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HERENCSÉNYI PALÓC BÚCSÚ
3  5   Gyalogzarándoklat Herencsénybe

Autóbusz indul a varsányi véradásra az 

általános iskola szécsényi úti épülete elõl

Jelentkezési határidõ a
IV. Plébániai Játszóházas Napokra

NYILVÁNOSSÁG NAPJA
JÁTSZÓHÁZAS NAPOK

FALUNAP

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
Állandó munkatársak: Beszkid Andor, Beszkid János, Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné,

Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, 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 hírdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

,,Kézikaszát-kombájnt vet Július ért gabonákra; lánycsöcsû almán élj, jércehuson-levesen.
Cséplõgép pora mar? Balatonban tomporod áztasd; üdvözlõ lapot írj, antedatálva föladd.’’

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott,

és áldott legyen a kéz, mely felnevelt.

Legyen áldott eddigi utad,

és áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,

hogy másoknak is fénye lehess.

Legyen áldott a Nap sugara,

és melegítse fel szívedet.

Hogy lehess meleget osztó forrás,

a szeretetedre szomjazóknak,

és legyen áldott támasz karod,

a segítségedre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,

minden hozzád fordulónak.

Legyen áldást hozó kezed,

azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,

légy vigasz a szenvedõknek.

Légy te áldott találkozás,

minden téged keresõnek.

Legyen áldott immár,

minden hibád, bûnöd, vétked.

Hiszen aki megbocsátja,

végtelenül szeret téged.

Õrizzen hát ez az áldás,

fájdalomban, szenvedésben.

Örömödben, bánatodban,

bûnök közti kísértésben.

Õrizze meg tisztaságod,

õrizze meg kedvességed.

Õrizzen meg Önmagadnak,

és a Téged szeretõknek.
(Ismeretlen szerzõ)

Csanádi Imre: Kalendárium - Szent Jakab hava

„Nincsen itt semmi más, csak szeretni kell dolgozni, tanulni, vidámnak lenni s 
építeni!... Amit más meg tud tanulni, azt a magyar is tudja!... A magyar 
jobban tudja! Mert ennél nincsen serényebb, munkásabb és hasznavehetõbb 
nép a világon!... Nincs itten semmi baj ebben az országban: csak a 
politika…”

(Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig)

Mártírok napja

Június 16. hivatalosan az 

1956-os forradalom mártír-

jainak a napja. 1958. június 

16.-án végezték ki Nagy 

Imrét, majd dróttal össze-

kötözve és arccal lefelé 

temették el a 301-es parcella 

egyik gödrébe, Borbíró 

Piroska álnév alatt. Még a 80-

as évek közepén is lovas 

rendõrök pásztázták e 

területet, de az évtized végén már más szelek fújtak. 1989. június 16.-án 

megrendezték a nemzeti gyász és megemlékezés napját. Rehabilitálták és 

újra temették Nagy Imrét, Gimes Miklóst, Lossonczy Gézát, Maléter Pált, 

Szilágyi Józsefet és a névtelen mártírt jelképezõ koporsót. Ezzel a tettével 

a diktatúra nem csak õket rehabilitálta, hanem az egész 56-os forradalmat. 

Megnyitva a lehetõséget egy szebb jövõ felé. Sajnos mi húsz év után is csak 

vakon botorkálunk ezen az úton. Mikor növünk már fel mártírjainkhoz?

Egy '89-ben elhangzott szónok szavaival fejezném be írásom: „Valójában 

akkor, '56 vette el tõlünk, mai fiataloktól, a jövõnket az MSZMP. Ezért a 

hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkezõ 

húsz vagy ki tudja, hány évünk is ott fekszik… Ha hiszünk a magunk erejében, 

képesek vagyunk véget vetni a kommunista diktatúrának.” 

Én hiszek saját erõnkben, ezért gondolom mi is véget tudunk vetni e politikai 

fertõnek, ami a jelen helyzetet mutatja. Ezért hát, adjon az Isten szebb 

jövõt!                                                                                          Vincze Attila

Nagy Imre, Gimes Miklós, Lossonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi 
József és a névtelen mártír koporsója a budapesti Hõsök terén.

Az ifjúsági bajnokság végeredménye

1. SBTC 34 29 1 4 202-40 87
2. Szécsény 34 27 4 3 177-41 85
3. Romhány 34 25 2 7 158-67 77
4. Kisbágyon 34 24 3 7 204-61 75
5. Karancslapujtõ34 23 5 6 130-56 74
6. Nagybátony 34 19 8 7   85-50 65
7. Berkenye 34 20 3 11 135-70 63
8. Pásztó 34 20 2 12 146-67 62
9. Kisterenye 34 16 1 17 112-112 45

10. Palotás 34 14 3 17 101-83 45
11. Szügy 34 14 2 18 148-132 44
12. Rimóc 34 14 4 16 105-92 42
13. Mátranovák 34 9 4 21  74-146 31
14. Cered 34 13 3 18 109-122 21
15. Karancsberény 34 6 1 27   81-194 19
16. Tar 34 4 2 28   79-246 13
17. Héhalom 34 3 1 30   41-240 10
18. Buják 34 1 1 32   32-303   3

Álló sor: Gyetvai István, Vincze Barna, Oláh Tibor, Mócsány Roland, Jusztin Bálint,
Rádi Balázs, Komár Gábor, Jusztin Gábor, Puruczki Flórián,  Csizmadia Ádám, Beszkid Andor 
Gugoló sor: Percze Zoltán, Kuris Péter, Árva Róbert, Márton Dávid, Bangó Alex, 
Laczkó Zsolt, Vincze Benjámin, Bangó Norbert.
A képrõl hiányzik: Bangó Rómeó, Hodúr Tibor, Bablena Csaba

1.Szécsény 16 16 0 0 134 - 9 48
2.Romhány 16 12 2 2 84 - 22 38
3.Rimóc 16   9 3 4 57 - 24 30
4.Rétság 16   9 1 6 68 - 40 28
5.Szügy 16   8 0 8 78 - 44 24

6. Héhalom 16 7 0   9 52 - 72 21
7. Buják 16 3 0 13 22 - 87   9
8. Palotás 16 3 0 13 18 - 111   9
9. Berkenye 16 2 0 14 20 - 124   6

A serdülõ bajnokság végeredménye

Köszönet azoknak a szülõknek, akik segítettek az utazás lebonyolításában!

Megyei serdülõ bajnokság
Harmadik helyen végeztek serdülõink a bajnokság nyugati csoportjában!

16. forduló Rimóc - Palotás 3-0 
A palotási csapat nem érkezett meg a mérkõzésre, ezért fél óra várakozás után a 
bíró a rimóciaknak ítélte a 3 pontot.

17. forduló: Héhalom - Rimóc 1-2 (0-0)
Rimóc: Oláh K. - Percze R., Mócsány R., Molnár D. (Csizmadia B.), Oláh N. - Szép 
M. (Szeles L.), Oláh Á., Király Á., Pásztor B. - Rácz J., Kormány R.,  Gól: Király (2)
A mérkõzés hajrájában 1-0-s hátrányból sikerült megfordítani a mérkõzést. S ezzel a 
gyõzelemmel megszereztük a 3. helyezést.          18. forduló: Rimóc szabadnapos

Megjegyzés: Ceredtõl 21, Rimóctól, Kisterenyétõl 4 - 4, az SBTC-tõl, Tartól és a 
Bujáktól 1 - 1 pont levonva.

A bajnokság végeredménye

1. Szécsény 32 27 3 2 106-32 84
2. Berkenye 32 24 4 4 103-29 76
3. Palotás 32 22 5 5 105-44 71
4. Romhány 32 19 1 12  84-53 58
5. Karancslapujtõ 32 18 4 10  64-46 58
6. Szügy 32 16 5 11  79-63 53
7. Héhalom 32 15 7 10  65-44 52
8. Nagybátony 32 16 2 14  82-72 50
9. Karancsberény32 14 6 12  67-69 48

10. Mátranovák 32 14 2 16  83-88 44
11. Rimóc 32 12 8 12  77-57 44
12. Pásztó 32 12 4 16  57-56 40
13. SBTC 32 9 7 16  47-66 34
14. Cered 32 9 1 22 68-132 27
15. Tar 32 7 3 22 57-110 23
16. Kisterenye 32 4 3 25 38-108 15
17. Buják 32 1 1 30 37-150   3
18. Kisbágyon  visszalépett

Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Jusztin G., Hodúr - Bangó N., Komár, Árva, 
Laczkó (Bablena) - Vincze (Bangó A.), Márton   Játékos-edzõ: Komár Gábor 
Gól: Balogh, Kelecsényi (11-esbõl), Babcsán, ill. Vincze.     Sárga: Jusztin G., 
Hodúr, Komár, Bangó N.            Jók: az egész csapat, ill. Kuris, Árva, Vincze
Közepes színvonalú mérkõzésen a helyzeteit jobban értékesítõ csapat nyerte a 
szomszéd várak rangadóját.
Kovács Imre: Gratulálok mindkét együttes egész éves teljesítményéhez! 
Véleményem szerint az a csapat, amelyik két pofon után a padlóról felállva 
zsinórban 25 veretlen mérkõzést tud produkálni és ezeken 71 pontot szerez, 
legalábbis nem érdemtelenül ér fel a csúcsra és szerez bajnoki címet. Büszke 
vagyok a csapatomra!
Komár Gábor: Köszönöm a csapatnak, a vezetõknek, szurkolóknak és minden 
támogatónknak az egész éves munkát. Gratulálok a bajnokcsapat egész évi 
meggyõzõ teljesítményéhez!                                                                     Ifi: 9-3

Megye I. osztály
Berkenye legyõzésével felnõtt csapatunk megõrizte itthoni veretlenségét!

30. forduló: Szügy - Rimóc 3-1 (1-0)
Szügy, 150 nézõ, vezette: Baranyi Ákos (Szûcs Gy., Katona L.)
Szügy: Szathmári - Fábri, Szilágyi, Dombovári, Majoros (Kavas)  Pintér, Schuchmann, 
Koleszár (Szabó), Rácz - Hodászi, Kakuja (Puruczki) Edzõ: Pintér István
Rimóc: Oláh - Kuris, Mócsány, Rádi, Hodúr - Komár (Jusztin G.), Jusztin B., 
Laczkó, Bangó A. (Csizmadia) - Árva, Vincze  Játékos-edzõ: Komár Gábor     
Gól: Hodászi, Pintér (2) ill. Szatmári (öngól)  Sárga: Dombovári, Koleszár ill. 
Kuris, Mócsány, Komár      Piros: Oláh      Jók: az egész csapat, ill. Árva
A hazai csapat meggyõzõ játékának köszönhetõen megérdemelten szerezte meg 
a három pontot.
Pintér István: Szépen futballoztunk, ennek meglett az eredménye. Gratulálok a 
csapatnak!
Komár Gábor: A nagyobb játékerõt képviselõ hazai csapat megérdemelten nyert 
a „langyosan”futballozó csapatunk ellen.                                              Ifi: 6-6

31. forduló: Rimóc - Karancsberény 2-2 (2-1)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Dósa Árpád (Baranyi G., Mohácsi B.) 
Rimóc: Csizmadia - Mócsány, Rádi, Puruczki, Hodúr - Jusztin G. (Bangó A.), Jusztin 
B. (Bangó R.), Laczkó, Bangó N. - Márton, Vincze   Játékos-edzõ: Komár Gábor
Karancsberény: Sztrémi - Zsély L., Varga, Babka G., Torják - Szõke L., Zsély 
D., Szõke Sz., Kovács (Babka T.) Szõrös, Létrai Edzõ: Földi Attila Gól: Vincze, 
Szõke Sz. (öngól) ill. Szõke Sz., Varga. Sárga: Bangó A., Hodur, Mócsány, ill. Szõke 
Sz., Torják, Szõke L. Piros: Sztrémi Jók: Hodur, Csizmadia, Vincze ill. Zsély L.
A sok hiányzóval játszó hazai csapat 2-0-s hátrányból felállva igazságos 
döntetlent harcolt ki.
Komár Gábor: Gyenge színvonalú, de küzdelmes mérkõzésen igazságos döntetlen 
született úgy, hogy a mérkõzés végén a kezünkben volt a mérkõzés sorsa.
Földi Attila: Tragikus helyzetek, hozzáállásunk miatt végül örülhetünk az egy 
pontnak.                                                                                            Ifi: 10-0

32. forduló: SBTC - Rimóc 0-3 (0-1)
Salgótarján, tóstrandi sporttelep, 100 nézõ, vezette: Boda V. (Kovács T., Tóth J.)
SBTC: Lõrincz - Mákos, Bene, Juhász (Nagy Z.) Kruppa - Ráduly, Dániel, 
Chikán, Stark - Garai, Kornya          Edzõ: Almási Dénes
Rimóc: Oláh - Kuris, Hodúr, Komár, Puruczki - Árva, Jusztin B., Laczkó, 
Márton - Vincze (Bangó R.), Bangó A.   Játékos-edzõ: Komár Gábor      
Gól: Árva (3)    Sárga: Mákos     Jók: Ráduly, Dániel, Nagy Z. ill. az egész csapat
Közepes iramú mérkõzésen, kitûnõ játékvezetés mellett a rutinosabb vendégek a 
jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetõen megérdemelten szerezték meg a 
három pontot.
Almási Dénes: A mai napon remeklõ Árva Róbert és a 11-est hárító Oláh Tibor 
eldöntötte a mérkõzést.
Komár Gábor: Fegyelmezett, masszív játékkal elsõ idegenbeli gyõzelmünket arattuk 
úgy, hogy az ellenfél passzolgatott, Árva Robi meg rugdosta a gólokat.    Ifi: 6-1

33. forduló: Rimóc - Berkenye 1-0 (1-0)
Rimóc, 150 nézõ, vezette: Oláh Gergely (Gordos Árpád, Mohácsi Bernadett)
Rimóc: Oláh T.- Mócsány, Kuris, Rádi, Jusztin G.- Laczkó, Árva, Jusztin B., 
Bangó A. (Bangó N.) - Vincze (Puruczki), Márton.
Játékos edzõ: Komár Gábor
Berkenye: Koszta- Földvári, Hannus, Rottenbacher, Dombóvári (Schwarcz) - 
Zsibók, Hugyecz (Kabai), Nyikos (Dancsó), Bedõcs (Szabó) - Beálló, Koszti 
Játékos-edzõ: Füle Antal Gól: Laczkó. Sárga lap: Rottenbacher, Hannus, Zsibók,  
Jók: Oláh T. (a mezõny legjobbja, Laczkó, Rádi, Kuris P.)
Jó iramú küzdelmes mérkõzésen a hazaiak az elsõ félidõben szerzett góllal 
meglepték a vendégeket, akiknek semmi sem sikerült ezen a napon, ráadásul a 
11-es is elhibázták.
Komár Gábor: Nagyszerû küzdõszellemünknek és Oláh Tibi szenzációs 
bravúrjának köszönhetõen nagyszerû eredményt értünk el és megtartottuk a 
hazai veretlenségünket a tavasz folyamán.
Füle Antal: Ma 11 m-rõl sem tudtunk gólt szerezni, így megérdemelt hazai siker 
született.                                                                                                    Ifi 2-4

34. forduló: Szécsény - Rimóc 3-1 (1-1)
Szécsény, 300 nézõ, vezette: Babcsán Á. (Szücs Gy., Boda)
Szécsény: Tóth (Rónai) - Ordasi (Babcsán), Kmetti, Gráf (Végh), Miklián (Farkas) 
- Kelecsényi, ifj. Kovács I., Lászlók (Chikán), Gyimesi - Szegvári, Balogh
Játékos-edzõ: Kovács Imre
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gondolatok:
tovább száguldott az út, megingott, és pontosan a sírdomb elõtt esett térdre. 
A sír mögött két ember állt, és egy sírkövet tartottak a levegõben. Alighogy 
X. megjelent, a követ a földbe nyomták, és az úgy állt ott, mintha szilárdan 
oltalmazták volna. Az egyik bokorból nyomban elõlépett egy harmadik 

X. Y. álma I. ember, akin X. tüstént észrevette, hogy mûvész. Nadrág volt csak rajta, 
meg hanyagul begombolt ing, fején bársonysapka, kezében közönséges X. Y. a következõket álmodta:
ceruzát tartott, amivel már közeledtében figurákat rajzolt a levegõbe.Szép idõ volt, és X. sétálni akart egyet. Alig tett azonban két 

Ezzel a ceruzával rajzolni kezdett a sírkõre, a kõ nagyon magas volt, lépést, már a temetõbe ért. Voltak ott mesterkélt, girbe-gurbán 
meggörnyednie egyáltalán nem kellett, csak elõre dõlnie, ha nem akart kanyargó utak, de õ a sebes sodrású vízhez hasonló utcán siklott, 
rálépni a sír gyepére, amely elválasztotta a kõtõl. Lábujjhegyre állt tehát, egyensúlyát megõrzõ, lebegõ testtartásban. Már távolról szembetûnt 
és bal kezével a kõ lapjához támaszkodott. Különlegesen ügyes egy frissen hantolt sír. Meg akart állni elõtte. Ez a sírdomb szinte 
mesterkedéssel sikerült a közönséges ceruzával aranybetûket létrehoznia, csábította, úgy érezte, bármennyire siet is, nem érhet oda elég hamar. 
ezt írta: „Itt nyugszik…”. Minden egyes betû szépen, mélyen a kõbe vésve Néha azonban alig látta sírdombot, zászlók takarták el szeme elõl, 
rajzolódott ki és valamennyi tiszta aranyból volt. Amint a két szót leírta, lobogó vásznuk erõsen csapkodott, a zászlóvivõk nem voltak 
hátranézett X. Y.-ra. X. felajzottan várta a felirat folytatását, nem törõdött a láthatóak, olyan volt, mintha hatalmas örömrivalgás tombolna ott.
férfival, csak a követ bámulta.Miközben tekintetét a távolba szegezte, hirtelen meglátta 
Folytatása következik...közvetlenül az út mellett, szinte már maga mögött ugyanazt a 

Lõrik Sándorsírdombot. Gyorsan a fûbe ugrott. Mivel elrugaszkodó lába alatt 

Gólyahír:

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

Percze Péterné
1939-2009

Kovács Petra 2009. 05. 30.
Szülõk:

Kelecsényi Beáta és Kovács Béla

Megtárgyalta a testület a nagylóci megkeresést a Továbbra sincs körjegyzõ a Rimóc-Nagylóc 
körjegyzõség megszüntetése tárgyában, melyrõl fentebb Körjegyzõségben
önálló részben számoltam be.

Az önkormányzatok felhívására 2 pályázat érkezett a Jóváhagyták a képviselõk az alapító okiratok törvény 
körjegyzõi állásra. Egy Szécsényben és egy Bokor által kötelezõen elõírt módosítását, melyek a tevékenységek 
községben lakó állam- és jogtudományi doktori képesítésû új besorolására vonatkoztak. Képviselõi indítvány hangzott 
hölgy jelentkezett a felhívásra. Sajnálatos módon azonban el a magashegyi út végén lévõ közkút nem megfelelõ 
egyik pályázó sem felelt meg maradéktalanul a pályázati használata okán, annak megszüntetésére. 
felhívásnak. Mindkét jelentkezõ esetében ugyanazon feltétel A június 18-ai ülésen elsõ napirend keretében a 
esetében volt hiányosság, nevezetesen, egyiküknek sem volt Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat mûködésérõl szóló 
meg a törvény által megkövetelt 2 év közigazgatási beszámoló hangzott el Percze Balázsné részérõl, melyet több 
gyakorlat. Ez pedig, feltétele a körjegyzõ kinevezésének, hozzászólást követõen a testületi tagok egyhangúlag 
amely alól nincs felmentési lehetõség. Szintén törvényi elfogadtak.
elõírás, hogy amennyiben nincs érvényes pályázó, 30 napon Második napirendként a Vincze Nikolett által elõkészített 
belül újra meg kell hirdetni az állást. kedvezményes telefon elõfizetésérõl szóló szabályzat 

tervezetét tárgyalták a képviselõk. Néhány módosító és 
2009. december 31-ével megszûnik a pontosító javaslat beépítését követõen a szabályzatot a 

Rimóc-Nagylóc Körjegyzõség képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta. 
Az aktuális kérdések napirenden belül elsõként az 

Nagylóc Község Képviselõ-testülete állásfoglalását - 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására (a 

melyben a körjegyzõség közös megegyezéssel történõ 
közösségi ház bõvítésére) a KOBAK egyesület által beadott 

megszüntetését javasolja - megtárgyalta önkormányzatunk 
pályázat sikerességérõl szóló értesítést követõ teendõkrõl 

képviselõ-testülete is. A május 29-ei ülésen az indoklás 
esett szó. A testület döntött az engedélyes tervek 

nélküli javaslatot képviselõink elvetették. Ezt követõen a 
elkészítésének finanszírozásáról, hogy a második forduló 

nagylóci önkormányzat élt törvényes jogával, így év végével 
kiírására felkészülten álljunk.

kilép a kevesebb, mint két éve létrejött együttmûködésbõl.
A gyerekek nyári étkeztetésére benyújtott kérelmünket 

pozitívan bírálták el, így 60 gyermek 47 napnyi étkeztetését 
Egyetlen pályázó

tudjuk megoldani augusztus 31-ig.
Csupán egyetlen pályázó van a rimóci iskola igazgatói 

állására. A pályázat elbírálása az elõírásoknak megfelelõen Nyilvánosság napja
elkezdõdött. Sajnálattal kell megállapítani, hogy ez az 

Elsõ alkalommal rendezzük meg falunkban az un. egyetlen pályázó nem az iskolánk pedagógusa. Ennek a 
Nyilvánosság Napja” címû rendezvényt. Ezen az ténynek a hátterében nem kevés és komplikált okok 
önkormányzat és intézményein kívül részt vesznek, részt húzódhatnak meg. Mindenesetre elgondolkodtató tény, ami 
vehetnek a községben mûködõ civil szervezetek. A mellett nem lehet elmenni anélkül, hogy ne elemeznénk a 
rendezvény célja, hogy szélesebb körben és mélyebben helyzetet. A pályázat elbírálásának határideje július 11. A 
megismerjék az emberek az önkormányzat, annak munkakör 2009. augusztus 16.-ától tölthetõ be.
intézményei és a civilek településünkért végzett munkáját, 
eredményeiket, terveiket, felmerülõ gondjaikat, Az ülésterembõl
nehézségeiket. A rendezvényre a sportcsarnokban július 12-

május 29-ei  én délután 4 órakor kerül sor. Mindenkit szeretettel hívunk és A  ülésen a képviselõk meghatározták, hogy 
várunk! Jöjjön el, hogy közösen gondolkodjunk közös a különbözõ hazai forrásokra beadandó pályázatok milyen 
dolgainkról.fejlesztésekre irányuljanak. Így az alábbi célokra 

nyújtottunk be pályázatot:
- A leghátrányosabb kistérségeknek kiírt pályázati Pályázatokról

forrásból - LEKI - az iskola hunyadi úti épületének 
Nem nye r t  t ámoga t á s t  a z  Önkormányza t i  vizesblokkját kívánjuk felújítani és a tantermekbe kézmosási 

Minisztériumhoz benyújtott, a sportcsarnok padozat lehetõséget kialakítani. Ugyanezen forrásból kamerák 
felújítását, korszerûsítését célzó pályázatunk, pedig már elhelyezését is célul tûztük ki a településünk 
régen idõszerûvé lett ez a fejlesztés.biztonságosabbá tétele érdekében.

Hasonlóképpen nem járt sikerrel az iskola épületeinek - A területi kiegyenlítést szolgáló alapból - TEKI - a falu 
felújítására benyújtott pályázatunk, ezért ezt, szûkített központjában lévõ  a „szocitól” a Kiss Gyuri bácsi házukig 
tartalommal a hazai források LEKI keretére újra húzódó járdát tervezzük felújítani.
benyújtottuk, mert elengedhetetlen annak rendbetétele.- A települési úthálózatok korszerûsítésére elkülönített 

Jó hír, hogy hamarosan elkezdõdik a palóc fõkötõk keretbõl - TEUT - a Petõfi út felújítására kerülhet sor.
állandó kiállításának létesítése a Hunyadi út 5. sz. alatti - A céljellegû decentralizált keretbõl - CÉDE - vibrációs 
ingatlanon. Ez irányú pályázatunkat a Palóc Út Egyesület padkahengert kívánunk vásárolni, hogy a jövõben magunk 
tagjaként több taggal összefogva nyújtottuk be, melyet siker tudjuk a kátyúzásokat elvégezni, akár meleg aszfalttal is.
koronázott. A több mint 15 milliós fejlesztésre 95 %-os Mindezek megvalósítása természetesen a pályázatok 
támogatást ítéltek meg a döntéshozók.sikerességén múlik, tehát csak támogatással áll módunkban 

Beszkid Andor
valóra váltani a fent leírt fejlesztési elképzeléseinket.

Balázs Antal
1934-2009

Percze Vincéné
1934-2009

„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva, csendben elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tér két dolgos kezed.
Drága jó édesanyám Isten veled!’’

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága jó édesanyánk

PERCZE VINCÉNÉ
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára 

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

„Pihenj te drága szív,már megszûntél dobogni.
Szeretõ jóságod nem tudjuk   feledni,
Mert elfeledni Téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulnunk élni Nélküled.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

PERCZE PÉTERNÉ
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára 

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

AKÁC TÛZIFA 

ELADÓ!!!
314 500,-Ft/m  + fuvar

(5-6000 Ft), helyben (Rimóc).

Érdeklõdni:

Cseri Tibor Rimóc, Petõfi út 8.

Telefon: 06/20-985-16-09

A csend ünnepe

Naptárunkban létezik egy nap, amelyen minden évben 
a szokottnál csendesebben, de annál nagyobb tisztelettel 
adózunk azok emléke elõtt, akik vérüket ontották, életüket 
áldozták Magyarországért. Ez a nap a Magyar Hõsök 
Emléknapja. 

Ezen a napon országszerte megemlékezéseket tartanak, 
így tisztelegnek azok elõtt a magyar katonák elõtt, akik az 
Árpád-kortól kezdve az 1848-49-es szabadságharc, az elsõ és 
a második világháború, valamint az 1956-os forradalom 
idején keresztül egészen napjainkig megvédték az országot a 
külsõ ellenségtõl. A magyar nemzet pontosan ezért létezik 
még, mert voltak, akik nem féltették életüket és a haza 
érdekében bátrak voltak, amikor annak kellett lenniük.

Az 1917. évi VII. törvénycikk elrendelte, hogy minden 
község, város anyagi erejének megfelelõen táblán, 
emlékmûvön örökítse meg azok nevét, akik a Hazáért 
életüket áldozták. Már az elsõ világháború alatt 
megkezdték a hõsi emlékmûvek felállítását, amelyek - ha 
nem lettek lerombolva - még ma is láthatóak az országban. 

Községünk is évrõl-évre megemlékezik hõseirõl május 
utolsó vasárnapján. Ám ebben az esztendõben a rossz 
idõjárási körülmények miatt nem a téren, hanem a 
templomban tisztelegtünk emlékük fölött.

Mégis a Hõsök terén az emlékmûvet nemcsak ezen a 
napon láthatjuk virágba borulni. Az év minden napján 
elhelyezik az emlékezés virágait a hozzátartozók, egy-egy 
gyertya lángjának kíséretével. Hiszen - ahogy Shakespeare 
mondta:

„Az emlékezéshez nem emlék, 
hanem szeretet kell,
 és akit szeretünk,

azt nem feledjük el.’’
Juhász Enikõ

Helyreigazítás
Elõzõ lapszámunkban az elsõáldozók közül Szoldatics 

Milán nevét tévesen, Szoldatics Ádám néven jelentettük meg. 
Tõle a hozzátartozóktól és minden kedves olvasónktól 
ezúton is elnézést kérünk!                Rimóci Újság szerkesztõi

V

V
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A listát állító párt(ok)
neve

Összesen:

Kapott érvényes
szavazat

Rimóc 1. szavazóköre:
Általános Iskola, Szécsényi u. 4.

Rimóc 2. szavazóköre:
Polgármesteri Hiv., Madách tér 1.

Kapott érvényes 
szavazat

Kapott érvényes 
szavazat

% % %

FIDESZ-KDNP

SZDSZ

MCF ROMA Ö.

MUNKÁSPÁRT

MSZP

JOBBIK

LMP-HP

MDF

319

4

23

6

22

59

3

11

71,36

0,89

5,15

1,34

4,92

13,20

0,67

2,46

143

3

20

3

15

25

2

5

66,20

1,39

9,26

1,39

6,94

11,57

0,93

2,31

176

1

3

3

7

34

1

6

76,19

0,43

1,30

1,30

3,03

14,72

0,43

2,60

ÉRVÉNYTELEN SZAVAZATOK

LEADOTT SZAVAZATOK

VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA

0

216

794

4

235

624

4

451
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Folytatódott a társadalmi munka

Mint már elõzõ lapszámunkban is beszámoltunk 
róla, labdarúgó gyakorlópálya készül a Békástó 
környékén a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium támogatásával.
2009.május 30-án szombaton újra összegyûltünk, hogy a föld 
szétterítését folytassuk. A segítõket a Kobak Egyesület 
pizzákkal és frissítõkkel látta vendégül a munka után.
Sajnos jóval kevesebben voltunk, mint a múltkor, de a jó 
hangulat most sem maradt el.
Külön kiemelendõ, hogy két polgárõr (Vanyáné Erdélyi Márta 
és Vinczéné Balázs Erzsébet) az esti szolgálat után reggel már 
újra - szombat délelõtt is - a közért cselekedtek. Több olyan 
segítõ kéz is akadt, akiket az elsõ közös munka sem riasztott el, 
hisz újra eljöttek.
Reméljük, legközelebb már annyian leszünk, hogy a hátralévõ 

másfél földkupacot is sikerül szétteríteni. A szervezõk nevében ezúton is köszönetemet fejezném ki mindazoknak, akik részt vettek 
a meghirdetett társadalmi munkában, és ha csak kis mértékben is, de ezzel is hozzájárultak településünk fejlõdõséhez.
Várunk MINDENKIT legközelebb a meghirdetett idõpontban! Figyeljék felhívásunkat a tv-ben vagy a plakátokon!

Vincze Nikolett

Megérkezett az új falubusz

Újságunkban is többször számoltunk be róla, hogy az Európai 
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Rimóc Község Önkormányzata 
10.149.200 Ft támogatást nyert egy falubusz vásárlásához.

A közbeszerzési eljárás nyertese a veresegyházi Euro Rent a Car Hungary Kft. 
lett, akik az elõírt felszerelésekkel ellátott gépjármûre a legjobb ajánlatot adták. A 
17+1 fõs Fiat típusú gépjármû össz. bekerülési értéke 13.152.000 Ft. A támogatás 
és a vételár közötti különbözetet, ill. a vételár teljes megelõlegezését 
önkormányzatunk fejlesztési hitel felvételével tudta megoldani.

Az autóbusz 2009.május 29-én érkezett meg településünkre. A motor 160 
lóerõs, a tank 120 literes. Az ülések egymástól eltávolíthatók, dönthetõk. A 
kalaptartóba került beépítésre a klímacsatorna, az ülésenkénti egyedi világítás, a 
vészjelzõ gombja. A DVD lejátszó képernyõje a homlokfalban kapott helyet. Az 
autóbuszhoz önkormányzatunk vásárolt egy utánfutót is, hogy a nagyobb 
csomagok, egyéb felszerelések is szállíthatók legyenek. Az autóbusz több 
alkalommal is kipróbálásra került már. Szállította a serdülõ csapatot, kirándulókat 
hozott haza Esztergomból, az egyházmegyei találkozó helyszínére több 
fordulóban szállította a rimóci híveket, ministránsokat. A hagyományõrzõk egy 
csoportja szintén ezzel az autóbusszal utazott a gyöngyöspatai falunapra. A 
gépjármû igénybevételének lehetõségérõl a képviselõ-testület - a pályázat 
beadásához szükséges Szakmai Programnak megfelelõen - dönt majd, melyrõl 
természetesen az újságban is hírt adunk.                                       Vincze Nikolett

Beszkid Andor az Euro Rent a Car Hungary Kft. képviselõjétõl, 
Bayer Krisztiántól vehette át az új falubuszt

Benkó Péter:

A RIMÓCI GYÖNGYÖSBOKRÉTA-CSOPORT TÖRTÉNETE 1934. ÉS 1938. KÖZÖTT
5. rész - Az ,,újfajta féketõ’’

látom mindig. Azt a különleges fejet, amit szakembereket egyaránt. Dr. Fényes Riportjaim kapcsán minden beszélgetõ-
egyébként az örökké szájában füstölgõ Dezsõ, a Palóc Múzeum akkori igazgatója partnerem megemlítette azt a „pikáns - 
büdös kis pipával együtt meg kellene valószínûleg megfeddte Radványit a közölt vicces - érdekes” történetet, amikor a 
mintázni egy akkora darab kõbõl, mint maga történet miatt. Nem tudjuk, mi okból. Õ azzal Gyöngyösbokrétában táncoló lányok elsõ 
a városi színház... (Fele is megfelel. A szerk.) védekezett, hogy a történetet kicsit kifordítva fellépésük alkalmával kaptak egy-egy bugyit. 

közölték a lapban. Radványi válaszlevelét a Egy történet a sok közül:
„Amikor felvitték õket Pestre, felvitték õket a Nógrád Megyei Levéltárban õrzik:

„Rimóc 935. jan. 6-ánszínpadra, ott is megnézték õket, valami 
Mélyen tisztelt Igazgató Úr!zsûri-féleség, már nem tudom, minek 

Csak most jutok hozzá, hogy a rimóci szépek mondták, megnézte, hogy táncoltak, a 
bugyijai körül forgó szíves és kedves színpadon elpróbálták. Persze hozzáfogtak 
észrevételeire reflektáljak.forganyi. … S amikor forogtak, az egyik 
A „Bokrétások Lapja” hasábjain napvilágot kezük mindig itt volt, a szoknya tetején, fogta 
látott néhány sorom nem fedi a valóságot, a lány a szoknyáját, hogy ne látszódjon 
mivel az a pár sor a beküldött mókás annyira - magyarul - a feneke, ugye. És ott is, 
visszaemlékezéseimnek csupán egy amikor felmentek a színpadra, hát ugyanúgy 
kiragadott, egy kiragadott s kissé el is csinálták. Fogták õk a szoknyát az egyik 
ferdített töredéke.kezükkel, de mindjárt leállította az egyik 
Az egész bugyi-eset különben azért történt, valami fõnök-féleség. Odahívta mindjárt a 
mert Paulini urambátyám - nyilván - a rimóciak vezetõjét, Radványit. Azt mondta 
rendõrség közbelépésétõl tartott, lévén a neki, hogy szedje õket össze azonnal. Hogy 
színházaknál szigorú erkölcsrendészeti lehet az, hogy bugyi nélkül vannak?  Erre õ: 
szabályzat, mely többek közt holmi trikók és faluhelyen nem divat hogy bugyi legyen. 
bugyik viselését elõírják a szereplõknek. Senkinek. Nem csak a lányoknak, de 
Jómagam valósággal bosszankodtam senkinek nincsen. Rögtön elvitte õket 
ellene, mondván: Nem megígértem neked, valahova egy üzletbe, és az volt az elsõ 
hogy tiszta etnográfiát hozok fel? Mihelyt alkalom, hogy bugyit kaptak. Ezt ugye 
felbugyizzuk õket, abban a percben kampec nagyon nevettük sokáig, mert ugye, érdekes 
az etnográfiának. Az öreg úr azonban volt. Ott kapták a bugyit.” (J.E.1936.) 

Feljön, laposan mosolyog a bajusz alatt, 
ragaszkodott hozzá s úgy esett meg, hogy Aki még táncolt annakidején, így emlékezett 

amint karonfog és félrevon.
selyembugyik símultak az õsi szép vissza a történtekre:

- Baj van,  mondja.
combikákra. Szerény véleményem szerint - „Forgatott oszt bennünköt, akivel táncoltunk. 

- Ugyan mi?
ha szabad ezt nyilvánítanom - tisztára Hát ott a színpadon alabb ült a zenész, meg 

- Muszáj nekik bugyit! 
mindegy, hogy fekete-e a bugyi, vagy nem, még ültek ott. Csak ahogy mink táncoltunk, 

- ? -  ?
mert mindenféle bugyival agyon van az igazgató meg ott vót. Lent. Meglátta, hogy 

- Okvetlenül.
puffantva az õsiség, az eredetiség. A fekete a bugyogó nem mindenkin egyforma. Meg 

- De otthon sem viselnek effélét. Mondtam, 
meg még a színpadi célt sem jól szolgálja, nem is jó. Akkor férehítt, mikor vége vót az 

hogy tiszta etnográfiát hozok. S neked ez baj?
hiszen még az inspekciós rendõrtiszt is azt e lõadásnak, megfogta a kezemet:  

- Nem, nem, de hát mikor forognak, tudod... 
hinné, hogy az az elõsötétlõ feketeség a elmegyünk valahova. Aszonygya. Ide az 

hogy is mondjam... itt az elsõ öt sor ülés kicsit 
menyecske nem is „kis”, hanem „nagy árúházba. Szembe vót a nagy árúház, kettes 

mélyen van, és hirtelen megfeledkezik róla 
macskája…”sorba álltak utánam. Õ engem vezetett. Az 

mi a szigorú etnográfia és itt-ott majd 
Ez a „fekete macska” különben kitûnõ árúházba nagyon szép nyóc selyem 

felnevetnek, nem kedvelném és különösen 
kiszólás.bugyogót megvette. De mán akkor ide is 

mélyen van a zenekar... 
A rimóciak elbugyisodását azonban nem a adta, hogy majd az öltözõbe fel kell venni 

- Csupa irigység - tréfálkozom.
bokréta felbugyizásától kell féltenünk, mert mindenkinek egyformán. Hogy mindenkié 

De ö csak elõtornász egy gyûrött húsz-
ezek mikor hazaértek, szépen levetették, s egyforma legyen. 

pengõst.
õrzik a ládában a jövõ nyárig. Sokkal Bemegyünk az õtözõbe, gyün az igazgató 

- Végy nekik egy-egy bugyit valahol.
veszedelmesebb azonban, hogy néhány év be, [kérdezi] - szorít-e?

Mikor aztán egy közeli áruházban 
óta téli idõben felbukkantak, s egyre jobban A leginyek is ott átak, oszt tudták, hogy hol 

megvásároltam a nyolc drb. fényes 
szaporodnak a mindenféle színû (vörös, vótunk, meg mit vettek, hát ugye, még akkor 

táncnadrágot, visszamentem s felvittem 
sárga, zománcedény-kékségû) lehetetlen vót valami pardon, hogy a leginyeknek a 

szépeimet egy öltözõbe. (Hiába itt most én 
trityik és harisnya-szárak.bugyogóho semmi közök. Hát oszt 

vagyok az édesapjuk is, meg az édesanyjuk 
Ez aztán úgy hat az etnográfusra, mint bikára összehúztam a szemöldököm. Mondom, 

is.) Tréfásan közlöm velük, hogy most 
a vörös posztó. Szörnyû látvány a ragyogó micsoda? Hát ez az újabbik nagyféketõ. No, 

mindenki kap egy újfajta „fékötõt”.
fekete lakk-csizma fölött a zöld, vagy nem kellett oszt ezeknek, ugye, többet 

No, van kacagás, mikor ráeszmélnek, hogy 
vöröses trityiszár!!! Ezen pedig már nem amõre mentem, szorít-e az újabbik 

micsoda is az az újfajta „fékötõ”.
tudok segíteni, bármennyire kárhoztatom is. nagyféketõ?” (V.R.1914.)

Magyarázom aztán nagy szorgosan, hogy 
„hiteles” történetet ( Ú j a b b  b e s z e r z é s  e s e t é n  m a j d  A  maga Radványi Lajos, a 

miképpen kell a gummiját széjjelhúzni, meg 
megpróbálom a fekete klottnadrág rimóci csoport vezetõje küldte el a Bokrétások 

miegymás. Aztán kiosztom.
bevezetését.) Ezek volnának kedves soraira Lapja szerkesztõségébe, melyet aztán a lap 

Forgatják, kuncognak, míg végre az egyik 
- engedelmével - szerény reflexióim. […]1934. decemberi számában közöltek:

huncutszemû piroscsizmás a szemembe 
Boldogabb és áldásokban bõvelkedõ új évet 

hunyorít:
Az újfajta „féketõ” kívánok, vagyok õszinte nagyrabecsüléssel:„

- De igazgató úr, melyik ennek az eleje, meg 
Radványi Lajos”Rimócról emlékeztetnek:

a hátulja?
A Városi színház kivilágított színpadán 

Azt a kacagást, csak úgy dûltek egymásra. A közölt képet Radványi Lászlótól kaptam. E vagyunk. Éppen elrendezem a „karéjt" s 
De aztán csak megtalálták elejét is, hátulját is. kép alapján is beláthatjuk, hogy egy kezdjük a próbát.

Radványi Lajos, Rimóc” színházban, ahol a nézõtér mélyebben Paulini Béla persze lent gubbaszt a sötét 
Tehát Paulini Béla, a Gyöngyösbokréta helyezkedik el, tényleg szükséges volt a nézõtéren. Ahogy az elsõ táncos jelenetünk 
Mozgalom vezetõje ajándékozta a bugyik beszerzése… véget ér - sarkantyús legényeim ugyancsak 
rimóciak elsõ bugyijait. 20 Pengõt adott a Az elsõ rimóci bugyik története pedig megforgatták piroscsizmás párjaikat - a sötét 
csoportnak erre a célra. Radványi története valószínûleg még sokáig élni fog a rimóciak mezõbõl csak elém világlik Paulini feje.
lázba hozhatta a szakembereket és nem emlékezetében.Merthogy én ebbõl az emberbõl csak a fejet 

,,Perdül a szoknya...’’ - 1938.
Radványi László tulajdona

Akik a végére maradtak...
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Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A.   - alapján pályázatot hirdet
intézményvezetõ-helyettes (magasabb vezetõ) 

munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
- Fõiskola, 
- 5 év szakmai gyakorlat
- Legalább 1-3 év vezetõi tapasztalat,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Fõiskola, kémia és/vagy földrajz és/vagy ének szak, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kézzel írott szakmai önéletrajz.
- Hitelesített oklevél másolat 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör 
legkorábban 2009. augusztus 16. napjától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss 
Józsefné nyújt, a 06/32-598-035-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak 
az intézmény címére történõ megküldésével (3177 Rimóc, 
Szécsényi út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 267/2009, valamint a 
munkakör megnevezését: intézményvezetõ-helyettes.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
- Oktatási és Kulturális Közlöny
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2009. június 15. 
Forrás: www.kozigallas.gov.hu

Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A.   - alapján pályázatot hirdet
óvodavezetõ (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére.
 Pályázati feltételek:
- Fõiskola, 
- 5 év szakmai gyakorlat,
- Legalább 3-5 év vezetõi tapasztalat, 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kézzel írott szakmai önéletrajz.
- Szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelés.
- Hitelesített oklevélmásolat.
- Vezetõi program 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör 
legkorábban 2009. augusztus 16. napjától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss 
Józsefné nyújt, a 06/32-598-035-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak 
az intézmény címére történõ megküldésével (3177 Rimóc, 
Szécsényi út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 261/2009, valamint a 
munkakör megnevezését: óvodavezetõ.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
- Oktatási és Kulturális Közlöny
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2009. június 15.
Forrás: www.kozigallas.gov.hu

Környezetvédelmi elõadások az alsó 
tagozatosoknak

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
2008-as Zöld Forrás pályázatának köszönhetõen a 
Rimóci Kobak Egyesület 2009. június 12-én a helyi 
általános iskola 1-2. és 3-4. osztályának is elõadást tartott.
A gyerekeknek képes vetítéssel színesítve mutattuk be 
egyesületünk tagjait, tevékenységét, felhívtuk figyelmüket a 
szelektív hulladékgyûjtés fontosságára, beszéltünk többek között az 
illegális szemétlerakókról, a kupakgyûjtésrõl, a parlagfû-irtásról, 
környezetünk tisztántartásáról. A gyerekek igen aktívak voltak, 
reméljük ígéretükhöz híven õk is figyelnek majd településünk 
tisztántartására.
Ezúton köszönjük az iskola pedagógusainak a lehetõséget, hogy 
megtarthattuk elõadásainkat, a felszerelés és a hely biztosítását. 

 Vincze NikolettAz 1. és 2. osztályosok

Hová lesz az Úr napja? Az Úr napjai? Hová lettek a Az Úr napja kislányok a kosaraikkal? Az izgõ-mozgó kisfiúk? A 
hullámzó tömeg, amely alig fér be, majd alig tud 

Gyerekként a lényegét nem értettem. De az kihömpölyögni a templomból? Hogyan fogják így 
ünnepélyessége és különlegessége  megsejttette azt. megérezni a gyermekeim, amit annak idején én is 
Emlékszem a nyári forróságra, a rózsaillatra, a tömjénre és az megéreztem?
énekre: ,,Ez nagy szentség valóban…’’ Az elhintett  A gyermeki lélek tiszta. Megérezte. A csengõszóban, az 
rózsaszirom engem is részesévé tett a titoknak. éneklésben, a körmenetben. Nem kérdezte, miért csináljuk. 

Az idén kettesbe mentünk a lányommal. Így volt a Csak tette, amit kell. Térdelt, énekelt, közben elszórt egy 
legnagyobb esélyünk, hogy 8-ra odaérjünk. De még tonna szirmot. Meg persze izgett, mozgott, fecsegett. 
ülõhelyünk is volt. Sajnáltam. Szerettem volna, ha a lányom Egyszerûen részese lett annak, aminek évekkel ezelõtt én 
is azt a sokaságot látja, amit én, úgy 25 éve. De õ már nem is…
látta. Ha hátranézett, kipillanthatott az ajtón. És kintrõl sem Még merek reménykedni, leszünk, akik kézen fogjuk, és 
lehetett hallani a kisgyerekek sikongatását, akiket már nem hozzuk õket magunkkal. Akkor is, ha hangoskodnak, ha ki 
lehetett bent tartani. Egyáltalán kisgyerekek se voltak. kell velük menni, ha nem ülnek meg egy helyben. Csak így 
Összeszorult a szívem. Nem mintha nem lettem volna lesz az Úr napja az Úré, a templomunk meg a miénk, nem a 
tudatában a helyzetnek. Mégis… csenddé és az ürességé…                                    Kaluzsa Mónika

30 éves osztálytalálkozó

Nagy idõ! Mennyi élmény, siker és kudarc történik harminc év alatt. Ezért is szerveztünk osztálytalálkozót, hogy mindezt 
megtudhassuk egymásról, kinek mit hozott az élet.

A nagy lelkesedés ellenére igen gyér létszámmal vettünk részt a találkozón. A huszonhét fõbõl összesen tizenöten illetve öt volt 
tanárunk jelent meg, akiknek ezúton is köszönöm, hogy volt ránk idejük és energiájuk. Voltak, akik munkahelyi elfoglaltságuk vagy 
családi programok miatt hiányoztak, számukra igazolt volt a távollét, akik pedig csupán érdektelenségbõl vagy valamilyen sérelem 
miatt nem jöttek el, számukra igazolatlan mulasztás került a naplóba. Természetesen meglátogattuk régi iskolánkat, elõkerült az 
osztálynapló, ami sok érdekességet rejtett magába. Az osztályfõnök névsorolvasása közben a felszólított néhány mondatban 
elmondta eddigi élettörténetét. Ezek után a sportöltözõben folytatódott vacsorával és bulizással az osztálytalálkozó. Bár kicsi 

volt a létszám, de annál 
nagyobb és vidámabb volt a 
hangulat.
Szeretném még egyszer 
megköszönni mindazoknak, 
akik jelen voltak, tanárok-
nak, diáktársaknak, hogy 
jelenlétükkel bizonyították, 
igen is van még egymás iránti 
bizalom, érdekeltség és 
szeretet. Külön köszönöm a 
rendezõk hozzáállását és 
munkáját.

Találkozzunk
                a harmincötödiken!

Vincze Attila

Felsõ sor: Bukta József oszt.fõ, Vizoviczki Dezsõ, Valkó Béla, Szántó József
Középsõ sor: Árva Erika, Kiss Katalin, Szabó Anna, Vincze Mónika, Puruczki Teréz, Máté Rita,

Jusztin Ildikó, Percze Mária
Ülõ sor: Zsédely Lajos, Zsédely Lajosné, Virág Vincéné, Mócsány Istvánné, Zeman M. Katalin,

Horváth Tibor, Pásztor László
Fotó: Vincze Attila

A Herencsényi Palóc Búcsú programja
2009. július 4. szombat

  9.00 Gyülekezõ Herencsény központjában
  9.30 A búcsúsok üdvözlése
10.00 A menet elindul a Gyürki-hegyre (A vonulás útvonala 2,9 kilométer.)
11.00 Szabadtéri ünnepi szentmise a Palócok Vigyázó Keresztje elõtt. 

A misét Dr. Varga Lajos váci megyés segédpüspök celebrálja, ünnepi beszédet 
mond Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke. 
Megtisztelik rendezvényünket magyarországi és szlovákiai egyházi és 
társadalmi személyiségek, országgyûlési képviselõk, európai parlamenti 
képviselõk. 

14.30-tól Kulturális program:
- az óvoda melletti épületben Mária kép kiállítás napközben
- a szabadtéri színpadon:
- a herencsényi Hagyományõrzõ csoport köszöntése
  mûködésének 40. évfordulója alkalmából
- óvodások, kisiskolások mûsora
- hagyományõrzõ csoportok mûsora
- Szeder Fábián Dalegylet mûsora
- Horváth Gabriella, balassagyarmati lakos énekes mûsora
- Agra hastánc csoport mûsora
- KAIRÓ együttes mûsora
- Josh & Jutta mûsora
22.00 Tûzijáték - Szabadtéri bál

Foci pályán: 16.00 Barátságos futball mérkõzés Csáb és Herencsény öregfiúk csapata között

FIGYELEM!
A hagyományokhoz híven Rimócról és Nógrádsipekrõl is gyalogbúcsú indul.

Gyülekezõ a rimóci Kõkereszt elõtt: 5.15 órakor
Indulás 5.30 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!

Felhívás!

A Rimóci Ifjúsági Közösség 

szeretettel vár Téged is

július 17-19-ig a

IV.

Plébániai Játszóházas Napok 

programjaira.

Helyszín: a Sportöltözõ.

A programok 17-én pénteken

14 órától kezdõdnek,

és 19-én a vasárnapi

11 órás szentmisével záródnak.

Jelentkezési lapokat  a 

plébániáról,

Koczkáné Melindától és

Kaluzsa Mónikától kaphattok, 

melyeket legkésõbb július 8-ig 

juttassatok is vissza.

Bõvebb információkért is 

hozzájuk forduljatok!

Szeretettel vár mindenkit a 

Rimóci Ifjúsági Közösség

§ §
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Erre a napra nagy lelkesedéssel, mûsorral készülnek a „Kedves óvodám sok víg nap után
gyermekek. Ilyenkor mindenki „nyulacskás” pólóba öltözik és a 

itt a búcsúnap, indul a csapat…” délelõtt folyamán elköszönnek társaiktól. A kisebbek ajándékkal 
kedveskednek a ballagóknak. 

Felhangzott újra az óvodában a már jól ismert búcsúdal 2009. Majd a délután során a szülõk és a vendégek körében ünnepélyes 
május 29-én. Ebben az évben az „ALMA” csoportosok búcsúztak. keretek között búcsúznak az óvodától. 

Minden évben jelentõs esemény a ballagás az óvoda életében, Megköszönjük mindazoknak a részvételét, akik megtisztelték 
hiszen lezárul egy korszak és egy új, más világ vár a gyermekekre. óvodánkat és a gyermekeket azzal, hogy eljöttek az ünnepségünkre.

Ülõ sor balról 
jobbra:

Oláh Boglárka, 
Molnár Balázs, 
Kürtösi Fanni, 
Doman Flóra, 
Bada András, 
Bada Viktória,

Gál Enikõ.

Álló sor balról 
jobbra:

Barna János,
Oláh Dániel, 

Csámpai Dorina, 
Bada Laura, 

Bangó Sebasztián, 
Bada Norbert,

Rácz Florencia, 
Bangó Anett,
Rácz Máté.

Óvodapedagógus: 
Pásztorné

Percze Gyöngyi, 
dajka:

Skrabák Csilla

Június 3-án a szécsényi „Cseperedõ” óvoda nagycsoportosai egy „Vendég a háznál”
egész napot töltöttek községünkben. Miután megismerkedtek 

Az év vége igen mozgalmasan telt, eseményekben gazdag volt. velünk óvodánk udvarán, felkeresték a Falumúzeumot, a 
Nem csak mi kirándultunk és látogattunk el más óvodákba, hanem Babamúzeumot, és a Sportcsarnokban is játszottak. 
hozzánk is érkeztek vendégek. Fontosak és hasznosak ezek a látogatások, mert a gyermekeink 
Elsõ alkalommal láttuk vendégül a nógrádmegyeri ovisokat május 7-én. mintát kapnak a vendéglátásból, miközben elsajátítják azokat a 
Május 25-én a varsányi ovisok gyalogosan jöttek át hozzánk, ami viselkedésformákat, amelyek szükségesek a társadalmi 
szinte minden évben kölcsönös vendéglátás a két óvoda között. beilleszkedéshez.                                                                 Óvónõk

Játék közben a varsányi ovisok Csodálkozva néztek körül udvarunkon
a szécsényi ovisok

Hazafelé indulnak a nógrádmegyeri ovisok

Az óvoda nyári nyitvatartása
Július 1-tõl augusztus 15-ig zárva tart. Gyerekeket fogad augusztus 24-tõl.

Július 6-tól július 17-ig az óvoda konyhája fõz az idõsek részére, illetve vendégcsoportok étkeztetését is megoldja.

Ismét eltelt egy tanév. Vannak, akik kulcsot ne hagyjuk a zárban vagy a 
b e f e j e z t é k  a z  á l t a l á n o s  i s k o l a i  lábtörlõ alatt, vagy szögre akasztva. 
tanulmányaikat és kilépnek a nagybetûs Jelezzük a szomszédnak, ha hosszabb 
életbe. Hosszabb-rövidebb idõre távol idõre elmegyünk.
kerülnek a családi fészektõl, az óvó, vigyázó szülõi tekintettõl a Ügyeljünk a biztonságra, tegyünk meg mindent azért, hogy 
fegyelmezõ hangtól. Új közösségbe,  új baráti körbe kerülnek, ingóságaink ne kerülhessenek más tulajdonába!
újabb és újabb ismereteket szereznek. Egyesekben a Figyeljünk, jelezzünk és segítsünk egymásnak!
szabadságérzet túl nagyra nõhet, amit mások könnyû szerrel 

Máskihasználnak, fõleg ha ,,könnyû Katát táncba vinni'', mint ahogy 
A kerékpározás egy közlekedési forma, és egy jó sport az a mondás tartja. Korunk pestise az alkohol, a cigi és a kábítószer. 

egészség megõrzése érdekében. Hogy egészségünk Figyelni kell a gyerekekre, az ifjúságra, hogy a szabadság 
megmaradjon tanuljuk meg közlekedni, ha már egyszer nehogy rabbá vagy áldozattá tegye õket. Nem kell, hogy a 
kerékpározunk. Jó lenne, ha a kerékpáros is megtanulná, az kelleténél több pénzzel menjenek el az iskolába, a drága 
elindulás, az úton haladás, a kanyarodás, a megállás és az ékszereket kirívóan fitogtassák, a mobiltelefonokat újabbnál 
elsõbbségadás szabályait. A cirkuszi mutatványokat ne az úton újabbra cserélgessék. A városok, de fõleg a nagyvárosok a 
gyakoroljuk, közlekedésünkkel segítsük a többi közlekedésben bûnözés melegágyai. Sajnos egyre többen, már fiatalon arra 
résztvevõt. Ne szégyelljük, hogy van lámpa a kerékpáron, specializálódnak, hogy mások értékeit, javait megszerezzék, 
bátran kapcsoljuk be, mert nemcsak látni, látszani is kell. Éjjel sokszor bármi áron. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét, ha 
illetve a korlátozott látási viszonyok között egy bekapcsolt m e g f é l e m l í t i k ,  b á n t a l m a z z á k  v a g y  s z e m é l y e s  
lámpa életet menthet, nem beszélve a láthatósági mellény tárgyat/tárgyakat eltulajdonítanak tõlük azt jelezzék otthon, az 
használatáról, ami pár száz forintért beszerezhetõ. Ügyeljünk iskolában az osztályfõnöknek, hogy a további intézkedést 
arra, hogy közlekedésünkkel ne veszélyeztessük saját- és mások meglehessen tenni. Ha kell, hívjanak rendõrt, kérjenek 
életét, testi épségét. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, hogy segítséget polgárõrtõl, járókelõtõl vagy barátaiktól. Ha baj van, 
egészségünk is megmaradjon!azt mindig jelezni kell! Ne feledjük, hogy az emberi életnél 

fontosabb nincs. Figyeljünk a gyermekekre, az ifjúságra, A Polgárõrség arra kéri a lakosságot, hogy mindenki tegyen 
figyeljünk egymásra! egy keveset a saját- és a közösség biztonságáért illetve 

Sok a házaló, a kéregetõ, a tolvaj, a besurranó, nem szabad biztonsági érzetéért. ÖNÖK IS FIGYELJENEK, JELEZZENEK 
mindenkit a bizalmunkba fogadni, idegeneket ne engedjünk az ÉS SEGÍTSENEK!
udvarunkba, lakásunkba, mert azok a jóhiszemûségünket 

Mi tovább is figyelünk, jelezünk és segítünk!kihasználhatják. Kéregetõknek ne adjunk pénzt! Ha elmegyünk 
Rimóci Polgárõrökotthonról zárjuk be a kaput, az ajtót, csukjuk be az ablakokat, a 

Véradásra elõször jelentkeztek Rimócon:Véradás
  1. Kis Roland Imre Rimóc, Hunyadi út 43.

2009.június 28-án  a megszokottól eltérõen  az általános   2. Csemer Gyula Rimóc, Dankó út 1.
iskolánk Szécsényi úti épületében tartották az idei nyári véradást,   3. Petrovics Dávid Rimóc, Bem apó út 11.
melyen összesen 94 fõt regisztráltak. 9 fõ kiszûrt személy volt és   4. Beszkid Márk Rimóc, Kossuth út 7.
10-en elõször jelentkeztek véradásra Rimócon.   5. Péter Zsolt Rimóc, Hársfa u. 5.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a véradó szolgálat   6. Bobály József Rimóc, Varsányi út 109.
munkatársainak több véradásra jelentkezõt is el kellett küldeni,   7. Bobály Bálint Rimóc, Varsányi út 109.
mert nem számítottak ennyi donorra, így nem megfelelõ számú   8. Kormány László Rimóc, Hunyadi út 32.
felszerelés. Dr. Horváthné Németh Éva a Magyar Vöröskereszt   9. Bangó Ádám Rimóc, Mikszáth út 21.
Nógrád megyei koordinátora kéri azokat, akik szeretnének 10. Bangó Ádámné (kiszûrt) Rimóc, Mikszáth út 21.
vért adni, hogy tegyék ezt meg 2009. július 5-én Varsányban. A A legidõsebb ezen a napon vért adó Beszkid József (Rimóc, 
véradásra Rimócról az általános iskola Szécsényi úti épületétõl Kossuth út 6. Született: 1946.05.03.), míg a legfiatalabb Beszkid 
déli 12 órakor autóbuszt indítanak, amely átviszi a Márk (Rimóc, Kossuth út 7. Született: 1990.08.24.).
jelentkezõket és vissza is szállítja a véradás után. Vincze Nikolett

A fülledt meleg és az esõ sem befolyásolta a véradók kedvét Szinte folyamatosan foglaltak voltak a véradók székei
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ISKOLAI HÍREK
Gazdasági recesszió - adományozás 2009.

„Hass, alkoss, gyarapíts!  s a haza fényre derül”.  Kölcsey Ferenc 
150 éve írt gondolatai ma is idõszerûek és fontosak, nem évülnek el 
sohasem.

Mi is, a Szent István Általános Iskola dolgozói a szülõk 
támogatásával, ennek szellemében dolgozunk szûkebb hazánkért, 
iskolánkért, a gyerekekért, és e gondolat szem elõtt tartásával 
fogtunk bele 8. jótékonysági bálunk szervezésébe. Igaz, a gazdasági 
recesszió miatt többünkben felmerült a gondolat: annak lehetõsége, 
hogy bizony nem nagy hozamra eredményre, számíthatunk. Mégis azt 
mondtuk: „Gyarapítani” kell, mert bármennyit is sikerül 
összegyûjteni, mindenféleképpen sikert jelent. 

Mindezek után nagy örömmel konstatálhattuk, hogy 
aggodalmunk fölösleges volt, mert a segíteni igazán akarók a nehéz 
körülmények ellenére is támogatták a célunkat: segítettek az 
iskolának, amivel segítették, gyarapították a falut is, hiszen mindaz, 
ami az iskoláé az egyben a településé is.

A program az elõzõ évekhez hasonlóan zajlott: a jelenlegi és volt 
diákjaink színvonalas mûsora kezdte az estet:

- alsós és felsõs diákok modern tánca,
- a zongorázni tanulók mini koncertje,
- cigánytánc és -zene bemutató Csemer Károly CKÖ elnök 

irányításával 
- Vincze Zsófia éneke,
- Koczka Anett és gitáros csapata: Bartos Barbara, Jusztin Katalin 

és Kanyó Evelin,
- Beszkid Valéria és Beszkid Mátyás négykezes zongoradarabja,
- az Iglice tánccsoportból: Takács Bernadett és Szita Dávid 

néptánc bemutatója valamint iskolánk néptánccsoportja, a 
Kukorgós a Rezesbanda kíséretében.

Itt köszönöm meg a külsõs felkészítõknek: Paluch Norbertnek, 
Percze Piroskának, Csemer Károlynak, Várkonyi Balázsnénak 
munkájukat.

Ezután a táncparketté lett a fõszerep. Közben a büfében is 
olthatták szomjukat, frissíthették magukat vendégeink. Az 
önkormányzat által felajánlott 1-1 hordó fehér illetve vörös bornak 
alig lehetett igazán ellenállni.

Éjfélhez közeledvén a pedagógusok meglepetés  mûsora fokozta 
a hangulatot. Ezt követõen kb. másfél órán át zajlott a tombolahúzás 
támogatóinknak köszönhetõen.

A hajnalig tartó bál zárásaként örömmel tájékoztatom az 
olvasókat az eredményrõl. Az összes bevétel 654.175.- Ft lett, ebbõl 
kerültek kifizetésre a költségek: zenész, dekoráció 40.790.- Ft, a 
tiszta bevétel 613. 385.- Ft.

Ez az összeg a két épület között megfelezve kerül felhasználásra. 
A Hunyadi úti épületnél az udvari játékok bõvítésére, míg a 
Szécsényi úti épületnél technikai eszközfejlesztésre kerül sor.

Az anyagiakon és a tomboladíjakon túl támogatásként 
fejlesztõeszközöket, könyveket stb. kaptunk a megkeresett 
országos cégektõl kb. 420. 000.- Ft értékben.

Itt kell szólni arról, hogy az iskola dolgozói 52.000.- Ft 
befizetésével, bálozók, támogatók beszervezésével, illetve szinte 
mindenki legalább egy, de volt, aki 4-5 tomboladíjjal járult hozzá a 
rendezvény sikeréhez. 

Köszönetemet fejezem ki minden szervezésben és lebonyolí-
tásban részt vevõ, támogató Kedves Szülõnek, önkormányzati 
dolgozónak, a mûsorban résztvevõ vendégfellépõknek, volt és 
jelenlegi diákjainknak és külön köszönöm a Rezesbandának, hogy 
idejüket áldozva biztosították tánccsoportunknak a kíséretet.  
Köszönöm az Önkormányzat támogatását és nem utolsó sorban 
kollégáimnak, az iskola dolgozóinak a siker érdekében végzett 
munkáját; a két nyugdíjas kolléganõnek, Mócsányné Rozika tanító 
néninek és Virágné Marika tanító néninek a segítségét.

Mindenkinek jó egészséget, sok sikert kívánok!
Kiss Józsefné igazgató

Köszönöm támogatóinknak:

1. 100 FT-OS  BOLT  SZOLGÁLTATÓHÁZ SZÉCSÉNY

2. ALEX  ISKOLABÚTOR ZSÁMBÉK

3. ÁRVA  ISTVÁN RIMÓC

4. BALÁZS  DIÁK BALASSAGYARMAT

5. BENEDEK  KERTÉSZET SZÉCSÉNY

6. BUDAPEST  BANK BALASSAGYARMAT

7. CIGÁNY  KISEBBSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT RIMÓC

8. CHOKI  BO  KFT BALASSAGYARMAT

9. EGYHÁZKÖZSÉG RIMÓC

10. FAERK  BT RIMÓC

11. FILKOR  NÁNDOR  virágkereskedõ RIMÓC

12. FLEURIMPORT  KFT BALASSAGYARMAT

13. FRISLAND  HUNGÁRIA  RT  (JASZIKNÉ  BALÁS  SZILVIA)

14. FÚZIÓ-11  KFT  (DEÁK  TIBOR) SZÉCSÉNY

15. GESZTENYÉSKERT  VENDÉGLÕ SZÉCSÉNY

16. HEIZER  GYULÁNÉ  kozmetikus SZÉCSÉNY

17. JAGYUTT CUKRÁSZAT KFT (JAGYUTT PÉTER)  BALASSAGYARMAT

18. JUSZTIN  BERTALAN RIMÓC, BEM APÓ ÚT

19. KANYÓ  JÁNOS RIMÓC, BEM APÓ ÚT

20. KARANCS  ÉPKER  ÜZLETHÁZ SZÉCSÉNY

21. KISS  ISTVÁNNÉ RIMÓC

22. LAGEDO  KFT. SZÉCSÉNY

23. LAURA  MASSZÁZS  STÚDIÓ SZÉCSÉNY

24. LELKÓ  VIRÁGÜZLET BALASSAGYARMAT

25. MADÁCH  MOZI  (RIGÓ ZOLTÁN) BALASSAGYARMAT

26. MÁTHÉ  ZOLTÁN GYULA

27. MELÓ   DIÁK  KFT SÁTORALJAÚJHELY

28. MONDA  KFT BUDAPEST

29. NEMZETI  TANKÖNYVKIADÓ BUDAPEST

30. NÓGRÁD  MEGYEI  KÖZGYÛLÉS SALGÓTARJÁN

31. NYULACSKA  ÓVODA  NEVELÕTESTÜLETE RIMÓC

32. OFOTÉRT SALGÓTARJÁN

33. PALÓC  COOP SZÉCSÉNY

34. PAPP  ÉVA SALGÓTARJÁN

35. PERCZE  BERTALAN RIMÓC

36. PISTYÚR   ANITA SZÁZHALOMBATTA

37. PURUCZKI  FLÓRIÁN SZÉCSÉNY

38. RIMÓC  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA RIMÓC

39. RIMÓC  POLGÁRÕR  EGYESÜLET RIMÓC

40. RIMÓCI  KOBAK  EGYESÜLET RIMÓC

41. RIMÓCI  REZESBANDA RIMÓC

42. RIMÓCI  SPORT  EGYESÜLET RIMÓC

43. SYSCON INFORMATIKA KFT (VASKOR JÁNOS)  BALASSAGYARMAT

44. SZABÓ  JÁNOSNÉ RIMÓC

45. SZABÓ  VILMOS RIMÓC

46. SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA  ALKALMAZOTTAI      RIMÓC

47. SZENTHÁROMSÁG  PATIKA SZÉCSÉNY

48. SZENT JÓB PATIKA SZÉCSÉNY

49. SZOCIÁLIS BOLT RIMÓC

50. TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÉCSÉNY

51. VADRÓZSA  KÁVÉZÓ SZÉCSÉNY

52. VARGA  ANIKÓ  virágkereskedõ SZÉCSÉNY

53. VÁRCENTER  KFT SZÉCSÉNY

54. VINCZE  ÉDESSÉG  BT RIMÓC

55. ZÓLYOMI LÁSZLÓ                     WARTA BALASSAGYARMAT

56. ZSIA  BÚTORHÁZ  (SZERÉMY ZSOLT) SZÉCSÉNY

Nagyon remek rajzok készültek. Együtt rajzolt kicsi és nagy, Rimóci Gyermeknap 2009. 06. 06.
roma és nem roma gyermek. Mire befejezõdtek a rajzok, elkezdett 
szállni az esõ.A gyermeknapot 9-15  óráig terveztük, ennek ellenére olyan jól 

Behúzódtunk a terasz alá, és a gyerekek kaptak egy kis ebédet. sikerült, hogy 16.30-kor alig akartak hazamenni a gyerekek. Õk 
Almát, pogácsát és vizet. Ezúton köszönjük a Rimóci még bírták volna, mi viszont már eléggé elfáradtunk.
Önkormányzatnak, hogy süttetett a gyerekeknek pogácsát! Minden Sajnos az ugrálóvárat, az esõ miatt csak a délelõtt folyamán 
feladatot és tevékenységet, amiben a gyerekek részt vettek, egy-tudtuk használni.
egy cukorkával jutalmaztuk.10-órától csapatjátékok voltak.

A délután folyamán arcfestés és kézmûves foglalkozások Az elsõ feladat az volt, hogy alakítsanak csapatokat és 
voltak. (Kézmûves foglalkozások: szkubidu, hûtõ mágnes festés, találjanak maguknak egy nevet, majd ki kellett tölteniük egy 
rongybabakészítés.)kérdõívet, melyet az IT-mentorok állítottak össze.

A tûzoltó autó bemutató eltolódott az esõ miatt 15 órára. Még - A második feladat a csapatzászló készítése volt. - Majd 
csepergett egy kicsit az esõ, de a gyerekeket ez már nem zavarta. lisztfújás következett. - Aztán képkirakó. - Labdavezetés. - 
Egy kicsit késõbb kisütött a nap, így a tûzoltóslagot is Kincskeresõ játék. - Vizes lufi ügyességi játék.
kipróbálhatták. A felnõtteknek is akadt élmény, hiszen mi Nagyon ötletes neveket találtak ki gyerekek. Pl.: Vulkán, 
felpróbálhattuk egy tûzoltó ruháját. A gyermeknap ezzel a Angyalok, Gézengúzok, Cápák, Királynõk, Pancserek, Jégszív, 
bemutatóval zárult.Bruslee. A csapatok összetétele vegyes volt, minden csapatban volt 

Sok segítõnk akadt, akiknek ezúton is köszönjük a segítségét!óvodás és iskolás egyaránt. 13 csapat alakult, akik résztvettek 
Bablena Piroska, Baranyi Árpád, Beszkid Erzsébet, Csemer minden feladatban. A csapatjátékokat Baranyi Edina vezette és 

Ágnes, Csemer Rajmund, Csemer Zoltán, Kelemenné Molnár segítõi voltak: Csemer Zoltán, Csemer Rajmund, Terenyei Petra, 
Gyöngyi, Király Henrietta, Laczkóné Uhrin Erzsébet, Laczkó Beszkid Erzsébet, Bablena Piroska, Molnár Gyöngyi, Nagy 
Bianka, Nagy Lajosné Erzsébet, Percze Barnáné, Terenyei Petra, Lajosné Erzsike. A játékok a két épület közti udvaron zajlottak. 
Vincze Szandi.11 órától a Kukorgós néptáncosok léptek fel.

Felajánlásként  az önkormányzattól 300 db sajtos pogácsát, 10.30-11.30-ig a Rendõrautót is meg lehetett nézni.
vegyeskereskedéstõl, rostos üdítõt és két doboz süteményt A táncosok után Király Henrietta vezetésével megkezdõdött a 
kaptunk, mellyel a fellépõ vendégeinket vendégeltük meg. biciklis akadálypálya verseny. Melyen a gyerekházas gyerekek 
Szécsénybõl az egyik 100 Ft-os üzletbõl 10 csomag cukorkát bizonyultak a legügyesebbeknek.
ajánlottak fel.Ezután aszfaltrajz következett, melyen Csemer Hajni és Percze 

Mindenkinek köszönjük a támogatást!Renáta segített a gyerekeknek. A lezárt útszakaszt idén is sikerült 
Rimóci Gyerekház dolgozóivégigrajzolni.
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ISKOLAI JÓTÉKONYSÁGI BÁL KÉPEKBEN
A legfiatalabb civil szervezet Rimócon, ami igaz az alapítás A cégbíróság már aznap jóváhagyta a bejegyzésünket, hogy 

idejére és a tagok átlag életkorára is, mivel idén áprilisban beadtuk a kérelmet, jelenleg az APEH-nél folyik a bejegyzésünk, 
alakult, és az átlag életkor 18 körüli. Miért is alakultunk? és majd számlát szeretnénk nyitni.
Csapatot alkotni mindig jó. Közös cél érdekében létrehozni Terveink között szerepel egy olyan ifjúsági klub, terem, 
valami újat talán a leghasznosabb, amit saját érdekükben épület vagy pince birtokbavétele, ami csak a miénk, ahol a 
tehetnek az emberek. A fiatalok saját érdekeiket figyelembe szabadidõnket kulturált keretek között tudnánk eltölteni, és  
véve verõdtek össze, hogy céljaikat megvalósítsák. Mik a bátran szervezhetünk magunknak programot. Továbbá olyan 
céljaik? Ha meglep is ez néhány embert, a fiataloknak sem az a eszközöket szeretnénk beszerezni, amire a fiatalok igényei 
legnagyobb szórakozás, ha hétvégenként a kocsmában múlatják nagyok, de eddig még ezeket beszerezni másnak nem volt 
el haszontalanul az idõt. Õk is szeretnek alkotni, szeretik különösebb érdeke. Kirándulásokat is szeretnénk, túrákat, 
megmutatni, mit tudnak, szeretnek versenyezni, játszani, néha gyárlátogatást, táborokat. A Rimóci Újság hasábjain is 
megmondani mi a véleményük, és õk is akarnak tenni a faluért, a szeretnénk gyakrabban hírt adni a fiatalokkal kapcsolatos 
közösségért. Meglehet azonban, hogy ezeket nem olyan módon eseményekrõl, valamint egyesületi tag képviseletén keresztül 
szeretnék, ahogy azt a „nagyok”, a felnõttek elgondolják. Saját minden alkalommal szeretnénk informálódni a képviselõ- 
elgondolásaik, terveik, módszereik vannak, amit gyakran a testületi ülésekrõl, valamint ott, amennyiben lehetõségünk 
felnõtt társadalom nem hallgat meg, vagy nem foglalkozik vele adódik, kifejtenénk a véleményünket némely minket érintõ 
érdektelenségbõl, vagy csupán azért nem, mert nem érnek rá. kérdésrõl.
Ezért a fiatalok úgy gondolták, hogy itt az ideje kezükbe fogni a 

A munkát már el is kezdtük, mivel a polgármester úr 
saját ,,gyeplõjüket”, és ha bizonyos ügyekben nincs senki, aki 

felkérését elvállalva, mi szervezzük az idei falunapot. Mindenki 
segítene, megpróbálják hát maguk elintézni. 

szívesen mûködik közre, és bár még az elején vagyunk, már 
Miután februártól a Közösségi Házban esténként már nincs látszik, hogy jó csapat leszünk. Egyesek saját ötletekkel álltak 

nyitva tartás, egyre többen kérdezték, hogy „Nem lesz valami?”. elõ, amivel a falunapot tehetik színesebbé, mások pedig 
A varsányi, pilinyi és nógrádsipeki fiatalok példáján elindulva szorgosan végzik a közös megbeszélésekkor rájuk osztott 
néhány segítõ körbehordott a falun minden fiatalnak egy feladatokat. A falunapot megelõzõ délutánra (július 31., péntek) 
meghívót egy érdekegyeztetõ fórumra, ahol ezek az igények egy kistérségi sportnapot szervezünk, foci, kosárlabda, 
konkrétabban is megfogalmazódtak. Szép számmal jelentek kerékpár, görkorcsolya valamint biliárd versenyekkel, a 
meg a fiatalok, bár a kihordott 160 meghívóhoz képest a 40 fõs gyõztesek a péntek esti diszkóba ingyen belépõt kapnak!
részvétel nem túl nagy. Minden esetre a fórumon arra a 

Az alapító tagokon felül már most sokan jelezték, hogy 
megállapodásra jutottunk, hogy a következõ alkalommal már 

amint lehet, csatlakozni szeretnének az egyesülethez, így már 
egy alapító közgyûlést tartunk. Így is lett. Április 26-ára szintén 

közel negyvenen vagyunk.
minden fiatal kapott egy meghívót, és 27-en gyûltünk össze.

A fiatalok figyelmét szeretnénk felhívni, hogy mindenkit 
A három órás közgyûlés végén kimondtuk az egyesület 

szeretettel várunk, aki az egyesületi célokat elfogadja, valamint 
megalakulását, hogy közhasznú egyesületként mûködünk, 

az éves tagsági díjat (idén 3000.- Ft, egyébként 6000.- Ft) 
választottunk magunknak nevet (Rimóci Ifjúsági Egyesület), 

befizetni hajlandó. Sok tervünk van, amit szeretnénk 
meghatároztuk az éves tagdíjunkat, valamint vezetõséget 

megvalósítani, ehhez jó lenne, ha lehetõleg minden rimóci fiatal 
választottunk (elnök: Bablena Ferenc, titkár: Beszkid Erzsébet 

csatlakozna, amennyiben részt szeretne venni a helyi ifjúság 
Júlia, alelnök: Molnár Ákos). 

életében.                                                                     Bablena Feri
Az egyesület alapító okiratában rögzített fõ célkitûzéseink:
- Hatékonyan közremûködni a régió, a kistérség, elsõsorban 

Rimóc fiataljainak érdekképviseletében
- Ifjúsági klub mûködtetése
- A gyermekek és az ifjúság szabadidejének hasznos 

eltöltésére irányuló programok szervezése, lebonyolítása
- Szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése
- Oktatások, képzések szervezése
- Hagyományõrzés, tehetséggondozás
- Sportrendezvények szervezése és lebonyolítása
- A településen élõ fiatalok sport tevékenységének 

koordinálása
- Vetélkedõk, ismeretterjesztõ elõadások szervezése
- Kiadványok szerkesztése, kiadása, egyéb médiatevékenység
- Táborok szervezése, különös tekintettel a környezetvédelmi 

nevelésre és az egészséges életmódra
- Természet és környezetvédelem

Valamint közhasznú tevékenységeink:
- oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem,
- környezetvédelem,
- ifjúságvédelem és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõ-

ségének elõsegítése.

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET

A ,,digitális írástudás fejlesztése!’’ elnevezésû program keretében:
INGYENES ALAPFOKÚ INFORMATIKAI KÉPZÉSSOROZAT

A TELEHÁZBAN!
Július és augusztus hónapban 5 különbözõ tematikájú képzést tartunk a 

Dr. Manga János Közösségi Házban!
Témánként három nap, naponta öt óra, intenzív, alapfokú képzés.

A képzések témája és ideje:
Gyerek képzés

Általános ismeretek és speciális programok gyermekeknek. 
2009. július 16, 17 és 18

Alapfokú számítógép-kezelés
Alapvetõ programok és irodai programcsomagok használata. 

2009. július 27, 28 és 29.
Alapfokú képszerkesztés

A képek kezelése a létrehozástól a módosításon át a 
publikálásig. 2009. augusztus 6, 7, és 8.

Az internet leggyakrabban használt oldalai, eszközei
E-mail, böngészõk, skype, msn, iwiw, youtube...

2009. augusztus 17, 18, és 19.
E-ügyintézés

Adóbevallás, mérõszám-bejelentés, pénzátutalás és sok más. 
2009. augusztus 27, 28 és 29.

A tanfolyamok 8.00-13.00-ig tartó idõszakra vannak tervezve, de 
ettõl eltérõ idõpontokban is megtarthatóak, amennyiben a 
jelentkezõk ezt igénylik. További információt kérni és jelentkezni 
Bablena Ferinél lehet a teleházban, nyitva tartási idõben, vagy 
telefonon a 30/3609604-es telefonszámon.

http://www.szecsenykisterseg.hu

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS
Elsõ sor:

Jusztin Józsefné, 
Kiss Józsefné,
Árva Róbert,
Varsi Zsoltné
Második sor:
Bada Zsanett,
Bada Rómeó, 

Csemer Nikoletta, 
Percze Valentina, 

Czerovszki István, 
Németh Patrícia, 
Kormány Richárd

Harmadik sor: 
Bagoly Péter,

Golopi Roland, 
Balázs Roland, 
Molnár Dániel, 
Gáspár Tamás, 
Szeles László,
Németh István
Negyedik sor: 
Bárány Árpád, 

Várnai Zsuzsanna, 
Oláh Katalin,
Varga Bálint,
Józsa Dezsõ, 

Golyánné
Juhász Edina, 

Golopi Károlyné
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Záróhangverseny Színházban voltunk!

Családias hangulatú koncerttel zárták az évet iskolánk A projektnap izgalmas, délelõtti feladatai után, az iskolás 
zongorázni tanuló diákjai 2009. június 4-én. gyerekek a délutánt kulturális programmal töltötték.

A Szécsényi úti épületben gyûltek össze szülõk, nagyszülõk, Színházba látogattunk el Szécsénybe, a Mûvelõdési Házba, 
érdeklõdõk, hogy meghallgassák Várkonyi Balázsné tanár néni ahol az Oliver címû musicalt néztük meg, melyet a szécsényi 
növendékeinek bemutatóját. Az 5. osztályos tanterem vált Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola Színjáték Tanszakának 
hangversenyteremmé 5 órára, ami olyannyira megtelt, hogy „Andi színjátszósai” mutattak be.
többeknek már nem jutott ülõhely. A gyerekek még nagyobb izgalommal, érdeklõdéssel várták 

A hangversenyt Beszkid Mátyás zongorajátéka nyitotta, aki az elõadást, mert tudták, hogy Varga Bálint tanár bácsi is 
a szécsényi zeneiskola tanulója 2 év óta. szerepel benne.

A növendékek közül egy utoljára izgult a bemutató miatt, A várakozásnak megfelelõen a darab nagy sikert aratott. A 
hiszen Gáspár Tamás már középiskolás lesz a következõ gyerekek vastapssal jutalmazták a szereplõket. 
tanévben. Sok sikert kívánunk neki, kívánjuk: találja meg helyét, Másnap az iskolában Bálint tanár bácsi rengeteg érdekes, 
legyen sikeres leendõ iskolájában! A többiek játékának kíváncsiskodó, a részletekre is kitérõ kérdést kapott a diákoktól, 
meghallgatása közben kiviláglott, kik a kezdõk és kik tanulnak amelyekre szívesen válaszolgatott.
már hosszabb ideje zongorázni; örömmel állapítottuk meg a régi Köszönjük, hogy megnézhettük az elõadást!
növendékeknél a fejlõdést, a haladást, hogy igenis, érdemes Kuruczné Rados Beatrix

megtenni mindent a helybeni zeneoktatás folytatásáért.
Kalandos délutánokA 2008/2009-es tanévben a szülõk befizetésén túl az 

önkormányzat támogatta iskolánkban a zenei képzés. Már április elején elkezdtük tervezgetni diákjainkkal a 
Reméljük, hogy jelenlegi növendékeinkkel a következõ délutáni programjainkat. A tervek között szerepelt a falu 

iskolai évben is találkozni fogunk!               Kiss Józsefné igazgató alaposabb megismerése, egy utazás és egy vetélkedõ.
Május 8-án nyakunkba vettük a falut: meglátogattuk a 

Falumúzeumot és a Babamúzeumot.
Május 15-én Balassagyarmatra utaztunk. A Mikszáth Kálmán 

Mûvelõdési Központban megtekintettük Kovács Ferenc 
gimnáziumi tanár fotókiállítását a Diákjuniálisokról. Egy kis 
falatozás és a ruhatár megismerése után, felmentünk az 
emeletre, ahol Bárány Ildikó gyermekkönyvtáros bemutatta 
nekünk a Madách Imre Városi Könyvtár minden részlegét.

A Csillagházban Vas Ágnes helytörténész vezetett körbe minket. 
Jártunk egy 19. századi patikában, ahol kipróbáltuk a korabeli 

pénztárgépet, megnéztük milyen eszközökkel és hogyan 
készítették akkor a gyógyszereket. 

Megismertük Horváth Endrét (1896 - 1954), a híres grafikusmûvészt, 
számos pengõ, forintbankjegy és postabélyeg tervezõjét. 
Emlékeznek az 1990-es évek papírszázasára, melyen Kossuth 
Lajos volt látható? Az akkori bankók grafikáit a mûvész készítette.

Végül bepillantást nyertünk a város múltjába és jelenébe a Egészség és kultúra
korabeli grafikák, térképek, képeslapok, fotók segítségével.

Civilizált világunk számos tényezõje veszélyezteti a A sok érdekes és hasznos információt követõen jöhetett a jól 
gyerekek egészséges fejlõdését, ezért a szülõi feladatokon túl, megérdemelt szórakozás: fagylaltozás és játszótéri játékok.
iskolai szinten is védenünk, nevelnünk kell õket. A május 21-én megrendezett vetélkedõnkön számos érdekes 

Éppen ezért szerveztük meg június 11-én az alsó tagozatos feladatban tehettek a tanulók tanúbizonyságot arról, hogy mily 
gyerekek körében idei projektnapunkat, melynek mottójául az jól ismerik a madarakat és a fákat. Jutalmuk sétával egybekötött 
„Ép testben, ép lélek” kifejezést választottuk. közös fagylaltozás volt.

Öt különbözõ helyszínen szervezett érdekes programokkal Számos fénykép készült, megörökítve a szép pillanatokat, 
próbáltuk felhívni a gyerekek figyelmét - a délelõtt folyamán - az melyek örök emlékek lesznek számunkra.
egészséges életmód fõbb összetevõire: az egészséges Várnai Zsuzsanna
táplálkozásra, a mindennapi testmozgásra valamint - délutáni 
programunk keretében - lelki egészségünk ápolására.

Az állomások helyszínéül az iskola közvetlen környezete 
nyújtott teret.

Mielõtt elindult volna a séta a különbözõ helyszínek felé, 
megalkottuk a csapatokat, akik ezután közösen elkészítették 
egyedi menetlevelüket valamint megalkották csapatkiáltásukat 
is. Ezután útnak indulhattak a csapatok a helyszínek felé. Az 
állomások tevékenységei közt szerepelt a képkirakó; különbözõ 
ügyességi feladatok; totó az egészségrõl, majd végül szabadidõs 
tevékenység zárta a délelõtt eseményeit.

Az iskolának az életre kell felkészíteni a gyerekeket, ezért 
szükséges, hogy a szülõk az iskolával közösen, együttmûködve 
tegyenek meg mindent, hogy a gyerekek a környezeti nevelés 
mellett az egészséges életmódot is hatékonyan elsajátítsák.                                          

                                                                                  Juhász Enikõ

Bízunk benne, hogy jövõre többen leszünk és ne sajnálja DÖK. BULI AZ ISKOLÁBAN
felajánlani senki azt a 200 forintot az iskola javára, hiszen 

értelmetlen dologra nagyobb összegeket is képesek vagyunk 
A diákönkormányzat szervezésében 2009. június 12-én 

elkölteni, ez viszont a mi javunkra, az iskola javára szolgál.
pénteken iskolai bulit tartottunk, melynek már elõre 

Köszönet a büféseknek, Gáspár Tamásnak és Pásztor 
kiplakátolt és meghirdetet módon a belépõjegy árát és a büfé 

Balázsnak, a zene szolgáltatásáért a DJ-éknek:
bevételét felajánlottuk az iskola javára.

- Laczkó Zsolt,
Ez még egy új kezdeményezés, hiszen még ilyen 

- Rácz Iván, 
szervezõdés az iskolában soha sem volt. Ennek tudható be az 

-Mócsány Gábor.
is, hogy hiányzók is voltak. A hiányzók között tudjuk sokan 

A diákönkormányzat a következõ tanévben is szeretne az 
vannak, akik nem szeretnek táncolni. Így érhetõ, miért 

iskoláért tenni. A következõ évi szlogenünk „DIÁKOK AZ 
maradtak otthon. Sajnálhatják, hiszen így az évvége 

ISKOLÁÉRT”. Ennek jegyében reméljük, hogy többen 
közeledtével egy kicsit lazább volt a tanár-diák kapcsolat és a 

csatlakoznak majd kezdeményezéseinkhez és részt vesznek 
nagyon jó hangulatú délutánon sokat táncoltunk közösen 

az ilyen programokban. 
tanárainkkal. Tisztelettel: Vágvölgyi Réka

DÖK elnök

Az összpontszámok alapján:SPORTNAP AZ ISKOLÁBAN
1.  helyen a Sportnap gyilkosok csapata 

2.  helyen a Manchester United csapataUtolsó tanítási hét csütörtökén az iskolában projekt napot 

3.  helyen a Barcelona csapata szerveztünk az egészség megóvása érdekében. Mi a felsõ 

4.  helyen a Real Madrid csapata végzetttagozatos sportnapot tartottunk. 

Gratulálunk nekik! Teljesítményükért Emléklap Reggel 8 órakor a megnyitó és a feladatok ismertetése után 

járt,valamint jó sportemberként az egészséges táplálkozás 4 csapatot alkottunk.

jegyében örömmel fogyasztottuk el az ajándékba kapott Feladatok:

gyümölcsöket és mûzliszeleteket és örültünk a többi díjnak.1. Elméleti rész, mely állt:

A nap végén kerültek jutalmazásra azok a tanulók akik az - plakátkészítésbõl, amiben segítségünkre Oláh Katalin tanár 

elõzõleg meghirdetett PET palack gyûjtésében a legtöbbet néni volt.

gyûjtötték össze.- totó töltés, Várnai Zsuzsanna tanár nõ segítségével és

1. helyezett 6. osztály- ókori vetélkedõ, melyben Golyánné Juhász Edina tanár 

(Virág Sándor, Laczkó Dávid, Bada Erik, Gál Kitti, Virág Jenifer)néni volt segítségünkre

2. helyezett 5. osztály2. Labdarúgás:

3. helyezett 3. osztály lett.Melyben a csapatok 1×12 percig merhették össze 

Munkájukért ÖKO- csomagot kaptak.tudásukat. A bíró Árva Róbert tanár bácsi volt.

A diákönkormányzat nevében szeretnék köszönetet 3. Floorball:

mondani tanárainknak és azoknak a diákoknak, akik részt Ez a játék még új fogalom nálunk, de hónapról-hónapra 

vettek ezen a versenyen és segítették a program ügyesebben ûzzük. A lényege, hogy olyan mint a jéghoki, csak 

zökkenõmentes lebonyolítását. Aktivitásukkal és ezt füvön játszák. Bírónk Varga Bálint tanár bácsi volt és itt is a 

sportszerûségükkel oda álltak a nap hasznos eltöltése mellé! csapatok 1×12 percig mérhették össze tudásukat.

Reméljük, hogy mindenki jólérezte magát és bízunk benne, 4. Kötélhúzás:

hogy jövõre a rendezvényeinken még többen részt vesznek.Az utolsó feladat volt, melyben a csapatokból 5 fiú és 5 lány 

lett kiválasztva. Így minden csapatból 10-10 ember mérhette Köszönettel:
Vágvölgyi Rékaössze erejét.

DÖK elnök5. Ûrkitöltõként gémkapocs- fûzõ versenyt is terveztünk.
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