészülten 

látogatja a foglalkozásokat.

11 pályázat érkezett a Kuratóriumhoz, a döntés: az Alapítvány 

mind a 11 tanulót 4.000 Ft / tanév támogatásban részesíti. Ez az 

összeg a zeneoktatás éves költségének az egyharmada, a 

kétharmaddal együtt biztosított a tanév végéig a finanszírozás.

A pályázóknak gratulálunk az elnyert támogatáshoz, további 

jó munkát kívánunk!

Itt kérjük az Önök támogatását. Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával 

támogassák a „Rimóci mûvészeti oktatásért” Alapítványt; 

ezáltal elõsegítik, hogy a rimóci gyermekeknek továbbra is 

biztosítva legyen helyben a zenei nevelés!

Adószámunk: 18637991-1-12
  Köszönettel jó egészséget kívánunk!

Kiss Józsefné a Kuratórium tagja                                                
A vendégek a mûsor közben. Az elõadást mindenki figyelemmel kísérte.
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Nagyon sajnálom, hogy a zenekar technikai gondjai az A bál, ahogy én láttam…

éjfél elõtti hangulatra úgy rányomta bélyegét. Bízom benne, A rimóci jótékonysági bálok rendszeres résztvevõjeként, 
hogy akik az idén elõször vettek részt a bálon, azoknak nem örömmel tapasztaltam, hogy a hagyományokat folytatva, 
szegte a kedvét és jövõre ismét megtisztelik jelenlétükkel ezt ám mégis megújulva, ismét megrendezésre került a 
a rendezvényt.KOBAK Egyesület szervezésében.

A szervezõknek pedig szeretném megköszönni áldozatos Jó látni azt, hogy a már megszokott arcok mellett évrõl évre 
munkájukat, és kívánok nekik erõt és kitartást a további egyre több rimóci fiatal is magáénak érzi ezt a rendezvényt és 
célkitûzések megvalósításában.szép számmal részt vesznek a színvonalas szórakozás 

Szabóné Mócsány Zsuzsannareményében, amiért a szervezõk mindent el is követnek.

Az óvodai dolgozók készítették a finom vacsorát. A szécsényi óvodás gyerekek szülei, a Oick Team csapata.

Az ,,aranyos-diákok’’ igazi különlegességet adtak elõ. A színdarab két szereplõje: Vincze Barna és Beszkid János

A fiatalok is jól érezték magukat. A ,,vendégfiatalok’’ a szereplés után hajnalig mulattak.

Nagy feladat elé állt a Kobak Egyesület azzal, hogy felvállalta A büférõl a Szociális Bolt két dolgozója, Percze Piroska és 
az idei jótékonysági bál megszervezését és lebonyolítását, mely Pásztorné Jusztin Anita gondoskodott. Köszönjük nekik a 
11. alkalommal került megrendezésre. segítséget.

Igyekeznünk kellett, hogy az eddig megszokott színvonalat Éjfél után tájékoztattuk a vendégeket a bál eredményes-
mi is produkálni tudjuk, sõt… ségérõl, miszerint a bevétel 407.000 Ft lett.

A feladatokat szétosztva egymás között, mindenki a tõle Hatalmas örömet jelentett ez nekünk és újabb óriási feladat elé 
telhetõ legjobban próbálta azt megoldani, így a több héten át állít, hogy valóban a legjobban tudjuk ezt a pénzt hasznosítani.
tartó szervezõmunka meghozta eredményét. Az elmúlt évek báli bevételeit tekintve is kimagasló ez az 

Teltház volt, és mi kíváncsian fürkésztük a vendégek arcát, összeg, hát még a mi egyesületünknek, akik szerény tagdíjból és 
hogy vajon elnyeri-e tetszésüket a mûsor, a vacsora, a egyéb kisebb összegû bevételekbõl mûködünk. Soha nem volt 
kiszolgálás színvonala. még ilyen lehetõségünk céljaink elérésére. De nemcsak a 

A bált dr. Verbói Klára, településünk háziorvosa nyitotta meg bevétel mondatja azt velünk, hogy megérte, hanem a sok jó szó, 
szívhez szóló szavaival. a mosolygó arcok, a vidám emberek, akik mind támogatásukról 

A mûsor igen sokszínû volt, amirõl csak pozitív visszajelzéseket biztosítottak minket.
kaptunk. Ezúton kell kiemelni a fiatalok hozzáállását, hiszen Célunk, hogy a bevételt kis településünk környezetvédelmére 
mindenki örömmel és ellenszolgáltatás nélkül vállalta a fellépést, fordítsuk. Most mindenképpen az elsõ lépésünk, hogy minél 
sõt voltak, akik a felszolgálásban is segítettek. A vacsorát, az több irányban tájékozódjunk a lehetõ legjobb felhasználási 
óvodai dolgozók munkáját, mindenki dicsérte. A pogácsa is lehetõségekrõl.
szinte percek alatt eltûnt a tányérokról. A zenekar jó hangulatot És végül, de nem utolsó sorban, ezúton is szeretnénk 
teremtett, a tombola jól fogyott. Benne voltunk már az estében, megköszönni a sok támogatást, tombola felajánlásokat, Szabó 
mikor technikai okok miatt kisebb fennakadás támadt, a Vilmosnak a felajánlott fõdíjat, a kenyérsütõt, Balázs Lászlónak 
zenekar szintetizátora felmondta a szolgálatot. a zeneszolgáltatást, Kiss Sándornak a videófelvételt, továbbá az 

Miközben próbáltuk megoldani a váratlan helyzetet, a csapat Egészséges  Rimócért  Alapí tványnak,  községünk 
egy kis vidám jelenettel szórakoztatta a vendégeket, akik önkormányzatának és még sok-sok mindenkinek a segítséget, 
türelmesen várták, hogy a sok nevetés után mikor perdülhetnek aki bármilyen módon is hozzájárult, hogy eredményesen 
táncra. Balázs Lászlónak (Bem apó út) köszönhetõen zárulhatott a 11. jótékonysági bál is.

                                                        A Kobak Egyesület nevébenmegoldódott a probléma, így mindenki feloldódva 
                                                                    Beszkid Jánosnészórakozhatta végig az éjszakát.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL - 2007

Kedves Rimóciak!
Tisztelt Polgármester Úr! Kedves KOBAK!

Köszönöm a kedves meghívást a KOBAK Egyesület 
jótékonysági báljára. Nagy öröm volt egy olyan rendezvényen 
részt venni, amit korábban az önkormányzat indított el, de az 
aktív civilek átvették a kezébõl. Mint településvezetõ, úgy látom, 
hogy az önkormányzat önállóságát folyamatosan gazdasági 
eszközökkel szûkítik, és díjazandó, ha ezt felismerve - vagy nem is 
sejtve - megérzi az önkormányzáshoz szokott lakosság, és saját 
kezébe veszi a még élhetõ vidék értékvédelmét. Ilyen volt az a cél 
is, amit ez a bál szolgált, - Rimóc tisztasága.

Gratulálok a magas színvonalú programhoz, ahol én személy 
szerint remekül éreztem magam. További sikereket kívánok 
minden fellépõnek, hogy felkészültségükkel máshol is kivívják a 
közönség tetszését.

A KOBAK Egyesületnek pedig kitartást kívánok, mert egyre 
több fronton lesz szükség olyan összefogásra, ami a saját 
környezetünk védelmében elengedhetetlen. Biztos vagyok 
benne, hogy ezzel az összefogással készült hulladékgyûjtõk nagy 
becsben lesznek, használatuk nagyobb odafigyelést kap, mert 
belülrõl fakadó közüggyé lett Rimóc tisztasága. Gratulálok!

   Fáy Dániel Terény polgármestere, a CSERFA Egyesület elnöke

Nálunk már hagyomány, hogy minden év februárjában  
férjemmel együtt  részt veszünk a falu jótékonysági bálján.

Láttam, hallottam a szervezõk sokat dolgoztak, 
idegeskedtek, DE MEGÉRTE!

Látványos volt a díszítés, szervezett, összeszedett a 
mûsor. A vacsora is nagyon ízletes volt.

A zene -  a problémák leküzdése után szintén jó volt. Ez is 
bizonyítja összefogással minden megoldható.

Gratulálok a szervezõknek a színvonalas munkájukhoz!
                                                               Kuruczné Rados Beatrix

FARSANG
Farsang! Jókedv, mulatás, szórakozás, - de hosszan lehetne még sorolni 

a jellemzõit a XI. jótékonysági bálnak Rimócon. 
Kezdjük az elején. Már a szervezés is tökéletes volt. Sok mulatni vágyó ember, 

szépen feldíszített asztalok, sok tombolatárgy, finom étel, igényes mûsor.
Hogy mennyi tehetség születik Rimócon. Nem hiszem, hogy van 

település a környéken, amely ennyi tehetséges fiatalt nevelt és bocsátott 
útjára. Legyünk rájuk nagyon büszkék!

Hívjuk õket gyakrabban haza!
A KOBAK kitett magáért. Megmutatták, hogyan kell a környezet 

szeretetén túl minden mást is szeretni, ami értékes. Amit ott is kiemelten, 
szeretném még egyszer hangsúlyozni  a nevükben benne van  környezetet 
oltalmazók. Milyen szép szó! A név hordozza a tartalmat, - oltalmazd, védd, 
ápold környezetedet, vigyázz a körülötted levõ értékekre!

Segítsük õket. Csatlakozzunk hozzájuk. Köszönjük meg, hogy ebben a 
faluban van egy maroknyi  közösség, amely megpróbálja mindannyiunk 
figyelmét felhívni, hogy mennyire fontos óvni, védeni, szeretni 
környezetünket.

Egy szó, - mint száz  a farsang igazi mulatsággal telt. Sokat táncoltunk, 
énekeltünk. Átvészeltük azt a kis idõt, míg a zenekar „pihent”. Még jó, hogy 
volt a KOBAK tarsolyában egy kis szórakoztató "„esti mese"” Igazi csemege 
volt. De nem   álmosodtunk el, hanem felélénkültünk! Gratulálunk.

Aztán megjött a zenekar „kedve” (egy kis rimóci segítséggel), és tartott a 
bál kivilágos kivirradtig. Már aki bírta. ( Az én gyermekeim például nagyon 
bírták). Azt mondják, ilyen jót még nem mulattak! No de gyerekek! Ehhez 
rimóci hangulat kell!

Aki meg a fõdíjat megnyerte a tombolán, hát az meg tartsa meg a szavát! 
Süssön aztán jó kenyeret  ha már megígérte! S kínálgassa jó szívvel !, - de 
ne akarjon aztán lekenyerezni senkit!

No de elég a bálról ennyi. Remélem mindenki ugyanilyen jó szívvel 
emlékszik az estre, aki ott volt.

Bízva a falu öntevékeny összefogásában, reménykedve a jó és nemes célok 
érdekében történõ összefogásban, bízva abban, hogy a tehetséges fiatalokat 
nem engedjük el, vagy ha elmennek is átmeneti idõre, de visszavárjuk õket, 

bízva abban, hogy becses értékeinket megõrizzük és ápoljuk.
                                          maradok tisztelettel: Dr. Verbói Klára
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