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Tisztelt Bekecsi Lakosok!
Így a naptári év végéhez közeledve megérint
mindannyiunkat a karácsony misztériuma,
varázsa, ez a titkokkal övezett megható nap,
amely nem csak a kereszténység, hanem a
család, a békesség, az életbe vetett hit
összemberi ünnepe is. A karácsony rendelkezik a leggazdagabb szimbólumrendszerrel: a remény, az újjászületés, az örömet
hozó fény ünnepe. De az ünnep nyugalmát,
meghittségét elsősorban magunknak kell
kialakítani körülöttünk harmóniát, békességet teremtve: a családban és a nagyobb
közösségben egyaránt. A betlehemi gyermek
születése a zord, sötét tél idején mint fény az
éjszakában a reménység megtestesítője a
reménytelenség komor mélységei felett. Az új
élet fakadása mint ezt az újszülött csodája
mutatja megnyílás egy jobb, emberibb
lehetőség felé, amely megszabadít a
gyöngeség, a korlátozottság, a sikertelenség
béklyóitól. Az újszülött gyermek bátorságot
ad az élethez, erőt támaszt, tettekre serkent,
örömet fakaszt a jövő szolgálatához. A felsíró
csecsemő az életre kelés, a folytatás, a
győzelem szimbóluma minden elmúlás és
veszély felett. Amint a világosság legyőzi a
sötétséget, az újszülött egyszerű létezésével
legyőzi a világ megsemmisülés miatti
félelmét. A világosság még nem ragyogott be

minden sötét sarokba. Ezért kell szünet nélkül
azon fáradoznunk, hogy egyre nagyobb
legyen a világosság a földön, az emberi
lelkekben. A félelem az emberben annál
erősebb, minél rövidebbek és sötétebbek a
nappalok. A sötétségnek, a magánynak, a lét
lassú lemorzsolódásának és halálos fáradtságának kellős közepén kiáltja oda a karácsony
az emberiségnek: van fény; van öröm: olyan
ragyogó a szeretet bent a szívekben, és annyi
szépség van kint a világban! Ezért fokozottan
van szükség arra a bátorításra, melyet a
karácsony jelent az évnek ebben a periódusában.
A karácsonyi ünnepkör éppen ezért van tele a
reménység jeleivel. A mindig zöld fenyő a
halhatatlanság szimbóluma: fenséget, nyugalmat, frissességet áraszt. Már önmagában is az
életerőt, az újraéledést jelképezi. Örökzöldjével reménységet sugall. Az adventi koszorú
négy hetének egyre növekvő gyertyafénye a
sötétségből kivezető világosságra utal.
A karácsony színei: az öröm és a szeretet
pirosa, az egész év fáradságát, gondját-búját
feledtető, az ünnep békés csendjét hirdető hó
paplan fehérsége, a gyertyák fényének aranya
mind-mind beragyogja ilyenkor a szíveket.
Így maga az ünnep is ajándékká válik.
A karácsony alkalmat kínál számunkra is,

Karácsony előtti
gondolatok az idős
gondozásban

Miben rejlik ez az erő mai képes az embereket a
fent idézett sorokkal azonosítani?
Nem lehet a karácsonyi várakozásból a karácsony
varázsából kinőni. Egyformán várják pici gyerekek és idős emberek. Megható látni a karácsonyt
váró idős emberek készülődését erre a szép
ünnepre. Várni a családot, ebben a rohanó
világban végre együtt lenni együtt ülni körül az
ünnepi asztalt.
Idős emberek között töltjük mindennapjainkat
gondozónő társaimmal. Tudunk az arcokról
olvasni-látjuk a megelégedett mosolyt a karácsony után. Látjuk a csalódott szomorú karácsony
emlékét, ami a magánytól hideg volt, hiába
pattogott a tűz a kályhában. Ne hagyjuk őket
magukra! Kérem a közösség lakóit, ha környeztükben magára hagyott idős emberekről tudnak,

„A mai nap szebb, mint más
A mai nap senki sem hibás
A mai nap öntse el szívedet a jóság és szeretet
S ez tartson ki ameddig lehet”

A fenti sorokkal köszöntöm községünk minden
kedves lakóját.
Karácsony közeledik, és mi emberek is egyre közelebb érezzük magunkat egymáshoz szeretetben,
békességben egymás megértésében.

hogy megnyissuk szívünket az örömre, a
mások iránti szeretetre. Kedves szóval,
mosollyal és a közelgő új esztendőre szóló jó
kívánságokkal közeledjünk egymáshoz.
Ilyenkor átélhetjük azt a csodát, amire a
szeretet teszi képessé az embert. Ilyenkor
gondolunk arra, hogy stressz-terhelt korunkban a hétköznapok során is pazarlóbban
kellene bánnunk a szeretet kincseivel.
Olyanokkal, mint az egymás iránti türelem,
tisztelet, a másik megértésének szándéka,
segítésének készsége. Mert mindez jótékonyan hat vissza ránk, és hatványozódik
értéke. A szeretet is példamutatással terjed.
Törekedjünk arra, hogy képzeletbeli naptárunkba minden napra egy cseppnyi karácsonyt jegyezzünk elő, mert a karácsony és a
hétköznapok karácsonyi percei összetartoznak, mint a vetés és az aratás.
Magam is azzal a szándékkal ragadtam tollat,
hogy az olyan sok gonddal-bajjal teli nehéz
év után a karácsony biztató fénye mellett
megszoríthassuk egymás kezét, átadhassuk
mosolyunk egymást segítő sugárzását, hogy
megtalálhassuk a nagyobb közösségben is a
karácsony reményét és hitét.
E gondolatok jegyében kívánok
községünk minden lakójának kellemes,
szép karácsonyi ünnepet és
eredményekben gazdag, boldog új
esztendőt - jó egészségben, sok örömben!
Béki József polgármester
szánjanak rájuk egy pár percet és enyhítsék magányát egy-két kedves szóval. Hosszú évek óta
élek Bekecsen. A falu nagy részét melegszívű, jó
lelkű embernek ismertem meg, akik nem hagyják
magára az egyedül élő idős embereket, családtagokat. Hogy kik ők? Akik már a napokban is
magukban csendesen dúdolgatják:
„Ha elmúlik is a karácsony
Te akkor is maradj velünk
Míg élünk ezt a kis családot
Szeresd ó édes istenünk”
Munkatársaim és saját nevemben áldott és
boldog ünnepeket, jó egészséget és sikeres új
esztendőt kívánok a község minden lakójának!
Hegedűs Imréné Vezető gondozónő
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Bemutatkoztunk!
A „Foltvarázs kör”novemberben megtartotta a
bemutatkozó kiállítását.
Szeretnénk megköszönni a polgármester
úrnak, hogy lehetőséget adott a kiállítás
megszervezésére. Köszönettel tartozunk az
Óvodának a Szép korúak klubjának, akik
színesebbé tették műsorukkal a kiállítás
megnyitóját.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a november
4-től 10-ig tartó kiállítást a lakosság nagy
érdeklődéssel látogatta. A látogatók elismerése
még több erőt ad folytatni a közös munkát.
Minél több időt töltünk, együtt annál szebb
dolgok születnek a szorgos kezek alatt. Bízunk
benne, hogy a hosszú téli napokat vidáman és
szorgos munkával fogjuk eltölteni.
Áldott karácsonyt és Békés Boldog új
esztendőt kíván községünk minden kedves
lakosának.

Lengyel Istvánné és a Foltvarázs kör minden tagja.

Nyugdíjasklub-szép
korúak klubja
2005-ös alakulásunk óta kisebb-nagyobb
létszámmal működünk. A 2009-es évben is
sikeres klubéletet éltünk és részt vettünk a
közösség közéleti tevékenységekben. Köszönjük a polgármester úrnak, hogy részünkre
a helységet biztosítja, amiben ez év júniusától
Foltvarázs szakkör működik. A szakkör tagjai
Tiszalökön és Bekecsen rendezett kiállításon
vettek részt színvonalas munkáikkal.
Aki kedvet érez magában, mind a Nyugdíjas
klubot, mind a Foltvarázs Szakkört látogathatja.
Itt szeretnénk köszönetet mondani Csebi Attila
vállalkozónak, aki anyagi hozzájárulással
támogatta klubunkat 2009-ben.
2009-ben is volt alkalom az ünneplésre, mivel
volt két hatvan évesünk, Hubayné Trembeczki
Katalin és Novák Józsefné, két hetvenévesünk
Béki Józsefné és Bűdi Istvánné, volt két
aranylakodalmunk is Encsi István és neje
Zámbor Lencsike valamint Gábor László és
neje Lengyel Mária, jó erőt és egészséget
kívánunk minden ünnepeltnek.
Csodálatosan sikerült a nyári kirándulásunk
Budapestre, Szentendrére és a Duna-kanyarba
látogattunk. Vendégek voltunk perén, ahol
nagy szeretettel fogadtak bennünket, saját
műsorunkkal örömet szereztünk szintén nyugdíjas barátainknak.
Itt mondunk köszönetet polgármester úrnak,
hogy lehetővé tette az első Nyugdíjas Expón
való részvételünket.
Kívánunk a kedves bekecsi lakosoknak
örömteljes karácsonyi ünnepeket.
Bekecsi Szép korúak Klubja
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ÓVODAI HÍREK
Mikulás nap
Télapóka, öreg bácsi
Donászy Magda
Télapóka öreg bácsi,
Hóhegyeken éldegél,
Hóból van a palotája,
Kilenc tornya égig ér.
Miklós-napkor minden évben
Tele tömi puttonyát,
Mézes-mázos ajándékkal
Szánkózik az úton át.
Szent Miklós
A Mikulás csakugyan élt, sok száz évvel
ezelőtt. Myra városában lakott, amely ma
Törökországban található.
Püspök volt, és valójában Miklós volt a neve.
Tudjuk róla, hogy csendben, bőkezűen
segítette a szegényeket. Letette az ajándékot és
máris eltűnt, nehogy bárki is felismerje. Mi
persze tudjuk, hogy az ismeretlen adakozó
Szent Miklós volt.
Az idők során Szent Miklós alakja kicsit
megváltozott. Vörös püspök palástjából fehér
prémes piros bunda lett, püspök süvegéből
kucsma, a Szent Miklós névből pedig Mikulás.
Úgy gondol rá minden gyerek, mint a nagy
ajándékozóra, aki nem csak szóval hirdeti a
karácsonyi szeretetet.
December első hetében a kisgyerekek, de még
a nagyobbacskák szülei is Mikulás ünnepre
készülnek.
A falvakban, városokban járva-kelve számtalan krampusszal találkozunk össze.
A legtöbb gyerek szépen kipucolja a csizmáját,
és az ablakba teszi, mint a kistestvérei. Egy

kicsit rajtakapva érzi magát, amikor a Mikulás
nemcsak csokit, de virgácsot is hoz, mert
bizony tud a csínytevésekről is.
Az úgynevezett gyermeki kettős tudat még
sokáig lehetővé teszi, hogy a mese és a valóság
elemei békésen megférjenek egymással.
A hétvégén már járt a Mikulás, ezért ez a hét
óvodánkban már teljes egészében a „Télapó
jegyében” telt.
Minden gyermek kapott ajándékot, ezért
szívesen beszéltek róla és rajzaikban is
mindenütt megjelent a piros ruhás Mikulás.
Az érzelmi ráhangolódás jegyében a csoport
tagjaival együtt készültünk a Mikulásnap
megünneplésére.
A Napsugár, Katica, Csicsergő és Süni csoportos gyermekek egy-egy közös verssel, dal
éneklésével kedveskedtek a Mikulásnak.
Óvodásainkkal a Mikulás ünnepséget az általános iskola aulájában tartottuk.
Nagy lelkesedéssel várták a nagyszakállút a
szülőkkel együtt.. Kis idő múlva csengőszóra
és a „Hull a pelyhes” kezdetű dalra megérkezett
a Mikulás, krampusz kíséretével. Köszöntötte a
gyerekeket, ellátta őket a jó viselkedés
tanácsaival. Ő soha nem szidja le a gyerekeket
az elmúlt évben tett rosszaságaikért, de sok-sok
jó cselekedetre buzdítja, valamint intelemmel
látja el őket.
Meghallgatta a gyermekek által előadott verseket, énekeket, ajándékokat osztott, majd
továbbment más városokba.
A nagy találkozás élménye sok gyermek
játékában napokon keresztül jelentkezik, egyikük játssza a Télapó szerepét, a többiek neki
verselnek, énekelnek. Karácsonyig ismételgetik a Mikulás énekeket, verseket.
A gyerekek lelkes felkészüléssel és érezhető
izgalommal várták a Télapót, ilyenkor kicsit
mindenki próbál jól viselkedni.
Hiszen ő a mi szívünkben él, s ajándékot adni
talán még annál is jobb érzés, mintha mi kapnánk azt.
Farkasné Tóth Emőke óvodapedagógus

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS

AKÁR 1 ÓRA ALATT!

Dobraverő
Szerkesztőség
Szerencs,
Rákóczi út 43.
Telefon:
70/942-8070
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„Harang csendül, ének
zendül, messze zúg a
hálaének, az én kedves
kisfalumban karácsonykor
magába száll minden lélek”
Karácsonyvárás a bekecsi
Lurkó-ház Napköziotthonos
Óvodában

„Az ünnep csodálatos, szép és boldogsággal
tölt el, s a Csendes éj… s a többi dal is
szívünk mélyén csendül fel.
A fa alatt újra gyermek lesz ez a fáradt világ,
emlékeink felvillantják életünk szép oldalát.”
Karácsony van újra, Krisztus születésének, a
fénynek és szeretetnek áldott ünnepe.
Szükségünk van a Karácsonyra, arra a másfajta
pillanatra, amely megérinti lelkünket, amely
békére, boldogságra, szeretetre késztet.
A SZERETET a legszebb szavunk, minden
örömünk és gondunk mögött ez az egyetlen szó
rejlik. A szeretetről beszélni egyedül nem lehet,
csak együtt…

2009. DECEMBER

Kigyúlt a fény, a várakozás fénye valamennyi
óvodai csoportban elhelyezett adventi koszorún.
Ezzel kezdetét veszi a karácsonyi készülődés, a
karácsony előtti várakozás. Óvodánkat a négy
hét alatt az ünnephez méltó díszbe öltöztetjük,
melynek része a gyermekek saját kezűleg
készített díszei.
Díszeket készítünk a karácsonyfára, ajándékokat szeretteinknek.
A Szent család, a megváltó Jézusunk születésének ünnepe, valami újnak a kezdete. A Szent
család egy példakép és akár Szűz Mária vagy
Szent József, vagy akár a kisgyermek Jézus
példáját követed, jobb emberré válhatsz, boldogabb lehetsz, mint voltál és a szereteteddel
boldogabbá teheted a körülötted élő embereket.
Ha minden ember e példát követi, az egész
világ újjá születhetne, színesebb lehetne az
elhalványult, reményvesztett világban.
Mindannyiunk legszebb, legbensőségesebb
ünnepe a karácsony.
Az ünnepi készülődés fontos része az
ajándékokról való gondoskodás. Milliónyi
lehetőség van arra, hogyan ajándékozzuk meg
szeretteinket. Az egyéni, kézzel készített
ajándékokban viszont benne van a szívünklelkünk, és szeretettel gondolunk arra, akinek
készítjük. Ezt az érzést tápláljuk akkor, amikor
gyermekeinkkel készítünk meglepetést a
családtagoknak.
A változatos tevékenységek közben éneklünk,
verselünk, beszélgetünk a karácsonyi szokásokról, a betlehemi történetekről. Ez a négyhetes adventi készülődést egyházi eredetű és
népi szokások összefonódása jellemzi, melyeket szeretnénk a gyermekekben elmélyíteni,
hogy továbbra is fennmaradjon.
A mi óvodánkban úgy éljük meg a karácsony
misztériumát, hogy minden csoportban szeretetben és békességben érzi át szülő-gyermek
a betlehemi kisded példáját és a meghitt,

Főző-kuckó

bensőséges emberi kapcsolatok pillanatait.
Az udvarunkon felállított, közösen feldíszített
fenyő jelképe, hogy Isten köztünk van és
vigyáz ránk.
Fontosnak tartjuk, hogy harmóniában éljük
meg az ünnepet, együtt legyünk, örüljünk, ezért
kedveskedünk a szülőknek, vendégeknek karácsonyi műsorral. A fa közös díszítése a csoportokban is az összetartozást hirdeti.
Óvodánkban csillogó gyermekszemek mindenütt, a teljesség ígérete ez, amely ott van minden egyes szempárban, amely ránk szegeződik.
Érzelmileg felkészülten, izgalommal várjuk a
Karácsonyt!
„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok fel lelketek!
Csillogtassátok kedvetek!
Legyetek újra gyermekek!
Hogy újra emberek lehessetek!
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk a Lurkóház Napköziotthonos Óvoda nevében békés,
boldog karácsonyt, jó egészséget és sok-sok
közös örömöt!
Török Béláné, Sashalmi Jánosné,
Vargáné Sári Katalin

Tisztelettel köszöntök minden sütni-főzni vágyó olvasót. Íme két recept, amit
szeretnék megosztani Önökkel, melyek az ünnepi menü részeként is megállják
helyüket.
Íme egy süti, amit érdeme

Madagaszkár leves

Felolvasztjuk a margarint,
majd a vékony csíkokra
vágott csirkemelleket
fehéredésig pirítjuk.
Hozzáadjuk a felkockázott
sárga- és fehérrépát,
ételízesítőt, és a
leveskockákat. Felöntjük
vízzel, amikor megpuhultak
a zöldségek, hozzáadjuk a
kukoricát és a színes
borsot. Közben a tejszínből
és a chilis bab porból
elkészítjük a habarást.
Készre főzzük.

40 dkg csirkemell filé
12 dkg RAMA
margarin
2 teáskanál
ételízesítő
3 db leveskocka
3 dl főzőtejszín
2 db sárgarépa
2 db fehérrépa
1 csésze mirelit
kukorica
1 cs. zöldbors (vagy
lehet színes bors is)
1 cs. mexikói chilis
bab por
2 l víz

Békés, boldog ünnepeket kívánok!

s elkészíteni, mert finom, é

s mutatós.

Az anyagokat kevés tejje
l
Tészta hozzávalói:
nyújtható tésztává gyúrjuk
.
Két lapot sütünk a tepsi
ź 30 dkg liszt
hátoldalán.
ź 10 dkg porcukor
Közben elkészítjük a kréme
ź 5 dkg RAMA
t.
Krém:
margarin
1 l tejből
ź 1 db tojás
3 csomag tiramisu vagy
ź 2 evQkanál kakaó
bármilyen pudingból pép
ź 1 cs. sütQpor
et
főzünk, majd kihűtjük.
20 dkg RAMA margarint
10 dkg porcukorral simává
keverünk.
A két krémet habosra keve
rjük.
A krém egyik felét a két la
p közé, a másik felét a lap
tetejére kenjük.
A krémet kirakjuk 1 csoma
g piskótatallérral, amit féli
g
finoman belenyomkodunk
.
A tetejét olvasztott csokol
ádéval díszítjük.

Tangó szelet

Madagaszkár leves

4 főre (Kellemesen csípős)

Tangó szelet

Gergely Istvánné Lurkó-ház Óvoda szakácsa
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KÉPEK ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
TÁMOP 3.1.4
Nyitórendezvény

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0122

Kompetencia alapú oktatás
megvalósítása Bekecs községben
Az Európai Unió által kiírt pályázaton Bekecs
Község Önkormányzata 31.997.510 Ft támogatást kapott a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében.
Intézményünkben 2009. szeptember 24-én
projektnyitó napot tartottunk, melyen két
meghívott elQadó segítségével egyeztettük a
programban szereplQ tevékenységeket, feladatokat.
A kompetencia alapú oktatás nem új keletq és
ismeretlen dolog a pedagógusmunkában, csak
eddig nem beszéltünk róla ilyen hangsúllyal.
A TÁMOP céljai:

 Az egész életen át tartó tanulás megalapozását











szolgáló képességek fejlesztése, felkészítés a
munkaerQ-piac diktálta változásokra
A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a
magyar közoktatásban, ami hozzájárul a
foglalkoztatási helyzet javításához.
A tanulók egyénre szabott
kulcskompetenciáinak fejlesztése, figyelembe
véve a tanulók elérQ képességeit
Esélyteremtés, szelektív hatások mérséklése,
szegregáció mentes együttnevelési környezet
kialakítása
Digitális írástudás terjesztése, ismeretszerzési
módok bQvítése
A pedagógusok módszertani kultúrájának
fejlesztése, korszerqsítése; modern pedagógiai
módszerek, eszközök alkalmazása
Jól mqködQ gyakorlatok adaptációja
Önálló intézményi innováció
Részvétel a projektben érintett
intézményekkel együtt szakmai
munkaközösségek kialakításában,
mqhelymunkában
A múlt értékeinek és az új szükségességének
ötvözése

A 2009-2010-es tanévben a következQ
osztályokban és területeken vezetjük be a
programot:
 Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia
területen: 2. osztály Eremiás Józsefné
 Matematika kulcskompetencia területen: 1.
osztály Laczkóné Takács Katalin
 Matematika kulcskompetencia területen: 5.a,

5.b osztály
Hománé Ficsor Erika, Csorba Csaba

Új tanulók iskolánkban

Szociális-, életviteli- és környezeti területen:
6. osztály Laczkó Gábor
Életpálya-építés kulcskompetencia területen
4. osztály Asztalos Zoltán

Köztudott, hogy a 6-7 éves gyermek életében
óriási fordulatot jelent, hogy iskolába kerül. Nem
csoda, hiszen gyökeresen megváltozik, átalakul
az élete, a megszokott bioritmusa, napirendje felborul. Kötelességei, feladatai lesznek, lerövidül a
játékra szánt idő, s ráadásul teljesen új közeg,
idegen felnőttek, gyermekek, veszik körül.
Megváltoznak a családban is a feléje irányuló
elvárások.
A szép, nyárias szeptemberi napon 25 első
osztályos kisdiák kezdte meg tanulmányait a
bekecsi iskolában. Nagy szeretettel fogadtuk a
szomszédos településekről érkező hat kis diákot
is, akik közül néhányan már óvodánkban
megismerkedtek leendő osztálytársaikkal.

Új tanulásszervezési módok, korszerű
módszertani eljárások bevezetése:
1. Az 5.a, 5.b osztályokban bevezetjük a
tantárgytömbösített oktatást matematika
tantárgyból
2. Megvalósítjuk egy műveltségterület tantárgyi
bontás nélküli oktatását: szövegértés,
szövegalkotás
3. Bevezetjük a moduláris oktatási programot
4. Önálló háromhetes projektet valósítunk meg
5. Témahetet szervezünk a szociális
kompetencia területén
Géczi Mihályné IKT fejlesztési folyamattanácsadó előadásában beszélt az eredményes
pályázat lebonyolításáról, a benne rejlő
lehetőségekről, a pedagógusok feladatairól, és
vázolta a program pozitív hatásait a gyerekek
életére, gyakorlati tudására.
Riba Istvánné kompetencia területi mentor az
óvodai munkának a pályázattal kapcsolatos
kérdéseit boncolgatta; tartalmi, módszertani
eredményeket, segítséget nyújtva a bevezetésre
kerülő programhoz.
Az előadásokat fórumbeszélgetés követte,
melyen sor került a felmerült kérdések, problémák megvitatására.
Reméljük, hogy ez az oktatási program segítséget
nyújt majd diákjainknak elméleti-gyakorlati
tudásuk komplex megalapozásához, hosszú távú
céljaik eléréséhez.
Volczné Simka Marianna
intézményvezető, projektmenedzser

TÁMOP számítástechnika
továbbképzés
A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül, idén
októberben három napos számítástechnikai
továbbképzésnek adott helyet intézményünk,
mivel a nyertes iskolák közül a mi informatika
szaktantermünk tudta biztosítani az oktatáshoz
szükséges eszközöket.
A harminc órás továbbképzés keretében első nap a
szövegszerkesztők iskolai alkalmazásával, második nap prezentációk készítésével, valamint az
iskolai oktatást segítő programokkal ismerkedtünk meg. A harmadik nap a tanultakat összefoglalva készítettünk egy - egy bemutatót a szaktantárgyainkkal kapcsolatosan.
Az előadók felkészültségének, humorának köszönhetően gyorsan, de tartalmasan teltek el a
napok, amit a jól sikerült beadandó feladatok is
bizonyítottak.
Reméljük, hogy a még előttünk álló továbbképzéseken is sok segítséget kapunk a kompetencia alapú oktatás sikeres alkalmazásához.
Laczkóné Takács Katalin

A tanévnyitó ünnepségen az elsősök - óvónőik
segítségével - színvonalas műsorral mutatkoztak
be nagyobb iskolatársaiknak, majd a harmadik
osztályosok bíztatták a kisebbeket arra, hogy ne
izguljanak, mert nem is rossz iskolásnak lenni.
Volczné Simka Marianna igazgatónő külön
köszöntötte tanévnyitás alkalmából az új
tanulókat, s a hagyományoknak megfelelően egy
kis ajándékcsomaggal lepte meg a legkisebbeket,
amely tárgyak segítették feloldani az első
tanteremben eltöltött - feszültséggel teli perceket.
A műsor után, az első tanórán a legnehezebb perc
akkor következett be, amikor a gyerekek a
tanteremben elváltak szüleiktől.
Megismerkedésünk során volt, aki bátran, volt,
aki megszeppenve válaszolt első kérdéseimre.
A szünetekben megismerkedtünk az épülettel, a
házirenddel. Bár nem első alkalommal fordultak
meg intézményünkben, hiszen óvodásként a
korábban rendezett Játszóházak, Nyílt napok
során már betekintést nyerhettek iskolánk életébe.
Reméljük sok szép pillanat vár ránk az elkövetkező tanévekben.
Laczkóné Takács Katalin

Magyar nyelv éve
A Magyar Nyelv Éve alkalmából 2009.
szeptember 7-én iskolánk parkolójába látogatott a
Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállítása. A
„Nyelvet öltünk!” nevet viselő autóbuszt a
délelőtti órákban felkereste iskolánk valamennyi
diákja.
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója
alkalmából a kiállítás a magyar nyelvre irányította
a figyelmünket. Játékos, interaktív feladatokon
keresztül lehetősége nyílt iskolánk diákjainak
megismerkedni a tájnyelvi, ill. elrégiesedett
szavakkal, kifejezésekkel.
A kiállítás elsősorban a fiatalokat szólította meg,
megpróbálta rádöbbenteni a látogatót saját beszélt
és írott nyelvének sajátosságaira. A tárlat
bemutatta a magyar nyelvtörténeti hagyományt, a
magyar nyelvjárásokat, a csoportnyelveket, a
magyar nyelvújítást és a modern kommunikációs
formákat.
A kiállítás a diákok körében nagy tetszésre talált
és a kvíz feladatok különösen nagy népszerűségnek örvendtek.
Szabó Szilvia
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Iskolai sportnap
szeptemberben

mészetesen az elveszett energiát kellett pótolni.
Aki kedvet érzett hozzá, az szalonnát süthetett a
kiépített szalonnasütőknél, aki jobban szeretett
volna csomagolt hazait enni, az a hátizsákból
elővett szendviccsel pótolta tekeréssel elveszett
energiát. Szükség is volt rá, mert kis pihenő után
megkezdődtek a sportversenyek. A fiúk természetesen fociban mérték össze erejüket, míg a
lányok a röplabdát, tollaslabdát részesítették
előnyben. De részt vehettek kerékpáros
gyorsulási és lassulási versenyen is a mozogni
vágyók. A legnagyobb sikert a zsákban futás
aratta, ami sok derűs percet okozott a versenyzőknek és szurkolóknak egyaránt. A sok program
közepette hamar elrepült az idő. Délben újra
„lóra” szálltunk és indultunk haza. A gyerekek
szerint a hazafelé út rövidebb volt. Szerencsére
hazafelé nem volt sem „műszaki hiba”, sem
baleset, így élményekben gazdagodva, kellemesen elfáradva értünk vissza az iskolába.

Szeptember 23-án ragyogó napfényes időben
rendeztük meg iskolánkban a sportnapot. Míg a
felső tagozatos tanulók és nevelők kirándulni
indultak a mádi-tóhoz, addig az alsósok a
tornatermet és a sportpályát vették birtokukba. A
nap vidám zenés aerobic-kal kezdődött. Még a
legkisebbek is lelkesen próbálták utánozni a két
tanító néni mozdulatait. Sok nevetéssel telt el az
első fél óra. Ezután a sportpályára vonultunk, ahol
először kialakítottuk a csapatokat, majd kezdetét
vette a versengés. Sorversenyekben mérték össze
erejüket és ügyességüket a csapatok. Változatos
feladatok követték egymást, melyekben minden
gyermek nagyon ügyesen szerepelt. A nap
fénypontja és lezárása a kötélhúzás és a zsákban
futás volt. Ez aratta a legnagyobb sikert. Hatalmas
kacajok kísérték a csapatok összecsapását. Sikeres, jó hangulatú napot zártunk, mely a
hagyományteremtés első mozzanata lehet.
Szeptember 23-án az iskolai sportnap keretében a
felső tagozat tanulói a mádi Szilvás-fürdőhöz
kirándultak. A bátrabbak kerékpárral tehették
meg a kb. 15 kilométeres utat, a többiek autóbusszal érkeztek a festői környezetben megbúvó
kiránduló helyre.

A mozogni vágyó 34 gyerek két csoportra osztva
indulhatott a bicikli túrára Asztalos tanár bácsi és
Laczkó tanár bácsi vezetésével. Az időjárás
ideális volt, már csak strapabíró kerékpárok és
kitartó kerékpárosok kellettek a „kalandhoz.”
. Ragyogó napsütésben és szélcsendben indult a
karaván. Minden adott volt egy jó kis túrához.
Tanulóink fegyelmezetten tekertek, betartva a
balesetvédelmi oktatáson elhangzott utasításokat
és szabályokat. Balesetmentesen és tettrekészen
érkeztünk a szép környezetben lévő kiránduló
helyre, ahol patak, tó, focipályák, szalonnasütők
várták a gyerekeket. Érkezés után először ter-
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Megemlékezés az aradi
vértanúkról
Az 1848-49-es szabadságharc egy szomorú
nappal ért véget. 1849. augusztus 13-án a magyar
huszárok Világosnál Görgey Artúr vezetésével
letették a fegyvert a túlerőben levő osztrák-orosz
csapatok előtt.

Takács Lászlóné, Sedenszky Csilla
A fiatal Ferenc József akit az udvari tanács a magyar országgyűlés törvényes hozzájárulása nélkül
ültetett a trónra mivel győzni nem tudott, béketárgyalásra pedig nem volt hajlandó, segítségül
fordult I. Miklós orosz cárhoz.
A hatalmas túlerővel szemben a magyaroknak
semmi esélye sem maradt.

Szüreti nap - Tokaj
2009. október 3.
Tokaj város és a környező települések életében a
legnagyobb jelentőségű időszak természetesen az
őszi szőlőszüret. Ezt az eseményt minden évben
október első hétvégéjén szüreti felvonulással,
majd estig tartó, vidám hangulatú műsorral
ünnepelik.
Büszkék vagyunk arra, hogy a bekecsi néptánccsoport rendszeresen meghívást kap erre a
rangos programra, így Bekecs községet Béki
József Polgármester Úr oldalán idén is ők
képviselhették.
Érkeztek Erdőbényéről, Tarcalról, Tiszalökről is
népzenészek, táncegyüttesek, de a házigazda
Tokaj - néptáncosai is bemutatkoztak. Szívmelengető érzés volt végignézni gyermekeink műsorát
és hallani az óriási tapsot, amit az igazán nagy
létszámú közönségtől kaptak. Évről évre új
koreográfiával készülnek, ebben az évben déldunántúli eszközös táncot adtak elő. Megérdemelten fogyasztották el a finom babgulyást,
amivel megvendégelték őket. A kirakodó vásárosok portékái közötti nézelődés után fáradtan, de
a napot elégedetten és jó hangulattal zárva
indultunk haza.
A néptánccsoport művészeti vezetője Zelenák
Ottó néptáncpedagógus.
Hegedűs Márta

A fegyveres harcok befejeztével kezdetét vette a
politikai és katonai felső vezetés elleni eljárások
sorozata. Az elitéltek számát máig sem ismerjük
pontosan. Az ügyek többségét 1851 végéig
letárgyalták. Haynau 14 tagú haditörvényszéke,
tanuk meghallgatása, védők részvétele nélkül,
olyan honvédtiszteket ítélt halálra, akik a
szabadságharc előtt a császári és királyi seregben
tisztként szolgáltak és a harcok során ezredesi
vagy tábornoki rangot értek el.
A kivégzéseket szándékosan a második bécsi
forradalom és Latour halálának első évfordulóján,
október 6-án hajtották végre. Ezen a napon
végezték ki Pesten Batthyány Lajos gróf
miniszterelnököt és Aradon a honvédsereg három
tábornokát és egy ezredesét lőpor és golyó, kilenc
tábornokát kötél általi halállal.
Hősies áldozatvállalásuk emlékét mind a mai
napig is őrizzük; iskolánk diákjai is megemlékeztek haláluk napján. Ezúton is köszönetet
mondunk a 6. osztályos diákoknak, osztályfőnöküknek és segítő tanároknak, akik szabadidejüket
feláldozva programmal készültek e nemzeti
gyásznapra. Hisszük, hogy az aradi vértanúk
példája összekötő kapoccsá, híddá válik a népek
között, s az európai gondolkodás szellemében a
kölcsönös tisztelet és megértés jelképévé olvad.
Szabó Szilvia

Színházban jártunk
Egy kulturális kirándulás tartotta lázban a 4. és 5.
osztályos diákok közösségét október első
napjaiban.
Elegánsan öltözött diáksereg gyűlt össze az
iskola előtt. Innen busszal indultunk a miskolci
Kamaraszínházba. Az út meglehetősen jól telt, bár
hosszúnak tűnt az izgalomtól felfűtött társaságnak.
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Bemutató órák iskolánkban

izgalommal tanulták a gyerekek a verseket, a
dalokat, s a jelenetet, hiszen ez volt az első iskolai
szereplésük tanító nénivel.
„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

November első és második hetében a csengőszó
nemcsak az iskolásoknak szólt, hanem azoknak
az érdeklődő szülőknek is, akik betekintést
szerettek volna nyerni intézményünk életébe. A
szülők megismerhették az iskolában folyó
nevelés-oktatás során alkalmazott módszereket,
tanítási-tanulási technikákat. Megfigyelhették
gyermekük megnyilvánulásait, közösségben
betöltött helyét.
Örömünkre szolgált, hogy ebben az évben is
nagyszámú érdeklődő látogatott meg bennünket,
nemcsak a községünkből, hanem a környező
településekről bejáró tanulóink szülei is megtiszteltek jelenlétükkel. Érthetően nagyobb volt az
érdeklődés az alsó tagozatban: a zsúfolásig
megtelt termekben a szülők nagy izgalommal
figyelték a legkisebbek önálló megnyilvánulásait.
Jó volt hallani és látni az elégedett arcokat, azért
mert a gyerek jól szerepelt és azért is mert
kultúrált színvonalas oktatási intézményben
nyugodtan, bizalommal hagyhatják itt csemetéjüket.
A tanításról általában úgy gondolkodnak az
emberek, hogy olyan, mint a futball: mindenki ért
hozzá. Hogy ez nem így van, láthatták a kedves
szülők mennyi szakértelem, tudás empátia,
szeretet kell a munkánkhoz, mert mindezek
nélkül könnyen félrecsúszhatna gyermekeink
testi-lelki egészsége ebben a sebezhető világban.
Iskolánknak fontos a visszajelzés, hiszen a kapcsolat elmélyítése a szülőkkel munkánk gerince
és erre jó lehetőség a nyílt nap.
Ducsainé Timár Mária

Idősek Napja

Bekecsen hagyomány, hogy novemberben az
önkormányzat megvendégeli a község idősebb
polgárait. Az idén is az óvodásoknak és az első
osztályosoknak jutott az a kedves feladat, hogy
műsorral köszöntsék a szépkorúakat. Nagy nagy

Ezzel az Óbecsey István idézettel közölték
diákjaink a jelen kor fiataljainak, hogy az idősek
nem egyetlen napot érdemelnek, rájuk az év
minden napján oda kell figyelni, hálával és
szeretettel.
Béki József polgármester úr köszöntője végén
kiosztásra kerültek az ajándékok, amelyeket
örömmel fogadtak a meghívottak.
Laczkóné Takács Katalin

Táncház

Nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a
magyar néptánc. Népi táncaink eredete az ősi
korba nyúlik vissza, amikor a tánc szertartások
része volt. A tánc tudománya apáról fiúra szállt, s a
tánc fennmaradása az utód képességétől függött.
Szerte Európában tapasztalható a hagyományos
kultúra megőrzésére, védelmére irányuló törekvés. Ennek egyik formája a táncház, mely a
néptáncra, mint ősi kultúránk egy megmaradt
elemére és népünk jellemének egyik sajátos
kifejezőjére is hívja fel a figyelmet.
Az ősi néptánc-művészet nem múló divat, hanem
nemzeti életünk szerves része és megmaradásunk
egyik záloga.
A tánc sokszínű, rengeteg változatban él, s ezeket
rendszerbe foglalni szinte lehetetlen. Rögzítésükre csak néhány évtizede van lehetőségünk. Addig
csak néhány szóbeli vagy képi feljegyzés hagyott
emléket. A régi idők tánckincsének részletei
örökre, helyrehozhatatlanul elvesztek számunkra,
ám vannak olyan mozaikszemek, melyeket
őriznünk kell- - ahogyan dalainkat, nyelvünket és
mesevilágunkat hosszú századok óta őrizzük.
Ezt az őrzést szolgálja az a táncház is, melyet
iskolánk november 16-án szervezett Zelenák Ottó
tánctanár közreműködésével. Ez a délután
lehetőséget adott arra, hogy többféle tánccal,
dallal ismerkedjenek meg a diákok.
A fiatalok sok élménnyel gazdagodhatnak a
tánccal kapcsolatban; népdalokat, régi szokásokat, mesterségeket, helyeket és embereket
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ismerhettek meg. A magyar néptánc gyakorlása,
vagy csupán annak szeretete, mindenképpen egy
közösség tagjává emeli a gyermekeket. A
táncházunk szerepe a hagyományőrzés és a tánc
iránti szeretet felébresztése, ill. mélyítése volt.
Szabó Szilvia

Bűnmegelőzési ismeretek
oktatása Bekecsen
Minden második kedden a Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési előadója tart oktatást iskolánkban.
Az első foglalkozást a hatodik osztályban tartotta.
Az előadás témája az áldozat védelem volt.
Megismerkedtek a tanulók az áldozat fogalmával.
Szűkebb értelemben áldozat mindenki, akinek
bűncselekmény testi, lelki sérülést vagy anyagi
kárt okoztak. Az előadásban külön foglalkoztak a
kiskorúak ellen elkövetett cselekményekkel.
A kiskorú áldozatok jellemzője, hogy az értékeik
iránt nem éreznek felelősséget. Egyre többször
vesznek el tőlük ékszert, kerékpárt, ruhaneműt,
mobiltelefont. A rablások nagyobb részében
csoportos elkövetésnél a pszichikai erőszak
elegendő a sértett akaratának megtörésére.
Fő cél, hogy az áldozattá válás elkerülésének
érdekében különböző preventív módszereket kell
alkalmazni.
Ahhoz, hogy minél kevesebben szenvedjenek
sérelmet akár bűncselekmény, akár más esemény
kapcsán, már iskolás korban szükséges gyermekeinket erre felkészíteni. Ezt a célt szolgálja a Bűn
küszöbén és Bűn hálójában elnevezésű nevelésioktatási program.
A tanulók figyelmesen hallgatták az előadást. A
végén az előadó a megfogalmazott kérdésekre is
válaszolt.
Asztalos Zoltán

Karácsonyvárás

„Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
gyozhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!”
Ürögdi Ferenc
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Még volt egy kis időnk az előadásig, így egy
kósza ötlettől vezérelve felfedeztük a belvárost.
Miután megtekintettük az avasi kilátónál az őszi
Miskolc látképét, elfoglaltuk helyünket a nézőtéren. Ahogy az előadás előtt a lámpák kialudtak az
izgalom a tetőfokára hágott. Majd elkezdődött a
Seres Ildikó által rendezett Leander és Lenszirom
című mesejáték. Gyönyörű díszlet fogadott
bennünket, virágok, fák elevenedtek meg a
szemünk előtt. A gyerekek tátott szájjal, ámulattal
csodálták a szinte percenkét változó helyszíneket,
színesebbnél- színesebb figurákat, karaktereket.
Együtt izgultunk Leanderért és Lensziromért, de
sok-sok kaland, ármány, titok, varázslat és
erőpróba után végül persze minden jóra fordult.
Megtört az átok, Leánder és Lenszirom szerelme
beteljesülhetett.
Ezt a művet a Csongor és Tünde óta írt legszebb
magyar tündérmeseként emlegetik, nem véletlenül.
A gyerekek azzal köszöntek el, hogy „Tanárnéni,
minden héten jönni akarunk!” - úgy gondolom ez
sokat elárul arról, hogy milyen jól éreztük magunkat.
Számunkra és a diákok számára is maradandó
élmény marad ez az előadás.

BEKECSI HÍRMONDÓ

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra,
valamint a harcok mártírjaira emlékeztünk
községünkben október 22-én 17 órától, a
zsúfolásig megtelt görög katolikus templomban.
Az ünnepséget Béki József polgármester úr
nyitotta meg. Ünnepi
beszédében megemlékezett a forradalom koráról,
szellemiségéről.
A beszéd elhangzása után következett iskolánk
tanulóinak színvonalas műsora. A versek, dalok
megelevenítették hősi halottak teteme fölött érzett
döbbenetet, a forradalom eltiprásának tragédiáját,
s a vereség ellenére az utókor számára közvetített
méltó üzenetet. A pillanat ünnepélyessé tételéhez
nagyban hozzájárult iskolánk énekkara is.
Ezt követően Orosz István görög parókus, Tóth
László esperes, római-katolikus plébános és
Leczó Tamás református lelkész megható
beszédben emlékeztek az 56-os hősökről, áldozatokról.
A megemlékezést követően az ünneplők a
kopjafához vonultak, ahol elhelyezték a tisztelet
virágait.
Magyar Anett

Labdarúgó csapataink

Magyar Anett

Az 1956-os magyar
forradalom évfordulója

“Mert élek még! Ha törten is,
ha vérben is, ha görcsben is,
még ha utolsó is vagyok,
kit az özönvíz meghagyott,
de harcom végig harcolom
s a lobogót megmarkolom!”
(Wass Albert)
Az őszi hónapok nemcsak a természetben hoznak,
hoztak változást. Számos történelmi változáson
ment keresztül Magyarország is a hosszú
évszázadok során.
Az 1956-os magyar forradalom évfordulóján
meghatottan gondolunk vissza azokra a fényes
napokra és emlékezünk. Emlékezünk a forradalmat megelőző Rákosi terror éveire, a meghurcolt magyar nép szenvedésére, az ártatlan áldozatokra.
Október 23.-ra, arra a felejthetetlen napra, amikor
„a magyar nép újra egy volt, egy nemzet, egy
zászló, egy lélegzet, egy akarat csillogott a
szemekben”. A 12 napos szabadság ujjongó lelkesedésére és november 4. hajnali döbbenetére,
amikor a pesti utca kövén lánctalpak csikorgása és
ágyúdörgés ébresztette a lakosságot.

2009 őszén labdarúgó szakosztályunkkal beindítottuk a már működő U 19-es ifi csapatunk mellé
az U-9 és az U 11-es csapatokat is.
Az U 9-es csapatban iskolánk első és másodikos
tanulói szerepelnek, az U-11-es csapatunkat a 3-4.
osztályosok alkotják.
Edzéseinket minden héten kedden 14.30 és 16
óra között tartjuk, melyen hatalmas lelkesedéssel
vesznek részt az ifjú sportolóink. Két focitornán
vettünk részt október 22-én és október 29-én
Bőcsön, megküzdöttünk Tarcal, Bőcs, Tiszalúc és
Onga hasonló korú csapataival. A második tornán
az U-9-esek három mérkőzést megnyertek, egyet
elveszítettek.
Az U-11-esek két vereség mellett két győzelemmel dicsekedhetnek.
A közeljövőben terem tornákon szeretnénk részt
venni és tavasszal a bajnoki tornák lejátszása vár
ránk.

Vajon mit jelenthet egy mai általános iskolásnak,
ha kimondjuk: 1956? Él-e benne kép, történet az
ötvenkét évvel ezelőtti forradalomról? S mi
történik akkor, ha a mai tizenévesek egy olyan
naplót kapnak a kezükbe, melyben egy 12 éves
kisfiú mesél az októberi napokról?
Szerettük volna iskolánk tanulói számára közelebb hozni 1956-ot, szerettük volna, ha képet
kapnak arról, hogy hogyan élték meg a forradalmat az emberek.
A nemzeti gyásznap, a forradalom leverése alkalmából Tischler János, a budapesti 56-os Intézet
történésze tartott iskolánk felső tagozatos diákjai
számára rendhagyó történelem órát, és elhozott
számunkra egy rendkívül érdekes, frissen megjelent dokumentumfilmet, amely egy 12 éves fiú
naplóbejegyzései alapján készült el.
A film főszereplője egy kisfiú, Gyula, aki 1956.
október 23-án elhatározza, hogy naplót ír. A mindössze 12 éves tárgyi emlékeket gyűjt, lerajzolja a
szétlőtt házakat, mellesleg hegedűórára jár és
külön-németre. Gyula részletesen, kronológiai
hűséggel számol be az 1956. október 23. - 1957.
március 15. közötti hónapokról.
5-8. osztályos tanulóink az akkor 12 éves fiú
rajzain keresztül átélhették azokat a napokat,
amelyeket eddig talán nem vagy csupán részleteiben ismertek, és talán megértették azt, hogy
mire emlékezik november 4-én egész Magyarország.
Magyar Anett

Bohóc előadás

A csapatok tagjai:
U-9

U-11

Tóth Gergő
Béres Zalán
Varga Benedek
Bodnár Botond
Tímár Botond
Venczel Viktor
Papp Balázs
Rácz Ákos
Béres András

Borbély Milán
Deli Milán
Mercz Máté
Papp Kornél
Sóvári Ádám
Váradi Márk
Bodnár Bence
Nagy Gábor
Asztalos Zoltán

Rendhagyó történelem óra
,,Áldassék az emlékezetük!” - November 4. az
egész magyar nemzet gyásznapja
Méltóságteljes megemlékezést tartott iskolánk
november 4-én, az 1956. évi forradalom és
szabadságharc kíméletlen, külső erőszakkal,
túlerővel történt leverésének gyászos napján.

Egy vidám hétfő délutáni programon vehettek
részt 2009. december 1-jén intézményünk tanulói.
Mikulás hetében iskolánk aulája egy rögtönzött
színpaddá alakult, ahol közel egy órás
színvonalas műsort láthatott a nagy létszámú
közönség.
"Bobó" remek hangulatot teremtett játékaival,
feladataival, melybe a szülőket is bevonta, így
együtt tölthetett egy kellemes délutánt gyermek és
szülő. A feladatok jutalmául ajándékokkal lettek
gazdagabbak diákjaink.
Bohócunk játékos formában felhívta a figyelmet a
helyes fogápolás, fogtisztítás fontosságára, így
nevelési célzata is volt előadásának.
Tanulóink nagyon élvezték az előadást, nem is
csoda, hiszen ritkán juthatnak ilyen élményhez.
Bízunk abban, hogy a következő alkalommal is
ilyen sokan leszünk, és valóban hagyománya lesz
ennek a szórakoztató rendezvénynek.
Magyar Anett
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Sok családban már advent első vasárnapján
megkezdődik a karácsonyi készülődés, hiszen
karácsonyig alig néhány hét van hátra.

BEKECSI HÍRMONDÓ

nagyon várt ünnepet. A Télapó átadta a Bekecsi
Gyermekekért Alapítvány által finanszírozott
csomagokkal teli zsákokat, amelyet az osztályfőnökök osztottak szét a tanulóknak.

Iskolánk is készülődik a szeretet ünnepére, ezért
advent négy hetében gyertyagyújtással hívjuk fel
a figyelmet karácsony közeledtére.
Adventkor a XIX-XX. század óta szokás koszorút
készíteni. Az adventi koszorú ősét 1840-ben
Johann H. Wichern német evangélikus lelkész
készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23
gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap
eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. A szokás
hamar elterjedt, de a gyertyák száma mára négyre
redukálódott.

A gyertyagyújtást a diákok által előadott versek és
elénekelt karácsonyi dalok teszik ünnepivé és
meghitté.
A négy gyertyaláng egy-egy fogalmat testesít
meg: ez a hit, remény, szeretet, öröm. Ezen
erények gyakorlásával kívánunk mindenkinek
áldott készülődést a karácsonyi ünnepekre.
Szabó Szilvia

Mikulás-ünnepség
December 4-én iskolánkba megérkezett a
Mikulás. Nagy izgalommal vártuk jöttét. 10
órakor két kis segédje kíséretében vonult be a
várakozó gyereksereg közé. A piros sapkás alsó
tagozatos gyermekek műsorral készültek köszöntésére. Csilingelő dalokkal, kedves versekkel és
egy vidám jelenettel tettük még szebbé ezt az oly

Téli este, holdas este,
halkan hull a hó.
Téli este, holdas este,
siklik egy szánkó.
Itt egy ablak, ott egy ablak,
halkan kinyílik.
Kis cipobe, nagy cipobe,
ajándék hullik.
Másnap a sok gyermek arca
csupa ragyogó.
Vígan mondják: "Itt járt a jó
öreg Télapó!"
Sedenszky Csilla

Pályaválasztás
A nyolcadik osztályos tanulók életében az egyik
legfontosabb dolog a pályaválasztás. A legnagyobb dilemma, hogy az érettségi vagy a
szakképzés megszerzés-e a cél. A középiskolák
ebbe a kategóriába tartoznak a gimnáziumok és a
szakközépiskolák - érettségit adnak, a szakképző
iskolákban - ahol ugyancsak megtalálható a
szakközépiskola pedig szakképzés folyik.
Fontos, hogy mindenki az érdeklődésének, képességeinek, készségeinek, egészségi állapotának a
leginkább megfelelő pályát, szakmát válassza.
Az iskolaválasztás, pályaválasztás előkészítése a
szülők és a pedagógusok közös feladata, kell,

hogy legyen. Ehhez számtalan segítség áll rendelkezésre. A gyerekek az iskolájuktól, a középiskoláktól valamint más intézményektől (Pedagógiai Intézet) is kapnak támogatást a céljaik
eléréséhez.
- Elsősorban nagy lehetőség számukra, hogy a mi
iskolánkban felvételi előkészítőkön vehetnek
részt matematikából, magyar nyelvből és angol
nyelvből is. Ezeken a foglalkozásokon egyrészt
az adódó hiányosságokat pótolhatják, valamint a
központi felvételire jelentkezők kompetenciaalapú feladatsorokat oldhatnak meg a sikeresebb
eredmények elérése érdekében.
-A középiskolák megismerésére több alkalom is
adódik. Az egyik ilyen esemény a Pályaválasztási
Kiállítás, amelyre minden évben elvisszük a 8.
osztályos diákjainkat. Itt szinte a megye minden
középfokú intézménye képviselteti magát. Szórólapok, különböző kiadványok, valamint szakmai
bemutatók segítik a diákokat a válasz-tásban,
főleg ha már elképzeléseik is vannak.
- További tájékozódásra ad alkalmat egy-egy
osztályfőnöki óra keretében az iskolánkba ellátogató környékbeli középiskolák bemutatkozása,
valamint az intézményükben folyó képzések,
szakok ismertetése. Itt említhetjük meg, hogy arra
is mód van a nyílt napok alkalmával, hogy a
tanulóink szüleikkel együtt személyesen is
meggyőződjenek a tájékoztatókban elmondott,
leírt lehetőségekről.
-A nyolcadik elvégzése után nagyon sok gyermek
a szerencsi középiskolák valamelyikében folytata
tanulmányait, ezért szülői értekezletre is elhívjuk
ezen intézmények vezetőit egy tájékoztató megtartására illetve a szülőkkel való személyes találkozásra, elbeszélgetésre.
Reméljük, hogy ez a sok sok lehetőség nagy segítséget nyújt a gyerekeknek, szülőknek a sikeres
pályaválasztásban.
Végül egy idézettel fejezném be mondandómat,
amit remélem hogy elolvasnak a diákjaim is majd.
„Aki keményen dolgozik, érvényesíti a saját
elképzeléseit, használja az eszét és a képzeletét, az
képes arra, hogy a saját igényeinek megfelelően
formálja a világot.”
Malcolm Gladwell
Hománé Ficsor Erika

