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XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM     FÜGGETLEN FALUSI LAP     Szent György hava    2011 ÁPRILIS

Április 5  (kedd)
00 00 00 00  Április  7.  (csütörtök) EBOLTÁS de 7 -9   -  du 16 -17 (Az oltás ára: 3.000 Ft.

Háznál oltás: 3.500 Ft. Az oltási könyvet mindenki hozza magával.)
30Április  9.  (szombat) 15 Rimóc-Szurdokpüspöki bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Április 15. (péntek) 14 ISKOLAI SZAVALÓVERSENY
00Április 15. (péntek) 18

Április 15. (péntek) ÁROKTISZTÍTÁSI HATÁRIDÕ
00Április 17. (vasárnap) 16 Tar-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Április 18-19. LOMTALANÍTÁS
00Április 23. (szombat) 16 Rimóc-Nõtincs bajnoki labdarúgó mérkõzés

Április 24-25. HÚSVÉT
00Április 30. (szombat) 15 Rimóci Ifjúsági Egyesület éves közgyûlése a 
00Április 30. (szombat) 16 Nagybátony-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Május   1 (vasárnap)
30Május   7  (szombat) 16 Rimóc-Palotás bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Május   7  (szombat) 19
00Május   8  (vasárnap) 15 III. NYILVÁNOSSÁG NAPJA 

-12. Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban

II. Póker- és Biliárd bajnokság a Közösségi Házban (4. forduló)

Közösségi Házban

. MUNKA ÜNNEPE, ANYÁK NAPJA

.

. ISKOLAI JÓTÉKONYSÁGI BÁL

. a Közösségi Házban

Ára: 150,-Ft

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
                       Kiadja:  Rimóc község képviselõ-testülete (3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010 E-mail: rimociujsag@gmail.com)

                  Állandó munkatársak:
              Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
                 Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Mócsány Georgina, Vincze Attila, Vincze Barna, Vincze Nikolett, 

Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja a ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány.  Nyomtatás: Rimóc Község Önkormányzata

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

,,A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig kifizetõdik.’’
(Henry Thoreau)

2011 ÁPRILIS

Áldott, békés húsvéti 
ünnepeket kíván a 

Rimóci Újság 
szerkesztõsége!

Az élet értelme

Azt kérdezed mi az élet értelme?
A választ add meg te magad!
Oda figyelsz, megtalálod és igaz lesz,
ha még most nem is látod.

Ha tudsz szeretni, másokért naponta 
tenni, akkor, már a választ ne keresd, 
mert ez az élet értelme!

Ha másokért haragszol, s dühöd értük 
hevít, akkor már ne keresd, mert ez az élet 
értelme!

Ha tudsz örülni, a világnak része lenni 
önmagaddal jóba lenni, akkor már ne 
keresd, mert ez az élet értelme!

Ha oda adod amit lehet, s mert amit te 
adhatsz azt más nem adhatja, s tudod, 
hogy ennek másképp lenni nem lehet, 
akkor már ne keresd, mert ez az élet értelme!

Ha úgy érzed, hogy az életednek nincs 
értelme, akkor te most háttal állsz! 
Fordulj meg, hogy lásd az utat! Ha már 
járod az utat, akkor már ne keresd, mert 
ez az élet értelme!
Az élet értelme benned van, s a te életed a 
mások életének az értelme.

Kiss János

Március 23-a
A Lengyel- Magyar Barátság Napja

Nincs a világon másik két olyan nép, amelynek évszázadokon át olyan 

töretlen, szilárd és jó kapcsolata lenne, mint a magyar és lengyel népek. 

Hosszú-hosszú éveken keresztül összefonódott életünk, sorsunk, 

történelmünk. Ezek alatt az évek alatt egyre csak erõsödött és 

kiteljesedett a két nemzet barátsága.

Voltak közös királyaink Nagy Lajostól a Jagellókon át Báthory Istvánig. 

Segítettük egymást katonával, fegyverrel, közös otthonnal, jó szóval. 

Gondoljunk csak Sobieski Jánosra vagy Bem Józsefre, akik örökre a magyar 

történelem legfényesebb lapjain szerepelnek.

1848-ban több ezer lengyel katona harcolt a magyar szabadságért. 1939 

után nagyon sok lengyel menekült talált otthonra Magyarországon, melyet 

lengyel testvérink soha nem felednek.

1956 októberében a budapesti Bem téren a lengyel nép iránti szolidaritás 

kifejezésére kezdõdött a tüntetés, amelybõl aztán a magyar forradalom lett.

2007-tõl a Magyar-Lengyel Történelmi Társaság kezdeményezésére 

március 23-a lett a Lengyel-Magyar Barátság Napja.

Mostanság már nem kell katonákkal, fegyverekkel segíteni egymást a két 

népnek. Mára széles és szoros társadalmi együttmûködés alakult ki a magyar és 

lengyel önkormányzatok, iskolák, intézmények és civil szervezetek között. 

Települések fogadják egymást testvérként, iskolák szerveznek kölcsönös 

táborokat, táncegyüttesek lépnek fel itt-ott, civilek látogatják rendszeresen 

egymást, gondolatokat, eszméket cserélnek, mint ahogy az két jó baráthoz illõ.

Rimócon is utca õrzi a hõs lengyel tábornok, Bem apó emlékét. Településünk 

elsõ testvértelepülése a lengyelországi DLUTÓW melynek lakóiban 

öntudatos, melegszívû, barátságos és vendégszeretõ embereket 

ismerhettünk meg.

Minden évben tisztelettel emlékezünk meg a magyar-lengyel barátságról 

és tiszta szívvel bízunk annak folytatásában. Ezúton küldjük üdvözletünket 

DLUTÓW minden lakójának, kívánunk nekik egészséget és hosszú boldog 

életet.                                                                                    Beszkid János

Bablena Ferenc a III. Budapest YOYO-bajnokságon

1 A-haladó kategóriában 8. helyezést ért el.

Gratulálunk neki és további szép sikereket kívánunk!
Rimóci Újság szerkesztõsége

Babcsán SE - Rimóc 3-2 (0-2)
2011. 03. 13. Balassagyarmat, mûfüves pálya
Rimóc: Oláh T. (Vincze G.) - Chikán (Jusztin), Kelecsényi, 
Kuris, Mócsány (Rádi) - Laczkó, Lovász, Rácz I., Bangó N. 
(Rácz R.) - Kovács (ifj. Oláh T.), Vincze 
Gól: Bangó N., Vincze B.
Babcsán komolytalan játéka! A 16-osról nem mozdultak ki! 
Rosszul, akaratgyengén játszottunk.

A felnõtt csapat a következõ játékos kerettel 

vág neki a bajnokság tavaszi fordulóinak

Érkezett: Jusztin Gábor és Chikány Támás (Szécsény) Vincze 
Gergõ (Rimóc) - újrakezdte 
Távozott: Csemer Zoltán, Csizmadia Ádám, Bablena Csaba 
(abbahagyták). 
Keret: Oláh Tibor, Vincze Gergõ (kapusok), Kuris Péter, 
Mócsány Roland, Csernák Szabolcs, Komár Gábor, Hodur 
Tibor, Jusztin Gábor (védõk), Laczkó Zsolt, Bangó Norbert, 
Bangó Barna, Lovász Balázs, Kelecsényi Gábor, Csernák 
Szabolcs, Rácz Iván, Chikán Tamás (középpályások), Vincze 
Benjámin, Bangó Rómeó, Árva Róbert (támadók)

Ifjúsági csapatunk elõkészületi mérkõzést 

játszott Varsánnyal és Nagybátonnyal

Eredmények:

Varsány - Rimóc 2-4 (0-2)
2011. március 5. 11:00 Varsány, vezette: Kiss József
Rimóc: Pintér - Fekete, Szabó, Fenes, Csizmadia B. - Csonka Á., 
Beszkid A., Kis, Beszkid M. - Csonka
Gól: Kis, Beszkid A., Csonka K.
Tíz emberrel kiálló csapatunk a mérkõzés nagyobb részében 
többet birtokolta a labdát, de az átadásokban sok hibát vétettünk 
és sokan a cselezést helyezték elõtérbe, nem pedig a játékot.

Rimóc - Nagybátony 2-0 (1-0)
2011. március 12. 11:00 Varsány, vezette: Vincze József 
Rimóc: Pintér (Tolmácsi) - Fekete, Mócsány G., Fenes, 
Csizmadia B. (Szabó) - Csonka Á., Beszkid A., Kis, Beszkid M. 
(Csizmadia T.) - Csonka K. (Rácz P.), Rácz J. (Kormány D.)
Gól: Kis (2)
Jó iramú mérkõzésen fegyelmezetten és szervezetten játszott 
csapatunk. A Nagybátony birtokolta többet a labdát, de a 
kapukra veszélytelenek voltak. Kis István szabadrúgás góllal 
szerezte meg a vezetést az elsõ félidõben, majd a másodikban 
többször kerültünk szembe az ellenfél kapusával, de csatáraink 
nem tudták értékesíteni a lehetõségeiket. A mérkõzés végén Kis 
Istvánnak sikerült és bebiztosította gyõzelmünket.

Megyei I. osztály

Gyõzelemmel kezdte felnõtt csapatunk a 
bajnokságot!

15. forduló: Pásztó - Rimóc 0-2 (0-1)

Pásztó, 100 nézõ, vezette: Bogár G. (Baranyi G., Mohácsi L.). 
Pásztó: Szeles - Fenyvesi V., Bakos, Verebélyi, Kapás Gy.  
Dancsok, Fenyvesi P. (Bazsó), Jakus (Csömör), Kapás T. - 
Maksó V. (Szûcs), Alapi. Játékos-edzõ: Kobka Viktor. 
Rimóc: Oláh T. - Laczkó, Kuris, Chikán T., Mócsány - 
Kelecsényi, Lovász (Rádi), Árva, Bangó N., (Bangó B.) - 
Bangó R. (Rácz), Vincze B.  Edzõ: Vidomusz Tibor. 

Gól.: Fenyvesi V. (öngól), Vincze B.

Sárga lap: Dancsok, Alapi, ill. Mócsány, Lovász, Árva.

Kiállítva: Kuris.

Jók: Bakos, ill. egész csapat. 

Jó iramú, küzdelmes mérkõzésen a hazaiak nem igazán tudtak 
mit kezdeni a lelkes vendégekkel.

Kobka Viktor: Úgy érzem a mérkõzés alapján a vendécsapat 
megérdemelten gyõzött, motiváltabbak voltak nálunk. 
Remélem ez kellõ figyelmeztetés számunkra a közeljövõre 
nézve. 

Vidomusz Tibor: Taktikus, okos játékkal, megérdemelt 
gyõzelmet arattunk. További sok sikert a pásztóiaknak. 

Ifi: 2-0 (1-0)

Elmaradt a Berkenye elleni elsõ bajnoki 

forduló

A tavasz elsõ fordulóját március 17-18-i, csütörtök-pénteki 
esõzések miatt el kellett halasztani, mert a pályánkon 5 cm-es 
víz állt. Próbáltunk a környéken pályát keresni, de sehol sem 
kaptunk. Évek óta probléma nálunk a tavaszi rajt elsõ két 
fordulója, mert a belvíz miatt nem igazán lehet mérkõzéseket 
játszani a pályán.
Az elhalasztott Berkenye elleni mérkõzés késõbbi idõpontban 
lesz lejátszva.

A felnõtt labdarúgó csapat edzõmérkõzései:

Szlovákgyarmat - Rimóc 1-6 (0-4)
2011. 03. 05. Szlovákgyarmat
Rimóc: Oláh T. (Vincze G.) - Bangó B. (Laczkó), Kelecsényi 
(ifj. Oláh T.), Kuris, Jusztin (Rácz I.) - Lovász, Árva, Chikán, 
Bangó N. - Bangó R., Vincze B.
Gól: Vincze B. (2), Bangó R., Bangó N. (11-es), Árva, Oláh T. 
(11-es)
Gyenge ellenfél ellen sok mozgásos jó játék, de a helyzetek 
kihasználása továbbra is „beteges”.
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Gólyahír: Balázs Zsombor - 2011. 03. 28.

Szülõk: Balázs Tamás és Magyar Etelka

Gondolatok:
Nem is csoda, hogy ilyen kótyagos állapotba sokan elveszítik a fejüket, 
aztán meg hagyják elrabolni a szívüket. Eszméletlen ez a tavasz, sõt haláli! 
Most örüljünk neki, vagy bánkódjunk miatta, hogy mindez csak átmeneti?

Nemhiába írtak, írnak a költõk a tavaszról a legtöbb verset.
Nyitnikék

U. i.: Ez nem olyan ország, amelyet álomban készítettek, hogy Ha az évszakok minden szempontjából legkellemesebb 
biztonságos volna aludni és alva járni benne!idõszakát kell megnevezni, valószínûleg a többség a tavaszt 

választaná. Friss, üde, semmi túlzás.
Könyvajánló: Müller Péter: Isten bohócaiTalán éppen ezért a tavasz a legjobban várt évszak. És mi 
Lélek, játék és tánc, hogy a bajt eloszlassa a derû. „Ebben a könyvemben bizony szó szerint kiböjtöljük. Ízekre, színekre, illatokra éhesen 
zene szól. És elejétõl a végéig táncolnak benne. Hõse egy bámulunk ki reggelente az ablakon. A tél szürke komorsága, most 
varázshatalommal rendelkezõ nagy mûvész, egy mester, aki nemcsak az idén nem akar megszûnni. Feszült figyelemmel várjuk a változás 
bölcs gondolatokkal, de tánccal avatja be tanítványait életük titkaiba. legapróbb jeleit. Nyugtalanul szimatolunk a levegõbe. Ilyenkor 
Tánccal, szavakkal és csodákkal”  mondja Müller Péter könyvérõl.érzékenyebbek vagyunk az apró csodákra! Fûszálak nyomát, 

bogarak mozgását vizsgáljuk. Aztán végre kidugja fejét az elsõ 
CD Ajánló: Lynard Skynard: God and Gunshóvirág, megélénkülnek a madárhangok, s a vízen másképp 
Jó kis country- ba oltott, fülledt rockzene, szellõs ritmusokkal, érzéki vetõdnek az árnyak. Csábos illatok, harsány színek, csiklandó 
gitárjátékkal. Úgy tûnik, olyan énekesek is csak az USA déli területein fények játszanak az érzékeinkkel. Rendesen meg is részegül az 
születnek, akik ezt a fajta vérbeli amerikai rockot zsigerbõl képesek ember az efféle orgiától. Mert a tavasz hamvas ártatlansága csal 
tolmácsolni, õszinte és magával ragadó elõadásban tálalva. Letisztult illúzió! A kikelet kacéran csábít, s ingerkedve bûvöli élõ lényünk 
zeneiség, ami a legnagyobbak sajátja. Sajnos ilyen zenekarok csak rejtett titkait. Új ritmusra kalimpál a megmámorosodott szív: sutba 
Amerikában léteznek.                                                            Lõrik Sándora nehéz göncökkel, a gátlásokkal, a gúzsba kötõ megszokással! 

„Küzdöttél, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Örökké él, akit nagyon szerettek.’’  (Tóth Árpád)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak, a rokonoknak, 

barátoknak, ismerõsöknek, akik  felejthetetlen szerettünk

RIGÓ ISTVÁN
(élt 57 évet)

Temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

                                                                         Gyászoló család

V

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

V Molnár Julius
1930-2011

Rigó István
1953-2011 V

Oláh Jánosné
1935-2011

Vincze Bertalanné
1943-2011

Bakos Judit
1952-2011

Ünnep
Mindenki szereti az ünnepeket. Hogy ki miért, az már különbözõ. 

Láttam egy riportmûsort az ünnep kapcsán, melyben az utca emberét 
kérdezték, neki mit jelent az éppen aktuális ünnep. A nagy többség csupa 
fennköltet, szépet és jól hangzót mondott. Csak egy- két ember mondta 
õszintén és hitelesen az igazat: nem kell dolgozni menni, iskolába, 
tovább lehet aludni, vagy a hobbinknak hódolni. Sajnos nehéz 
helyzetben vagyunk: az elmúlt rendszerben kötelezõ volt ünnepelni  
(vagy tilos!).  Így a rossz beidegzõdést tudjuk csak tovább adni, amit 
nem biztos, hogy érdemes. A mai világban meg mindenki úgy ünnepel, 
ahogy akar, akivel akar és ahol akar. Nehéz dolgunk van: nekünk kell 
megtanítani a gyerekeinket ünnepelni, akik nem is tudunk ebben a nagy 
magyar zûrzavarban kiigazodni.

Ha tehetjük a nemzeti ünnepnapjainkon magunkkal visszük a 
gyerekeinket is. Töredelmesen bevallom, nem mindig esik jól 
elkészülni, felpakolni és nem is mindig sikerül ünnephez méltó lélekkel 
elindulni. De ha sikerül odaérnünk, mindez már nem számít. Azt hiszem 
mindannyian ismerjük ezt az érzést. Amikor gyerekeim lettek, sok 
mindent elhatároztam, hogy mit is fogok velük kezdeni, hogyan fogom 
nevelni õket. Sok mindent máshogy képzeltem, menet közben eltûnt a 
rózsaszín köd, de bizonyos dolgokhoz, amit az értékrendemhez 
tartozónak gondolok, ragaszkodom. Ilyenek az ünnepek is. Egy falusi 
ünneplésen voltam és kicsit elkalandoztam: elképzeltem, hogy ha az 
iskolásoknak nem kellene jönni, sok szülõ se lenne ott, ha a ,,hivatalból” 
megjelentek egy része is esetleg más tevékenységet találna, ki lenne ott? 
A képzelgés végét nem árulom el. Mindenkinek magára bízom. Döntse 
el, õ ott lenne-e. 

Szülõként kötelességünk a gyerek nevelése. Sokszor azt is meg kell 
tennünk értük (a jövõ nemzetéért!), amit egy porcikánk sem kíván. Nem 
a több mûszakra gondoltam, hanem az értékrend átadására, a 
kötelességek megtanítására. Ne hagyjuk elveszni az ünnepeket! Ne 
legyen iskolai kötelesség, hiszen ha megtanulja, hogy az ünneplés nem 
kötelezõ, hanem megtisztelõ kötelesség, 20 év múlva talán elõbbre lesz 
az ország. Ha nem, akkor tele lesz a Petõfi szobor környéke olyan 
gyerekekkel, akik a mûsor alatt azzal lesznek elfoglalva, hogy miért 
nincsenek kint székek, mert nem bírnak állni. 

Köszönet az óvópedagógusoknak, hogy felkarolták az ünnepre 
nevelést az ovisok között: hogy a gyerek, ha akarja, tudja, hogy ki volt 
Petõfi Sándor, miért folyt a harc, miért és mit ünneplünk. Hogy évrõl-
évre mennek a csöppségek a maguk készítette nemzeti zászlókkal, 
kokárdákkal és tanulnak ünnepelni. Köszönet az iskolai 
pedagógusoknak, akik minden évben színvonalas változatos mûsorral 
tisztelegnek, fegyelmeznek, nevelnek az ünneplés közben is, mert 
bizony szélmalomharcot vívnak. 

Közeleg a húsvét, ünnepelhetünk. Csak remélni tudom, hogy 
nemcsak a wellness szállodák lesznek tele, hanem a templomok is. Meg 
a lányos házak sok locsolkodó legénnyel!                    Kaluzsa Mónika

NeveMégNincs Vendégház

Február 10-ével lezárult az idõszak, amely alatt a 
szálláshelyek elnevezésére szavazni lehetett. 

Örömmel írhatom, hogy szép számmal érkeztek 
szavazatok. A Szociális Boltban elhelyezett dobozba összesen 
40 cetli érkezett, ezek némelyikén csak egy, a többségén kettõ 
javasolt névvel. A dobozban lévõ szavazatok alapján 
legtöbben a Nyuszifül Vendégház elnevezést javasolták.

Településünk honlapján keresztül is lehetett szavazni, 
ezen az úton 22 szavazat érkezett. Az internetes voksolók 
közül legtöbben népviselettel kapcsolatos (pl. Piros Csizma) 
nevet adnának a vendégházaknak.

A szavazatgyûjtõ doboz és az internetes szavazás 

összesítése után a következõ lett az „eredmény”:

1. Nyuszifül Vendégház, vagy más, nyúlhoz kötõdõ név

2. Juhász Vendégház

3. Népviselethez kapcsolódó (pl. Piros Csizma Vendégház) 

elnevezés
A dobogósokon kívül több szavazat érkezett még a 

Gyurik, a Vinczégszög és a Templomszög nevekre is.
Remélhetõleg a közeljövõben megtartja alakuló ülését az a 

tervezett bizottság, amely - a lakosság most leszûrt véleményét 
is figyelembe véve - a szállások elnevezésérõl is dönteni fog. 

Mócsány Georgina

Rózsákat a Szent Erzsébet térre!
Egy kedves ötlettel keresett meg az elmúlt hetekben 

az egyik rimóci fiatal. Elképzelése szerint
a Rimóci Szent Erzsébet szobor körüli földterületet

a falu lakói által felajánlott 
rózsákkal/rózsatövekkel kellene beültetni. 

Megvalósulás esetén a szobrot és környékét még 
inkább magunkénak érezhetnénk,

ezért kérek mindenkit, aki csatlakozni szeretne
a felhíváshoz, hogy 2011. április 15-éig
jelezze felajánlását Beszkid Jánosnénál

(tel.: 06/30-533-2383).
            Köszönettel:
Beszkid Andor polgármester

2011. március 20-27 között volt látható Petrás Mária 
keramikus és szobrászmûvész „Mária erejével” címû 
kiállítása a Gondozási Központban. Az önkormányzat 
szervezésében megvalósuló kiállítást Beszkid Andor 
polgármester és Urus Attila plébános nyitotta meg. Ezúton 
köszönjük Petrás Mária mûvésznõnek, Zajdó Lajosné 
ötletadónak és minden segítõnek, aki a kiállítás 
megszervezéséhez segítséget nyújtott!

Vincze Nikolett

Köszönetet mondok továbbá minden volt és jelenleg is Beírták magukat a település történelmébe…
képviselõ-testületi tagnak, akik a folyamatosan nehezedõ 

(20 éves az önkormányzatiság) körülmények ellenére is vállalják a megbízatást annak ellenére, hogy 
sokkal több kritika, mint elismerés a jutalom az elvégzett munkáért, a 

Tavaly ünnepelte 20. évfordulóját az önkormányzatiság, így ennek sok álmatlan éjszakáért. Legyen egészségük és erejük, hogy még sokáig 
tükrében számba vettük, kik képviselték Rimócon a választók és a állhassanak a köz szolgálatában és segíthessék falunk fejlõdését!
település érdekeit az elmúlt 20 évben. (Ez alkalomból Beszkid 2010-ben 6 fõre csökkent a választható képviselõk száma. 2010-tõl 
János képviselõrõl részletesebben is olvashatnak az újság hasábjain polgármester Beszkid Andor, a képviselõ-testület tagjai: Beszkid 
Vincze Nikolett írásában.) János (6. ciklusban képviselõ), Golopi Károly (4. ciklusban), 
Ezúton szeretném - mint polgármester - én is kifejezni bátyámnak Jusztin Péter Albertné, Kiss János (4. ciklusban képviselõ), Vincze 
köszönetemet és elismerésemet azért az önzetlen és mindig a település Attila (3. ciklusban képviselõ) és Juhász Vincéné (3. ciklusban 
érdekeit szem elõtt tartó munkájáért, amit már több mint 20 éve képviselõ) alpolgármester. Jegyzõ dr. Hegedûs István. Az új testület 
községünkért, az itt lakókért végez rendületlenül. Kívánom, hogy 2010-ben 4 alkalommal ülésezett. Sok sikert és kitartást nekik a 
elkötelezettsége és elszántsága a jövõben sem hagyjon alább! jövõben!                                             Beszkid Andor polgármester

1990-1994. 1994-1998. 1998-2002. 2002-2006. 2006-2010.
Polgármester: Beszkid Andor Polgármester: Beszkid Andor Polgármester: Beszkid Andor Polgármester: Beszkid Andor Polgármester: Beszkid Andor

Ádámné Dr. Verbói Klára

Benkó Jánosné

Beszkid János

Kiss Bertalan

Hurják István

Mócsány Béla

Rigó Ferenc

Vinczéné Percze Gizella

Virág Istvánné

Árva Ferenc

Beszkid János

Golopi Károly

Hurják István

Kanyó Balázs

Dr. Kiss Bertalan

Kiss János

Percze Balázsné

Vinczéné Percze Gizella

Benkó Jánosné

Beszkid János

Kabda István

Kanyó Balázs

Kanyó János

Kiss János

Ifj. Oláh Bertalan

Pásztor Antalné

Vinczéné Percze Gizella

Beszkid János

Golopi Károly

Holeczné Petrovics Irén

Juhász Vincéné

Kanyó Balázs

Ifj. Oláh Bertalan Attila

Pásztor Antalné

Vincze Attila

Vizoviczki Lászlóné

Beszkid János

Golopi Károly

Holeczné Petrovics Irén

Juhász Vincéné

Kiss János

Laczkó Anzelm

Pásztor Antalné

Vincze Attila

Vinczéné Percze Gizella

Jegyzõ:
Bakóné Valkó Zsuzsanna

Jegyzõ:
Bakóné Valkó Zsuzsanna
(1990-1996)
Lõrikné Kiss Ibolya
(1996-1998)

Jegyzõ:
Lõrikné Kiss Ibolya

Jegyzõ:
Lõrikné Kiss Ibolya

Jegyzõ:
Lõrikné Kiss Ibolya (2006-2007)
Dr. Tucsekné dr. Horváth 
Antónia körjegyzõ (2007-2009)
Dr. Hegedûs István (2010-2011)

Testületi ülések száma:
  2 db (1990)
16 db (1991)
17 db (1992)
17 db (1993)
16 db (1994)

Testületi ülések száma:
  1 db (1994)
14 db (1995)
19 db (1996)
20 db (1997)
14 db (1998)

Testületi ülések száma:
  4 db (1998)
16 db (1999)
16 db (2000)
18 db (2001)
14 db (2002)

Testületi ülések száma:
  5 db (2002)
19 db (2003)
16 db (2004)
17 db (2005)
11 db (2006)

Testületi ülések száma:
  6 db (2006)
19 db (2007)
14 db (2008)
19 db (2009)
11 db (2010)
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A napokban érdekes dolgot találtam az (Már az 1990. elõtti falu-vezetésben is 
interneten a Belügyminisztérium részt vett, tagja volt az akkori végrehajtó 
h o n l a p j á n .  A z  Ö n k o r m á n y z a t i  bizottságnak is.)
Tájékoztató (XV. évf. 9. szám) 2005. Hogy ki is Beszkid János igazából? Volt 
szeptemberi számában „15 éves a egyházközségi képviselõ, hagyomány-
demokratikus önkormányzati rendszer” õrzõ, labdarúgó? Jelenleg is képviselõ? 
címmel olvashatóak dr. Lamperth Kobak tag? Polgárõr? A Rimóci Újság 
Mónika gondolatai: „Tizenöt esztendõs alapítója és 16 éve rendszeres munka-
lett az európai mércével mérve is társa? Egészséges Rimócért Közalapít-
korszerû, a jogállamiság legszigorúbb vány kuratóriumának elnöke? Progra-
követelményeit is kielégítõ, demokrati- mok állandó szervezõje? A szüreti szöveg 
kus hagyományainkra építõ önkormány- állandó rímfaragója? Rimóc Községért 
zati rendszerünk. Helyénvaló és díjazott? Munkatárs? Barát? Családapa? 
igazságos az a sok méltató szó, Férj? Külön talán egyik sem. Õ így 
mélyreható elemzés, elõremutató minden együtt. Egy sokoldalú ember, 
gondolat, amely ilyenkor elhangzik, akihez bizonyára sokan fordultak már 
megfogalmazódik. Idõnként mégis akár tanácsért, akár kéréssel, kérdéssel, 
mintha hiányérzetünk támadna. Talán a problémával, megoldandó feladattal. 
kelleténél kevesebb figyelem jut az 

Talán nincs is olyan ember, akit ne 
„emberi tényezõre”, azokra, a szó 

hallgatott volna meg, akinek ne próbált 
legnemesebb értelmében vett, közéleti 

Beszkid János testvérének, Beszkid Andornak volna meg segíteni. Szinte mindenhol ott 
személyiségekre, akik életet visznek az 

adja át a Rimóci Újság kitüntetésével járó van, ahol tenni akarnak a közért, ahol a önkormányzati rendszerbe, élõvé teszik a 
oklevelet egy szerkesztõségi megbeszélésen falu érdekeit szolgálhatja. Fel is tûnne, ha törvény betûjét, kibontakoztatják a helyi 

nem látnánk õt a település valamelyik közösségek alkotóerejét. Igen, elsõ-
eredményesen végezzék munkájukat, rendezvényén, vagy kimaradna egy sorban a polgármesterekre, a helyi 
kiérdemelve választóik megbecsülését, programból. Szívügye a település és a önkormányzati képviselõkre gondolok. 
bizalmát. Illesse külön tisztelet és családja, még ha e kettõt olykor az idõ Az õ áldozatkészségük, embert próbáló 
köszönet azokat a polgármestereket, hiányában nehéz is összeegyeztetnie.helytállásuk nélkül nem sokra mennénk a 
képviselõket, akik 15 éve látják el Társadalmi tisztségeit szabadidejében még oly kiválóan felépített, garanciákkal 
feladatukat. Ott bábáskodtak õk az végzi, és ha követnénk mindennapjait, körülbástyázott rendszerrel sem. 
önkormányzati rendszerünk születésénél, talán elcsodálkoznánk, hogy mennyi Örömmel teljesített kötelességemnek 
gyógyították gyermekbetegségeit és most mindent tesz, vállal, amely nekünk tõle tartom, hogy a kormány és a magam 
együtt örülnek az „ifjú” sikereinek.” már-már megszokott,  mondhatni nevében köszönetet mondjak nekik. 
A köszöntõ után felsorolják az elsõ természetes. Esténként Kobak ülésre, Tudom azonban, hogy az igazi elismerést 
önkormányzati választások óta 2005-ig polgárõr szolgálatba jár, cikket ír, riportot nem tõlem várják és kapják. A 
polgármesteri, alpolgármesteri, önkor-legmagasabb rendû elismerésnek készít, Rimóci Újságot szerkeszt. Szüreti 
mányzati képviselõi és jegyzõi tisztséget valamennyien birtokosai. Ez pedig nem elõtti éjjeleken rímeken töri a fejét, nõnap 
betöltõ személyek neveit.más, mint a helyi választópolgárok  igen elõtt ünnepi gondolatokat szed össze, 
Az talán többeknek természetes, de sok esetben többször  kinyilvánított idõsek napjára - az elsõ felkérésre igent 
legalábbis többször hangzott már el, hogy bizalma. Kölcsönvéve a törvény szavait: mondva - színdarabbal készül. Benevez a településünk polgármestere 1990. óta, „A települési képviselõ a település felnõtt versmondók versenyére, vagy tehát az elsõ önkormányzati választások egészéért vállalt felelõsséggel képviseli a éppen a rejtvényfejtõ versenyre is, óta Beszkid Andor, így az õ neve nem választóinak az érdekeit.” A képviselet kiállítást szervez, vért ad, hogy segítsen, okozott meglepetést a Nógrád megyei felelõsség, a választók érdekeinek másoknak örömet okozzon, vagy éppen polgármesterek között.érvényre juttatása. Mennyi munka, gond, megy, mert hívják.A képviselõkre viszont ilyen megköze-eredmény és kudarc húzódik meg e szavak Felelõsségérzete nagy, kötelességtudata lítésbõl bizonyára ritkábban gondolunk. mögött. Még szembeötlõbb annak a hatalmas, szívügye a falu és az itt élõ Pedig van egy ember, akinek neve ott bizalmi tõkének a nagysága, amellyel a emberek. Reméljük, sokáig színesíti még szerepelt 2005-ben a 15 éve képviselõi polgármesterek  közvetlen megválasztá- a település kulturális, közösségi, civil mandátumot betöltõk között és 2010-ben suknak köszönhetõen  gazdálkodhatnak. életét és továbbra is ott lesz a települést az önkormányzati választáson a legtöbb Túlnyomó többségük méltó módon tölti képviselõk között!szavazatot kapta a képviselõ-jelöltek be a település elsõ emberének megtisztelõ 

Ezúton kívánok neki jó egészséget, erõt, között is, így ma, 2011-ben még mindig a közt szerepkörét, és valóra váltják azt az 
kitartást képviselõként a következõ, szolgálja, nemcsak képviselõként, hanem igényt, hogy a települési képviselõk 

számos funkcióban, tisztségben, önként eddigieknél jóval nehezebb ciklushoz, 
között õk az egyenlõk közt elsõk.

Több mint 20 feladataihoz, tevékenységéhez sok-sok vállalt és ráosztott feladataival. Kívánom, hogy polgármestereink, helyi 
éve a település választott önkormány- idõt, türelmet és sikert!képviselõink a jövõben is jó egészséggel, 

Vincze Nikolettzati képviselõje Beszkid János. 

1 + 1 %
Az összevont adóalap után személyi jövedelemadót fizetõ magánszemélyek minden évben rendelkezhetnek adójuk 1 + 1 

százalékáról. Az egyik 1 százalékos összeget egyházak vagy kiemelt költségvetési elõirányzatok számára lehet felajánlani, 

míg a másik 1 százalékos összeget a civil szervezetek javára. Ne feledkezzen el rendelkezni Ön sem adójának 1 + 1 %-áról!

Magyar Katolikus Egyház (Technikai szám: 0011)

Kiemelt költségvetési elõirányzat "Nemzeti Tehetség Program feladatai" (Technikai szám: 1823)

20 éve a település képviselõje…Ft nyert az egyesület melybõl a polgárõr Idén is az elõzõ évek gyakorlatának 
iroda bõvítését, ruházat és technikai megfelelõen márciusban tartottuk meg évi 
felszerelés vásárlását célozta meg a közgyûlésünket. Erre a napra nagyobb volt 

20 éves a Rimóci polgárõrség.a készülõdés, hiszen    5. Péterné Kiss Zsuzsanna 
5.Polgárõr Egyesület  Ötödik napirendi pont: Hozzá- . Igaz, kisebb   6. Percze Gábor 

szólások. Vass Miklós, az NMPSZ elnöke kihagyással. Már az elõzõ számban is írtuk,   7. Vaspál Tibor
méltatta az egyesület 20 éves fennállását és hogy szervezetünk 2006-ban alakult újjá.   8. Vágvölgyiné Kiss Mária
felhívta a vezetõség figyelmét, hogy Két tagunk van, aki 20 éve a kezdetektõl   9. Vincze Attila 
pályázati úton nyerhetõ támogatás a kapott tagja, mégpedig Vincze Barna és Bada 10. Vincze Roland
autó üzemeltetésére. Beszkid Andor Barna. Sajnos most betegség és egyéb Gratulálunk nekik!
polgármester a megnyert LEADER elfoglaltság miatt nem tudtak részt venni a Májusban országos környezetvédelmi 
pályázattal kapcsolatban kiemelte az közgyûlésen. Itt az újság hasábjain akcióban vettünk részt a KOBAK 
együttmûködés fontosságát az önkormány-keresztül is gratulálunk nekik és bízunk Egyesülettel közösen, majd a PET palackok 
zat és az egyesület között. A településen benne, hogy a következõ 20 esztendõben összegyûjtésében is segítettek a polgár-
kiépített kamerarendszernek köszönhetõen polgárõrként is a falut szolgálják. õrök. Az „Egy iskola egy polgárõr” 
könnyebb a rendõrségnek felderíteni az Vendégként részt vett Vass Miklós mozgalom sikeres mûködése érdekében 
elkövetett bûncselekményeket. Vágvölgyi NMPSZ elnöke, Lázár István NMPSZ iskolai rendezvényeket biztosítottak a 
Géza a helyi polgárõrség fontos szerepérõl elnök helyettes, Szabó Endre NMPSZ tagok és a tavasz folyamán kerülnek 
valamint a közös szolgálatellátásról szécsényi kirendeltség vezetõje. A megrendezésre a KRESZ, bûnmegelõzési 
beszélt. szécsényi rendõrkapitányság részérõl pedig és drogprevenciós programok. Tavaly 

Végül Péter Zsolt RPE elnök megkö-Vágvölgyi Géza százados, Kovács Béla árvízvédelmi feladatokba is bekapcsolód-
szönte a támogatást a helyi önkormány-fõtörzsõrmester, Szõke Tibor fõtörzs- tunk egy alkalommal hat fõ segített a 
zatnak, a rendõrségnek, a civil szervezetek-õrmester, Kuris Zoltán fõtörzsõrmester, põsténypusztai belvíz elleni védekezésben. 
nek, NMPSZ-nek. Ezzel zárult a be-körzeti megbízottak. Nyáron az edelényi árvízkárosult gyerekek 
számoló. Az ülés 14 órakor kezdõdött. Napirendi ellátásában is besegítettünk. A szolgálati 

Ezek után a finom pörkölt, a házilag pontok szerint haladva történt a beszámoló tapasztalatok és a lakosság által észlelt 
készített sós és édes sütemények elfogyasz-megtartása. problémák továbbítása az önkormányzat és 

1. tása után estig tartó kötetlen beszélgetés  Elsõ napirendi pont: A 2010-es pénz- a jegyzõ felé zökkenõmentesen zajlott, 
vette kezdetét. ügyi beszámoló. Ebben elhangzott, hogy az melyben nagy segítséget jelentett a két 

egyesület fõ bevételi forrása a pályázatokon településõr is. Az OPSZ által elõírt éves U.i.: Megkell említenünk még azt, amit 
elnyert támogatások. 2009-es évi képzést és vizsgát az egyesület tagjai az elõzõekben még nem közöltünk. A 2008-
maradvány 49.250 Ft. 2010. évben NCA teljesítették, valamint itt kell megjegyezni as évi adó 1%-ból befolyt összeget (34.267 
mûködési pályázat 218.000 Ft. Az OPSZ azt is, hogy az egyesület mûködése Ft) mûködésre és üzemanyag vásárlásra 
támogatás az év során 300.000 Ft, hozzájárult ahhoz, hogy a bûncselek- fordítottuk, valamint együttmûködési 
tagdíjbefizetések 96.000 Ft, SZJA 1% közel mények száma továbbra is csökkent az megállapodás szerint az iskolát, az óvodát 
84.000 Ft. A támogatásokat az egyesület elõzõ évekhez képest. és a sportkört támogattuk. A 2009-es évi 
meghatározott célokra adóvevõk, ruházat, 3. Harmadik napirendi pont: A fegyelmi 1%-ból befolyt összeget (66.637 Ft) 
mûködési költségekre fordította. Év végi helyzet. Egy fõ kizárására került sor, öt fõ szolgálatellátáshoz szükséges eszközökre, 
pénz maradvány készpénzben 18.935 Ft. kilépését kérte, két új tag érkezésével a üzemanyag-vásárlásra, valamint a cél 
Bankszámlán 117.563 Ft. A pénzügyi jelenlegi létszám 47 fõ. szerinti környezetvédelmi akcióhoz szük-
bizottság tagjai a könyvelést ellenõrizték és 4. Negyedik napirendi pont: Birtokba séges kellékekre (kesztyûk, zsákok), 
rendben találták. vehettük az NMPSZ által adományozott továbbá - megállapodás szerint - az óvoda 

2. Második napirendi pont: A szolgálat- skoda octavia személygépkocsit. A és az iskola támogatására fordítottuk.  Az 
ellátás ismertetése. A szolgálatok 2010-ben jármûvet a vezetõség által kijelölt szemé- összegbõl tesztlapokat, oktatási anyagokat 
a következõk szerint alakultak: összesen lyek használhatják. Segítséget jelent az is sikerült beszereznünk.
617 alkalom 2497 óra. Itt a kiemelkedõen egyesület által biztosított rendezvé-nyeken, Idén is kérjük, hogy lehetõség szerint,  
sok szolgálatot ellátó polgárõrök díjazás- felvezetõ jármûként, útzárnál. Induló és adója 1%-át adományozzák a Rimóci 
ban részesültek. már megnyert pályázatokról is beszámol- Polgárõr Egyesületnek.

1. Beszkid Erzsébet hatunk. A 2011-es NCA mûködési pályázat Adószám: 18642902-1-122. Golyán József beadásra került. A 2009-ben beadott 
Köszönjük!3. Kissné Dudok Gabriella LEADER pályázatról pedig megérkezett az 

4. Laczkó Tamás  Vágvölgyiné Kiss Máriaelfogadó határozat. A pályázaton 2.300.000 

Polgárõr hírek
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Jótékonysági Bál - Rimóci Ifjúsági Egyesület - 2011
Mirõl fogod írni a szakdolgozatodat? Tervezed, hogy a folyamatosan dolgozok, ezért nem gond számomra, ha nem 
jövõben mélyebben is foglalkozol a választott témával? ez lesz a biztos befutó. Jelenleg a Betegápoló Irgalmas 
- Magyaron Kolozsvári Grandpierre Emil regény- Rendnél dolgozom, de pár évig azért mindenképp szeretnék 
poétikájával fogok foglalkozni, a HTK-n pedig „A a választott szakmámban dolgozni.
szépirodalom a katekézis szolgálatában” cím mentén Hol szeretnél dolgozni, vannak már tervek, lehetõségek?
szeretnék haladni, de mivel egyik sem lefutott ügy, még nem - Budapesten szeretnék elhelyezkedni, de addig, amíg nincs 
tudom megmondani, lesz-e folytatása, ha elkészülnek. meg a diplomám, nem keresek helyet, mert elégedett vagyok 
Milyen a diákélet a karon? a jelenlegi helyzetemmel, és ha már megvan a diplomám, 
- Mind a két karon pezsgõ diákéletrõl lehet beszélni, de utána is (a tapasztalatok alapján) fél év a keresési idõ. Azért 
mivel már nincsenek órás tanegységeim sem Piliscsabán, valljuk meg: az oktatáson belül csak nyáron és félévkor 
sem a HTK-n, ezért én már inkább a barátaimmal és keresnek embereket, így azért kötöttebbek a lehetõségeim, 
csoporttársaimmal egyénileg szervezek programot. mint más ágazatban lennének.
Maga a város és az iskola hogy tetszik? Szeretsz ott lenni? Rimóc vagy környéke szóba jöhet munkahelyként?
- Öt évig Piliscsabán éltem, aztán 2010 nyarán beköltöztem - Egyelõre még nem merült fel bennem, de bármi 
Pestre. Régi álmom vált valóra, mert Piliscsabát nem igazán elõfordulhat.
szerettem. Bár egy kellemes légkörû diákfalu, sok 
hátrányom származott belõle, korán kellett kelnem, hogy Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, megosztot-
beérjek reggel Pestre, a munkába. tad tapasztalataidat. A Rimóci Újság szerkesztõi 
Hogy érzed, lesz jövõd ezzel a végzettséggel? nevében kívánok további eredményes éveket!
- Bizakodom, de ha ezen a vonalon nem tudok 

Mócsány Georginaelhelyezkedni, akkor máson. Az egyetem második félévétõl 

Március 8-án, a Közösségi Házban udvarias fogadtatással Nõnap
vezették elõ az általuk adott mûsort. Hallhattunk verset 

Idén éppen 100 éves a Nõnap, 1911-ben ünnepelték meg Bárány Árpád elõadásában, éneket Varga Bálinttól, 

elõször Európában. Magyarországon kicsit késõbb, 1914- muzsikaszót Sokcsevits Lászlótól és Csemer Zoltántól, 

ben tartották meg az elsõ Nõnapot. Mindezek elõzménye köszöntõ szavakat Beszkid Andortól. A mûsor vidámabb 

egy 1857-es megmozdulás volt, amikor március 8-án részében mindenki szerepet kapott, a nõ egy napját 

New Yorkban textilipari munkásnõk tódultak az utcákra, mutatták be vicces, énekes-táncos módon. Még a 

magasabb fizetést és jobb munkahelyi körülményeket „Virágot” (Virág Lászlót) is átadták volna, de mivel 

követelve. Az ENSZ 1977-ben vette fel világnapjai közé gondolták, hogy úgysem tudna az a sok nõ megosztozni 

március 8-át, mint a Nemzetközi Nõnapot. rajta, inkább cserepes virágokat kaptunk ajándékba. Cserébe 

Naptár nem jelöli, nem „ünnepnap”, mégis az emberek mi is kedveskedtünk számukra egy kis meglepetéssel.

többsége tud róla és jó esetben meg is tartja. Hála Kovács Norbert kedves pohárköszöntõje után fogyasz-

Istennek, Rimóc nkorm nyzata a jó esetek közé tartozik. tottunk a kínált süteményekbõl és üdítõkbõl. Sokan 

Idén volt elõször alkalmam részt venni azon a nõnapi vettünk részt az ünnepségen, de azt hiszem, mondhatom 

ünnepségen, amelyet a helyi önkormányzat és azt, hogy mindenki mosollyal az arcán és örömmel a 

intézményeinek lelkes férfi dolgozói szerveztek meg szívében indult haza.

kolléganõik köszöntésére. Vártam ezt a napot, kíváncsi Ezúton is köszönjük az önkormányzat és intézményei 

voltam és már elõre is boldog és hálás azért, amit kapunk. férfiainak, hogy idén is gondoltak ránk és ennek ilyen 

Nem kellett csalódnom. kedves módon hangot is adtak! Isten tartsa meg jó 

Polgármester úr köszöntõjébõl idézve, õk azok a szokásukat, hogy ez a „hagyománnyá vált” ünnepség az 

„kihalófélben lévõ” férfiak, akik nem mennek el szó elkövetkezõ években se vesszen feledésbe!
Mócsány Georginanélkül emellett a nap mellett, sõt.

ö á

Az idei Jótékonysági Bált a Rimóci Ifjúsági Egyesület az est folyamán dolgozó büféseknek a munkát, a 
szervezte. A csapat rengeteg munkát, energiát és idõt áldozott, polgárõrségnek pedig a szolgálatot.
hogy a bál jól sikerüljön. A rengeteg pozitív és a nem-kapott Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult, 
negatív visszajelzések megnyugtatóan és elismerõen hatottak hogy az est eredményesen és jól végzõdjön.
az egyesület aktív tagjaira. Engedjék meg nekünk, hogy egy kis A fiatalok számára sokat jelent ez a bál, ennek a bálnak az 
szöveges összefoglalóval számoljunk be az eseményrõl. eredménye. Tudjuk, többen voltak, akik azt hitték, úgysem 
A bál szervezését már a tavalyi bálon kitûztük célunknak, és már sikerül a bált megfelelõen megszerveznünk. Reméljük, 
októbertõl elkezdtük a tervezgetést. December végére mostantól õk is több bizalommal tekintenek egyesületünkre, 
hivatalossá vált, hogy mi szervezhetjük. Januártól minden hiszen - a visszajelzések alapján mondhatjuk - egy kimagasló 
vasárnap megbeszélést tartottunk, és lassan körvonalazódott a rendezvényt tudtunk összehozni. Reméljük, hogy miután a 
konkrét feladatok szétosztása, a báli mûsor, a vacsora, a bevételt céljaink elérésére fordítjuk majd, a létrejövõ új 
meglepetések és minden egyes elem a helyére került. klubhelyiséget egyesületünk tagjai, és a település minden 
Februárban az egyesület  aktív, szervezõ tagjai tánctanár fiatalja szeretné magáénak érezni.
ismerõsünk vezetésével egy rock'n roll tánckoreográfiát A számszerû adatok elõtt azonban szeretnénk leírni azt is, ami 
kezdtünk tanulni, és egy vidám színdarab megvalósításán egy kicsit megkeserítette a munka gyümölcsét. A település 
kezdtünk el dolgozni. A megbeszélések és állandó szervezni vezetõségétõl nagyobb fokú részvételt vártunk volna, ahogy a 
valók mellett ez szintén rengeteg idõ-áldozatot kívánt a rimóci fiataloktól is, különös tekintettel az egyesület tagjaira, 
tagoktól, az utolsó hetekben szinte minden estére jutott akik bár elvileg 47-en vannak, mégis a bálon fele ennyien, ha 
program. Örültünk, hogy mindkét produkcióban olyan fiatalok részt vettek, és még ettõl is kevesebben vállaltak részt a 
is részt vettek, akik nem az egyesület tagjai, sõt többen nem is szervezésben, a tulajdonképpeni munkában. Reméljük késõbb 
rimóciak voltak. nem így állnak majd hozzá az olyan rendezvényekhez és 
A szervezés következõ szakaszában elkezdtük a támogatók lehetõségekhez, amikben az õ kívánságaikat, igényeiket 
felkeresését. 40-50 levelet küldtünk szét, amiben a különbözõ próbáljuk meg kielégíteni. Itt szeretnénk még megjegyezni, hogy 
cégek, szervezetek, intézmények támogatását kértük, a tombola a sok adakozó mellett sajnos voltak településünkön olyanok, akik 
nyeremények gyûjtését pedig fõleg személyesen végeztük. a támogatást kérõ, tulajdonképpen társadalmi munkát végzõ 
Megrendeltünk és leszerveztünk minden szükséges eszközt, és egyesületi tagokat kiabálva küldték el, miszerint a fiataloknak 
lassan a jegyek is fogyni kezdtek. A bál hetének elején még nem jár segítség. Gondoljuk, nekik nem fontos a fiatalság, akár a 
tartottunk attól, hogy nem lesz elég vendég, de a hétvégére úgy gyerekük, vagy ha igen, akkor az nem fontos, hogy valaha rendes 
alakult, hogy plusz asztalt kellett vinnünk a Sportcsarnokba. közösségbe járjon. Más magyarázatot nem tudunk erre.
A bált megelõzõ pénteki és szombati napot nagyrészt a És most jöjjenek a számok:
sportcsarnokban töltöttük. Az önkormányzati dolgozók A bálra belépõt 147-en vásároltak, így ebbõl 441.000 Ft 
segítségével berendeztük a termet, a tanárok ezalatt a díszítést bevételünk származik, pénzbeli támogatásként összesen 93.000 
készítették el. Terítettünk, pakoltunk, összehordtuk a Ft-ot kaptunk, tombolabevételünk 190.000 Ft lett, így a bál 
tombolaajándékokat, és vártuk, hogy elkezdõdjön az este. összbevétele a büfével együtt 761.000 Ft.
19.00-tól volt vendégvárás, idõvel szép számmal érkeztek a Kiadásaink közül leginkább a zenekar, a vacsora hozzávalói, a 
vendégek, és mindenki helyet foglalt a 190 fõre terített tombola-fõdíj, a nyomtatási és irodai költségek kiemelkedõek, 
asztaloknál. A bál megnyitása után mindenki jóízûen ezek összesen 416.000 Ft-ot jelentenek.
fogyasztotta az óvoda által elkészített brassói pecsenyét, majd A Jótékonysági Bál megmaradó összes bevétele tehát 
vidáman nézte meg a báli mûsort, melyre nyugodtan mondhatjuk, 345.000 Ft!
hogy lehengerlõre sikerült. Ezután vette kezdetét a bál, melyen Köszönjük a Rimóci Ifjúsági Egyesület nevében a szervezõk: 
mindenki kedvére táncolhatott, és sokan látogatták meg a büfét is. Bablena Ferenc, Mócsány Georgina, Vincze Ágota, Molnár 
Éjfélkor megkezdõdött a tombolasorsolás, ami a közbeiktatott Ákos, Vincze Zsolt, Percze Gábor, Percze Attila, Herceg Zsanett, 
meglepetés mûsorral együtt másfél órásra nyúlt, viszont Bablena Piroska, Horváth István, Pogány Károly, Kiss Róbert, 
mindenki szívesen várta ki a végét, hiszen három fõdíjat is Jusztin Bianka, Nagy Petra, Kanyó Evelin, Barátosi Attila, 
kisorsoltunk. A zenekar ezután egészen fél ötig húzta a nótát, Bablena Attila, Vincze Szandra, Burik László, Bari Enikõ, 
ami után a tagokra már csak a takarítás és a pakolás várt. Lehoczki Béla, Kanyó Adrienn.
Az összefoglalónk után szeretnénk köszönetet mondani. 
Elsõsorban természetesen az önkormányzatnak, hogy annyi év 
után még mindig támogatja a jótékonysági bál ötletét, és 
megszervezését is. Köszönjük minden egyesületi tagnak és 
fiatalnak, aki bármilyen módon kivette részét a szervezésbõl. 
Köszönjük azoknak az embernek, akik jegyet vásároltak. 
Köszönjük a fellépõknek, hogy emelték az est színvonalát. 
Köszönjük a pénzbeli támogatóknak, hogy megkönnyítették 
számunkra a bál anyagi oldalának rendezését. Köszönjük a 
tombolaajándékokat felajánlóknak, hogy a tombola nagy 
sikerét elõremozdították. Köszönjük azoknak, akik tombolát 
vásároltak, hogy összesen 1900 darab tombola vételével a 
bevételünket 190.000 Ft-tal növelték. Köszönjük az Szent 
István Általános Iskola tanárainak a nagyon szép díszítést, a 
Nyulacska Óvoda konyhájának a finom vacsora elkészítését, a 
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes asszonyainak a süteményt, a 
Szociális Bolt dolgozóinak a beszerzésben nyújtott segítséget, A rengeteg tombolafelajánlás és a fõdíj, az LCD HD TV
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Az ifjúság rongylábú táncosai a tánctanárral A meglepetés mûsor nagyon vidámra sikeredett

Sokan ropták hajnalig

HELYI FIATALJAINK - IX. RÉSZ

A rimóci, felsõoktatásban tanuló fiatalokról szóló sorozat jelenlegi részében  az elõzõhöz hasonlóan  szintén egy oktatási pályára 
készülõ fiatalt, Golopi Nikolettet kerestem meg. Niki egy viszonylag gyakori szak, a magyar mellett egy ritkábbat, a hittanári 
vonalat választotta. Ritkán van itthon, de a Rimóci Újság hasábjain keresztül most megismerhetjük tanulmányait, terveit.

ugyanazzal a szobatárssal, akivel a mai Hol tanulsz, milyen szakon, milyen 
napig jó kapcsolatot ápolok és a képzésben?
kollégium is nagy segítség volt a - A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
beilleszkedésben. Összességében itt is a magyar - hittanár szakos hallgatója 
kezdeti egy-két hónap volt szokatlan, vagyok.
meg hogy magamnak kellett fõzni meg A hit gyakorlása, a hittan mindig is 
beosztani a pénzem, mert Anyukám közel állt hozzád, de miért válasz-
nem fõzött minden nap és nem láttam a tottad hivatásodnak?
családom. De aztán ebbe is belerázódott - A családi, katolikus neveltetés és 
az ember. Magas színvonalú egyetemen légkör, illetve érdeklõdés miatt. Akik 
tanulok, ezért nem könnyû.gyakorolják otthon a hitüket, azok 

biztos emlékeznek rá, hogy 14-15 éves Te még a régebbi, osztatlan képzés-
koromtól az egyetem második évéig ben tanulsz. Mi a véleményed a 
igen aktív közösség-építõként segítet- Bolognai rendszerrõl?

- Én az osztatlan, magyar szakon tem az otthoniak munkáját. A mai napig 
egyetemi, a hittanár szakon pedig igyekszem legalább a nyaranta 
fõiskolai diplomával fogok rendelkez-megrendezett Játszóháznál otthon lenni 
ni, amikor végzek. Habár nekem csak a és segédkezni, mivel egyrészt lelkileg 
bölcsész képzés átszervezésére volt építõnek tartom, másrészt számomra 
rálátásom, az új rendszer bevezetését az nem volt kérdés, hogy milyen vonalon 
akkori liberális oktatási rendszer nagy tanuljak tovább.
bukásaként eredményezem. A máshol A hittan mellett miért pont a 
már megbukott rendszer tudatos magyart választottad?

átvétele katasztrófa volt, még inkább ellehetetlenítik a - A magyar és az irodalom világ életemben a szívem csücske 
fiatalokat. Az én képzésem még a teljes skálát tartalmazta a volt. A nagyszüleim és szüleim mindig zavartak aludni, ha 
pedagógia és magyar részen is, de az utánunk jövõk nagy észrevették, hogy hajnali három vagy négy órakor nem 
hátránnyal kell, hogy számoljanak.alszom, mert olvastam. A pedagógiai rész szintén evidencia 

volt, mivel jól éreztem magam a gyerekek és a szervezõ Melyek voltak a nehezebb tantárgyaid?
társaim körében, és reményeim szerint Õk is jó szívvel - A nyelvészeti tárgyak, ezen belül pedig a leíró nyelvészet. 
emlékeznek rám az együtt töltött idõszak folytán. Jól érzem Egyszerûen: mikor szétszedem a szavakat és megmondom, 
magam a katedrán és a diákokkal is kompromisszumra tudok mikbõl, hogyan épül fel, hasonlóan a mondatszerkezetek 
jutni nagyobb engedékenység nélkül. Erre úgy gondolom, felépítéséhez.
születni kell, de nyilván - ha már több éves rutinom lesz - Melyek voltak a könnyebb, vagy kedvesebb tárgyaid?
idõvel ez a nézetem változhat. - A filozófia, teodícea (istentan), illetve az irodalmi tárgyaim. 
Milyen más pályák jöhettek még szóba, mikor választani A nyelvtörténeti szemináriumok, mikor nyelvemlékeket 
kellett? olvastunk és megtanultuk, hogy a szavak és a hangok hogyan 
- A pszichológia volt a másik szak, amit elsõként bejelöltem, fejlõdtek az évszázadok folyamán. A pedagógián pedig 
és CSAK tanári témák jöhettek szóba, vagy más, az minden tárgy a szívem csücske volt. Igazi kihívás volt 
emberekhez közelebbi, szociális tevékenységek. Minek után minden egyes órára a felkészülés. 
az emberi lényt Isten legnagyszerûbb alkotásának érzem, 

Gyakorlatra kellett mennetek? Te hol voltál?
mindig igyekeztem róluk minél többet megtudni.

- Igen, hittanból már voltam Sipeken és otthon tanítani és órát 
Középiskolás éveid alatt milyen tudást, tapasztalatot 

látogatni (hospitálni). A hiányzó óraszámomat itt, tudtál szerezni, ami megkönnyítette a dolgodat a 
Budapesten fogom befejezni. A magyaros tanításaim pedig felsõoktatásban?
egy kijelölt oktatási intézményben lesznek.- A Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskolában 
A szakok képzése mennyire épít a gyakorlatra?általános közgazdasági szakirányon végeztem. A tudás 
- A magyar irodalom és nyelvészet nyilván elméleti mellett számomra igen jó mérce volt arra, hogy felmérjem, 
stúdiumokat tartalmaz, ám a pedagógia jórészt gyakorlatra milyen tudásbeli hátrányaim voltak, ezeket leküzdjem és 
épül. A Hittudományi karon (HTK) egyenlõ arányban van, célorientált legyek. Megtanultam felmérni, mibe mennyi 
de itt is a pedagógiai tanegységeknél súlyosabb a gyakorlat.energiát kell belefektetni, így az egyetemen tudtam, mit 
Vannak a képzés során tanulmányutak, versenyek? hogyan kell tanulni, milyen hiányosságokat kell 
- A magyaron lett volna lehetõségem tanulmányútra menni, bepótolnom.
de sem Szlovákia, sem Románia nem vonzott, így inkább Milyen volt az elsõ év az egyetemen?

- Nagy szerencsém volt, hogy Jusztin Peti is ott tanult, így a maradtam itthon. Versenyen nem vettem részt, mivel engem 
inkább az oktatási rész érdekel, ami megfelelõ gyakorlati idõ kezdeti adminisztratív dolgokban elég hamar kiismertem 

magam, segített a Neptun kezelésében. A kollégiumom is után lehet csak számottevõ. Inkább az életbeli dolgokra 
nagyon jó választás volt, ugyanott laktam öt éven keresztül koncentráltam és fogok is a jövõben.

- Urus Attila - X Autósbolt (Szécsény, piros házak)A Jótékonysági Bál támogatói:
- Dr. Verbói Klára - Mezõgazdasági Bolt (Szécsény, piros 
- Kürtösiné Nagy Ágnes   házak)- Rimóc Község Önkormányzata

- Szent István Általános Iskola, - id. Bablena Ferenc - Rákóczi tterem (Szécsény)
  Óvoda és Könyvtár - Mócsány József - Andi Virágüzlet (Szécsény)
- Nyulacska Óvoda - Kanyó Balázs - Vár Center (Szécsény)
- Rimóci Hagyományõrzõ Együttes - Nógrád Megyei Önkormányzat - Banett Bolt (Szécsény)
- Rimóc Községért Alapítvány   Közgyûlésének Hivatala - Becsó Zsolt - Papírbolt (Szécsény, Bevásárló Udvar)
- Szociális Bolt dolgozói   (Salgótarján) - Horgászbolt - Golyán László (Szécsény)
- Rimóci Sport Egyesület - Hollókõért Közalapítvány - Diszamé Méter- és Rövidáru 
- Gondozási Központ - Palóc Coop Zrt. - Halmosi György   Divatszabóság (Szécsény)
- Rimóci Mûvészeti Oktatásért Alapítvány   (Szécsény) - P3 Kft. (Szécsény, sarki papírbolt)- Rimóci KOBAK Egyesület - ÉRV Zrt. - Máté Csaba

- Szécsény Kistérség Ifjúságáért és - Rimóc Polgárõr Egyesület - Dr. Nagy Andor orsz ggy l si k pvisel
  Sportjáért Egyesület - Hasznosi Márk- Hajni Vegyesbolt - Stayer László
- Varga Anikó (Szécsény, gimnáziummal - Dodo Büfé - Litkei Pékség - Vincze István
  szembeni virágbolt)- Vadász Büfé - Csépe és Társai Italnagyker (Szécsény)
- Z-HORV Kft.- Pusztavár Kft. - Percze Vencel - CBA 48-as bolt - Szép Bertalan  
- HELL Rally Team - Percze Nándor- FAERK Bt.   (Szécsény)
- Lagedo Kft. (Szécsény)- Kiskert kocsma - Balázs Bertalanné - Hanna Karina Üzletház (Szécsény)
- Choki-Bo Kft. (Balassagyarmat)- Virág Lászlóné - Gazdabolt (Szécsény)
- Szirakúza Kft. (Gödöllõ)- Percze Zsuzsanna - Kínai üzlet (Szécsény, Rákóczi út 85.)
- Techno-Trade - Pálfi Diána- DIAGONÁL ÉPKER Kft. - Szabó Vilmos - Gesztenyéskert Vendéglõ (Szécsény)
- Krisztina 2007 Kft.- VINEX Kft. - Kerek Perec Pékség (Szécsény)

- Szent Miklós Fiókgyógyszertár - T&T Italnagyker (Salgótarján)- Palóc Népmûvészeti HISZ. (Szécsény)
- Pajka Trans Kft. - Central-Trans Bt. (Ózd)- Kézmûvesház - Smelkó István 
- Beszkid Andor - Eger Illatszer  (Szécsény)

É

á û é é õ
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
Szülõkkel együtt munkadélután keretében készítettük el Jubileumi bál

a királyi koronákat. A fiúknak szükséges palástot a dajkák - 

Ági és Csilla néni - varrták.
10. alkalommal került megrendezésre a jótékonysági  A bálunkat Beszkid Andor polgármester úr nyitotta 

farsangi bálunk. Nem titkoltuk a célt, adakozásra szerettük meg. Majd a táncteret „királyfik” és „királylányok” töltötték 
volna invitálni a szülõket, rokonokat, ismerõsöket. Az év be. A szünetben a büfében nagy volt a forgalom, de a 
folyamán az óvodában ez az egyetlen alkalom, amikor a konyhai dolgozók állták a bálozók rohamát. Nagy sikert 
szülõknek lehetõségük van arra, hogy a gyermekük aratott a zsákbamacska, ahol is hatalmas zsákból plüss 
intézményét támogassák. (A rimóci óvodáztatás a szülõkre figurák közül lehetett választani.
semmilyen anyagi terhet nem ró, a személyes higiéniai Rövid pihenõ után a gyerekek tetszõleges jelmezt 
eszközökhöz sem kér hozzájárulást). ölthettek és így folytatódott a mulatság.  Óvodánk jelképe a 

Bevételre számítottunk a belépõjegyek árából, a „fehér nyuszi” minden gyermeket táncba hívott.
zsákbamacskából, a büfében vásárolt finomságokból, és a Tetõfokára ért a hangulat, amikor is a vonatozás 
külön felajánlott támogatásokból. Az így összegyûlt elkezdõdött és a vendégek közül sokan bekapcsolódtak.
pénzbõl évrõl-évre elõre kitûzött elképzelést valósítunk  A végére jól elfáradtunk, de megérte, hiszen a befolyt 
meg. Az idei ötletünk egy közlekedési pálya létrehozása az összeg 133.000 forint lett. Az én feladatom, hogy ebbõl a 
óvoda udvarán. Az óvónénikkel már hetekkel elõtte pénzbõl a gyermekek játékát még változatosabbá téve 
megbeszéltük, hogy milyen arculatot szánunk a bál létrehozzam a közlekedési pályát.
jellegének. A választás ez évben királyi udvar szimbo- Köszönöm mindazoknak, akik a szervezésben és a 
lizálása volt. Ehhez gyûjtöttünk zenét, terveztünk lebonyolításban a segítségünkre voltak.
kellékeket, koreográfiát alakítottunk ki. Molnár Lászlóné

néhány fiú is lányruhát öltött. A 4. osztályosok télûzõ, Alsósok farsangja
gúnyolódó versikékkel nevettették meg a közönséget, 
amelynek tagjai mindegyik mûsorszámot tapssal jutalmazták.A farsang a bálozás, a mulatozás, a vidámság ideje.

A mûsorok után a gyerekek felszabadultan táncoltak, Iskolánk alsó tagozatos tanulói is tudták ezt, hiszen már 
ettek, ittak, hiszen a büfében lévõ áruk gyorsan fogytak.nagyon várták, s még ennél is jobban készültek március 8-ára, a mi 

farsangi délutánunkra. Az elõtte lévõ hét napjai készülõdéssel, Nagy tetszése volt a farsangi fánknak és a tortának. Az 
próbákkal teltek. Ezeknek meg is volt az eredménye. ízletes fánkot az óvoda konyhásai készítették a gyerekek 

számára. Köszönjük szépen!Mind a 4 osztály színvonalas, ötletes és mulatságos 
mûsorral készült, amit nagy-nagy izgalommal adtak elõ a A torta a gyerkõcök jutalma volt a jó szereplésért.
gyerekek a szépen feldíszített sportcsarnokban. Az 1. Nagy izgalommal várták a gyerekek a tombolahúzást, ahol 
osztályosok a cirkusz világát jelenítették meg. A 2. osztályosok persze mindenki nyerni szeretett volna. Nem kell elkeseredni 
Alakoskodó állatok címmel állatok bõrébe bújva verseltek. annak sem, aki nem nyert, hiszen jövõre ugyanitt ismét 
Leánykérés volt a címe a 3. osztályosok elõadásának, ahol még farsangolunk egyet!                               Kuruczné Rados Beatrix

mi nyereményünk kb. 16.500 Ft. Ezt a pénzt - mivel „Egy csepp a tengerben” osztálykirándulásra lehet fordítani - mi is az év végi 
kirándulásnál fogjuk felhasználni.

Köszönetet érdemel minden kisdiák és természetesen a Iskolánk alsós tanulói is csatlakoztak a Reál Osztálykassza 
kedves szülõk, akik napról-napra hozták a feliratokat. A faluban is pályázatához, aminek keretében 15.000.000 Ft-ot osztottak szét 
nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, még olyanok is, akiknek azon osztályok között, akik gyûjtötték és a megadott határidõik 
gyermeke már nem alsós vagy már nem is iskolás.100-as kötegekben feladták a Reál termékeken található 

Köszönjük mindenki segítségét!„Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft..." feliratokat. 
A Reál osztálykassza program folytatódik. Ismételten lehet Tanulóink szolgalmasan hozták a feliratokat, így a gyûjtés 

gyûjteni a faliratokat. Ezúton is kérjük, akik ilyen emblémával eredménye 920 darab lett. Sajnos hiába gyûjtöttünk össze ennyit, 
ellátott termékeket vásárolnak, küldjék el az iskolába vagy dobják kevés pénzt nyertünk, mivel rajtunk kívül, közel 1900 osztály 
majd be a Szociális Boltban kihelyezett gyûjtõládába.indult ezen a pályázaton a tavalyi 214 osztályhoz képest. Így az 
Köszönjük segítõ támogatásukat!         Vinczéné Percze Gizellaidei pályázaton egy kivágott felirat nem egészen 18 Ft-ot ért, s a 

Figyelem!
Iskolánkban folytatódik a papírgyûjtés. Az összegyûjtött papírokat mindkét iskolaépületbe be lehet hozni. Minden 
mennyiségben szívesen fogadunk, mert az ilyen gazdasági helyzet mellett iskolánknak minden fillérre szüksége van. 
Köszönjük mindenki segítségét!
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A Kobak Egyesület férfi tagjai egy kis mûsorral, virággal, nõnapi tortával és egy vacsorával köszöntötték a szervezet nõ tagjait. 
Ezúton is köszönjük nekik odafigyelésüket és a sok-sok vidám percet.

Szemétszedés
2011. március 14-én a képen látható kis csapat indult útnak, hogy a 
nemzeti ünnep elõtt megtisztítsa az utcákat. Mivel nem voltunk 
sokan, nem jutottunk el mindenhová, de így is több zsák szemét 
gyûlt össze. A résztvevõket az egyesület irodájában 
zsíroskenyérrel és lilahagymával vártuk, amely az utolsó 
morzsáig elfogyott.  Köszönjük mindenkinek, hogy 
szabadidejébõl 2 órát áldozott településünk tisztaságáért. A 
legkisebbeknek, Balázs Andrisnak (3 éves), Balázs Dorkának (5 
éves) és Beszkid Mátyásnak (11 éves) külön is köszönjük a kitartást.
NCA pályázat
Az Egyesület az idén is pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil 
Alap pályázati kiírására, hogy csökkentse mûködési kiadásait.
Támogatások
Az óvodai farsangi bált közel 5.000 Ft-tal, míg a fiatalok által 
szervezett jótékonysági bált 2 db 2.500 Ft értékû tombolaajándék 
felajánlással segítettük.

KOBAK HÍREKKobakos nõnap
ISKOLAI HÍREK

Iskolánk is csatlakozott a felhíváshoz:Nógrádi Kincsestár
öt 4. osztályos

- Petrovics Anna2011. március 4-én iskolánk harmadikos és ötödikes 
- Ulviczki Petratanulói mûvészetterápiás foglalkozáson vettek részt. A 
- Bablena Blankaprogram a „Nógrádi Kincsestár” TÁMOP-os projekt része, 
- Laczkó Martincélja az olvasás népszerûsítése a roma fiatalok körében.
- Laczkó DominikA foglalkozás tematikája: visszatekintés a cigányság 

egy 2. osztályoseredetére, gyökereire, életmódjára, mûvészetére. A 
- Molnár Balázsgyerekek játékos feladatok segítségével ismerhették meg a 

és négy 3. osztályoscigányság meséit, hiedelmeit, babonáit, szokásaikat, 
kézmûves mesterségeiket. - Bablena Dorina

- Laczkó MátéA roma irodalom és képzõmûvészet kiemelkedõ alakjai 
munkásságának bemutatása is részét képezte a - Balogh Adrián
foglalkozásnak. Choli Daróczi József versei és Balázs János - Czerovszki Bence
festõ képei még közelebb hozták a gyerekekhez a cigányság tanuló és családja készítette el az olvasónaplót, mely 
életét, gondolkodását, érzésvilágát. Bosnyák Viktória írónõ A sirály a király? és Elek, merre 

A könyvbemutatón a roma mûvészet kiemelkedõ keresselek? mûveinek és Janikovszky Éva: Ha én felnõtt volnék 
képviselõinek mûveivel és olyan kiadványokkal találkoztak címû írásainak, valamint a Geronimo Stilton könyvsorozat 
az 5. osztályos tanulóink, amelyekbõl többek között köteteinek ismeretére épült.
megismerhetõek a cigányság meséi, hitvilága. Kívánok a pályázó családoknak sok sikert!

Befejezésül a gyerekek a foglakozáson szerzett Kiss Józsefné
igazgatóélményeik alapján rajzokat készítettek.

Köszönjük a foglalkozás vezetõinek, Szalai Dórának és 
Gyetvai Lilla Juliannának, hogy munkájukkal segítették az Rendhagyó irodalom óra a 3. osztályban
olvasás népszerûsítését.

Oláh Katalin 5.o. of. A „Nógrádi Kincsestár” szervezésében 2011. március 4-
én az alsó tagozat 3. Osztályában ,,Olvasást népszerûsítõ 

2011. március 15.
programsorozat roma fiataloknak” címmel két bemutató 
magyar órát tartott a Megyei Könyvtár két dolgozója Szalai Évrõl-évre megünnepeljük az 1848-49 forradalom és 
Dóra és Gyetvai Lilla Julianna. A gyerekek izgatottan várták, szabadságharc évfordulóját, amely ezúttal a 163-dik.
hogy mi is történik majd.A posta elõtti téren összegyûlt ünneplõ közönséget 

A bemutatkozás játékos keretek között történt. Lilla néni Bablena Attila köszöntötte szép versével. Polgármester úr 
kis kabaláját dobta a gyerekeknek. Mikor megkapták a kis beszédében kemény szavakkal idézte föl a reformkor 
Süsüt, elmondták nevüket és azt, hogy mit is szeretnek követelését az egyenlõ közteherviselést. A máig égetõ 
szabadidejükben a legjobban csinálni.probléma is idõszerûvé teszi ezt az ünnepet, melyet olyan 

Ezután az osztályban bemutatták - projektor segítsé-sokan akartak kisajátítani saját céljaikra.
gével - a cigányok eredetét, õshazáját és vándorlását. A Az általános iskola diákjai megpróbálták közelebb hozni 
gyerekek érdeklõdve figyelték a vetített képeket.a több mint másfél évszázada történt eseményeket.

Majd a cigánymesterségeket ismerhették meg. Így A kicsinyek megélhetõ élményeiket adták elõ, a 
tudták meg, hogy régen vályogvetõként, üstfoltozóként, nagyobbak a történelmi kor megidézésével, a levonható 
medvetáncoltatóként, muzsikusként, kovácsként, fafaragó-tanulságok elmondásával igyekeztek felhívni a figyelmet 
ként, lókupecként és jövendõmondóként keresték a pénzt a arra, hogy magyarok vagyunk és erre büszkék lehetünk, - 
romák. Hogy a mesterségeket jobban megjegyezzék, kell, hogy legyünk..!
memóriajátékot is játszottak. Végül párokban elmutogatták Beszkid József - A költõ visszatér - címû dallal, énekelve és 
egy-egy mesterség jellemzõ jegyeit, amit az osztálytársak trombitajátékkal lelkesített; a koszorúzó szervezetek pedig 
igen ügyesen fel is ismertek.felékesítették Petõfi szobrát az emlékezés virágaival. A 

Ezután egy történetet ismerhettek meg Katarina Taikon nemzet és a falu zászlaja fogta közre a szobrot az óvodások 
Katica címû mûvébõl. A történetet megértették a gyerekek, apró zászlócskáival és kokárdáival feldíszített út pedig 
amit azzal bizonyítottak, hogy a szöveg tartalmából feltett jelképezte az egymásba fogódzó nemzedékek egybe-
kérdésekre pontosan válaszoltak.tartozását.

A második órán csoportmunkában az õsi cigánymester-Sokcsevits László

ségeket rajzolták le. Minden csoport maga választotta ki, 
hogy melyikrõl szeretne képet készíteni. Így jelenítették meg Családi olvasónapló - pályázat
a fafaragók, a muzsikusok és a lókupecek életét.

A Balassai Bálint Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési A gyerekek a két hangulatos órán jól érezték magukat. 
Intézet a ,,Családi olvasás éve” - az IFLA 2010. június 1. és Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy az elkövetkezõ 
2011. március 31. közötti idõszakra hirdette meg  világszerte napokban beszélgetések alkalmával felidéztek egy-egy 
a Nemzeti Olvasás Évét - alkalmából családi olvasónapló  eseményt.
pályázatot hirdetett. A pályázaton 2-4. osztályos tanulók és 

Kissné Dudok Gabriellacsaládjuk vehettek részt.

nyilatkozat kérhetõ Beszkid Jánosnénál. Az egyesület neve: Kérjük, támogassa adója 1 %-val tevékenységünket!
Rimóci Kobak Egyesület, adószáma: 18642139-1-12.2008-ban 66.108 Ft adó 1%-ot ajánlottak fel nekünk 
Köszönjük minden támogatónknak, hogy hozzájárul támogatóink, amelybõl mûködésre 19.832 Ft-ot 
szervezetünk mûködéséhez, tevékenységéhez!fordítottunk (bankköltség), cél szerinti tevékenységünkre 

19.113 Ft-ot (tisztítószerek, szemeteszsák), míg 27.163 Ft- Március 15.
ot tartalékolt az Egyesület. Nemzeti ünnepünkön az Egyesület is elhelyezte a 
2009-ben 27.533 Ft-ot ajánlottak fel szervezetünknek az megemlékezés koszorúját a Petõfi szobornál. Szervezetünk 
adózók. nevében koszorúzott: Virág Lászlóné, Virág László, Vincze 
Kérjük, az idén se feledkezzenek meg rólunk! Rendelkezõ Ágota.                                                                  Vincze Nikolett

Postaládánkból: Köszönet...
Több nõtársam nevében megköszönöm nekünk, olvasóknak a falu híreit. Mindig kiolvasom az 

Beszkid Jánosnak a Rimóci Újság címoldalán újságot, mert sok minden történik egy hónap alatt. Ez az 
megjelent nõnapi cikkét. Nem volt könnyû újság úgy jó, ahogy van.
feladat ennyi szép gondolatot átgondolni, Az újságból értesültem, hogy a Polgárõrségnek 48 tagja 
leírni. Ilyen és ehhez hasonló gondolatai csak van, nagyon örülök neki, hogy kis falunkat óvják, védik a 
annak vannak, aki a mindennapokban, a gonosztól. Bizonyára, mióta õk õrködnek, az utcában 

hétköznapokon is tiszteli a nõket. A nõnapi cikkben jól mifelénk olyan csend van sokszor éjjelente, hogy még a 
illesztette és finoman fogalmazta a gondolatait úgy, hogy a kutyusok se ugatnak. Köszönjük, hogy megértük ezt is, 
kedves férfitársai meg ne sértõdjenek az újság olvasása hiszen olyan reménytelennek tûnt ez pár évvel ezelõtt. 

Szokás mondani, „örülj a pillanatnak, mert elmúlik”. Örülni közben. Sokfélét lehet olvasni a nõkrõl március elején, de én 

kell, de még nem dõlhetünk hátra. Ha szükség lesz rá, még ez idáig nem olvastam szebbet. Megpróbálom a 

szívesen támogatom a Polgárõrséget. Jó egészséget, kitartást szavakat megkeresni, de alig találok rá szót. De szívem 

a munkájukhoz!szerint, ha már kigondoltam, leírom. Olyan a címoldal, mint 

Kívánom minden kedves rimóci lakosnak, hogy legyen egy mezei színes virágcsokor, amit szelíden átszõtt a pacsirta 

mindig egy jó gondolata, szava a másik emberhez, mert vidám hangja és ettõl még szebb lett a csokor.

akkor van már baj, amikor nincs mit mondani a Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a 

felebarátunknak!                                  Tisztelettel: Árva FerencnéRimóci Újság nõi és férfi szerkesztõinek, hogy mindig leírják 
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IDÕSEK NAPJA 2011. KÉPEKBEN

Mindenki kiváncsian várta a napot Jó volt az idõseknek újra látni egymást

Kukorgó táncegyüttes ,,Rimóci Bözsi és Rimóci Mari’’

Rimóci Rezesbanda Felfalui Vadrózsa Nyugdíjas Klub

A baráti beszélgetések délutánja is ez a pár óra Az ebédet is mindenki dicsérte

Rimóci Hagyományõrzõ Együttes Hidas játék

Köszönetnyilvánítás Aztán megjött a „Rimóci Bözsi és Mari”. A Marinak igencsak 
fájhatott a lába, mert bottal sántikált. Miközben a két asszony 2011. március 6. Ez egy emlékezetes nap volt számomra. 
nagyon „meghányta” a falu dolgát, nem is csoda, hogy bele sántult Most kaptam elõször meghívót a szépkorúak rendezvényére. Úgy 
szegény. Szép, ízes beszédmodorukkal nagyon megkacagtatták a éreztem, most már én is fiatal öregasszony vagyok. Nagyon jól 
közönséget. „Lehúzták” a Sas kabarét is.éreztem magam ezen az eseménydús, hangulatos vasárnap 

A nagy nevettetés után megkezdõdött az uzsonna feltálalása délután. Elsõként Beszkid József trombitaszólóját, majd Juhász 
(bundás csirkemell rizzsel és párolt zöldségekkel, káposztás-Enikõ elõadásában hallhattunk egy szép verset. Ezt követõen 
lepény), melyet az Idõsek Klubja dolgozói készítettek el. A nagyon megható volt a polgármester úr szívélyes köszöntõje. 
képviselõ-testületi tagok is segítettek felszolgálni. El kell, hogy Szinte az arcából, a hangjából sugárzott a szeretet. Megnyitója 
mondjam, nagy szeretettel fogadtak minket és nagyon kedvesek után meleg szeretettel és egy szép, fehér virágcsokorral köszöntött 
voltak. Talán még a kaja is jobban esett így.egy 92 éves idõs nénit, özv. Rigó Istvánnét, aki ott volt köztünk. E 

Zárásul pedig a színpompás népviseletbe öltözött Rimóci szavakkal: „Isten éltesse Terus néni, erõben, egészségben!” Sokak 
Hagyományõrzõ Együttes következett, a Rezesbandával karöltve, szemébõl kicsordultak az örömkönnyek. Jó érzés volt ezt látni. Én 
akik gyönyörû népdalcsokrokat adtak elõ. Sikerükkel nagy-nagy magam is kívánok neki továbbra is erõt, egészséget Isten áldásával.
vastapsot kaptak. Mikor a Rezesbanda ráfújja, még a fájós lábak is Ezt követõen nagyon tetszett Vincze Barna elõadásában az 
táncra perdülnek. Továbra is sok sikert kívánok nekik!„Egy rózsaszál szebben beszél” címû dal. Gratulálok neki! Õt 

Szeretném megköszönni mindenkinek a fáradtságát és a követte a Felfalui Vadrózsa Nyugdíjas Klub, amelynek tagjai 
kedvességét, a polgármester úrnak, a képviselõ-testületi nagyon szépen énekeltek. Különösen tetszett a nyugdíjas 
tagoknak, az Idõsek Klubja dolgozóinak a sok finomságot, a búcsúztató, a végén pedig a rimóci vasaltszoknyás dal. Ezt 
felszolgálóknak a kedvességüket, a fellépõknek és mindenkinek, követõen a Kukorgós néptánccsoport következett. Nagyon 
hogy ilyen szép rendezvényt biztosítottak nekünk, idõseknek. aranyosak voltak. Öröm volt õket nézni. Csak így tovább 
Búcsúzásként a dolgozók még megleptek bennünket egy kis gyerekek! Ne hagyjuk, hogy hagyományaink elvesszenek! 
ajándék csomaggal is. Hálás köszönet mindenkinek mindenért! Köszönet a betanítójuknak.
Végül, de nem utolsó sorban a jó Istennek, hogy megélhettük, Nagyon szép volt Beszkid Józsi elõadásában az idõsebb 
hogy mindketten itt lehettünk a férjemmel együtt!emberek megjelenítése az „Öreg ember vagyok már én, õsz a 

Tisztelettel: Mócsány Bélánéhajam szála.” címû dallal.

Községünkben 247 fõ 70 éven felüli ember él. Ebbõl 70 éven felüli: 186 fõ. Nõ:119 Idõsek napja Férfi:67.   80 éven felüli: 55 fõ.  Nõ: 39 Férfi:16.    90 éven felüli:  6 fõ. Nõ:5 Férfi:1
Tizedik alkalommal szerveztük és rendeztük meg az idõsek napját 2011. 

március 6-án. Hetekkel ezelõtt 247 fõ 70 éven felüli embernek személyesen 
vittük el a meghívót az ünnepségre. Sokan mondták, hogy „nagyon szívesen 
elmegyek, ha elvisztek és haza is hoztok”. Megpróbáltuk hát az õ kérésüket is 
teljesíteni és kisbusszal elhozni õket erre a napra. 35 idõst tudtunk a busszal 
beszállítani, míg sokakat a családjuk hozott el az idõsek napjára.

Ezen a napon még az idõ is nekünk kedvezett, verõfényes tavaszi 
délutánon gyülekeztünk a sportcsarnokban. Összesen 125 idõs ember tisztelt 
meg a jelenlétével minket. Már régóta szervezzük az idõsek napját, de még 
ennyi idõs, mint most, soha nem jött el. Öröm volt nézni, ahogy megteltek az 
asztalok a vendégekkel. A mûsorról részletesen Mócsány Béláné Mari néni 
írásából olvashatunk. Ezúton szeretnénk megköszönni minden idõs embernek, 
hogy elfogadta meghívásunkat és megtisztelt jelenlétével. Jó volt nézni az 
örömüket, mosolyukat az arcukon. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk 
megköszönni minden fellépõnek, hogy színesítették mûsorukkal a délutánt, 
valamint köszönjük az önkormányzat képviselõ-testületének, hogy biztosította 
számunkra a rendezvény lebonyolításához szükséges anyagi feltételeket.

Pásztor Antalné és Vincze Tiborné Hagyomány már az ajándékosztás is az Idõsek Napján
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