Ára: 140,-Ft
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Vincze Barna

SPORT

Meg kell próbálni a bentmaradást a
megyei I. osztályban…
Január 27-én a sportgyûlés fõ napirendi pontja a
felnõtt csapat õszi szereplése és a ,,hogyan továbbja’’ volt.
A beszámolók után, hosszas tárgyalást követõen arra
jutott a vezetõség, a jelenlévõ játékosokkal és a
sportbarátokkal, hogy mindent meg kell tennünk a
bentmaradásunkért a megyei I. osztályban. Felmerült az
új edzõ személye és három-négy játékos igazolása, akik
lendíthetnek a csapat mostani helyzetén és jobbak mint a
mi saját nevelésû játékosaink. Az edzõ személye gyorsan
megoldódott, mert megkeresésünkre Kómár Gábor igent
mondott. Játékosként a megyei I. osztálytól az NBI. B-ig
játszott, edzõként Szécsény felnõtt csapatát irányította.
A csapat erõsítése már egy picit nehezebb feladat, de
szerencsénkre a megszûnõfélben lévõ Magyargécrõl
sikerült Kuris Péter és Oláh Tibor leigazolása.
A felnõtt és ifjúsági csapatunk a felkészülést a tavaszi
rajtra január 29-én kedden 7 órakor kezdte el, heti két
edzéssel és hétvégén felkészülési mérkõzésekkel.
Reméljük az õszi gyenge teljesítmények után a
játékosaink összeszedik magukat és jobban felkészülnek
az edzéseken, a mérkõzéseken pedig mindent
megtesznek, hogy csapatunk jobb eredményeket érjen el.

XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Hogyan tovább a második félidõben?
Serdülõ csapatunk január 31-én kezdte el a felkészülést a
tavaszi bajnokságra, heti három-négy edzéssel és egy
mérkõzéssel.

SKSE - Rimóc - Szécsény
Öregfiúk találkozója a sportcsarnokunkban
2008 február 9-én szombaton 15.00 órai kezdettel ismét
összemérték labdarúgó tudásukat az öregfiúk. Sportszerû
és színvonalas mérkõzések zajlottak. A rimóciak mindent
megpróbáltak, hogy jó helyen végezzenek, de egy
hajszállal lemaradtak a képzeletbeli dobogóról. A
gyõzelemnek az SKSE I. számú öregfiúk csapata örülhetett
és vihette haza a képzeletbeli kupát.
Nagypályás találkozó május 1-én Rimócon lesz.

Rimóc: Csizmadia, Mócsány G., Kormány, Mócsány R.,
Vincze, Tóth, Laczkó P., Kis I., Beszkid A., Percze.
Gól: Beszkid A.
Sportszerû mérkõzésen helyzet mindkét csapat elõtt
adódott, a döntetlen igazságosabb lett volna.

2008. FEBRUÁR

Az Idõsek Farsangja alkalmából:

NAGYBÖJT
Véget ért a farsang a bálozások, a vigalom idõszaka. Eltemettük a telet és
valami mást várunk, mint formájában és témájában is mást, a Húsvétot
Krisztus feltámadásának ünnepét. Addig azonban hosszú az út, hiszen
testben is és lélekben is meg kell tisztulnunk. Már a IV. századtól általános lett
az a szokás, hogy a húsvéti nagy ünnepre negyvennapos böjttel készültek,
mivel az evangéliumok leírása szerint Jézus is negyven napig böjtölt a
pusztában. Az ókeresztények számára rendkívül szigorú volt a húsvét elõtti
böjt. Bizonyos ételektõl, elsõsorban a hústól tartózkodniuk kellett és napjában
csak egyszer ehettek. A nagyböjti idõszakban kellett a nyilvános bûnösöknek
vezekelniük. A nagyböjt elsõ napján, hamvazószerdán (vasárnap általában
nem böjtöltek, a húsvétot megelõzõ hat hét böjti napjai nem tették ki a
negyven napot csak harminchatot ezért az elsõ böjti vasárnap elõtti szerdán
kezdték a nagyböjtöt) a bûnösök a templom elé vonultak mezítláb és
szõrcsuhában, a püspök bevezette õket és hamuval szórta meg fejüket (innen
a hamvazó szerda elnevezése), majd kiutasította õket a templomból ahová
csak, nagycsütörtökön térhettek vissza, hogy megkapják a nyilvános
feloldozást. A templomból való kiparancsolásukkal stilizálták Ádám és Éva
kiûzését a Paradicsomból.
A mai értelembe vett „hamvazkodás”. A IX. századtól jött divatba, hogy
nem csak a nyilvánosan vezeklõk, hanem a többi hívek is bûneikre emlékezve
hamvazószerdán a pap hamuval kenje meg a homlokukat.

Február 10. 15.00 óra Varsány-Rimóc 1-3 (0-1) 0-2 (1-0)

Február 10. 14.00 óra Ifjúsági Rimóc-Szécsény 1-2 (0-0)

Böjtelõ hava

,,Nem nevezhetõ gazdagságnak ami elveszíthetõ.’’ (Leonardo da Vinci)

Elõkészületi mérkõzések:

Rimóc: Tõzsér, Hodur, Virág, Jusztin I., Mócsány, Percze,
Árva, Jusztin B., Bangó A., Vincze, Bangó R.
Cserék: Laczkó T., Laczkó Zs., Bablena.
Gól: Vincze 2., Árva.
Jól és szépen játszó csapatunk magabiztos gyõzelmet
aratott, bár az utolsó harmadban egy kicsit elfáradt.

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Holecz Ferenc és Jusztin Tibor megbeszélik a taktikát

KÖZLEMÉNY
Az Egészséges Rimócért Alapítvány értesíti a rimóci Sportcsarnok
bérlõit, hogy a bérleti díj 2008. február 11-tõl

rimóci székhelyû szervezeteknek és lakosoknak:
1500,-forintról 1700,-forintra,
mindenki másnak:
2000,-forintról 2200,-forintra
emelkedett óránként.
A bérleti díj emelését a megnövekedett közüzemi díjak (víz- és
csatornadíj, gáz- és áramdíj stb.) tették indokálttá.
Beszkid János a kuratórium elnöke

E kis történelmi áttekintés után mit jelent a mai kor emberének a nagyböjt.
Bár tudom, még ma is sokan követik a régi hagyományokat és nagyböjt
idõszaka alatt nem fogyasztanak alkoholt, nehéz ételeket, nem mennek
bálozni.
Bizony nagyon fontos a szervezetünk számára a fizikális megtisztulás,
hiszen méregtelenítjük. Jobb lesz a közérzetünk, könnyebbek leszünk, de
vajon hogy állunk a lelki vezekeléssel? Valóban vezekelünk, megtisztulunk,
tisztábbak leszünk, vagy ez is csak stilizálás? Önigazolása annak, hogy mi
mindent megtettünk a nagyböjtért. Én úgy gondolom, hogy a lelki
megtisztulás sokkal fontosabb és ezek után gondolatébresztõnek Máté
evangélista tollából:

Jézus mondá: „Hallgassátok és értsétek meg: Nem az szennyezi be az
embert, ami a szájába jut, hanem az szennyezi be, ami száját elhagyja.”
Vincze Attila

Február 27. (szerda)

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, Jusztin Péterné, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor,
Vincze Attila, Vincze Barna, Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja a ,,Rimóc községért’’ Alapítvány.
Nyomda: Varga Norbert ( 06 20 426 9882 )

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!

LEADER FÓRUM
Dr. Manga János Közösségi Ház

Március 8. (szombat)
Március 9. (vasárnap)
Március 15. (szombat)
Március 15. (szombat)

NÕNAP
NÉPSZAVAZÁS
MEGEMLÉKEZÉS
A PETÕFI SZOBORNÁL
Adófizetési határidõ (I. félév)

A fiatalokhoz:
Szeressétek az öregeket,
Mert napjaik megszámláltatnak,
És ne gúnyoljátok ki õket,
Régen õk is szépek voltak.
Szeressétek az öregeket,
És mondjatok jó szót nekik.
És néha öleljétek is át,
S mindezt áldó szóval veszik.
Szeressétek az öregeket,
Úgyis terhes már az élet.
Vállukat nyomja a sok idõ,
Terhüket ne tetõzzétek.
Szeressétek az öregeket,
Nemsokára úgyis mennek.
S nehéz lehet ám búcsút venni,
A megszokott életeknek.
Szeressétek az öregeket,
Mert majd Ti is azok lesztek!

Az öregekhez:
Szeressétek a fiatalokat,
Ha bohémek is és lázadók.
Megértõ szívvel intsétek õket,
Mert ti is voltatok olyanok.
Szeressétek a fiatalokat,
És jó tanáccsal segítsétek.
És bocsássátok meg azt is nekik,
Ha nem várják az öleléstek.
Szeressétek a fiatalokat,
Nekik sem könnyû ám az élet.
Álmodnak, vágynak és tervezgetnek,
És fáj nekik, mit el nem érnek.
Szeressétek a fiatalokat,
S emlékezzetek magatokra.
Felváltva voltatok jók és rosszak,
S haragtok szállt a dorgálókra.
Szeressétek a fiatalokat,
Bízva, hogy Õk is szeretni fognak…
(A versek forrása a Herencsényi Hírmondó
2007. októberi száma.)

Az elkövetkezõ
NÕNAP
alkalmából nagy
szeretettel köszöntünk
minden lányt és asszonyt!
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ÖNKORMÁNYZATI
Adózók figyelem!
Az adóbevallásban lehetõség van az általunk megfizetett adó 1+1 %áról rendelkezni, azaz felajánlani az adónk 1%-át valamely egyháznak
vagy az Országgyûlés által meghatározott közösségi célra, míg a másik
1%-ot valamely társadalmi szervezetnek, pl.: egyesületnek,
alapítványnak, közalapítványnak. Amennyiben nem rendelkezünk,
ez az 1+1% elveszik azok számára, akik megkaphatnák!
Adónk 1 %-a civil szervezetek részére:
Nézzük meg, milyen feltételeknek kell megfelelnie annak az
egyesületnek, alapítványnak, amely részesülni szeretne a
felajánlásokból!
- minimum 2 éves jogerõs nyilvántartás január 1-én (kiemelkedõen
közhasznú szervezet esetén elég 1 év)
- belföldi székhely
- magyarországi lakosság, vagy magyar nemzetiség érdekeinek szolgálata
(az utóbbi két feltétel teljesülésérõl az APEH felhívására kell
nyilatkozni 2008. október 1-ig)
Rimócon az alábbi szervezetek számára lehet felajánlani megfizetett
adónk 1 %-át:
Egyesületek, alapítványok
Elnök
adószám
Rimóci Sport Egyesület
Beszkid Andor 19928502-1-12
Rimóc Polgárõr Egyesület
Péter Zsolt
18642902-1-12
Rimóci Kobak Egyesület
Vincze Nikolett 18642139-1-12
Rimóc Jövõjéért Közösség
Vaspál Tibor
18639924-1-12
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes Kobela Andrásné 18636615-1-12
Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ
Egyesület
Holecz Istvánné 18634754-1-12
,,Rimóc Községért’’Alapítvány
Beszkid Andor 19162829-2-12
,,Rimóci Mûvészeti Oktatásért’’
Alapítvány
Valkó Béláné 18637991-1-12
,,Egészséges Rimócért’’Alapítvány Beszkid János 19162812-2-12
,,Segítõ kéz’’Alapítvány
Kiss Bertalan 18630602-1-12

Civil szervezetek önkormányzati támogatása
Az önkormányzatok feladatai két nagy csoportra oszthatók. Vannak kötelezõ
és önként vállalt feladataik. A kötelezõk teljesítéséhez állami hozzájárulást is
kapnak, (amit saját forrásból még ki kell egészíteni), míg az önként vállalt
feladatok elvégzését csak saját teherbíró képességeik ismeretében
vállalhatják úgy, hogy az a kötelezõk ellátását nem veszélyeztetheti. A civil
szervezetek (egyesületek, alapítványok, és ide soroljuk az egyházat is)
támogatása sajnos nem kötelezõ, hanem önként vállalt feladat. Sajnos, mert
ellenkezõ esetben a központi költségvetésbõl is támogatást kaphatnának.

Nonprofit szervezet neve

HÍREK

Felajánlásunkkal segítsük egyesületeink, alapítványaink
munkáját, mert ezzel közösségünkön és magunkon segítünk!
Adónk 1 %-a egyház vagy költségvetési elõirányzat számára:
Az adó másik 1 %-át az egyháznak VAGY kiemelt költségvetési
elõirányzatra lehet felajánlani. Továbbiakban közöljük a Magyar
Katolikus Egyház és két kiemelt költségvetési elõirányzat adatait.
Technikai szám:
Név:
0011
Magyar Katolikus Egyház
1153
Kiemelt Költségvetési Elõirányzat:
„A parlagfûmentesítés feladatainak támogatása”
1627
Kiemelt Költségvetési Elõirányzat: „A gyermekszegénység elleni program támogatása feladatai”
A legutolsó éves kimutatás szerint a Magyar Katolikus
Egyházat 453313 fõ támogatta, akiknek felajánlott adóösszege elérte a
2 569 890 899 Ft-ot.
Kérek minden katolikus rimóci hívet, ne felejtkezzen el
adójának 1 %-áról a Magyar Katolikus Egyház felé rendelkezni.

Víz és csatorna díj - 2008
Rimóc Község Önkormányzata elõkészítette a 2008 évi hatósági
vízárról szóló rendeletének tervezetét:
A tervezet szerint a hatósági vízár a következõképpen alakulna:
ivóvíz-szolgáltatás
lakossági
375.- Ft/m3 + ÁFA
közületi:
456.- Ft/m3 + ÁFA
szennyvíz-szolgáltatás lakossági:
319.- Ft/m3 + AFA
közületi:
319.- Ft/m3 + AFA
vízterhelési díj:
17.- Ft/m3 + AFA
A képviselõtestület a hatósági vízárakról a szolgáltatóval folytatott
egyeztetõ tárgyalások lezárását követõen 2008. február 14-ére
tervezett ülésén határoz.
Beszkid Andor polgármester
Önkormányzatunk fennállása óta minden évben támogatta civil
szervezeteinket, mivel meggyõzõdésünk, hogy a globális haszonelvû
társadalommal ellentétben csak a helyi közösségek jelenthetnek megoldást.
Lehetõségeinket a központi költségvetés évrõl évre szûkebbre szabja,
terheinket növeli, intézményeink mûködtetését nehezíti. Ennek ellenére még
nem mondtunk le a helyi közösségek támogatásáról. Az alábbi táblázat
mutatja hogy az elmúlt három évben mennyit terveztünk és mennyi támogatást
adtunk át „civil” szervezeteinknek.
Beszkid Andor polgármester

Nonprofit szervezet támogatása ezer Ft-ban
2006. év
2005. év
Elõirányzat

,,Egészséges Rimócért’’ Alapítvány
Rimóci SE
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület
Rimóci Rezesbanda
Rimóci Egyházközség
Rimóc Polgárõr Egyesület
Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete
Rimóci Kobak Egyesület
,,Rimóci Mûvészeti Oktatásért’’ Alapítvány

880
1 200
110
110
70
110
40
40
0
0

Teljesítés Elõirányzat

1 030
1 200
110
110
70
0
0
25
0
0

950
1 200
100
100
65
100
10
30
25
0

2007. év

Teljesítés Elõirányzat

0
1 050
50
50
65
50
13,2
25
12,5
10

870
1 100
50
50
30
50
100
30
20
0

Teljesítés

0
1 100
0
0
0
0
100
30
20
0

A jövõben is szándékunkban áll támogatás nyújtása, azonban fel kell készülnünk a szûkebb esztendõkre. Ezért is döntött a képviselõ-testület arról, hogy a farsangi
jótékonysági bál szervezését átengedi az egyesületeknek, ezzel is segítve õket forrásokhoz jutni. Az elmúlt két év bebizonyította, hogy ez a döntés helyes volt.

VÉRADÁS
Ebben az évben január 13-án, vasárnap szervezték az elsõ véradást
községünkben. Az Általános Iskola Hunyadi úti épületében ezen a napon 88an jelentkeztek, hogy embertársaikon saját vérük átengedésével segítsenek.
Öt donortól különbözõ okok miatt nem vettek vért, így összesen 83 egység (1
egység = 4,5 dl), azaz 37,35 l vért szállítottak el a megyei véradóállomás
munkatársai. Jó hír, hogy ezen a napon is jelentkeztek elsõ alkalommal vért
adók: Erdélyi Ildikó (Kölcsey út) és Rigó Csaba (Balassi B. út) csatlakoztak a
véradók népes táborához.
A véradás olyan segítségnyújtás, melyet semmi más módon nem lehet

helyettesíteni. Ráadásul úgy lehet adni, hogy ez által nem szegényebbek
leszünk, hanem gazdagodunk.
Ha a véradást munkanapon szervezik, a munka törvénykönyve alapján a
dolgozó mentesül a munkavégzés alól legalább 4 órára. Részben erre,
részben a társadalmi szükségszerûségre is hivatkozva javaslattal élek a
munkáltatók felé és a következõ testületi ülésen a helyi képviselõ-testület felé
is, hogy dolgozóiknak akkor is biztosítsák ezt a legalább 4 óra munkaidõ
kedvezményt, ha a véradás történetesen munkaszüneti napra esik.
Elismerés és köszönet minden véradónak! Jó egészséget nekik,
hogy mindig segíteni tudjanak, ha szükség van rájuk!

FEBRUÁR
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39. Magyar Filmszemle
Filmbemutatók Szécsényben
Az évente megrendezett magyar filmszemlék történetében
elõször fordult elõ, hogy nemcsak a fõvárosban, hanem vidéken is
vetítettek az alkotásokból. Négy másik vidéki település mellett
Szécsény is otthont adott egy napra néhány filmnek.
Délelõtt A város ritmusa és a Kerékbe törve címû filmeket
nézhették meg az érdeklõdõk. Az elõbbiben egy dobos kisfiúnak
szólalt meg a nyüzsgõ nagyváros, az utóbbiban gerincsérültek
mindennapjaival találkozhattunk.
Mi rimóciak majdnem félszázan este hattól láthattuk A város
ritmusát, majd egy tízperces ismeretterjesztõ film következett a csigák
életérõl Zöld múzsák csókja - Hímnõs címmel.A Bahrtalo! egy komédia
és egy dokumentumfilm ötvözete, amely Lali és Lóri (erdélyi Gábor
cigány és erdélyi magyar) kalandjait meséli el. Ezt a filmet láttuk a
bemutatón utolsóként és a közönségnek ez tetszett a legjobban.
Mi, rimóciak mindannyian jól szórakoztunk.
Köszönet mindenkinek, ezért a szép estéért.
Beszkid János

ELADÓ!
• 2 db heverõ
• kenyérsütõ
• hálószobabútor (2 db ágy, 2 db kétajtós szekrény,

1 db fésülködõasztal, 2 db éjjeliszekrény)

Érdeklõdni: Rimóc, Bem út 51.
Tel.: 06/70 321 45 64

* ÉLTETÕ MASSZÁZS *
,,Minden jóindulatú érintés ajándék embertársaink számára.''
Masszázs hatására:
- javul a nyirokáramlás és a vérkeringés,
- izmok és az izületek kötõszövete fellazul, rugalmasabbá válik,
- testrészek, szövetek nedveiben értágító anyagok szabadulnak fel,
- fokozódik a salakanyag elszállítása,
- anyagcsere folyamatok intenzitása,
- fokozódik a szervek mûködése,
- pszichikus hatásként jó hangulatot teremt, közérzetet javítja,
- idegrendszeri reflexhatásként az izmok görcse csökken, illetve
megszûnik,
- merev, kemény izmok fellazulnak,
- a túl laza izmok feszesebbé, tonizáltabbá válnak,
- szorongás és depresszió oldását elõsegíti,
- a masszázs hatásaként testsúlycsökkenés jelentkezik,
- vérben emelkedik a fehérvérsejtek száma,
- a szervezet védekezõ, ellenálló ereje növekszik,
- megnõ a kiûrített vizelet mennyisége, fokozódik a kloridok és a
foszforsav kiürítése.
E hatásokat összesítve a kenés' csillapítja a fájdalmat, csökkenti,
szünteti a gyulladást, elõsegíti a beteg szövetek, izmok, izületek
regenerációját, az anyagcsere normalizálását.
Masszázs fajták:
- BIO
- SVÉD
- RELAX
- THAI
- BABA
- NYIROK
- INDIAI FEJ
- HÁT
- TALP
Bejelentkezés esti órákban 06/32 388-114-es telefonszámon.
Kérésére otthonába viszem az éltetõ masszázst!
Tisztelettel: Szabó Moncsi

Gólyahír:

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

A legutóbbi újságunk
megjelenése óta községünkben
gyermekszületés nem volt.

Emlékezés!
Fájdalommal emlékezünk arra az 1 évvel ezelõtti napra, február
2-ára, mikor szeretett halottunk, Kanyó Balázs szíve utolsót
dobbant. Drága férj, édesapa, dédnagypapa nem feledünk el soha!
Gyászoló család

Gondolatok:
A vén fenyõ-királynõ halála
Egy tavaszon történt, mikor a telet és a hófúvásos viharokat
csak a legnagyobb küzdelemmel bírta kiállni a vén fenyõ,
befejeztetett a királynõ élete. Már a télen elveszítette legnagyobb
gallyait, megmaradt lombjait, a hóteher alatt eltöredeztek az öreg
csontok. Ha a legkisebb szél fújt, könyörgõs nyögés hallatszott a
vén fa derekából, mint a nagybetegek sóhajtanak álmatlan
éjszakákon. Ha orvosa lett volna a vén fának, aki meghallgatja szíve
dobogását, mint a beteg emberét szokás, az orvos bizonyosan fejét
csóválta volna.
Mindenféle panaszos kiáltások is hallatszottak a vén fa
belsejébõl. Talán egészségért kiáltozott, talán panaszkodott, talán el
akarta valakinek mondani utoljára élete bánatát.
De senki sem hallgatott rá. A többi fenyõk, akik a vén királynõ
védelme alatt csendesen kiteltek és a havakat, viharokat alig érezték
kicsinységükben, tavasz elsõ napjaiban legfénylõbb ruháikat vették
elõ, és úgy pompáztak, ragyogtak, hogy magukra hívták a rigók
figyelmét, akik messze földrõl eljöttek barátnõik mulattatására.
Egy napon, mielõtt a nap alászállott volna, megérkezett a
mezõk felõl a vén holló. Nagy utat tehetett meg, mert lassan szállt a
folyó felett. Tollai különösen fénylettek, mintha megfiatalodott
volna, még a hangja is erõsebb volt, amint a magasból üdvözölte a
királynõt. A fejedelemnõ felsóhajtott fájdalmában. Nem vette
szívesen, egyetlen barátja, a holló így kicsípte magát a tavaszi

Akiért a harang szólt...

V

A legutóbbi újságunk megjelenése óta
községünkben haláleset nem volt.

V

napokra. Az lett volna rendjén, hogy a holló is megöregedett volna.
Szomorúan tapasztalta, hogy a nõk korábban és alaposabban vénülnek,
mint a férfiak. Ugyanezért nem fogadta a régi szívességgel barátját, sõt tán
csípõsen megkérdezte tõle, hogy vajon lakodalomba készül, hogy ilyen
maskarát készített magából? Szégyellhetné magát vénség létére, hogy
kifesti tollait. A vén holló megharagudott a királynõ szavaira. A királynõ
mélysóhajtozásba kezdett. A királynõ abbahagyta a nyögést, sóhajtozást,
mert hiszen úgy sincs senki részvéttel iránta. Még egyszer az égnek
szegezte a fejét, mintha mutatni akarná, hogy még e szomorú órában is
sokkal nagyobb minden alattvalójánál. Megvárta, amíg a hold sarlója
felemelkedett a folyóból, és ezüstkoporsószegekkel rakta ki a fekete
habokat. Ez a fényesedõ folyó lesz az õ koporsója, amint a hold
emelkedtével felébredt a szél, és a hold udvarlására siet. Ám a szél sokáig
váratott magára. A szegény fejedelemasszonynak végig kellett hallgatni
udvarhölgyei beszélgetését, akik hiúságukban mind azt hitték, hogy a hold
az õ tiszteletükre vette fel ezüst köntösét. A habok az õ kedvükért
locsognak, és az éjjeli madarak nekik táncolnak oly fürgén. De végre
megérkezett a szél. Gyenge legényke volt, alig ért fel a királynõ felsõ
gallyaira. - Mit akarsz, te fiú? Förmedt rá a királynõ. - Küld az apád, ha
valami üzennivalója van. A szelecske elbujdosott, szégyenkezve lapult
meg a bokorban. De éjféltájt keresésére indult az apja, onnan nyugat felõl,
miután fiának hírét se hallotta.
A fenyõ- királynõ hirtelen szembefordult az öreg széllel. Tudsz -e
még táncolni, öcsém? Kiáltotta hirtelen. És nagy roppanással a szél
karjaiba dobta magát, hogy az szinte megtántorodott. Aztán belezuhant a
folyóba a holt fejedelemnõ. „Így ér véget minden nagyra vágyó élete.”
U. i: „Hasonló tollú madarak együtt tollászkodnak.” És bármi is kezd
el együtt tollászkodni, hamarosan fel is repül.
Lõrik Sándor
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KÉPEK A VÉRADÁSRÓL

Kiss Tamás autóversenyzõ Rimócról
-

-

Talán kevesen tudják, hogy egy fiatalember évek óta
nagyszerû teljesítményével öregbíti községünk hírnevét.
Néhány nappal ezelõtt otthonában kerestem fel Kiss Tomit,
hogy ízelítõt adjunk a Rimóci Újság olvasóinka a
versenypályák világából.
- Autóversenyzõnek érzed magad?
- Igen, szeretném autóversenyzõnek hinni magam s az
eddig elért eredmények is ezt bizonyítják.
- Honnan jött az indíttatás, hogy belevágj egy ilyen,
végül is veszélyes sportba?
- Hát elõször csak versenyekre jártunk nézõként,
érdeklõdõként és lassan érlelõdött a gondolat, hogy jó
volna indulni a versenyeken, nem csak kívülrõl
szemlélni az eseményeket.
- Hol versenyeztél elõször?
- Balassagyarmaton a VOLÁN-telepen egy Szolnokon
vásárolt becsövezett Zsigulival indultam talán 95-ben.
Eredményt nem értem el, örültem, hogy mehettem.
Nagyszerû dolog a versenyzés és csak akkor jösz rá az
ízére, ha már benne vagy.
- Emlékszel-e az elsõ megnyert versenyedre?
- Igen. Móron történt, 70 induló közül, kategóriában és
abszolútban is elsõ lettem.
- Ki finanszírozza a versenyzésedet?
- Saját zsebbõl állom a költségeket illetve szüleim
támogattak és jelenleg is támogatnak. Meg kell még
említeni a barátaimat, akik sok mindenben segítenek.
Szponzorok nem nagyon vannak, de nem is nagyon
jártam utánnuk. 2007-ben a rally III. osztályban
versenyeztem egy HONDA CIVIC VT 1600-as
versenyautóval.
- Hány versenyen indulsz egy év alatt?
- Általában 8-10 versenyen, egy-egy verseny 80-100
ezer forintba is benne van, különösen, ha messzebb
van. Nevezési díj, szállás, utiköltség, benzin, alkatrész
stb., ez mind-mind pénzbe kerül. Vincze Marci segít,
mert õ nekem mindig ingyen szereli a gumikat.
- Elmesélnél egy emlékezetes esetet!
Vámosmikolán volt verseny, akkor Suzukival
versenyeztem. Reggelrõl szakadt az esõ, a kocsi nem
indult, fél óra múlva fékhiba következett, szerelés az út
mellett. Éppen, hogy odaértem és nevezni tudtam, de a
rossz elõjelek ellenére a nap végén abszolútban
megnyertem a versenyt.

-

-

Volt-e veszélyes helyzeted versenyzés közben?
Hévízgyörkön mentünk erdõben, szûk úton Tóth
Lacival és a Zsigulit összetörtük rendesen, de hála
Istennek senkinek sem esett baja.
Sok-sok trófea sorakozik a szobádban. Melyik a
legkedvesebb?
2007-ben a Bárna Rally-n nagyon megdolgoztunk a
gyõzelemért. 1600-as Hondával mentünk egy 2500ös BMW-vel szemben. Egy-két másodpercen múlott,
de végül mi nyertünk.
A legjobb eredmény amit eddig elértél?
Az országos bajnokságon IV.-ek lettünk. Az országos
bajnokságban éves pontverseny van, 8 futam.
Amennyin tudsz indulsz, az országos különbözõ
részein. Általában aszfaltos pályán 10-13 km-es
gyorsasági szakaszok 6-7 van egy versenyen.
Jelenlegi társad?
Baranyi Nándor a navigátorom Szécsénybõl. Mivel
neki is van autós múltja, így jól összetudunk dolgozni.
Általában a navigáció sok idõt és pénzt elvisz, mert
gondosan meg kell tervezni, leírni a pályát. Többször
végig kell menni rajta verseny elõtt, hogy a
legoptimálisabb navigációt tudjuk beállítani.
Szolidáris egymással az autóstársadalom?
Tudok példákat erre is, arra is. Pl.: egy szegedi srác
szokott nekem segíteni. Õ is Hondával versenyez. Az
egy típusú autók általában egybe galeriznek.
Mennyi idõt vesz el az életedbõl a versenyzés?
A munka mellett 8-10 hétvégét, plusz a javítások,
amelyeket sajátkezûleg végzek. Egyébként a MÁTRA
MOTOR SPORT-nál vagyok igazolt versenyzõ,
idõnként Õk segítenek a javításban. A kormány
elemeket mindig át kell nézni, futómûbeálítás mindig
van, úgyanúgy mint ahogy egy-két repedés is.
Mikor állsz legközelebb rajthoz?
Márciusban a Hóvirág Rally Mogyoródon tervben
van. Áprilisban Ózd nem biztos, de a Salgó Rallyn
biztosan indulunk májusban.
Meddig szeretnéd vagy lehet csinálni az
autóversenyzést?
Még nem gondoltam arra, hogy valamikor
abbahagyom.
Tervezel-e másik autót venni?
Szeretnék jobbat, de a jelenlegi is nagyon megfelel.
Végezetül sok szép és sikeres versenyt kívánok neked a
RIMÓCI ÚJSÁG olvasói nevében.
Kiss Tomival Beszkid János beszélgetett.
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Ifj. Percze László és Percze László

Kedves Péter!

Vaspál Tibor és Jusztin István
gitárt!). Valamikor 2002
õszén volt az elsõ misénk,
még varsányi besegítéssel.
2003-ban kibõvültünk
Beszkid Veronikával, Golopi
Nikivel, Bartos Barbarával, és Petrovics Babettel, aki fuvolán kísérte
a dalokat. A legelsõ tisztán rimóci gitáros mise 2003. október 10-én
volt. Még nem voltak igazán rendszeresek ezek az alkalmak, és a mai
napig nem is tudom hány misén szolgáltunk. Aztán csatlakozott
Petrovics Dávid, Kis Anita Jusztin Kati is a közösséghez. A
legifjabbak a tavalyi év folyamán fogtak gitárt: Kanyó Evelin,
Laczkó Laura és Vizoviczki Lolita. Az elmúlt egy évben igyekeztünk
minden hónapban egy gitáros misét ,,összehozni,”, illetve
rendszeresen, hetente összejárni, dalokat tanulni, tanítgatni egymást.
Mert sok a gitár (legyen még több), sok munka az, hogy együtt
szóljon a dal, az ének. Mi együtt szeretünk játszani, fontos hogy
minél többen részt tudjanak venni a szentmiséken, az életünket meg
elég nehéz összerendezni, sõt egyre nehezebb. De a lényeg a kitartás,
meg a lelkesedés. Mert a mostani tizenévesekben is látom azt, amit
annak idején bennem megérett: jó, hogy van hova és Kihez tarozni.
Nem szereplési vágyból gitározgatnak, és (bár lehet, hogy ezt még õk
sem ismerték fel) nem is csak azért, mert szeretik a dalokat. Valami,
Valaki minket is úgy fûz össze, mint annak idején az elsõ rimóci
templomi énekkart.
Én még most is abból a sárga borítójú énekeskönyvbõl játszom,
amibõl 15 éve elõször énekeltem. Eléggé megviselt, és a borítója is
hiányzik. Megkopott kézírással ez van az elsõ oldalra írva: „Ki
igazán hisz, a végtelen víz barázdáin is megtartja azt az Isten.”

Olvasói levél

Engedd meg, hogy egy
nyílt levélbe írjam meg
azokat a gondolatokat,
amelyeket a decemberi
újságban közölt cikked ébresztett bennem. Sok élmény, emlék jutott
eszembe, a régi, és a mai gitáros csoporttal kapcsolatban. Amikor 15
éve elõször hangzottak el gitárral kísért énekek a szentmise alatt,
még nagy újdonságnak és talán merésznek is hatott. Pontosan ez
fogott meg minket, akkori középiskolásokat, akik már az elején
csatlakoztak hozzád és Józsihoz. Aztán késõbb elmélyültek ezek az
élmények, olyan közel hoztak minket, és személy szerint engem
valamihez, amitõl bár mi is történt az életben, úgy látszik, nem tudok,
nem is akarok elszakadni. Újra felidézõdtek bennem a tizenévvel
ezelõtti emlékek. A vasárnapi litánia utáni próbák a templomban.
Meg amikor nyári szünetekben az esti misék után a „Jánoskaszobor” mellett gitároztatok, mi meg torkunk szakadtából
énekeltünk. Bántuk is mi, hogy mit szólnak az arra járók! És voltak
más jellegû élmények is: tábortüzek, egerszalóki biciklis
lelkigyakorlatok, plébánián nyaraló csoportok. Nemcsak a közös
éneklések voltak már fontosak. Fontosabbá vált a hitünk, a
hovatartozásunk. Tõletek, veletek tanultam meg mi az a közösségbe
tartozás. Annyira belémivódott, hogy tudtam, ezt tovább kell adni.
Úgy, ahogy tõlem telik.
Én 24 évesen tanultam meg gitározni. Mégsem voltam
felkészülve arra, mit kell kezdeni a tudással. Nem is írtam, fel se
jegyeztem semmit a második gitáros csoportról. Sajnálom, mert
utólag nem tudom pótolni. De most összeszedtem, amit meg tudok
osztani veled, meg az olvasókkal is. A legelsõ, aki mellém szegõdött
Balogh Laci volt (néhány hétig, hónapig ketten használtunk egy

Szeretettel és köszönettel: Kaluzsa Mónika

HÁZIMOZI RETRÓ!
Emlékeznek még a '70- es, '80-as évek házi mozijára, a diavetítõre? Hát ez a masina mostanában a családi életünk mozgatórugója lett.
Mûködõképesen, leportalanítva. Csak a diafilmek hiányoztak. Õrült keresésbe lendültünk, a mama, papa napokig a padlást túrta, Csaba meg
telefonálgatott a rokonokhoz, kihez is kerültek ezek az ereklyék. És gyõzelem, közel 50 diafilmet sikerült fellelnünk. Némileg megviselve,
hiányosan (legtöbbrõl ,,csak a hepiend” hibázott, azt meg majd hozzámeséljük.
És elkezdõdött, ami azóta is tart: ,,moziláz”-ban a családom. Persze legfõképp igaz ez Dorkára, akinek ez az elsõ multiplex-élménye.
Amikor legelõször bekapcsoltam, és megéreztem azt az elveszett illatot, amit a vetítõgép árasztott, nem is tudtam, hogy voltam képes
eddig meglenni nélküle. A gyerekkor illata volt: az átmelegedett por- és filmszag. Amikor apuék a hétfõi adásszüneti napokon (pedig egy
csatorna volt csak, fiatalok! ), redõny hiányában mesterségesen próbáltak sötétet csinálni, hogy valamit is lássunk. Minden ehhez kapcsolódó
élmény a felszínre került. És árgus szemmel figyeltem a gyereket, a reakciót, meg a döbbenetet. A legelsõ levetített film a Péter és a farkas volt
(ezt találtuk meg legelõször). És hetekig minden este a lányunk kívánságára ez is maradt. Különösen az sem zavarta, hogy nem tudjuk meg mi
lesz a vége, mert hogy az hiányzik róla. Õ tökéletesen megelégszik azzal, amit lát, és amit az anyja- apja mond: mindenki boldogan él, míg meg
nem hal. És kerek szemekkel nézi minden este, kihagyhatatlanul, kérve követelve, sírva az õ esti meséjét: a diavetítõs mesefilmeket. Persze
azért némi befolyásolással elértem, hogy megnézzük a Piroska és a farkast, meg az Öreg néne õzikéjét, a Török és a teheneket és a többit is.
Belehelyezkedik a fotelba, lerúgja a papucsát és izgatottan vár. Menetközben visszatekerünk a barikákhoz, megnézi az árnyékát, megmutatja
apának, hogy mit lát a filmkockán. Én meg derülök a hangalámondás gyönyörein, mert minden szereplõnek a saját hangján kell ám
megszólalni. Megmosolygom, hogy Makk Marci nejlon iskolai köpenyt viselõ kisiskolásoknak mesél, hogy az állatok a
termelõszövetkezetben milyen kalandokba keverednek, és hogy az öreg néne õzikéit úttörõgyerekek babusgatják. Kérdés ezek után: kinek
nagyobb élmény ez, nekünk vagy a gyereknek? Remélem, nem kell választanom…
Dorka most már rutinos házimozizó, kedvencekkel, határozott véleménnyel. Most éppen a Kismalac és a farkasokat favorizálja, amibe
már együtt kiáltjuk: Forró vizet a kopaszra! És természetesen itt nem apára gondolunk….

Kaluzsa Mónika
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ISKOLAI HÍREK

FARSANGOLT A FALU APRAJA!
„Szép jó napot nénik, bácsik, gyerekek-gyerekek
Egytõl-egyig jókedvûek legyetek, legyetek!”
Így köszöntötték a vendégeket a Nyulacska Óvoda
nagycsoportosai, 2008. január 25-én 1500-kor a Közösségi
Házban.
Immáron VII. alkalommal került megrendezésre az óvodai
farsangi bál. Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy egy
héttel a falu jótékonysági bálja elõtt (pénteken) álarcos bált
rendezünk a kicsiknek, ahol együtt mulathat mindenki, aki
eljön a rendezvényre.
A mulatság után megkértünk néhány szülõt, írja le
véleményét, észrevételeit a bállal kapcsolatban:

„Nagyon felkészült és látványos kis produkciót láthattunk. Az
a sok boldog kis emberke a csodálatos kis jelmezekben!!!
Nagyon szépek és aranyosak voltak mindnyájan. És…a szülõk,
hozzátartozók részérõl az összefogás a MI ÓVODÁNKÉRT ez,
úgy gondolom a mai világban nagyon szükséges. Csak
gratulálni tudok az óvónõknek és dajkáknak munkájukhoz és
sikereikhez. Mert szerintem SIKERÜK volt!’’
Várkutiné D. Anikó

„Szerintem nagyon jó volt az óvodai farsang, de ez mind az
óvónõk érdeme volt, mert ha õk nem fáradoztak volna ennyit
velük, nem lett volna ilyen jó. Minden jól sikerült. Nekem az a
véleményem még, hogy az a legjobb, hogy nincs kivétel a
magyar gyerek és a roma gyerek között. Nagyon jó a megértés.”
Balázs Orsolya

„A gyerekek elõadása szórakoztató volt és nagyon jól össze
volt állítva a mûsor. A büfében az tetszett, hogy sokfélébõl
lehetett választani. A zsákbamacskában különbözõ érdekes
játékok voltak. Nagyon jól éreztük magunkat.”
Czupkóné J. Edina

„Kislányommal most voltam elõször farsangon. Nekem
szülõnek különösen tetszett, hogy óvónõk, dadusok, gyerekek
ilyen felszabadultan adták elõ kedves kis mûsorukat, táncukat.
Látszott, sok munkájuk volt benne óvónõknek, gyerekeknek,
mert nagyon ügyesek voltak. A bál olyan jól sikerült, hogy
sokan a mûsor után is ott maradtunk. Szülõk, óvónõk, dadusok,
gyerekek még egy ideig együtt játszottak, táncoltak. Jól érezték
magukat gyerekek, felnõttek és úgy láttam néhány nagyszülõ is.
Nekünk mindenképpen nagy élmény volt ez a vidám
összejövetel.”
Pásztor Judit

,,Felöltöztünk maskarába úgy jöttünk az óvodába’’
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„Az idei farsang most is nagyon tetszett. A gyerekek ügyesen
megtanulták amit kellett. Jól néztek ki, de legjobban a lányom tetszett.
Köszönöm az óvónõknek a felkészítést. Remélem jövõre is ilyen jó
lesz.”
Bangó Ildikó
„Nekem ez különösen nagy élmény volt, már csak azért is mert a
kislányom hirdette a hangos bemondón. Nagyon büszke voltam rá és
az összes ovis gyerekre, mert igazán kitettek magukért. A
nagycsoportosok mûsora igazán nagyon jó volt, a középsõsök sem
maradtak le, a kicsikrõl nem is beszélve, ahogy elõadták kis
mûsorukat. Az óvónéniknek hálás köszönet azért, hogy a gyerekek
által ilyen örömet okoztak nekünk szülõknek és mindenkinek akik ott
voltak és megnézték.”
Vincze Ildikó
„Elmentünk a farsangi bálra, nagyon sokan voltak és ez jó volt, csak
a hely kicsi volt. A gyerekek jól érezték magukat, gondolom a szülõk
is. Volt büfé és voltak jó játékok szülõknek, gyerekeknek.”
Rácz Stefánia

„Elsõsorban az tetszett, ahogyan megszervezték az óvónõk, a kedves
meghívó és a gyerekek színvonalas mûsora. Évrõl-évre látjuk az
eredményt, hogyan leszünk egyre többen, s ezáltal mennyi minden
változik az oviban. Szépül az udvar, gyarapodnak a játékok, viszont az
ovi után kevésnek tûnt a hely a Mûvelõdési Házban is.
Vizoviczkiné Virág Andrea

„A jelmezek elkészítésével illetve beszerzésével töltött idõért,
bõségesen kárpótolt bennünket a gyerekek jókedve, vidám mûsora. A
farsangi hangulathoz hozzájárult még a szépen feldíszített terem és az
ötletes belépõjegy is. Kinõttük már az óvodát, most a Közösségi Házat,
vajon megtöltjük jövõre a tornatermet?”
Golyánné Lévai Katalin

„Most is minden évben nagyon jól sikerült az ovisok farsangja. A
jelmezek nagyon jók voltak és az ovisok mûsora is szuper volt. Én mint
szülõ nagyon jól éreztem magam, szerintem kisfiam sem
panaszkodhatott, bõven volt része vetélkedõben és nevetésben.
Remélem a következõ farsangi buli is ilyen jó és vidám lesz.”
Czerovszkiné Máté Csilla
Köszönet mindazoknak akik jelenlétükkel megtisztelték
óvodánkat, és támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kitûzött
célunkat megvalósíthassuk. A farsangi bál tiszta bevétele 101. 586 Ft,
melybõl csoportszobai mozgásfejlesztõ játékokkal bõvülhet
eszköztárunk.
Bánhatja aki nem jött el „mert csak egy hosszú év múlva
jön a farsang el majd újra,
akkor lesz új sokadalom,
zene, tánc és vigadalom.”
Óvónõk

Mûsor közben a farsangolók egy csoportja

Fejlõdõ iskola
Bõvül, korszerûsödik iskolánk. Ebben a tanévben több olyan
szakmai módosításra nyílt lehetõségünk, melyek elõsegítik a
tartalmi munka színvonalának emelkedését, pl: angol nyelvoktatás,
iskolaotthonos oktatás stb.
Ezen fejlesztések mellett örömmel számolhatok be a tárgyi
eszközök bõvülésérõl is. Az alsó tagozaton az elsõ osztályba, a
felsõsöknél pedig minden évfolyam tantermébe sikerült TV
készüléket vásárolni. Beszerelésük az osztályokba a napokban fog
megtörténni.
Ezáltal lehetõség nyílt a sokoldalú ismeretszerzésre a tanórák
keretében is!
Az iskola számítógépes terme is „kisterembõl nagyterembe”
költözött. Ennek munkálatait Virág Tibor vezette, aki a szükséges
elektromos és hálózati munkálatokat kivitelezte. Az új teremben
diákjaink nyugodtabb, tágasabb környezetben szerezhetnek
ismereteket az informatika világából.

A gyõztes hetedik osztály képviselõje elsõként veszi át a tortát

Megyei Teremlabdarúgó Döntõ
Remek sportnap volt január 18-án, pénteken a nagybátonyi
ISZI Sportcsarnokában. A Nógrád megyei Diáksportszövetség által
kiírt megyei teremlabdarúgó torna IV. korcsoportos döntõjében 5
csapat Balassagyarmat, Salgótarján, Nagybátony, Nagyoroszi és
Rimóc küzdött egymás ellen. A kétszer 10 perces mérkõzések nagy
izgalmakat hoztak. A látványos megoldásokat, gólokat a közönség
tappsal jutalmazta. A meccseket Tóth István egykori NB I-es bíró
vezette.
Csapatunk (Balassagyarmat kivételével) minden együttessel
egyenrangúan harcolt a gyõzelem elérésért, és ha a
szerencsésebbek vagyunk a harmadik helyezést is elérhettük volna.
Azonban nincs szégyenkeznivalónk, hiszen Nógrád megye összes
általános iskolai csapata közül 5. helyen végezni szép eredmény.
A torna végeredménye:
1. Balassagyarmat
2.
Salgótarján
3.
Nagyoroszi
4.
Nagybátony
5.
Rimóc
A rimóci csapat tagjai: Beszkid Máté, Csizmadia Bálint,
Kormány Richárd, Mócsány Richárd, Molnár Dániel, Pásztor
Balázs, Rácz Jenõ, Szeles László.

A hatodik osztály mûsor közben

Farsangolás
Az óvodások farsangja után a felsõ tagozatos diákok
következtek. A felsõs SZMK tagok vállalták a teljes körû
lebonyolítását a „mulatságnak”. Amíg tanulóink a különféle zenés
táncos mulattató mûsorral készültek a fellépésre, a szülõk a
szervezéssel foglalkoztak: finomabbnál finomabb süteményeket
sütöttek, illetve 4 torta készült az értékeléshez, árulták a tombolát,
szedték a belépõdíjat stb.
2008-ban az évekkel ezelõtti hagyományunkhoz nyúltunk
vissza. Zsûriztünk, értékeltünk, és mindenki tortához jutott; csak
elsõként a zsûri által legjobbnak ítélt produkciót megformálást,
jelmezt, humort, elõadást figyelembe véve bemutató osztály
választhatta ki az általuk legfinomabbnak ítélt tortát. Az
eredményhirdetés után tánc, tánc, és tánc következett; közben a
szülõk által készített süteményeket, szendvicseket, illetve
mindenféle finomságot vásárolhattak felsõseink, hogy erõt
gyûjtsenek az intenzív testmozgáshoz. Kis pihenõ után a
tombolahúzást követõen újult erõvel folytatódott a buli.
Köszönetemet fejezem ki a tantestület nevében minden
Kedves Szülõnek, aki bármilyen formában a nap sikeréhez
hozzájárult! Köszönöm a pozitív hozzáállást, az együttmûködést!
Kiss Józsefné igazgató

A tombola sorsolás

FÕZZÖN JÁTSZÓTERERT!
Szeretnénk egy új játszóteret a falu gyermekeinek, amit
ingyen felszerelnek?
Igen!
Mit kell tenni érte?
Gyûjtsük a „Delikát 8” ételízesítõ csomagolásáról a
vonalkódot!
Kérünk mindenkit, hogy ezt az ételízesítõt használva
adjunk minél nagyobb esélyt magunknak egy játszótér
megszerzéséhez!

Gyûjtõláda a Szociális Boltban és az Óvodában!
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ISKOLAI HÍREK
Az iskolaotthonos oktatás tapasztalatai
A 2007-2008-as tanév szeptemberében nagy örömünkre a
képviselõtestülettõl lehetõséget kaptunk arra, hogy az alsó
tagozaton iskolaotthonos rendszerben kezdjük meg az oktatást. Ez
négy tanulócsoportot, 84 gyereket érint. Egy tanévben már volt
ilyen oktatás, de sajnos forráshiány miatt tovább nem mûködhetett.
Tudvalevõ, hogy iskolánkban megszûnt az eltérõ tantervû
osztály így az odajáró tanulókat beintegráltuk a normál
osztályokba. Ez nagy terhet ró az ott tanító pedagógusokra, mert õk
állandó odafigyelést, differenciálást igényelnek. Elsõsorban nekik,
s az igen nagyszámú hátrányos helyzetû tanuló elõrehaladásában
nagyon sokat jelent, hogy sok idõt töltenek az iskolában.

Az iskolaotthon a következõképpen mûködik

Iskolánkban az idei tanévben az alsó tagozat mind a négy
évfolyamán iskolaotthonos iskola mûködik. A diákok reggel
nyolctól délután négyig tartózkodnak az iskolában.
Ez idõ alatt a mindennapi tanuláson, játékon és
sportfoglalkozáson kívül sok más elfoglaltságra is lehetõsége van a
tanulóknak. Szakkör szintjén beindult az angol nyelv oktatása az
elsõ három osztályban. A zenét kedvelõ diákok zongorázni és
furulyázni tanulhatnak. Péntekenként csoportközi foglalkozásokat
tartunk, melyek keretében következõk közül választhatnak
tanulóink: kézmûves, közlekedési foglalkozások, irodalmi, népi
játékok, valamint aerobik. S mindezeken kívül nem maradhat el a
sportkör sem.
Mindamellett, hogy a gyerekek sokféle területen
kipróbálhatják magukat, lehetõség van a tehetséggondozásra,
felzárkóztatásra.
Az, hogy a tanulók itt vannak az iskolában egész nap,
lehetõséget ad arra is, hogy a gyerekek igényeihez igazodjon a
napirend.

A délelõtti órákban vannak a tanulók kötelezõen elõírt tantervi
órái. Déltõl négy csoportban, az óvodában és az ÖNO-ban
ebédelnek. Ebéd után mozgás a szabadban, levegõzés, esetleg séta
van a faluban. A délután többi részében tanulás és különbözõ
szabadidõs foglalkozások folynak. Az iskolában töltött idõ alatt a
tanuláson kívül próbáljuk a gyerekeket rászoktatni a
rendszerességre, fejlesztjük kötelesség,- felelõsségtudatukat,
udvariasságra, a felnõttek iránti tiszteletre neveljük õket.
Feladatunknak tekintjük a kultúrált beszéd, a megfelelõ
kommunikáció, a közösségben való viselkedés szabályainak
elsajáttítatását. Sajnos erre otthon sok gyerek nem kap példát, a
szülõk nem érzik ezt fontosnak. Az iskolára s a
tanulócsoportonkénti két-két nevelõre hárul ez a feladat. Úgy
gondoljuk ezt a délelõtti négy-öt órában a tananyag teljesítése
mellett nem lehetne végrehajtani segítõ, szülõi háttér nélkül. Az
pedig nincs!
Azért is nagyon jó az iskolaotthonos s kéttanítós rendszer, mert
így délutánonként az éppen nem dolgozó pedagógus tud
foglalkozni a felzárkóztatásra szoruló tanulókkal, s a tehetséges
tanulókat is fejlesztheti. Van idõ a szavalóversenyekre, tanulmányi
versenyekre való felkészülésre. Sok délutáni elfoglaltság közül
választhatnak ki-ki érdeklõdése szerint.
Említésre méltó még a péntek délutánonkénti csoportközi
foglalkozás. Választani lehet a kézmûves, népi gyermekjáték,
aerobik, közlekedési ismeretek, mesedramatizálás, rajz, irodalmi
foglalkozások közül. A gyerekeknek nem muszáj minden
alkalommal ugyanoda menni, szabadon választhatnak,
mindegyiket kipróbálhatják. Nagyon szeretik ezeket a
foglalkozásokat. Az eltelt félév ha még nem is kimagasló, de
bizonyos eredményt már hozott, mind az oktatás, mind a nevelés
terén. Ezt az értékelés tükrében mondhatjuk. Tennivalónk még
bõven van, s tesszük is a dolgunkat.
Jó volna, ha a felsõ tagozatban is lehetõség nyílna tanulószobai
vagy napközis foglalkozás indítására, ugyanis a tapasztalat az,
hogy amit az alsó tagozaton az iskolaotthonos rendszerrel elértünk,
felsõsként a követelõ, ellenõrzõ családi háttér hiányában a
gyerekek nem a tanulással töltik délutánjaikat. Tehát feltétlenül
létjogosultsága van az iskolaotthonos oktatásnak. Arra ami
eredményt hoz ha még csak kis lépésekben is áldozni kell, mert
hosszú távon sokat profitálhatunk belõle. S talán akkor a
pedagógusok közérzete is kicsit javul s nem a kilátástalanság,
tehetetlenség, eredménytelenség, meg nem becsülés érzése tölti el
õket.
Köszönjük a képviselõtestületnek, hogy biztosították
számunkra a lehetõséget ezen oktatási formára. Kérjük, hogy a
jövõben is maradjon ez meg!

Január 19-én 18. alkalommal rendezték meg Szécsényben a
Magyar Kultúra Napja alkalmából a vers és prózamondó,
népdaléneklõ versenyt.
A hagyományokhoz híven jelen voltak a határon túli magyarok
is.
A rimóci Általános Iskola harmadik-negyedik osztályát 2-2
tanuló képviselte: Bada Bianka és Bada Arianna 3. oszt. Csemer
Beáta, Vizoviczki Lolíta 4. oszt. tanuló.
A rendezvény 10 órakor kezdõdött Frisch Oszkár köszöntõ
beszédével, majd egy székelyudvarhelyi dal közös éneklésével.
Ezután korcsoportonként külön terembe vonultak a versenyzõk. Az
alsó tagozatos diákok 22-en voltak.
Szebbnél szebb verseket hallhattunk. A verseny befejeztével
izgalommal vártuk
gyerekek, felnõttek egyaránt az
eredményhirdetést. Nagy örömmel töltött el bennünket, mikor
meghallottuk Vizoviczki Lolíta 4. osztályos tanuló nevét aki 2.
helyezett lett.
A versenyen résztvevõk mindegyike egy szép könyvvel lett
gazdagabb. Befejezésül még egyszer elénekeltük a székely dalt,
amit a verseny kezdete elõtt tanultunk.
Gratulálunk Vizoviczki Lolítának!

Jusztin Józsefné munkaközösség vezetõ

Kuris Rudolfné

Lufis tánc

Ünnepek a Gyerekházban

Huszkó Marianna

Köszönet a szülõknek
Január 19-én Szécsényben rendezték a Magyar Kultúra Napját.
A rimóci iskola minden évben meghívást kap erre a rendezvényre.
A 3. osztályból 2 tanuló, Bada Bianka és Bada Arianna vettek
részt. Mindketten verset mondtak. Helyezést ugyan nem értek el,
de részvételük pozitív elõrelépés. Ezért szeretném megköszönni
édesanyjuknak Szõrös Ilonának és Rácz Margitnak (Cini), hogy a
megbeszélt idõben, szépen felöltöztetve elküldték gyermekeiket.
Köszönetünket fejezzük ki Vizoviczkiné Virág Andreának, aki
autóval bevitt a rendezvényre.
Ez azért nagy dolog, mert bizony már sokszor elõfordult, hogy
cserben hagytak minket s nem jöttek el oda, ahova el kellett volna.
Remélem máskor is számíthatunk együttmûködésükre. Legyen
az õ példájuk követendõ a többi szülõ számára is!
Jusztin Józsefné 3. o-s tanító néni

A magyar kultúra napja

Seprûs tánc

A gyerekek nagyon jól érzik magukat

Szabó Moncsi:

A Gyerekházban ünnepünnepet követ. Megünnepeltük a Farsangot,
jelmezekbe bújtak a
gyerekek, elbúcsúztattuk a
telet és nagy hangzavarral
elûztük a rossz szellemeket.
Erre az idõre esett néhány
kisgyermek születésnapja,
amiket szintén megünnepeltünk. Minden szülinaposunk kapott tortát, a
tortán volt gyertya és
tûzijáték is. A gyertya
elfújását zenés-táncos buli
követte.

Életerõ II.

Egészség=Ép Test - Ép lélek
Epiklétosz bölcs igazsága szerint: ,,Bizonyos dolgok hatalmunkban
vannak, más dolgok nincsenek.'' Tõlünk függ a véleményünk, az ösztönös
vágyunk, a törekvésünk és ellenszenvünk, egyszóval mindaz, amit egyedül
alkotunk meg!
Életünk legnagyobb kincse az egészségünk amit egyedül alkothatunk
meg -, hatalmunkban van visszanyerünk. Erõs elhatározással, egyre
tudatosabban, a szenvedéstõl, betegségtõl való szabadulás reményében,
örömteli nekilendüléssel lássunk hozzá egészségünk, testi-leli boldogságunk
megalkotásához, megteremtéséhez.
Akarni-tudni-merni-hallgatni: ez R. Mantavani ajánlata és ez az én
ajánlatom is a rimóci embertársaimnak-IS-!
Akard meggyógyítani magad! Legyél meggyõzõdve arról, hogy
meggyógyulhatsz! Tudnod kell, miért lettél beteg! Merj kérdezni! Amit ma
megtehetsz, ne halaszd holnapra! Legyél tudatos ember és merj! És újra
kérdezz! De ne szólj semmit arról, amibe ,,belefogtál'', mert azok többsége,
akik nem ismerik a lelkiismeretes, jobbulást hozó, belsõ életösztönbõl fakadó
segíteni akarás érzését. Nos Õk könnyen megfoszthatnak az egész Természet
és a Természetes Módszerek iránt táplált bizalmadtól, ha még az nem elég
erõs benned, lelkedben.
Mindennapi munkáját végzõ fáradt, kizsákmányolt ember,
Szegényember, Kiszolgáltatott, Tudatlannak nevelt lény.
Saját magunknak kell kutatnunk az élet felé haladás útját-módját! A Józan
Ész irányításával.
A ,,civilizált'' szegényember ,,jótáplált éhezõ'', hibás táplálkozásából ered:
a csökkent ellenállóképesség, túltápláltság, általános egészségromlás, a
természetellenes étrend okozta rosszultápláltság, vitamin-, ásvány-,
nyomelem- és hormonhiány.
A táplálkozáson kívül egyéb tényezõk is hozzájárulnak a testünk általános
romlásához. Az ülõ életmóddal párosult tökéletlen vérkeringés és oxigénhiány,
székrekedés, dohányzás és szeszesital fogyasztás, mérgezett levegõ és víz,
érzelmi és fizikai stressz, megfelelõ pihenés hiánya.
Are W. szemlélete szerint minden betegség kettõs gyökerû: egyrész fölös
anyagok (mérgek) jelenléte, másrészt életfontosságú anyagok (vitaminok,
nyomelemek, ásványi anyagok) hiánya.

Nem csak az ünnepekben, de a hétköznapokban is színes programokkal
várjuk a gyerekeket és szüleiket.
Minden hétfõn zenei foglalkozással, kéthetente szerdán mozgás
foglalkozással, kézmûves foglalkozással várjuk a kismamákat, kisgyermekes
anyukákat és gyerekeiket. Csütörtökönként szõnyegszövés oktatással. A
szõnyeg szövés pénzkereseti lehetõséget is nyújt, ugyanis szerzõdésben
állunk egy Váci vállalattal, aki pénzért átveszi a kész szõnyegeket. Ha bárkinek
jól jönne egy kis plussz adómentes jövedelem, jöjjön és próbálja ki.
Péntekenként recept csere-berét tartunk, a legkönnyebben elkészíthetõ
recepteket ki is próbáljuk.
Minden kedden és csütörtökön 14-17 óráig nyílik lehetõség a
számítógéppel való ismerkedésre és internetezésre. Mindenkinek szívesen
segítünk eligazodni az informatika világában.
A Gyerekház Hétfõtõl péntekig 9 - 13 óráig tart nyitva.
Az óvodai szünetekben várjuk az óvodás gyerekeket is.
A Gyerekház minden szolgáltatása térítésmentes.
Percze Renáta

(cikksorozat)
Már az ókorban megírta Hippokratész: a betegségek nem a derült égbõl
csapnak le ránk, hanem a természet ellen naponkénti kis bûnökbõl fejlõdnek
ki. Ha ezek felhalmozódnak, láthatóan elõtörnek hirtelen.
,,Egészségünk azt a módot tükrözi vissza, ahogy életünket vezetjük. Ha
egészségi állapotunkat javítani akarjuk, életvezetésünket kell javítani… A
betegség vészjel: más utat kell választanunk, meg kell találnunk ideális
utunkat.'’
folyt. köv.

Életerõs Gyermek, a valóság mesevilága
Aki tudja, hogy mennyire függ gyermeke egészsége a táplálkozás
módjától, felteszi magának a kérdést: ,,mit tegyek, hogy gyermekemet
egészségesen tápláljam?''. Emellett tudatában kell lennie, hogy a test
egészséges fejlõdése képezi az alapját a szellemi-lelkiség szabad
kibontakozásának.
Az eleven föld kirablása erõteljes kémiai trágyázással a táplálék
minõségének csökkentéséhez vezetett. A gyermekek degeneratív
megbetegedéseinek riasztó növekedése ezzel összefüggésben áll, állítják
kutató doktoraink.
Egyre kevesebb gyermek rendelkezik megfelelõen kialakult
gerincoszloppal vagy kifogástalan fogazattal. Ez túlnyomó részben a
vitalitástól megfosztott és hiányos ásványtartalmú táplálék következménye.
Nemcsak az élelmiszer minõségét kell azonban nézni, hanem az ételek
összeállítását és elkészítését is.
Ha együttmûködünk a mai szokásokkal, az a veszély fenyeget, hogy
gyermekeinket elégtelenül tápláljuk.
Az iskoláskorú gyermekek 70%-a szenved B1 vitamin hiányában. Ezen
élet-szubsztanció hiányának következményeként jelentkezhet: hiányos
koncentráció képesség, idegesség és akaratgyengeség. Hogyan alakult ki
ez a hiány? A válasz világos és kétségbevonhatatlan: a gabonafogyasztás
visszaszorítása és a magvak külsõ rétegeinek eltávolításának köszönhetõen.
Mert a külsõ rétegben van a B1 vitamin és az alapvetõ táplálékok között a
gabona lenne az egyetlen megbízható hordozója ennek a szubsztanciónak.
Hogyan?
folyt. köv.
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J Ó T É KO N YS Á G I B Á L
KÖSZÖNJÜK!
2008. 02. 02-án szombaton a falusi jótékonysági bált a
Polgárõrség rendezte. Közel 300 vendég érkezett ezen az estén a
csarnokba.
A termet a pedagógusok díszítették fel.
A szalvétát az óvónõk és a dajkák hajtogatták.
A finom vacsorát az óvoda szakácsnõi készítették.
A büfét a rimóci szociális bolt dolgozói üzemeltették.
20 órakor a bált Sárközi Tamás a szécsényi rendõrkapitányság
vezetõ helyettese nyitotta meg. Ezután vidám mûsorok
következtek. Ayala humorista szórakoztatta a közönséget. Horváth
István és társai néptáncbemutatója valamint a pásztói Ágasvár

FEBRUÁR

I D Õ S E K FA R S A N G JA

néptáncegyüttes bemutatója következett. A hastáncosok után
Beszkid Veronika éneke zárta a mûsort. A mûsorok után reggelig
tartó mulatozás vette kezdetét, amihez a talpalávalót Holecz Attila
szolgáltatta. Az éjféli tombola sorsolásnál Jasas vitte el a fõdíjat
ami egy televízió volt. A Rimóci Újság hasábjain keresztül
szeretnénk köszönetet mondani, minden rimóci lakosnak, aki
támogatta a jótékonysági bál megrendezését és ezzel nagyban
hozzájárultak a polgárõrség mûködéséhez. A bevétel
felhasználásáról a márciusi közgyûlésen születik döntés.
Továbbra is várjuk a lakosság együttmûködését.

MÉGEGYSZER NAGYON KÖSZÖNJÜK!!!
a rimóci polgárõrök

Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület mûsor közben

Ayala a népszerû humorista elõadás közben

Vendégünk volt az Ágasvár táncegyüttes is

Közönségsikert arattak a hastáncosnõk
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A vendégek egy csoportja

Horváth István és barátai rimóci táncokat is elõadtak

A jótékonysági bál támogatóinak népes tábora

Az idõsek izgatottan várták a mûsort

A Rezesbanda is állandó szereplõje a farsangnak

Baráti beszélgetés közben

Az Idõsek Klubja dolgozói kínálgatás közben

Az idén élelmiszerekbõl álló ajándékcsomagot kaptak az idõsek

Községünkben, ezévben
február 3-án került megrendezésre 7. alkalommal az
Idõsek Farsangja.
A rendezvényre a 70 éven
felüli lakosok kaptak meghivót,
melyet személyesen kézbesítettünk részükre. A 243
meghivottból több mint 100 fõ
el is jött vasárnap délután 15
órára a sportcsarnokba. A
mûsort Pásztor Antalné Az
idõsek tisztelete c. verssel
kezdte, majd Beszkid Andor
Mézeskalács házikót is kaptak polgármester mondta el ünnepi
köszöntõjét. Ezután következett
emlékül az idõsek

az ebéd, melynek elkészítésében mindannyian részt vettünk.
Gulyáslevest és túróslepényt készítettünk. Ebéd után a
Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület fergeteges táncát
láthattuk, majd azt követõen a pásztói Ágasvár Néptánc
Együttes elõadását csodálhatták meg a résztvevõk, a fellépõk
gömöri táncokat adtak elõ. Az együttesnek rimóci tagja is van
Percze Piroska személyében. Mindkét csoport és a Rezesbanda
is javadalmazás nélkül vállalta a fellépést. Ezt követõen a
Rezesbanda talpalávalójára sokan táncra is perdültek. Az
ünnepelteknek ajándékkal is kedveskedtünk az Önkormányzat
támogatásával. Természetesen azoknak is eljuttatuk a
csomagot, akik nem tudtak eljönni.
Köszönjük a fellépõknek, hogy emlékezetessé tették a
rendezvényt, valamint azoknak is, akik munkájukkal segítettek.
az Idõsek Klubja dolgozói

