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Tisztelt bekecsi
Lakosok!
Legutóbb az elmúlt év októberében számoltam be az önkormányzat tevékenységéről, az adott időszakban elvégzett
munkáról. Azóta újabb hónapok múltak el,
és kötelességemnek érzem, hogy a polgármestert és a képviselőket megválasztók
ismét tájékoztatót kapjanak.
2009
októberében kezdődött el a település
egészét érintő csapadékvíz elvezető rekonstrukciója. A felújítási munkák december
vége óta jelenleg is szünetelnek az időjárás
miatt, remélhetően hamarosan folytatódhat a munka. Tudom, tapasztaltam is,
hogy a munkavégzés a Tisztelt Lakosoknak sok kellemetlenséggel jár, ezért
megköszönöm eddigi türelmüket, és
kérem, hogy a következő hónapokban is
segítsenek közös céljaink elérésében. A
felújítás kiviteli terve e hónap végére
készül el, amely pontosan határozza majd
meg az árkok mélységét, keresztszelvényét. Ez azt is jelenti, hogy a már
elkészült szakaszokon is változhat a
burkolatok magassága. A mederlapokból
készült burkolatokra még egy 10 cm
magas lezáró elem kerül elhelyezésre. A
település ingatlanai előtt meglévő kapubejárókat egyenként felmértük, azokról
fényképfelvétel készült. Ezek alapján
általánosságban mindenki olyan szélességű bejárót kap visszaépítve, amilyen a
beruházás előtt volt neki. Ahol semmilyen
bejáró nem volt, az is kap 1 db 3 m-es
bejárót. Az un. kiskapuk előtti, 1 m-es
(vagy ennél rövidebb) bejárókat lehetőségek szerint nem építtetjük vissza, ezek
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költsége nagymértékben növelné a
beruházás költségeit. Nagyon indokolt
esetben, ha valakinek szélesebb bejáróra
van szüksége, saját költségén a kivitelezővel elvégeztetheti a bővítést. Kérem
Önöket, hogy a kivitelezés kapcsán keletkezett problémákkal, javaslatokkal bátran
keressenek, azokat továbbítjuk a kivitelező és a műszaki ellenőr felé, sürgős
esetekben pedig azonnal intézkedünk a
problémák megoldására. Örömmel
tájékoztatom Önöket, hogy a beruházás
saját forrásának kiegészítésére közel 26
millió forintot nyertünk az EU önerő alap
pályázatunkon.
Decemberben ismét megrendeztük az
óvodás és iskolás gyermekeknek a
karácsonyi játszóházat, a szépkorúaknak
pedig a karácsonyi ünnepséget, ahol kis
csomaggal is kedveskedtünk mindenkinek. Szintén decemberben közmeghallgatást és falugyűlést tartottunk. Az
elmúlt hetekben a sok lehullott hó adott
feladatot, amelyet érzésem szerint
becsülettel megoldottunk. A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett közmunka pályázatokon a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
gesztorságával önkormányzatunk is részt
vett, január 15.-től 5 hónapon keresztül 3
fő tevékenykedik a téli-tavaszi közmunkaprogramban (2 parkgondozó, 1 szociális
gondozó). Ugyanekkor indult a roma
közmunkaprogram is: 8 fő férfi jelenleg a
hóeltakarításban vesz részt, hamarosan
pedig a külterületi vízelvezető árkok
tisztítását fogják végezni. Szintén a roma
programban 9 nő és 1 férfi az Egészségbiztosítási Pénztár részére iratdigitalizálást végez, munkavégzésük helye a
Művelődési Ház. A roma programban részt

Kedves bekecsi lakosok!
Elmúlt a szeretet ünnepe karácsony. Itt
szeretném megköszönni a polgármesteri
hivatal dolgozóinak azt a szeretetteljes
gondoskodást, amit az ünnepekre nekünk
idős embereknek nyújtottak. S itt szeretném
azt is megemlíteni, hogy mi az, amit ezért
cserébe adunk? Nem várjuk meg a műsor
végét sem. Miért? Nincs rá időnk? Nagyon
szép és jó dolog kapni, de még sokkal szebb
és nemesebb adni. Nekünk csak az időnket

vevők a Kistérségi Társulás által foglalkoztatott munkavállalók (mind a 21 fő)
bérüket és járulékait teljes egészében a
Minisztériumi pályázat fedezi, önkormányzatunknak ehhez semmit sem kell
hozzátenni. A közterületi munkán lévők
(11-en) munkaruházatot is kaptak, szintén
pályázati pénzből. A digitalizáláshoz a
pályázatból biztosított eszközök, berendezések az 5 hónap letelte után az
önkormányzatunk tulajdonába kerülnek,
csakúgy, mint a közel 800.000 Ft értékű
szerszámok, gépek.
A hideg téli időjárásra tekintettel a
szociális segélyezésre rendelkezésre álló
keretből tűzifát vásároltunk és tároltunk el.
A rászorulók kérelmét
a Szociális
Bizottság bírálja el, és a Bizottság döntése
után kerül kiszállításra.
A gazdasági válság, a munkahelyek
elvesztése miatt sok család kerül(t) olyan
helyzetbe, hogy nem tudja határidőben
kifizetni közüzemi számláit illetve azok
több hónapig halmozódnak, lehetőségeinkhez képest rajtuk is próbálunk
segíteni (feltéve, ha időben keresnek
bennünket, nem akkor, amikor már a
szolgáltatás kikapcsolására kerül sor).
Tisztelt Választópolgárok!
2010.április 11.-én a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 11.sz.egyéni országgyűlési
választókerületben lévő településünkön is
sor kerül az országgyűlési képviselők
választására. Kérem Önöket, hogy országunk, benne elsősorban településünk
érdekeit, jövőbeni fejlődését, az itt lakók
életkörülményeinek javulását tartsák szem
előtt a voksoláskor.
Béki József - polgármester
és viselkedésünket kell adni ahhoz, hogy ez
másként legyen. S nagyon szép dolog az, ha
mások munkáját legalább anyira tudjuk
értékelni, mint a magunkét.
Ehhez nem kell más csak egy kis odafigyelés. Tegyük ezt meg, s legyen ez a mi kis
ajándékunk azoknak, akik miértünk is szeretettel tesznek dolgokat. Az, hogy szeretet
ennél a szónál szebb a világon nincs.
Tisztelettel egy nyugdíjas
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KÉPEK ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
Mindenki Karácsonya játszóház
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”
Wass Albert

következtek: verseket, jeleneteket adtak elő,
melyet az énekkar műsora is színesített.
A játszóházon részt vevő gyerekek a szüleik,
nagyszüleik segítségével, tanáraik irányításával készíthettek szebbnél szebb karácsonyi
díszeket.
Az ügyes kezek munkája nyomán asztali-és
ablakdísz, fenyőfa, gömbdísz kerülhetett karácsonyi ajándékként a családok fenyőfája
alá, valamint képeslapokat és üdvözlőkártyákat is készíthettek.
A rendezvény meghitt hangulatához az is
hozzájárult, hogy egy kis vendéglátással is
kedveskedtünk a megjelenteknek.
Örömünkre és megelégedésünkre szolgál,
hogy évről-évre egyre többen csatlakoznak
hozzánk ezen a családias programon, és ily
módon együtt készülhetünk az év legszebb
ünnepére, a karácsonyra.
Volczné Simka Marianna
Magyar Anett

December a várakozás és készülődés ideje.
Mindannyian izgatottan várjuk a karácsonyt
és lelkes, lázas készülődés tölti ki napjainkat.
Így volt ez iskolánkban is.
Intézményünk 2009. december 18-án
pénteken 14 órára Karácsonyi játszóházra
invitálta községünk lakosait.
A szép számban megjelenteket Béki József
polgármester úr köszöntötte, majd óvodás és
iskolás tanulóink szívmelengető produkciói

Karácsonyi műsor a
bekecsi iskolások
előadásában

Az idén a karácsonyi műsor megszervezésére
és kivitelezésére a 4. osztály kapott lehetőséget.
Örömmel kezdtünk hozzá a versek, zenék
jelenetek összegyűjtéséhez. Valami más
megközelítésben igyekeztünk gondolkodni.
A CSALÁD került a középpontba, és az a
motívum, hogy akinek a szívében nincs
karácsony, az a fa alatt sem találja meg.

Az irodalmi alapot Wass Albert és Reményik
Sándor versei, írásai szolgáltatták.
Móra Ferenc: A didergő király és a Két gyertya című jelenettel pedig egy kis színházat
szerettünk volna álmodni az ünnep fényébe.
Dicséretet érdemelnek a szereplők, hiszen
maradandó élményt nyújtott mindegyikük
előadása, szerepformálása.
Más költők és írók szemével is igyekeztünk
ránézni ezekre a gondolatokra. Orosz Katalin
írását Karácsonyi készülődés a pszichológus
szemével Nagy Edit 7. osztályos tanuló előadásában csodálhattuk meg.
A gyertya fényét, Túrmezei Erzsébet versét
Kurmai Dániel 6. osztályos tanuló tette emlékezetessé számunkra.
A felsős gyerekek közül is többen segítettek
műsorunk kivitelezésében.
Szép, tisztán csengő szavaik magyar szakos
kolléganőm szakmai tudását dicsérik.
Az ő segítségével vált kerek egésszé műsorunk, és váltak tisztává a hangsúlyok,
gondolatok.
Az énekkar Hegedűs Márta vezetésével a
Kaláka és a Kormorán együttes dalaival tette
színessé az estét. Úgy vélem, mindannyiunk
megelégedésére.

Doni megemlékezés
Idén is megrendezésre került 2010. január
12-én Bekecsen a tűzgyújtással egybekötött megemlékezés a Don-kanyarban
elhúnyt katonákért. A hagyományokat
követve a megemlékezés helyszíne a
Községháza volt. Az összejövetelt Béki
József polgármester nyitotta meg, majd
Magyar Anett tanárnő mondott megemlékező beszédet. Hangsúlyozta, hogy a
második magyar hadsereg pusztulása a
Don-kanyarban a II. világháború legnagyobb katonai katasztrófája volt. A doni
áttörés során 1943 januárjában több mint
100 ezer magyar állampolgár lelte halálát.
Alig akadt család Magyarországon,
amely ne öltötte volna magára a gyász fekete színét.
Ezután iskolánk tanulóinak verses
műsora következett, majd Tóth László
római katolikus plébános és Orosz István
görög katolikus lelkész szólt szívhez
szóló szavakat az elesettekről. A bekecsi
lakosok fájó szívvel emlékeztek meg a
második magyar hadsereg harcairól és
megsemmisüléséről.

A felkészülés során nagy hangsúlyt fektettünk a színpadkép kialakítására. Új díszletek,
jelmezek, és kellékek készültek. A készülődésben az osztály minden tanulója részt
vett. A szülők és a szülői munkaközösség is
mindenben segítette munkámat. Legyen az
egy kandalló, amit meg kell festeni, vagy akár
egy adag tészta a mézeshez. Mindmind, egyegy segítő kéz volt.
Ezen a helyen külön szeretném megdicsérni
mindazokat, akik részt vettek a műsor elkészítésében és előadásában. Átérezték feladatuk súlyát, és nagyonnagyon igyekeztek
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széppé tenni ezt a napot mások számára.
Bízom benne, hogy sikerült. Nekem nagyon
szép ünnepeket szereztek.
„Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni,
S mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.”
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Bekecsen
a II. Rákóczi Ferenc
Informatika Matematika
Tagozatos
Általános Iskolában

Asztalosné Talárovich Katalin

Madáretető saját kezűleg
A pályázat, amelynek témája madáretető készítése volt, megmozgatta diákjaim fantáziáját.
A meghívás olyan településeken működő
iskoláknak szólt, mely településekre a pályázat kiírója, sütőüzemében gyártott termékeket szállít. A pályázaton egyéni indulók
vehettek részt, saját kezűleg készített
madáretetőkkel.
Minden gyermek fantáziája szerint készíthette munkadarabját, kizárólag természetes
anyagokból.
A madáretető mérete sem volt korlátozva, de
készítőjének egyedül el kellett bírnia.
A láthatóan csak felnőtt által készített
pályamunkákat érdemben kizárták a
versenyből. A pályamunkák elkészítési
határideje 2009. december hatodika volt.
Diákjaim nagy igyekezettel kezdték gyűjteni
a természetes anyagokat: nádat, gyékényt,
szalmát, mohát. Először elkészítették a
madáretető vázát, majd ráerősítették egyéni
technikával az öszszegyűjtött anyagokat. A
végeredmény nagyon tetszetős, és kiválóan
használható madáretető lett. Bármelyik kertben megállták volna a helyüket. Iskolánkban
nagy tetszést arattak. A remekműveket, mivel versenyről volt szó, eljuttattuk a verseny
szervezőjéhez. A zsűrit tanítók, művészeti
tanár és erdőmérnök alkotta.
Az eredményhirdetésre 20-án került sor.
Boldogan értesültünk róla, hogy két tanulónk is helyezést ért el.
Iskolánkból
I. helyezést ért el Papp Kornél a
II. helyezés Sóvári Ádámot dicsérte.
Mindketten 4. osztályos tanulók.
Be kell vallanom, én nagyon nehezen tudtam
volna dönteni. Elfogult vagyok a két kis
építőmesterrel, hiszen tudom mennyi izgalom, hány kis izzadságcsepp és milyen hámhorzsolások szükségeltettek az eredményhez. Gratulálok nektek fiúk!
Asztalosné Talárovich Katalin

A hagyományosan sorra kerülő jótékonysági
bált (2010. 01. 16.), szorgos előkészületek
előzték meg: komoly szervező munka a Szülői Munkaközösség és az iskola vezetése részéről. Megemlíteném az igényes dekoráció
készítését, felajánlások gyűjtését az iskolánkat támogató szülőktől, és helyi, valamint
más települések lakóitól is, akik nem csak
elismerik az itt folyó munkát, hanem lehetőségeik szerint támogatják is azt.
A sok-sok táncpróbát is szeretném megemlíteni, hiszen iskolánk több mint 60 tanulója
mutathatta meg tánctudását a bálon. Gyermekeink lelkesen és nagy odaadással készültek a rendezvényre.
A bált iskolánk igazgatónője, Volczné Simka
Marianna nyitotta meg, aki sokat fáradozott
azon, hogy minden a legigényesebben valósuljon meg ezen az estén, minden jelenlévő
jól érezhesse magát nálunk.
A rendezvényt polgármesterünk, Béki József
úr is megtisztelte.
A műsorban elsőként a Shrek című film
egyik betétdalára keringőztek hatodik osztályosaink. Ezután latin-amerikai táncokat
láthattak a megjelentek, melyekben felfedezhető volt a cha-cha, mambó, rumba és
szamba lépések kombinációja. A csoport a
HON Művészeti Iskola keretében Fenyvesiné Kozma Judit keze alatt formálódik.
Modern tánc tagozatos gyerekeinket a
Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskola
tanára, Berger Ildikó készítette fel. Néptáncosaink előadásában Rábaközi táncokat
csodálhattunk meg. Felkészítőjük Zelenák
Ottó volt.
Ötödik-hatodik osztályos táncszakkörös
tanulóink Komár László Pesti Giggoló című
számára adták elő műsorukat.
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Befejezésül a Rómeó és Júlia magyar nyelvű
betétdalára készült koreográfia kedveskedett
a bálozóknak.
Itt szeretnénk megköszönni Szegediné
Marika felajánlását, akinek a segítségével
már második ízben táncolhattak gyermekeink gyönyörű, igényes színvonalú ruhákban.
A műsor után a mulatozáshoz szükséges
energiát megalapozó tartalmas, és bőséges
vacsora felszolgálása került sorra. Köszönet
a konyha minden dolgozójának a finom és
laktató falatokért!
A zenéről Stempel László gondoskodott, aki
fergeteges hangulatot teremtett. Szinte
szünet nélkül invitálta a táncparkettre a
párokat, jó érzékkel összeválogatott zenei
egyvelegeivel.
Éjfélkor nagy izgalom köszöntött a bálozókra. Kezdetét vette a tombolahúzás! A jól
szervezett, pörgős sorsolás során sok szép
tombolatárgy talált szerencsés gazdájára.
Köszönjük mindazoknak a vállalkozásoknak
és egyéni felajánlóknak, akik nyereménytárgyaikkal emelték rendezvényünk színvonalát!
Öröm számunkra, hogy idén is ilyen szép
számban tisztelték meg iskolánk jótékonysági bálját. Úgy érzem, mindannyian
színvonalas, nagyon jó hangulatú estének
voltunk részesei.
Külön köszönetünket nyilvánítjuk a Szülői
Munkaközösség minden aktívan dolgozó
tagjának, és a munkát koordinálóknak.
Ácsné Rákos Szilvia, Sóváriné Kiss Erika,
Tóthné Puskás Melinda méltán megérdemli,
hogy megemlítsük nevüket. Aktív, fáradságot nem ismerő lelkesedésük a bál egész
hangulatát meghatározta.
A bál bevételéből lehetőség nyílik diákjaink
tanórán kívüli tevékenységének finanszírozására, támogatást kapnak művészeti
csoportjaink, lehetőségünk nyílik oktatási
eszközeink fejlesztésére, korszerűsítésére.
Jó tudni, hogy ilyen sokan akarnak tenni a
jövőért, a BEKECSI GYERMEKEKÉRT.
Asztalosné Talárovich Katalin

2010. FEBRUÁR
Egészség délután

Iskolánk nevelői alapvető feladatuknak tartják a rájuk bízott gyerekek egészségének védelmét, annak megőrzését, környezettudatos
viselkedését.
A tavalyi év folyamán került először megrendezésre az egészség délután elnevezésű
rendezvény.
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Ennek célja, az, hogy a gyerekek figyelmét
felhívjuk arra, hogy egészségesebben táplálkozzanak. Az édességek elfogyasztása
helyett figyeljenek arra, hogy minden nap legalább néhány szem gyümölcsöt egyenek.
Tény, hogy a 11 év alatti gyermekek 20 %-a
az ajánlott mennyiségnél sokkal kevesebb
gyümölcs- vagy zöldségfélét eszik. Ha
gyermekkorban nem fogyasztanak megfelelő mennyiséget, ez a rossz szokás idősebb
korban is megmarad, amit a szülők saját
gyermekeiknek is továbbadnak.
2010. február 16-án iskolánk felső tagozatos
diákjaival, az általuk hozott téli gyümölcsökből készítettünk gyümölcssalátát, melyet
azután közösen fogyasztottunk el.
Remélhetőleg ezzel a vidám, délutáni
programmal sikerült felhívni a gyerekek
figyelmét arra, hogy jobban odafigyeljenek
az egészséges táplálkozásra.

MÓRA RAJZVERSENY
A Móra Napok nyitórendezvényeként körzeti
rajzversenyt rendeztek Taktaszadán, 2010.
február 9-én.
Iskolánk képviseletében három tanulónk,
Koleszár Barbara, Ács Fruzsina, Kardos
Levente mérhette össze tehetségét 11 település,
köztük két határon túli község rajzosaival.
A verseny témája kapcsolódott a rendezvénysorozathoz, Móra Ferenc: Mártonka levele
című verséhez helyben készítettek illusztrációt, a munkára 2 órája volt a résztvevőknek.
10 tagú zsűri értékelte a remekműveket, három
kategóriában jutalmazták a legjobbakat és
különdíjak is kiosztásra kerültek. A bekecsi
iskola képviseletében Ács Fruzsina II.
helyezést ért el.
Felkészítő pedagógusok: Kovács Tiborné és
Szűcs Róbert
Gratulálunk!

A magyar kultúra napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük déssel vetették bele magukat az 50 kérdéses
meg január 22-én, annak emlékére, hogy a teszt kitöltésébe. A tanulók 4-5 fős csoporkézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc tokban vetélkedtek.
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapEredmények:
csolatos megemlékezések alkalmat adnak
1.
helyezett csapat:
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
Kovács Botond,
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felVarga Levente,
mutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző
Pazicsák Szilárd,
tárgyi és szellemi értékeinket.
Szűcs Attila,
Ebből az alkalomból műveltségi vetélkedőn
Törőcsik Patrik
mérhették össze tudásukat 5. 6. osztályos
tanulóink 2010. január 28-án délután.
Gratulálunk a nyerteseknek, akik
Több mint 20 tanuló vett részt ezen a kuloklevélben részesültek.
turális rendezvényen, akik nagy lelkese-

Hevessy György
Körzeti Kémia Verseny

voltak. A tömeg százalék számítás, a hígításos és töményítéses feladatok megrostálták
a mezőnyt.
A hetedikes eredményeink IV. helyezett Tóth
Levente, VI. helyezett Koleszár Attila, VIII.
helyezett Paksi Renáta, IX. helyezett György
Jácint. A nyolcadikosok feladatsora már egy
kicsit nehezebb volt. Ok-okozati összefüggőségeket kellett felismerni. Biztosan tudni
kellett a kémiai egyenletírás szabályait és itt
is a kémiai számítások okozták a legfőbb
problémát.
A nyolcadikos eredményeink I. helyezett
Bodnár Barbara, V. helyezett Csider Márk.
Bodnár Barbara képviseli iskolánkat a
megyei versenyen.
Gratulálok az elért eredményhez minden
tanulónak!

Iskolánk már több éve benevez és jól szerepel a hagyományos kémia versenyen. Az
idén 2010. február 3-án rendezték meg a
vetélkedést. A 7.a osztályból Paksi Renáta és
Tóth Levente, a 7.b osztályból György Jácint
és Koleszár Attila, míg a 8. osztályból
Bodnár Barbara és Csider Márk képviselte
Bekecset.
A verseny írásbeli feladatok megoldásából
állt, amelyen 60 perccel gazdálkodhattak a
tanulók.
A hetedik osztályosoknál az anyagokat
csoportosították és a periódusos rendszerrel
kapcsolatban oldottak meg egy keresztrejtvényt.
A nehezebb feladatok a számításos példák

Asztalos Zoltán

Taktaszadai anyanyelvi
verseny
2010. február 11-én iskolánkat 12 tanuló
képviselte negyediktől nyolcadik osztályig a taktaszadai körzeti anyanyelvi
versenyen. A taktaszadai általános iskola
minden év februárjában Móra-napokat
szervez, egyhetes rendezvénysorozattal
tiszteleg névadója emlékének. Diákjaink
nagy izgalommal készültek a megmérettetésre, sokat gyakoroltak, ennek
köszönhetően sikeresen is teljesítettek
minden évfolyamon. Nagy örömmel és
büszkeséggel tölt el bennünket, hogy
Bodnár Barbara nyolcadikos diákunk 2.
helyezést ért el. Oklevéllel és könyvvel
jutalmazták az ifjú tehetséget.
Köszönjük a felkészítést és gratulálunk
minden lelkes résztvevőnek!
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Német verseny
Tiszalúcon
2009. december 11-én német levelezős
versenyen vettünk részt, melyet a tiszalúci
általános iskola szervezett. Iskolánkat hat
diák képviselte, akik két három fős csapatban versenyeztek.

Kistérségi szavalóverseny
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére
rendezett szavalóversenyt 2010. január 21én a Szerencsi Kulturális Központ és
Könyvtár. A hagyományos programon a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
településeiről összesen tíz általános iskola
26 tanulója vett részt, köztük a mi
intézményünk 2 tanulója is.
A diákok két korcsoportban léptek a zsűri
elé. A 11-12 éves kategóriában József Attila:

2010. FEBRUÁR

A diákok nagy örömmel vettek részt a
játékos és kreatív feladatokban. Iskolánkat
büszkeséggel tölti el, hogy Bodnár István,
György Jácint és Kazai Beatrix alkotta csapat 6. helyezést ért el.
Gratulálunk nekik és társaiknak!
Szabó Szilvia
Gyöngy című költeményét adta elő Kurmai
Dániel 6. osztályos tanulónk, míg a 13-14
éveseknél Reményik Sándor: A város túl
messze van című versét Nagy Edit 7.
osztályos tanulónk szavalta el. Ezek mellett
minden résztvevő egy-egy szabadon választott művet is elmondott.
Intézményünk tanulói kiemelkedően teljesítettek ezen a rendezvényen is, a nagy
izgalmak ellenére is színvonalasan adták elő
a megtanult műveket.
Magyar Anett

Farsang a bekecsi óvodában
Január 6-tól, vízkereszttől a húsvét előtti
40-napig, hamvazószerdáig tart a farsang.
Ezek a hetek vidámsággal, mulatozással
telnek.
Farsangi lakomákon a fánk a legnevezetesebb farsangi étel. Még a maradékai is
értékesek voltak. Zsírjával az ekevasat
kenték, morzsáit a káposztás kertbe szórták, hogy jó legyen a termés.
Volt elég alkalom a táncra. Azt tartották,
hogy ha tánc közben nagyokat ugrálnak,
magasra nő a kender. Házaknál is mulattak, de a fiatalok főleg a kocsmában
rendezett bálokon táncoltak.
Minden európai nép szokásaiban fontos
események a telet záró, tavaszt váró ünnepek.
A farsangi mulatság fénypontját jelentette
a maskarások, farsangosok megjelenése a
házaknál. Jöttek gólyák, lovak, kecskék,
gyakran fiúnak öltözött lányok, vagy aszszonyruhába bújt legények, akik megnevettették az embereket.

Kedd:Az óvónők a farsangi hét keretében
ezen a napon A három selyp lány című
mesét dramatizálták el az óvodás gyermekeknek. A mese folyamatába a gyerekek is bekapcsolódtak, a „kérőt” a Katica
csoport lovacskásai hozták el a bekecsi
faluba.

Óvodánkban hagyománnyá vált e jeles
népszokás felelevenítése, amely egy hétig
tart, készülődünk a vidámság napjaira..
Február 8-tól 12-ig mulatoztunk: eddig
tartotta. farsangi hét.
Hétfő: Az öltözőt, csoportszobát vidám
díszbe öltöztetjük, bohócokkal, lufikkal,
színes szalagokkal a farsang hangulatát
idéztük elő. Télcsúfoló, tavaszváró, alakoskodó, csúfolódó rigmusokat tanultunk.
Párkereső játékokat, táncos jellegű mozdulatokat utánoztunk, cifra, csapásoló,
csárdás, sarkalló, szökellő mozgások, stb.
Vidám díszbe öltöztettük a csoportszobát.
Farsangi szemüvegeket, álarcokat készítettünk.
Beszélgettünk a maszkok, jelmezek varázserejéről, a régi és a mai szokásokról.
Készítettünk: nyuszi, elefánt, cica, egérke
álarcokat.
Célunk: Örömteljes, boldog és felszabadult mulatozásban legyen részük a
gyerekeknek.
Farkasné Tóth Emőke óvodavezető helyettes

2010. FEBRUÁR
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A Napsugár csoport vidám dalok kíséretében tánccal idézte fel a leánykérés mozzanatait. A kicsik népi rigmusok, csúfolók
előadásával tették hangulatosabbá a
műsort.
Ezután a medvetáncoltatást elevenítettük
fel, ehhez kapcsolódó dalok, mondókák
kíséretében. Ez a nap is maradandó
élményként tükröződött vissza a gyermekek játékában, rajzaikban. Örömmel
mesélték el szüleiknek a nap eseményeit.
Az óvónők a gyermekek életkorát figyelembe véve szerveztek játékokat. Pingpong labdát hordoztak evőkanálban, fújták
egymással versengve, szörpivó versenyt
játszottak. A nagyobbak találós kérdéseket
eszeltek ki és fejtettek meg. Minden
csoportban folyt a lepényevő verseny.
Jókat mulattak azon, hogy milyen
„bajuszt” festett nekik a lepényen lévő
lekvár. A kicsik még időnként segítséget
kaptak, a nagyobbak már megküzdöttek a
győzelemért.

Sashalmi Jánosné és
Vargáné Sári Katalin
óvodapedagógusok
A farsangi hét közepe a szerdai nap is
eseménydús volt.
A gyermekek felszabadult viselkedése már
jelezte a korábbi napok eseményeit volt
mire építenünk.
Ez a nap 11 óráig a csoportokon belüli
vetélkedések jegyében folyt.

Adótanácsadó és
Könyvelőiroda

A nap csúcspontja volt a bűvész, Varga
Tamás előadása. Mindenkit „elvarázsolt”
az eladáson, ahogy eltüntette majd újból
előhúzta a tárgyakat.
A gyermekek lélegzetvisszafojtva figyelték és nagyokat kacagtak.

Vállaljuk egyéni vállalkozók őstermelők családi
gazdálkodók SZJA bevallásának elkészítését kedvező áron!
Ha cégét nálunk alapítja, az első havi
könyvelési díját elengedjük!

3900 Szerencs,
Rákóczi út 43.
Telefon: 47/560-014,
20/449-0217
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Ezután folytattuk a táncot, a magnókból
ropogós talpalávaló hallatszott.
Török Béláné
óvodapedagógus

Eperjesiné Pócsi Erzsébet
óvodapedagógus
Végre eljött csütörtök, folytatódott a
farsangi mulatság.
A gyerekek lázas izgalommal várták Bobo
és Karcsi bácsi előadását.
Óvodánk gyermekközösségét vidám műsorral, sok-sok tánccal és versenyjátékkal
szórakoztatták. Lurkóink jókat nevettek,
még a kisebbek arcán is látszódott, hogy
önfeledten élvezték az előadást. Ezután
minden csoportszobában - ami bálteremmé volt varázsolva - folytatódott a farsangi program: arcfestés, lufifújás, bohóc orr
készítés, és sok-sok tánc színesítette a
délelőttöt.

Ég a kisze…
Péntek: A farsangi hét utolsó napja is sok
meglepetést tartogatott a gyermekek számára.
A reggeli szendvicsüket a lurkók maguk
készíthették el bohóc formájúra. Sajtsipkájú, parizerpofijú, paprikafülű, mustárszemű, nevetőszájú „bohócok” sorakoztak
a tányérokon a finom, mindennapi „iskolatej” mellé. Nagy izgalommal készülődtek
a jelmezek bemutatására, sorra érkeztek a
mesevilág kedves-kedvenc figurái és a
képregények hősei. Miután alaposan megcsodálták egymást átlátogattunk a Katica
és Csicsergő csoport jelmezeseihez is.

10 órától vendégségbe vártuk a két nagycsoportba a szülőket, nagyszülőket, hogy
ők is osztozzanak a gyerekek örömében.
Vidám táncmulatság kezdődött, majd
fánkkal kínáltuk a vendégeket és a gyermekeket is.

A dajka néni előkészítette a „büfét”, ahol
jellel ellátott szívószálas poharak, tányérok, gyümölcs és sütemény volt. Ezeket
fogyaszthatták a gyerekek
Később, cirokseprűből, rongyos ruhákból
előkészítettük Borcsát a kiszebábot, amit
másnap naphívogató rigmusokkal el is
égettünk.

A mulatság után felkerekedtünk, hogy
zajkeltő hangszerekkel, vidám népi
gyermekrigmusokkal elkergessük a telet.
A hosszú menetet élén a kiszebábbal - sok
kíváncsi tekintet követte a főutcán.

A polgármesteri hivatal parkolójában a
hivatal dolgozói már várták a „furcsa”
csapatot. A kiszebáb elégetése közben
téltemető-tavaszcsalogató verseket, énekeket adtunk elő.
Nagyon kedves mozzanata volt a napnak,
amikor a kicsiket finom, enni és innivalóval kínálták a hivatal dolgozói.
Visszaúton is szóltak a zajkeltő hangszerek.
Az oviban finom farsangi ebéd várta a
gyerekeket.
Jantekné György Gabriella
óvodapedagógus
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Főző-kuckó

Kedves Olvasó! Február a farsang és a vidám hangulatú bálok hónapja, ezért
mi más is szerepelhetne a Főzőkuckó rovatban, mint a farsangi fánk receptje.

Farsangi fánk

kínáljuk.
finom,
Jó tanács: A fánk akkor lesz
kelt
ha tésztája lágyabb, mint a
tésztáé.
rünk
Tipp: Ha 1 evőkanál rumot keve
esebb
a fánk tésztájába, akkor kev
olajat szív magába.

50 dkg liszt
10 dkg Rama
margarin
3 dkg élesztő
5 dkg cukor
1 cs. vaníliás cukor
1 mokkáskanál só
2 db tojássárgája
Kb. 2,5 dl langyos tej
olaj a sütéshez
porcukor
lekvár

Párizsi saláta

Párizsi saláta

Farsangi fánk
erjük
- A tejet meglangyosítjuk, elkev
ál
benne az élesztőt 1 kávéskan
cukrot, majd megfuttatjuk.
- A lisztet megszitáljuk, a többi
és jó
alapanyagot hozzákeverjük
hólyagosra dagasztjuk.
- Konyharuhával letakarva
kelesztjük.
- A megkelt tésztát 2 cm
vastagságúra kinyújtjuk,
20
kiszaggatjuk. Letakarva még
ban
percig pihentetjük és bő olaj
aranybarnára sütjük.
- Tetejét vaníliás porcukorral
rral
megszórjuk és ízlés szerint lekvá

BEKECSI HÍRMONDÓ

A párizsit és az uborkát
vékony csíkokra, a
lilahagymát szálasra vá
gjuk.
Az összevágott hozzáva
lókat
elkeverjük a majonéz a
mustár és a tejföl fűszere
zett
keverékébe. Behűtve
tálaljuk.

Jó étvágyat!

Gergely Istvánné Lurkó-ház Óvoda szakácsa

Beiratkozás a bekecsi óvodába
Szeptembertől a két és fél éves gyermek is lehet óvodás
2010.
szeptember 1-től a közoktatási
törvény módosulásának értelmében az
óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől
számított fél éven belül betölti.
Ennek értelmében az óvodai beiratkozáskor
szeretettel várjuk azokat a szülőket is, akiknek gyermeke 2010. szeptembere után tölti
be harmadik életévét.
A beiratkozás időpontja:
2010. május 10-22.
Szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési
anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek lakcímigazolványa
Intézményünk munkájáról
Intézményünkben a gyermekek családias,
otthont nyújtó csoportokban tölthetik mindennapjaikat, gazdag programkínálattal
tesszük óvodásaink hétköznapjait színesebbé.
Helyi nevelési programunkból adódóan és a
dolgozók elhivatottságának köszönhetően a

30 dkg füstölt pulyk
a
párizsi (vagy
bármilyen) párizsi
1 fej lilahagyma va
gy
félszár póréhagyma
3-4 db
csemegeuborka
2 kis doboz tejföl
2 dl majonéz
1 evőkanál mustár
csipet só
fehér bors (ízlés
szerint)
1 kávéskanál
citromlé

gyermekek élménygazdag környezetben, érzelembiztos, derűs, vidám légkörben, biztonságban tölthetik mindennapjaikat.
Munkánkat meghatározza az aktuális ünnepekre való ráhangolódás, a hagyományok
ápolása, a természet szeretetére nevelés, a
gyermekek készségeinek, képességeinek
fejlesztése, melyek hatására alkalmassá válnak az iskolai élet elfogadására. Óvodásaink
koruknak megfelelő szinten, észrevétlenül
ismerik meg a naptári év jeles napjait, a
hétköznapok szokásőrző tevékenységeit, az
évrőlévre visszatérő jelképekkel, élményszerű, örömteli cselekvésekkel együtt. Ezek
az élmények hagyományaink tiszteletére,
egymás megbecsülésére, szeretetére, elfogadására nevelnek.
Az intézményünkből kikerült gyermekek
nyitottak, kíváncsiak, érdeklődnek a népi
kultúra iránt, kellő önfegyelemmel és
akarattal rendelkeznek, jószívű, vidám,
segítőkész lurkók.
Nevelőtestületünkre jellemző a nyitottság, a
szakmai megújulás, folyamatosan fejlesztjük, képezzük magunkat, magas szintű
pedagógiai munkánk eredményeként

gyermeklétszámunk stabil, a szabad óvodaválasztásnak köszönhetően több környező
településről is vannak bejáró gyermekeink.
Óvodapedagógusaink elhivatottságának
köszönhetően évközben kirándulásokat,
mozi-, színházlátogatásokat szervezünk,
változatos programjaink mellett lehetőséget
biztosítunk a rendszeres úszásra, gyógytestnevelésre, néptánc- és népi gyermekjátékok,
zenei ismeretek és az angol nyelv játékos
elsajátítására. A csoportokban dolgozó dajka
nénik valamennyien hatékony segítői
nevelőmunkánknak. Több éves tapasztalatuknak és iskolai végzettségüknek köszönhetően munkájuk során tudatosan
törekednek arra, hogy óvodásaink szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt
légkörben éljék óvodás napjaikat. Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik.
Szakács nénink és a konyhai dolgozók
igényességének, felkészültségének köszönhetően óvodásaink házias jellegű, egészséges, ízletes ételeket fogyaszthatnak nap
mint nap.
Óvodánkban előzetes egyeztetés után bárkit
szívesen látunk, aki betekintést szeretne
nyerni a csoportokban folyó tevékenységekbe, intézményünk munkájába.
Sóváriné Kiss Erika - óvodavezető
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