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Tisztelt Bekecsi Lakosok!
Legutóbb ez év tavaszán 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. Az elmúlt időszak
is szorgos munkával telt el, azon
igyekeztünk, hogy településünk fejlődése
tovább folytatódjon. Elkészült a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, a
mozgásukban korlátozottak rámpán
közelíthetik meg az új ügyfélfogadót, az
emeletre személyemelővel juthatnak fel. A
beruházás során új vizesblokkok kialakítására is sor került. Megkezdődött a
kompetencia alapú oktatás kialakítása az
óvodánkban és az iskolánkban, ezt teljes
egészében pályázaton elnyert pénzből (33
millió forint) finanszírozzuk. Elkezdődött
az egész települést érintő belterületi
csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója,
melynek teljes bekerülési költsége 415
millió forint. A beruházás hatásaként
megújul a településkép: 18 km burkolt
árok, 798 db új kapubejáró készül majd el.
A beruházás megkezdése előtt településrészenként
a munka haladásához
ütemezve tájékoztatókat tartunk, ahol
ismertetjük majd a kivitelezés menetét és a
cél érdekében elviselendő kellemetlenségeket is. Ezúton is kérem Tisztelt
Lakosok megértését, türelmét és segítőkészségét a beruházás megvalósítása
érdekében, hiszen ez közös ügyünk. A
Szent István és Antall József utcák
kiépítését, a Muskátli utca felújítását célzó
ÉMOP pályázatunk beadásra került, és
mivel ez az LHH (leghátrányosabb
helyzetű kistérségek) támogatás keretében
kerül elbírálásra, a jövő év tavaszán a
kivitelezésre is sor kerül. Addig is
kátyúzzuk ezeket az utcákat. Járdát
építettünk az Antall József utcában, és ha

az időjárás engedi, még ez évben vagy
kora tavasszal a Szent István és Tűzoltó
utcák közé is járda kerül. Közlekedésre
alkalmassá tettük az Antall József és Szent
István utcák közötti szakaszt. A kerékpárút
teljes felújítására benyújtott pályázatunk
is sikeres volt, jelenleg a közbeszerzési
eljárás folyik a kivitelező kiválasztására,
és tavasszal ez a beruházás is megvalósulhat. Folytatódik az „Út a munkába”
program, melynek keretében jelenleg
közel 80 főt alkalmazunk közfoglalkoztatás keretében, közterületre és az
intézményekben. Az általuk végzett főbb
tevékenységek: zöldfelületek és közterületek tisztán tartása, kaszálása, virágok,
sövények ápolása, önkormányzati intézmények épületeinek festése, karbantartása, egyéb javítása (pl.iskola, óvoda,
konyha, tornacsarnok festése), temető
kerítés szebbé tétele, vizesblokkok javítása, tároló-garázs épület építésa, járdaépítés, utak és útpadka kátyúzása, utcai
hulladéktárolók készítése, kihelyezése,
egyéb lakatos munkák elvégzése, az
intézményekben dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők segítése
(iskolában, óvodában, polgármesteri hivatalban, konyhákon). Sajnos a foglalkoztatásnak jogszabályi feltételei vannak
továbbá a munkalehetőségek sora is véges,
így nem tudunk mindenkit foglalkoztatni
azok közül, akik dolgozni szeretnének.
Létrehoztuk a faluőrséget, az iskolában 2
fő, a település utcáin éjszakánként 4 fő
teljesít szolgálatot, javítva ezzel a település közbiztonságát. Jelentős erőfeszítéseket kell tennünk ahhoz, hogy a
pályázatokhoz, elnyert pályázatok esetében a megvalósításhoz az önerőt
biztosítani tudjuk. Pályázatot nyújtunk be
a Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) keretében a minőségi
és esélyteremtő közoktatás kialakítása és

az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása érdekében. A felzárkóztatás
érdekében továbbképzések, tréningek, logopédus és fejlesztő-gyógypedagógus
alkalmazása, IPR, tehetséggondozás,
tanoda, stb. A projekt célja, hogy a
fejlesztés segítse az esélyegyenlőség
érvényesülését és erősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában az iskolai szegregáció csökkentésével, a fogyatékossá minősítések
számának csökkentésével, a korai és
rendszeres óvodáztatás elősegítésével, a
továbbtanulási utak megerősítésével, a
minőségi oktatási szolgáltatásokhoz
történő hozzáférés javításával, az iskolai
diszkrimináció csökkentésével. A pályázat
szintén az LHH (leghátrányosabb helyzetű
kistérségek) számára elérhető támogatásból fog megvalósulni (teljes egészében
támogatásból, önerő nélkül) az óvodában
és az iskolában, a projekt teljes költsége
76,9 millió forint, amelyből 7,6 millió
forint eszközbeszerzésre fordítható.
Ebben az évben is erőnkhöz mérten
figyelmet fordítottunk a közterületek
rendben tartására, a zöldfelületek nyírására, kaszálására.
Önkormányzatunk ebben a tanévben is
csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, ezzel is segítve a felsőfokú
oktatási intézménybe járókat, illetve azok
szüleit. Fenti terveink megvalósításához
nagymértékben hozzájárultak Önök is,
amikor kommunális adót, talajterhelés
díjat, iparűzési adót fizettek. Ezek nélkül
nem lenne saját forrásunk a pályázaton
elnyert támogatások kiegészítésére.
Köszönöm önzetlen támogatásukat.
Kérem Önöket, hogy a nehéz gazdasági
viszonyok között továbbra is segítsenek ez
évben is közös céljaink elérésében.
Béki József polgármester
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Testületi üléseken történt
Március
A képviselő-testület március havi ülésén az
első napirendi pont keretében tájékoztatót
hallgatott meg a bekecsi Polgárőr Egyesület
munkájáról Csekő Sándor egyesületi elnök
előadásában. A második napirendi pont keretében a Polgármesteri Hivatalban dolgozó
köztisztviselők teljesítmény értékelésének
kiemelt céljait határozták meg 2009. évre
vonatkozóan. A következőkben a képviselőtestület a Borsodvíz Kft. által elkészített terv
alapján elfogadta a 2009. évre vonatkozó
vízkorlátozási tervet. Ezt követően a
Polgármester pályázati lehetőségekre hívta
fel a képviselő-testület figyelmét. Végezetül
az egyéb bejelentések, javaslatokról szóló
napirendje keretében Bekecs település egyes
területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletét helyezte hatályon kívül a képviselőtestület, továbbá a Komlóska és Pálháza
polgármesterei által kezdeményezett Nemzeti Zarándoklathoz történő csatlakozásáról
döntött. Ezt követően Bekecs Község 20092013 évig terjedő időszakra vonatkozó
sportfejlesztési koncepcióját fogadta el.
Április
A képviselő-testület április havi ülésén fő
napirendi pont ként a 2008. évi költségvetésének zárszámadásáról, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei ellen-

őrzési jelentéséről döntött, ezt követően az
adóhatósági feladatok ellátásáról hallgatott
meg tájékoztatót. A 3. napirendi pont keretében a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló jogszabályi változásokról tájékoztatta a képviselő testületet a
jegyző. A 4. napirendi pont keretében
javaslat hangzott el a szociális ellátásokról,
valamint a szociális ellátások térítési díjáról
szóló önkormányzati rendelet módosítására,
mely javaslat alapján a képviselő-testület a
rendeletét módosította. Ezt követően az
önkormányzat közbeszerzési szabályzatának és költségvetési rendeletének módosítására került sor.
Május
Az önkormányzat a májusi ülésén Dr. Bogyai Ferenc Szerencs Városi Rendőrkapitány előterjesztésében tájékoztatót
hallgatott meg Bekecs település közrend és
közbiztonsági helyzetéről. A második
napirendi pont keretében a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről és az
elvégzett feladatokról tájékozódtak a képviselők. Végül a költségvetési rendelet
módosítására került sor.
Június
Június havi ülésén a képviselő-testület az
általános iskola és az óvoda 2008/2009-es
tanévben végzett munkájáról szóló tájé-

koztatót hallgatta meg, az intézmény vezetők
előterjesztésében, valamint a 2009. II. félévi
munkatervéről döntött.
A testületi ülést követően településünkön
került megrendezésre a Szerencs, Legyesbénye, Mezőzombor, Bekecs település
képviselő-testületeinek közös képviselőtestületi ülése, mely során a 4 települést
érintő aktuális feladatok, továbbá a tűzvédelmi és polgárvédelmi feladatok megbeszélésére került sor.
Augusztus
A képviselő-testület augusztus havi ülésén
döntött a település belterületi csapadékvíz
elvezetés beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról. Módosította a testület a szervezeti és működési szabályzatát, továbbá az
önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját fogadta el. A
testületi ülés további részében a költségvetési rendeletét módosította az önkormányzat a 2008 évi pénzmaradványának
felosztása miatt. Végezetül a település
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési
tervét és programját vizsgálta felül, és a Bem
József utca végén kialakított építési telkek
árát határozta meg a képviselő-testület.
Bodnár Jánosné jegyző

BEKECSI BERUHÁZÁS A BELTERÜLETI
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉRDEKÉBEN
A Bekecs Községi Önkormányzat pályázó
2009. augusztusában támogatást nyert
ÉMOP-2007-3.2.1/C/2F pályázati
kiíráson. A projekt közvetlen célja a
település környezeti állapotának javítása,
az ár- és belvíz veszély csökkentése, ezzel a
települési lakosság élet-, és vagyonbiztonságának növelése. E célt a belterületi
csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésével
kívánja megoldani az Önkormányzat.
Az Észak-magyarországi régióban kiemelt
feladatot jelent a településeket minden évben
rendszeresen súlytó ár-, belvíz- és helyi vízkárok elleni védekezés. A tervezett fejlesztés
megvalósítása minden szempontból gazdasági-, környezeti és lakossági egyaránt
indokolt. A beruházással azon túl, hogy
jelentősen emeli a vízrendezettségi állapotot
és ezzel a biztonságot, külön kötöttség nélkül
segíti az egészséges és pihenésre egyébként

is alkalmas környezet fejlesztését. A megvalósítás indokoltságát támasztja alá továbbá a jelentkező károk nagysága mellett a
mindenkori fenyegettség a lezúduló csapadék hatásaitól. A csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésével megszűnnek a pangó víz
okozta kellemetlenségek, a nyári nagy
intenzitású csapadékok és a gyors téli
hóolvadás idején a csatornahálózat segítségével a nagy vízmennyiség gyorsan elhagyja
a települést. A vízrendezésnek köszönhetően
az elmaradó vízkárok következtében egyrészt az életbiztonság növekedése várható,
másrészt jelentős költségmegtakarítás
jelentkezik mind a lakossági értékekben,
mind az önkormányzati vagyonban
(helyreállítás, biztosítás)
A csapadékvíz elvezető hálózat teljes
mértékben kiépül a településen, hossza
21.977 fm.
A projekt megkezdése 2009. 08. 01.-től

indulhat és a tervek szerint 2010. 07. 31.-ig
befejeződik. A viszonylag hosszú időszak
(12 hónap) elegendő tartalékot biztosít a
külső környezeti tényezők (tavaszi-őszi
csapadékos időjárás okozta kockázatokból
adódó többlet időigényhez.
A beruházás összköltsége: 415.754.000 Ft,
ehhez az Európai Unió által nyújtott
támogatás összege: 374.178.000 Ft.
Kedvezményezett:
Bekecs Község Önkormányzata
3903 Bekecs, Honvéd u. 54.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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FIGYELEM
Bekecs Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve 2010. évre is kiírta a BURSA HUNGARICA ösztöndíj
pályázatot. A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlapok
átvehetők a Polgármesteri Hivatalban. A pályázat benyújtási
határideje A és B típusúnál egyaránt 2009. október 30.
Béki József polgármester
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LEGYEN BEKECSEN
FÉNYESEBB A NAPLEMENTE
IDŐS GONDOZÁS KÖZSÉGÜNKBEN
„Mi a segítség?
Az ember válaszcseledvése
bajba jutott embertársaink szótlan
vagy szübeli felhívására, hogy azt
szorongatott helyzetéből kijuttassa.”
V. von Gebsattel

Községünk vezetése a korábbi években is a
fontos feladatok között tartotta nyilván az
idősekkel való törődést. 2008. augusztus 01.től a házi segítségnyújtásban valósul meg a
róluk való gondoskodás.
A házi segítségnyújtás célja az, hogy az idős
ember a lehető legtovább saját otthonában
élhet, még akkor is, ha saját, meg szokott
életvitelét már önmaga nem tudja biztosítani.
Minél később váljon szükségessé a távol élő
gyermekekhez, vagy szociális otthonba való
költözés.
Jelenleg községünkben ezt a segítő munkát 4
gondozónő végzi: Baksi Sándorné, Hegedűs
Imréné, Kapuvári Csabáné és Novák
Miklósné.
A legtöbb idős embernek sajnos az egészségi
állapota, az erőtlenség, gyengeség és nem
utolsó sorban az egyedüllét a problémája.
Jelenleg 45 gondozott veszi igénybe
segítségünket. A házi segítségnyújtáshoz
tartozó minden gondozási forma jelen van a
mindennapjainkban.
Egészségi állapottal kapcsolatos gondozás:
gyógyszeríratás, kiváltás, doktor úr utasításainak betartása, egészségi állapotuk szinten
tartása.
Közreműködünk az ellátott életvitelének
segítésében: bevásárlás, takarítás, mosás,
hivatalos ügyintézés. Segítséget nyújtunk a
személyi és lakókörnyezeti tisztaságának

megőrzésében.
A magány, az egyedüllét sok szomorú napot
okoz az idős embereknek. Ha időnk engedi,
meglátogatjuk, meghallgatjuk a legfrissebb
örömhíreket a távol élő családtagokról kis
unokákról együtt örülünk velük. Sajnos, ha
a sors úgy hozza, vigaszra van szükségük, jól
esik egy-két szó az olyan időseknek, akik a
teljes elmagányosodás keserű napjait élik.
A házi segítségnyújtás egy számunkra igen
fontos feladata a jelzőrendszeres segítségnyújtás. A készülék segítségével perceken
belül segíteni tudunk a bajba jutott gondozottunkon. Jelenleg 15 készülék van kihelyezve időseinknél, de reméljük több
készülék is rendelkezésünkre állhat a
jövőben.
A mindennapos meleg étkeztetés is megoldjuk gondozottaink részére a központi
konyháról házhoz szállítással.
Kedves Idősek! Még nagyon sok mindent
tudnék írni a házi segítségnyújtás adta
lehetőségekről, de szóban talán érthetőbb és
érdemesebb.
Nagyon szeretnénk mindent megtenni a falu
időseiért, hogy könnyebbé, szebbé, gondtalanabbá tegyük idős napjaikat. Tessenek
bátran keresni mindet. Bekecsen a posta és a
fogorvosi rendelő közötti helységben vagyunk. Ide várunk szeretettel Mindenkit, aki
érdeklődik munkánk iránt. Itt tudjuk
megbeszélni, kinek-kinek személy szerint
miben tudunk segíteni
Tisztelettel és szeretettel várunk
Mindenkit
Bekecs, 2009.09.16.
Hegedűs Imréné vezető gondozónő

Egyedül unalmas!

Sajnos a mai rohanó világban nem érünk rá
egymással beszélgetni, kikapcsolódni, ezen
szeretnénk a mi kis falunkban változtatni!
Világszerte életre kelt a legősibb kézimunka:
a foltvarrás, idegen nevén „patchwork”, a
textil legkisebb darabja is hasznossá válik a
szorgos kezekbe. Maga a fogalom nem túl
szép, hiszen szegénységet jelent, de Népművészetté alakult és korunk legértékesebb
kézimunkája lett.
Községünkben is alakult egy szakkör, amely
12 fővel működik, és ahol egymás
segítségével szép dolgokat tudunk alkotni.
Jelenleg a Nyugdíjas Klub termében húzzuk
meg magunkat, de Polgármester Úr
megígérte, hogy kapunk egy saját termet,
amit már nagyon várunk.
Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának
hozzánk, mert ez nem csak munkára, hanem
barátságra és szeretetre is ösztönzi az
embereket. Örömmel fogadunk minden
öltögetni szerető „idős és fiatal” személyt.
Lengyel Istvánné
Foltvarász kör, Bekecs

DOBRAVERO
Minden,

Regionális Lapcsalád

ami nyomda!
Vállaljuk havi magazinok,
újságok, cégkatalógusok,
prezentációk, prospektusok
tervezését, logotervezést,
szórólapok,
sajtóhirdetések,
hirdetések, meghívók,
levélpapírok, ét- és
itallapok, ügyviteli
nyomtatványok, könyvek,
plakátok és egyéb nyomdai
termékek tervezését és
kivitelezését.

3900 Szerencs, Rákóczi u. 43.
Tel.: 47/364-271, 70/942-8070
dobravero@dobravero.hu
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A Lurkó-ház Óvoda mindennapjairól,
a szülők elégedettségéről
Az 5-6 éves korig tartó időszak nagyon
fontos a gyerekek idegrendszerének, értelmi
képességeinek fejlődése szempontjából.
Éppen ezért az iskolára való felkészítést mi
igen komolyan vesszük. Játékosan ugyan, de
már elkezdjük kis- illetve középső csoportban.
Tesszük ezt azért, mert mindannyian
tudjuk, hogy a gyermekeknek egész
életét meghatározza, ha iskolaéretlenül
kerül el az oktatási intézménybe.
Tesszük ezt azért, mert mindannyian
tudjuk, hogy az iskolaelőkészítésnek nem
egy-két hónapos hókusz-pókusznak kell
lenni, tudjuk, hogy csak akkor lehetünk
hatékonyak, ha több hónapos, több éves
folyamatot zárunk le.
Tesszük ezt azért, mert intézményünkben
kiváló szakembergárda áll rendelkezésre.
Pedagógusaink valamennyien fel tudják
mérni, hogy melyik gyereknek milyen
téren van szüksége fejlesztésre,
fejlesztőpedagógusunkkal meg tudják
beszélni azt, hogy kinek hol van
szüksége felzárkóztatásra, fejlesztésre.
Pontosan tudjuk, hétről-hétre, hónaprólhónapra, milyen részképességeket kell
megerősíteni, hogy a gyermekek egészséges
fejlődését semmi ne akadályozza meg.

Valamennyi gyermek megismételhetetlenül
egyedi. Ezt azért tartom fontosnak
elmondani, mert sok szülő elköveti azt a
hibát, hogy nagyobb testvérhez, szomszéd
gyerekhez vagy barát gyerekéhez hasonlítja
saját gyermekét. Pl.: azt mondja: „én is
engedem iskolába, mert a szomszéd lánya is
megy, vagy azzal érvel a szülő, hogy a
nagyok sem késtek, időben mentek iskolába,
miért pont a kicsi ne mehetne?”
Ezzel a szülő nagyon-nagy hibát követ el,
hiszen nem gyermeke fejlődési szintjét veszi
figyelembe, hanem egy régi rossz szokást
követ, mely szerint a gyermekek már hat
éves korban iskolába mehetnek.
Egy óvodának a legjobb reklám, ha a
gyermek jól érzi magát az intézményben, ha
a szülő elégedetten hagyja el minden nap az
óvoda épületét. A teljesség igénye nélkül
szeretnék egy-két gondolatot megosztani
Önökkel, olyan gondolatokat, melyek szülők
szájából hangzottak el, s e sorokat olvasva
biztosan magukra is ismernek. Ezek a pozitív
szülői vélemények jelzik nekünk azt, hogy a
mi gyermekeink jól érzik magukat az
óvodában, ezért szüleik elégedettek
„.. aggódás nélkül hagyom itt nap, mint
nap a gyermekem a ti óvodátokban, mert

tudom, hogy úgy vigyáztok rá, mintha a
sajátotokra vigyáznátok…”
„…szeretném,ha a gyermekem megtudná
nálatok, a ti óvodátokban, hogy milyen
az igazi óvodai élet, milyen az igazi
mikulás várás, az igazi gyermeknap.”
…”köszönjük az erdei táboroztatást, mert
olyan jellegű élményt nyújtottatok a
gyermekeknek, melyet mi szülők soha
nem tudtunk volna nekik nyújtani…”
…”a nyári úszásoktatás olyan vonzóvá
tette az óvodát, hogy a kisfiam még
hétvégén is jönni szeretett volna
óvodába, készítette az
úszófelszerelését…”
…”a Farsangi-hét, a Lurkó-hét olyan
élmény volt a gyermekemnek, amit még
hetek múlva is boldogan mesélt a
családban mindenkinek…”
Ezekre az elismerő szavakra mindannyian
büszkék vagyunk, s mindannyian azt
érezzük, hogy ezek a gondolatok
minősítenek bennünket, képet adnak arról,
hogy milyen nevelőmunka folyik az
intézményünkben.
Sóváriné Kiss Erika óvodavezető

A Lurkó-ház Óvoda életéről
Településünkön 1957 óta folyik óvodai
nevelés.
A Lurkó-ház az 1999-es évi Helyi Óvodai
Program bevezetése óta hivatalosan is az
intézmény elnevezése, amely kifejezésre
juttatja az intézmény elkötelezettségét a
boldog gyermekkor biztosítása iránt.
A mi óvodánkban nem csak a törvény
szerinti szakmai feladatoknak teszünk
eleget, hanem a kor pedagógiai-társadalmi
elvárásait, a családoknak való maximális
megfelelést is teljesítjük, úgy, hogy nem
sérül a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelő testi-lelki fejlődés. Figyelembe
vesszük az egyes gyermekek fejlődési
ütemét; meleg, elfogadó szeretettel, semmit
se sürgetve, nem erőltetve, a biológiai, lelki
érési folyamatokat követve vezetjük el az
édesanyjától elszakadó kiscsoportost iskola-

érettként az első osztályig.
A gyermekek életkori megoszlása miatt 4
korcsoportot szerveztünk: Csicsergő, Süni,
Katica és Napsugár csoportban várjuk
óvodásainkat.
A Napraforgó Természetközeli, Néphagyományörző és Érzelemgazdagító Nevelési
Programunk tanévente kibővül, az évkör
ünnepein, jeles napjain kívül számtalan
program vár óvodásainkra. Havi rendszerességgel szervezünk báb, népzenei, szórakoztató gyermekprogramokat, ősszel és
tavasszal kirándulást, vadasparki látogatást,
sőt, nyári erdei tábort is Mogyoróskán.
Nagy figyelmet fordítunk a gyermekek iskolaérettségi felkészítése mellett a fejlesztésre is. Óvodánkban logopédiai, fejlesztő,
felzárkóztató foglalkozásokban részesülnek,
s pályázati forrásból a gyógytestnevelést is

finanszírozzuk. Minden tanévben úszásoktatást szervezünk középső- és nagycsoportosok számára. Idegen nyelv életkori
szinten történő elsajátítását is biztosítjuk
óvodapedagógusunk illetve nyelvtanár
segítségével.
Óvodánk épülete ugyan nem felel meg a legmodernebb elvárásoknak, de a nevelőtestület
lelkesedése, elhivatottsága, nagy szakmai tapasztalata, a nevelést segítő személyek gyermekszeretete és a családokkal való szoros
együttműködése hosszú távon biztosítja,
hogy valamennyi partnerünk, - a gyerekek és
szüleik, a fenntartó, valamint az általános
iskola szakemberi is elégedettek legyenek
munkánkkal.

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS

AKÁR 1 ÓRA ALATT!

Jantekné György Gabriella
óvodapedagógus

Dobraverő Szerkesztőség
Szerencs, Rákóczi út 43.

Tel.: 70/942-8070
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Néhány gondolat
az óvodai beszoktatásról
Manapság divatos fogalom a „partnerkapcsolat”. Ez a kifejezés nagyon illik a
beszoktatás időszakára.
Gyermek-szülő-óvónő: hárman alkotnak
egységet a nevelésben. Partnerei egymásnak, kapcsolatuk meghatározza a kicsik
életét.
Mielőtt a gyermekek az óvodába érkeznek, a
család védőburka veszi körül őket. Szinte az
egész kis életüket csak a szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel töltötték eddig, s
most egy idegen helyen, idegen emberek
között kell lenniük a nap nagy részében. Ez
igen nehéz számukra. Ezért fontos a jó
partnerkapcsolat. A mi óvodánkban igyekszünk már az intézménybe érkezés előtt
megismerni a „jövevényeket”, s mi is
biztosítunk számunkra betekintést.
Próbálunk minél több információt megtudni
róluk: mit szeretnek enni, mit nem; mivel

szeretnek játszani, mivel nem; van-e ismerős
gyermek az óvodában, igyekszünk számukra
könnyebbé tenni a beilleszkedést.
Fontos, hogy megismerjük a kicsik jó és
rossz szokásait, a jót erősítjük, a rosszról
pedig csak fokozatosan szoktatjuk le őket.
Egy példa erre: lehetőleg ne az óvodába
induláskor szoktassuk le a cumiról a gyermeket. Már korábban meg kell ezt tennünk,
de ha nem sikerül, nyugodtan hozza magával
az oviba, hiszen két negatív élmény
egyszerre nagyon megterhelő a kicsik
számára.
A beszoktatáskor legfontosabb a fokozatosság elve. Ez azt jelenti, hogy nem dobjuk a
gyerekeket a „mélyvízbe”, hanem fokozatosan hosszabbítjuk a nálunk töltött időt.
Emellett lehetőséget biztosítunk az anyás
beszoktatásra is. Legtöbb gyermeknek van
kedvenc játéka vagy „alvókája”. Ilyenkor

kérjük, hogy hozzák el ezeket, hiszen ezek
egy „kicsi otthont” jelentenek nekik,
biztonságérzetet nyújtanak számukra.
Úgy gondolom, fontos mindaz, amit eddig
említettem, de legfontosabb a meleg, szeretetteljes légkör, az, hogy minden gyermek
érezze: Ő fontos az óvónéninek, ŐT várja az
óvoda, és ha Ő nincs itt, hiányzik nekünk.
Fontos a bizalom szülő-óvónő között.
Bízzanak a szülők az óvónőben és viszont.
Higgyék el: jó helyen lesz nálunk a gyermekük, vigyázunk rájuk, szeretjük és neveljük őket, fészket adunk az elhagyott fészek helyett.
Eperjesiné Pócsi Erzsébet
óvodapedagógus

A Lurkó-ház Napköziotthonos Óvoda
konyhájának bemutatkozása
A bekecsi Lurkó-ház Napközi otthonos
Óvoda főzőkonyhája az óvoda épületében
működik, a Polgármesteri Hivatal irányítása
és ellenőrzése mellett.
2005. évtől óvodánkban is bevezetésre került
a HACCP rendszer, ezáltal a higiéniai és
tárgyi előírások még szigorúbbak lettek.
A konyha kapacitása 100 fő. 2007. szeptemberétől a képviselő-testület határozata
alapján lehetőség nyílt a vendégebéd
igénylésére így jelenleg a konyha kihasználtsága az óvodás gyermekekkel, az óvodai
dolgozókkal és a vendégebédekkel 100 %os.

gyermekek életkoruknak, tápanyagszükségletüknek
és fizikai aktivitásuknak
megfelelő ételeket fogyasszanak, ezzel egyidejűleg igyekszünk minden nap biztosítani
az idénynek megfelelő friss zöldség és
gyümölcs fogyasztását is.
Az ételek elkészítésénél csak friss alapanyagokat használunk, kerüljük a túlfűszerezést
valamint a különböző instant porok használatát.
A villanysütő beszerelésével lehetőségünk
nyílt a házi, saját készítésű sütemények
elkészítésére is, így még változatosabbá
tudjuk tenni hetente az étkezéseket.

hagyományokhoz kapcsolódó étkezési
szokásokat, így a jeles napokon ahhoz kapcsolódóan állítjuk össze az étrendet. (Mihály
nap, Márton nap, karácsony, farsang, húsvét,
stb.)
Óvodánk néphagyományápoló, érzelemgazdagító- és természetközeli óvodai programmal működik, így igyekszünk hangsúlyt fektetni arra is, hogy gyermekeink megismerhessék az ezekhez kapcsolódó népi étkeket,
ugyanakkor törekszünk arra is, hogy a
gyerekek már az óvodában megismerhessék
az egészséges táplálkozás alapjait és ezáltal
egészséges felnőtté váljanak.

A konyhán 1 fő szakácsnő, 2 fő konyhalány
dolgozik, munkájukat 1 fő közcélú munkás
segíti.
Valamennyien arra törekednek, hogy az
étkezéseket igénybevevő óvodás gyermekek
és felnőttek elégedettek legyenek az általuk
nyújtott szolgáltatással.

Igyekszünk figyelembe venni a népi

Tóthné Szloboda Valéria élelmezésvezető

2009. szeptember 14-től
szeptember 18-ig

Étkezések

Hétfő

Tízórai

Tea,
májkrémes
kenyér, paprika
Lebbencs
leves

Ebéd

Étlap

A konyha az óvodával párhuzamosan évről
évre fejlődik. Az elmúlt években a szűkös
anyagi feltételek ellenére is sokat fejlődött
felszereltsége: az új gázzsámoly és villanysütő beszerelése sokat segít a változatos
étrend elkészítésében.
Az étlap összeállítását az élelmezésvezető és
a szakácsnő az óvodavezetővel közösen
végzi, törekedve arra, hogy az óvodás korú

Az alábbi étlappal szeretnénk betekintést nyújtani óvodánk egy heti étrendjébe:

Uzsonna

Kedd
Kakaó,
kalács

Szerda

Csütörtök

Tea,
Tej,
Krinolin,
gabonapehely
mustár, kenyér
Köményleves
zsemlekockával

Péntek
Tea, főtt tojás,
vajas kenyér
Gyümölcs
leves

Csont
leves

S.raguleves
kukoricával

Zöldborsó
főzelék,
tükörtojás

Bolognai
spagetti

Aranygaluska

Sült
csirkecomb,
burgonya,
befőtt

Csirkemájas
rizottó,
uborka

Fokhagymás
szelet,
zsemle

Lekváros
kenyér

Libazsíros
kenyér,
paradicsom

Májusi
felvágott,
vajas kenyér

Piskóta,
alma
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Főzőkuckó

BEKECSI HÍRMONDÓ

Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntelek a Bekecsi Hírmondó Főzőkuckó rovatában!
Receptjeimmel szeretném megmutatni, hogy jó ötletekkel,
rövid idő alatt is lehet finom és látványosan szép ételeket
és süteményeket készíteni, melyekkel könnyedén szerezhetünk kellemes
meglepetést családunknak, barátainknak. Remélem, elnyerik tetszésedet!
Sok sikert!
Gergely Istvánné
Lurkó-ház Napköziotthonos Óvoda szakácsnője

Hozzávalók:

Bevonathoz:
Díszítéshez:

Melba
kocka

25 dkg keksz,
20 dkg porcukor,
12 dkg margarin,
2 evőkanál kakaó,
2 evőkanál rum,
10 dkg őrölt dió,
1 narancs reszelt héja,
1 cs. vaníliás cukor,
kevés tej.
10 dkg ÉT-tortabevonó
fehér csokoládé

Gyúrjuk össze a hozzávalókat, majd formázzuk 2 cm vastag téglalap
alakúra. A megolvasztott csokoládéval bevonjuk az egyik oldalát,
majd ha megdermedt, megfordítjuk és bevonjuk a mások oldalt is,
Tetejét fehércsokival díszítjük, kockára szeleteljük.
Tipp: a süti tetejét még a csoki megdermedése előtt megszórhatjuk
kókuszreszelékkel is fehércsoki helyett.
Jó tanács! A narancsot felhasználás előtt alaposan mossuk meg!!!

Jó étvágyat!

Hozzávalók:

Panírozáshoz:
Sütéshez:

Töltöt
t, r á
sertés ntott
borda

10 szelet sertéskaraj kiklopfolva
enyhén sózva
20 dkg füstölt sajt (Karaván) és 20 dkg
gépsonka, mindkettő durvára reszelve
1 mokkáskanál őrölt bors
liszt, tojás, zsemlemorzsa
olaj

Az előkészített hússzeleteket megtöltjük a reszelt sajttal és sonkával
úgy, hogy a kiterített hússzeletekre egy evőkanálnyit halmozunk
belőle, amit sóval és borssal fűszereztünk. Kettéhajtjuk a szeleteket,
széleit jól összenyomjuk. A szokásos módon bepanírozzuk, olajban
kisütjük.
Köret: Ízlés szerint burgonyapüré, párolt zöldség
Hidegen-melegen egyaránt kitűnő.
Tipp: A panírozásnál a tojásba keverjünk őrölt borsot és delikátot, jó
ízt kölcsönöz a húsnak.

Amennyiben a recept elkészítésében nehézségbe ütköznél, a következő telefonszámon szívesen adok segítséget: 47/368-112

Bekecs község önkormányzata a Bem József
utca végében kialakított új utcában lévő
építési telket eladásra felkínálja
bruttó 1,2 M Ft-os vételáron.
Érdeklődni lehet a polgármesteri hivatal
06 47/368-857 ill. 06 47/568-048-as
telefonszámon.

Cégalapítás, módosítás (Kft, Bt.)
Ingatlanok forgalmi értékbecslése

Mobil: 06 30/737-0171
Szőlőterületek, kiskertek szántása
lazítása területek zúzása.
06 20/9857-806, 06 20/399-5345

Adótanácsadó
és Könyvelőiroda

Vállaljuk vállalkozások társaságok,
alapítását,
teljes körű könyvelését
bérszámfejtését
bevallások adatszolgáltatások,
kötelező szabályzatok elkészítését

Ha cégét nálunk alapítja, az első havi könyvelési díját elengedjük.

3900 Szerencs, Rákóczi út 43.
Tel.: 47/560-014, 06 20/449-0217

Programajánló

Halloweenoktóber 31.
Party
!

(szombat)

Élőzene

november 14.

(szombat)

Disco
!
e
n
e
z
ő
Él

Bekecsi Hírmondó
Megjelenik negyedévente
Kiadja: Bekecs Község Önkormányzata Bekecs, Honvéd u. 54.
Felelős kiadó: Bodnár Jánosné
Nyomdai munkák: DOBRAVERŐ Szerencs, Rákóczi út 43.
Tel.: 06-47/364-271 Mobil: 06-70/942-8070 http://www.dobravero.hu
e-mail:szerencs@dobravero.hu

