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jobb lesz a csapadékvíz elvezetés, mennyivel másabb lesz a település arculata. A
kerékpárút felújítását április-május hóra
terveztük, de a Honvéd utcai csapadékvíz
elvezető elkészültéig azt nem célszerű
elvégezni, így a befejezési határidő itt is
július-augusztusra módosul. A Szent
István és Antall József utcák kiépítését, a
Muskátli utca felújítását célzó beruházásunk közbeszerzési eljárása elindult, a
támogatási szerződés aláírására várunk.
Felújítottuk a község köztéri alkotásainak
nagy részét (szobrokat, kereszteket), illetve a székely kaput is a református templom
mögött. Amennyiben az időjárás engedi,
megkezdjük a járda építését a Tűzoltó és
Antall József utcák között. A csapadékvizes beruházás befejezése után több utcánkban szeretnénk kátyúzni. A művelődési ház előtti parkba tervezett játszótér a
nyáron fog elkészülni. Az esőzések előtt a
település több részén virágokat ültettünk,
igyekezve szebbé tenni közterületeinket.
Márciusban ünnepséggel emlékeztünk az
1848-49-es forradalomra és szabadságharcra az Általános Iskola aulájában.
Ünnepi műsorral kedveskedtünk az édesa-

nyáknak, nagymamáknak anyák napja
alkalmából, amelyet az iskolában ajándékkészítő játszóház (alkotóház) előzött meg,
ahol a gyermekek meglepetést készíthettek édesanyjuknak, nagymamájuknak.
Elkezdődött a közterületek kaszálása, de
az eső miatt ez abbamaradt. Gondolom,
többen észrevették Önök közül a temetőben végzett munkánk eredményét, a térkő
burkolatokat, a virágosítást. A temetői
hulladékok gyűjtésére hamarosan 1100 les műanyag konténereket fogunk rendszeresíteni, a jelenlegi fém konténerek már
teljesen tönkre mentek. A közelmúltban a
Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálattól
kapott élelmiszerekből csomagokat állítottunk össze és adtunk át közel 800 családnak, egyedülállónak. Teljesen megújult
településünk honlapja (www.bekecs.hu),
kérem Önöket, aki teheti, tekintse meg.
Eredményeinkről, terveinkről, aktualitásokról, önkormányzati munkáról tájékozódhatnak, egyéb fontos információkhoz
juthatnak a honlap által.

Nyíljatok és illatozzatok tavasz szép virágai

ahonnan könnyebb, és szebb életet remélnek
nem maguknak! hanem gyermekeiknek és
unokáiknak.
Mért fáradtak olyan szép számmal a urnákhoz, vagy ha már elmenni sem bírtak a betegágyukhoz kérették a szavazó urnát?
Azért, mert szívük utolsó dobbanásáig aggódó, féltő, szerető édesanyák, nagymamák,
édesapák, nagyapák, és hála Istennek még
szép számmal dédnagymamák és dédnagyapák. Mikor ezek a sorok megjelennek, már
lehet, hogy túl leszünk az Anyák napján, de
ez alkalomból is kívánom, hogy a Jó Isten
éltesse még közöttünk Őket nagyon sokáig
erőben, egészségben, hogy minél többet adhassanak át nekünk bölcsességükből. Tudjuk
az életet mi is elfogadni a nehézségeivel,
örömeivel együtt, úgy ahogy Ők tették.
Tudjuk később a fiataloknak mi is csak arról
mesélni, ami szép és jó volt, tudjuk őket
biztatni.
Írom a fenti sorokat igaz szeretettel és
tisztelettel:
Bekecs minden kedves lakójának
2010 tavaszán
Hegedűs Imréné vezető gondozónő

Kedves bekecsi
Lakosok!
Köszöntöm Önöket, és engedjék meg,
hogy a Bekecsi Hírmondó legutóbbi és
most megjelent száma között eltelt
időszakban történtekről tájékoztatást
adjak. Sajnos az elmúlt több, mint egy
hónap csapadékos, szélsőséges időjárása
miatt befejezett beruházásról nem tudok
hírt adni. A csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója a sok eső miatt nem halad
az eltervezett ütem szerint, elképzelhető a
befejezési határidő eltolódása is. A sárban
a kivitelezők nem tudnak dolgozni, a
kitermelt földet nem tudják elszállítani a
kijelölt depóba, mert az megközelíthetetlen. Köszönöm türelmüket az eddigi
munkavégzéssel kapcsolatban, és kérem,
hogy a kivitelezésből még hátra lévő
időben próbálják elviselni a bosszúságokat. Kérem Önöket, ilyenkor gondoljanak arra, mennyi munka van ebben a
beruházásban, és ha elkészül, mennyivel

Az idei tavasz sokat várat magára. „Hosszú
már az idő, amit bezárva kell tölteni.” hangzik el a sóhaj mostanában az idősek
ajkáról.
Szerencsére a tavaszi hónapok az időjárástól
függetlenül szép ünnepekkel és eseményekkel felüdítik az egyhangú napokat.
Az idős emberekkel történő beszélgetésünk
során sok-sok régi szép emlék elevenedik
fel, ami a tavaszhoz kötődik. Van idő
beszélgetni, emlékezni a régi március 15.éről „mikor már mezítláb lehetett járni, olyan
jó meleg volt”. Nosztalgiázni a virágillatú
tavaszról, a fiatalságról, - ami szép volt.
Szép volt, mert, régen volt és elmosódott a
régmúlt idő nehézsége, szenvedése, hisz ők
azok, akik gyermekként, vagy fiatalként
élték át a háború borzalmait. Nem várt Rájuk
könnyű, gondtalan élet. Legyen hála Istennek, hogy ilyennek teremtette az ember,
hogy „csak a szépre emlékezzen”.
Azokat az időseket, akiket már 40 éve ismerek, csodálkozva hallgatom. Emlékszem rá,

hogy nőként szinte férfiembert próbára tévő
nehéz munkával keresték a kenyerüket.
Munkaidő után példásan ellátták a családot,
az otthoni teendőket. Nagyon sok vidám
emlék hangzik el beszélgetésünk során a régi
húsvétokról ünnepi szokásokról Volt energiájuk a munkához, és ha annak volt az ideje
az ünnepléshez is. Csodálom őket fizikai és
egészségi állapotuk megfogyatkozása mellett is milyen önfeledt kacagással idézik fel
egy-egy húsvéti locsolkodás emlékét, vagy
egy-egy tréfásan kikosarazott kérő történetét.
Tudom, gyakran használom a szót, hogy
„csodálom”, de, csak mert nem találok
alkalmasabb kifejezést azokra a gondolatokra, melyek megfogalmazódnak gyakran a
fejemben az idősekkel kapcsolatban. Idős
koruk ellenére nem legyintenek a jövőre,
nem mondják, hogy „engem nem érdekel,
úgysem lesz jobb”.
Tiszteletre méltó, hogy fájós lábbal elmentek
és reszkető kézzel odatették azt az „x” et

Tisztelettel: Béki József polgármester
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KÉPEK ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
Tavaszvárás

Farsangi
álarckészítés
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó
időszakot a maskarás felvonulások, vidám
mulatságok, vagyis a farsangolás ideje
jellemzi.
Ilyenkor mindenki bálba megy, hogy
felismerhetetlen legyen ismerősei előtt, s
találgatni lehessen, ki rejtőzik egy másik
jelmez mögött. A beöltözés szokása nem
modern találmány, eredete a régmúltba
nyúlik vissza.
Február 22-én farsangi álarckészítést
hirdettünk iskolánk alsós és felsős diákjai
számára. A vidám hangulatú délutánon
szép számmal jöttek el a gyerekek.

Leginkább a farsangi szemüvegkészítést
választották, különféle figurákkal,
formákkal, díszekkel. Ötleteikkel sikerült
szinessé tenni a délutánt, ráhangolódni az
iskolai farsangi rendezvényre.

Szabó Szilvia

Megemlékezés a
márciusi ifjakra

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulója alkalmából
szervezett megemlékezést intézményünk
2010. március 12-én.
A szép számban megjelent vendégeket és a
gyermekeket Béki József polgármester úr
köszöntötte. Ünnepi beszédében hangsúlyozta a márciusi ifjak fontosságát, kiemelte, hogy magyarnak lenni nem egy
nemzedék feladata, s a nemzet akkori
jelszavai ma is időtállóak, hiszen minden
nemzet vágya az, hogy legyen béke,

Helyezettek:
Egyéni:
I. Gomba - Ács Kincső
II. Angol katona - Sárossy Ferenc
III. Bohóc - Bakó Eszter

szabadság és egyetértés.
A kiharcolt eszmék még ma is fontosak,
ma is erőt kell merítenünk a 162 évvel
ezelőtti eseményekből, melyeknek pesti
történéseit elevenítették fel előttünk
iskolánk felső tagozatos tanulói. Intézményünk diákjai a műsor folyamán megcsillogtatták ének-, színjátszó- és tánctudásukat is.
A közönség egy magával ragadó Pilvax
kávéházas jelenetet tekinthetett meg,
mellyel a háború utáni napokat elevenítettük fel korhű ruhákban.
A megemlékezés ezúttal is a koszorúzással
zárult, ahol a diákok főhajtás mellett
tiszteletüket fejezték ki az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hősei és
áldozatai iránt.
Magyar Anett
www.ababook.hu

Az 184849-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének
egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve. Társadalmi
reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti
mitológia részévé vált. Az 1848-as európai
forradalmi hullámhoz tartozott, azok
közül viszont lényegében egyedül jutott el
sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a
cári Oroszország beavatkozásával lehetett
legyőzni.

A hosszúra nyúlt téli napokban felüdülést
nyújtott a február 26-án iskolánkban
megrendezett Farsangi mulatság.
Tanulóink hetekig lelkesen készültek,
hogy bemutathassák műsorszámaikat.
Elsőként a művészeti csoportjaink
színvonalas szereplését láthattuk.
Az egyéni jelmezesek felvonulóit az alsó
tagozatosok színes jelmezei alkották, majd
az osztályok csoportos produkciói
nyújtottak felejthetetlen élményt.
Színes, látványos jelmezek, egyedi
koreográfiák, vicces jelenetek követték
egymást, melyből mindenki találhatott
kedvére valót.
A zsűri tagjainak az idén is nehéz volt a
döntés.

Csoportos:
I. Életre kelt történelemkönyv - 5.a oszt.
II. Szellemvilág - 3. osztály
III. Afrika - 7.b osztály
Diákönkormányzatunk minden műsorszámot külön is díjazott, alapítványunk
támogatásával minden gyerek ajándékot
kapott a rendezvényen.
A mulatságot kölyök-diszkóval és tombolasorsolással zártuk.
Felnőttek és gyermekek egyaránt jól
szórakoztak ezen a késő estig tartó programon.
Csorba Csaba

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS
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Dobraverő Szerkesztőség
Szerencs, Rákóczi út 43.
Telefon: 20/5006-852
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Nagycsoportos
gyermekek
szüleinek
látogatása
Első pillanatban meglepett a felkérés. Mit
tudok megmutatni egy leendő elsős gyermek
szüleinek 4. osztályban?
Az 1. osztály annyira játékos még, és mégis
micsoda változás ez a gyermek életében.
Lassan, lépésről-lépésre, de meg kell
tanulnia 45 percig figyelni. Fegyelmeznie
kell magát az órán, hogy bizony csak akkor
beszélhet, ha jelentkezik és szólítják. Meg
kell tanulnia TANULNI, hogy ha feladatot
kap, azt el kell végezni. Meg kell tanulnia
összekötni a betűket, ki kell olvasni a
szavakat, és a szavaknak jelentésük is van.
Le lehet írni azt, amit gondolunk! Nem
könnyű feladatok ezek. Elsős szülőnek lenni

Legfőbb kincs
az egészség!
A FOG- ÉS TESTÁPOLÁSI VERSENY-re
idén március 31-én került sor Megyaszón.
A gyerekek már októberben elkezdték a
felkészülést erre a sokszínű egyéniséget
követelő megmérettetésre.
A beugró egy gyönyörű plakát volt, amely a
legjobbak között köszönt vissza ránk a
verseny helyszínén.
Komoly munkát jelentett az előkészületek
során egy csasztuska szövegének megírása

Ismerkedés
az iskolával
2010. április 14-én látogatást tettek iskolánkban a Lurkóház nagycsoportos óvodásai, és a
környező települések iskolánk iránt érdeklődő gyermekei, és szüleik.
Változatos programokkal szerettük volna rácsodálkoztatni őket arra, milyen nagyszerű
dolog is Bekecsen első osztályosnak lenni.
Az iskolavezetés és minden kolléganőm
odaadóan és nagy-nagy szeretettel készült
arra, hogy kíváncsivá, érdeklődővé tegye a
piciket, akiknek minden megragad, elraktározódik az emlékezetében. Mit akartunk
elraktározni? Az igényes környezetet, a kultúrát, a magas szintű technikai felszereltséget, ami természetesen semmit sem ér, ha
nincs hozzá egy jó nagy adag szeretet.

-3az egyik legszebb, de bizony a legnehezebb
feladat is. Sok-sok odafigyelés, türelem,
aggódás. Sok-sok játék! Csupa csuda klassz
játék! Mindig új és újabb játékok!
Észre vesszük; - Hű, de elszaladt az idő! Már
4. osztályosok vagyunk. Mennyi mindent
tudunk!
Örülök, hogy lehetőséget kaptam, és
megmutathattam néhány pillanat erejéig azt,
hová sikerült eljutnunk a 4 év során
tanulóimmal magyar nyelvtanból és
matematika tantárgyból.
Hosszú, örömökkel, feladatokkal, komoly
akadályokkal tarkított út volt ez.
De megérte!
Nagy segítséget jelentett számomra, hogy az
óvodából jól felkészített, iskolaérett
gyerekek kerültek fel hozzám. Bizalmat
kaptam a szülőktől, és ez nagyon sokat
jelentett számomra. Úgy vélem, 4 nagyon
szép évet töltöttünk együtt.
Kedves leendő elsős Szülők!
Köszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel
tanítási óráimat!
Kívánom, hogy Önök is megtalálják azt az
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iskolát, tanító néniket akiben megbíznak,
akikre reggelente rá merik bízni legféltettebb
kincsüket, tudva, hogy a kincs jó helyen van.
Okosodik, erősödik, fejlődik napról napra 4
év után pedig örömmel nyugtázzák: Büszke
vagyok rád gyermekem!
Az otthon, a gyermek és az iskola
hármasának harmonikus együttműködése
vezethet csak el bennünket a legjobb
eredmény eléréséhez.
Asztalosné Talárovich Katalin

és megzenésítése is. A szövegnek az iskoláról és a lakóhelyről kellett szólnia.
A gyermekek, kolléganőm Hegedűs Mártika
segítségével ezt az akadályt is sikeresen
vették.
A közönség nagy tapssal jutalmazta előadásunkat.
A versenyen lendületesen követték egymást
a feladatok. Kilenc számban mérettettek
meg. Többek között volt a fog részeire,
szerkezeteire irányuló feladatsor, TOTÓ, keresztrejtvény, igaz-hamis állítások eldöntése. Jó volt látni küzdeni akarásukat, mindent megtettek a siker érdekében. Nemes
küzdelemben, a pontok összegzése után a 13

csapat közül, az 5. helyen végeztek.
Nagy örömükre, a húsvéti ünnepek közeledte alkalmából, kis labda nyulacskával
térhettek haza.
Résztvevők: Blaskó Bence, Czipa Alexandra, Laczkó Szilárd, Sóvári Ádám.
Gratulálunk nekik!
A tanult ismereteket a gyermekek a mindennapokban is hasznosítani tudják.
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik segítették munkámat a felkészülés során.

Minden igyekezetünkkel azon voltunk, hogy
ezt érezzék a pici gyerekek, oldódjon a feszültségük, örömmel vegyenek részt az
általunk szervezett programokban.
Volt dal tanulás, az elképzelhető összes
hangszer felhasználásával, tánclépések
felfedezése eszközzel (bottal, fedővel, fakanállal) színesítve.
Az informatika terembe senkit sem kellett
nógatni, boldogan, szinte áhítattal léptek be ők már a XXI. Század gyermekei, természetes módon nyúltak a gépekhez. Szaktanáruk
célirányos, hathatós irányításával ügyesen
oldották meg a kijelölt feladatokat.
A mai diákok számára, az idegen nyelv sem
lehet félelmetes tantárgy, hiszen játszva,
énekelve, táncolva is meg lehet tanulni alapvető dolgokat.
A finom tízórai előtt a szivárványszínű hajú
varázs manó is megérkezett, aki megszínesíti
életünket, és elűzi a gondokat.
Technika foglalkozás keretében minden

gyermek készíthetett magának egy ilyen
kabalát. Boldogan akasztották a nyakukba. A
tornateremben fejeződött be a program. A
felesleges energiák levezetéséről egy kis
fogócska gondoskodott, majd kezdődhetett a
játék. Hatalmas izgalmakat éltünk át a
versenyszámok során; Élvezték a gyerekek a
labdavezetést, labdadobálást, labdagurítást.
Vajon ki lesz a győztes? Szoros küzdelem
volt.
Csokoládé és egy kis gyümölcslé elfogyasztása után kiosztottuk a leendő elsőosztályosok arra a napra szóló bizonyítványát: sok
csillag mosolygott benne.
Úgy vélem, mindannyian jól éreztük
magunkat. Sokat játszottunk, nevettünk, és
lelkesen elfáradtunk.
Kedves Gyerekek! Kívánom, hogy minden
napotok ilyen szép legyen, amint ez a mai
volt!Várunk benneteket!

Asztalosné Talárovich Katalin

Asztalosné Talárovich Katalin
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Kispályás
Labdarúgó
Bajnokság
A sok eső után, gyönyörű napsütéses időben
került megrendezésre a IV. korcsoportos
tanulók számára a labdarúgó bajnokság.
A sorsolás nem kedvezett csapatunknak, a
legnehezebb csoportba kerültünk, ahol Mád
és Taktaharkány legyőzésével bejutottunk az
elődöntőbe.
Megyaszótól vereséget szenvedtünk, ezért a
3-4. helyért játszottunk Legyesbényével, és
2:1-es eredménnyel a harmadikok lettünk. A
maratoni verseny után
kezdődött, félegykor eredményhirdetés 1730-kor, oklevél és kupa jutalomban részesült
csapatunk.
Gratulálunk a csapatnak, mivel nyolc iskola
tanulói közül léptek fel a dobogóra.

Megyei Zrínyi Ilona
matematika verseny
Iskolánkban szinte hagyomány, hogy
minden tanévben részt veszünk a Zrínyi
Ilona matematika versenyen. A megyei
forduló megírására a szerencsi Bolyai
iskolában került sor február 19-én, ahol 3 8.
osztályig 19 tanulóval vettünk részt.
A verseny célja a matematika népszerűsítése.
Az összeállított feladatsorok elsősorban a
tanulók logikus gondolkodását mérik.
Lehetőséget biztosítva, hogy a gyerekek
összemérhessék matematikai tudásukat. A
feladatok megoldására a 3-4. osztályos
tanulóknak 60 perc (25 feladat), az 5-6.
osztályosoknak 75 perc (25 feladat), 7-8.osoknak 90 perc (30 feladat) állt
rendelkezésükre. A feladatok szövege után öt
lehetséges válasz (A,B,C,D,E) található,

Adótanácsadó és Könyvelőiroda
3900 Szerencs, Rákóczi út 43.
Telefon: 47/560-014, 20/918-9986
e-mail: adokonyveles@hotmail.com
Könyvelőirodánk vállalja:
- társaságok, vállalkozások teljes körű
könyvelését bérszámfejtését
- mérleg és beszámoló készítését igény szerint,
akár az ügyfél székhelyén vagy telephelyén is.
Ne feledje, hogy a megbízható, felkészült
könyvelő a legjobb befektetés!
Éljen Ön is a lehetőséggel
keressen minket bizalommal!

Langwest
angol verseny

Csapattagok: Nagy Máté, Azari László,
Szegedi Tamás, Nagy Levente, Kovács
István, Hustya Dániel, Pusztai Zsolt,
Setét Ferenc, Tóth Levente, Bodnár
István, Borai Benjamin, Borbély Adrián,
Kurmai Dániel, Kardos Levente, Orosz
Szabolcs
Laczkó Zoltán Gábor
amelyek közül csak egy helyes. A helyes
válaszokat egy kódlapon kell be x-elni. Ezen
a versenyen semmilyen segédeszköz nem
használható. A sok feladat és a kevés idő a
megoldások elmélyült figyelmet, kitartó
koncentrációt igényel.
A verseny fordulójának eredményhirdetésére Sajószentpéteren került sor, ahová az
első 20 helyezettet és felkészítő tanáraikat
hívták meg minden évfolyamról. Nagy öröm
volt számunkra, hogy iskolánk 8.-os tanulója
Bodnár Barbara és felkészítő tanára
(Hománé Ficsor Erika) meghívót kapott az
ünnepélyes oklevél és tárgyjutalom átadásra,
mivel 11. helyezést ért el a megyei
fordulóban. Az eredmény elsősorban a
tanuló szorgalmas, kitartó munkájának és a
szülők együttműködésének is köszönhető.
Gratulálunk az elért eredményhez és további
sikereket kívánunk.
Hománé Ficsor Erika

Vers - mese - prózamondó verseny

Már hagyománnyá vált, hogy minden év februárjában megrendezik a Langwest országos
idegen nyelvi versenyt. A verseny nagy megmérettetést jelent az idegen nyelvet tanuló
gyerekek számára. Az alsó tagozatos 3. évfolyamosoktól kezdve, a középiskola 12. évfolyamáig több kategóriában mérhették
össze tudásukat az itt részt vevő gyerekek. A
versenyen egyformán bírálták el a tagozatos, kéttannyelvű és a normál óraszámban
nyelvet tanuló gyerekeket. Ezért ez nagy
kihívást jelentett az ide jelentkező tanulók
számára.
Iskolánkat Bodnár Barbara és Csider Márk 8.
osztályos, Koleszár Attila és Tóth Levente 7.
osztályos tanulók képviselték ezen a rangos
versenyen, amelyet Miskolcon rendeztek
meg a térségünkben élő gyerekek számára.
A résztvevők tudását változatos feladatokból
álló feladatlappal mérték fel a verseny
szervezői.
Kategóriánként 10 gyerek juthatott az országos döntőbe, ahol szóbeli képességeikről
kellett meggyőzniük a verseny zsűrit. Érdemes volt küzdeni a döntőbe jutásért, mert a
magasabb kategóriákban a 60 % fölött
teljesítő versenyzők középfokú nyelvvizsga
bizonyítványt kaphattak.
Természetesen ez csak a legügyesebbeknek
adatott meg. Tanulóink bár nem jutottak el az
országos döntőbe, de becsülettel megállták
helyüket a versenyen és sok új tapasztalattal
gazdagodtak.
Takács Lászlóné

Rajzverseny
a kistérségben

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás a
hagyományokhoz híven idén is megrendezte
a szépkiejtési versenyt.
Április 13-án zsúfolásig megtelt a szerencsi
Rákóczi iskola aulája. Az alsó tagozatból hét
tanuló képviselte iskolánkat.
Vers- prózamondás vagy ismeretlen szöveg
olvasása volt a feladat. Első osztályból Ács
Kincső és Jakab Balázs ötödik helyezést,
harmadik osztályból Farkas Evelin, Nagy
Gábor ötödik helyezést, negyedik osztályból
Sóvári Ádám hatodik helyezést ért el.
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak.

Körzeti rajzversenyre kaptunk meghívót
Mádra március 16-ára, ahova alsó tagozatos
tanulókat vártak. Iskolánkból 7 gyerek készült fel és vett részt ezen a megmérettetésen.
Szabadidős tevékenységeket ábrázoltak,
minden évfolyam más témát kapott; a sportolást, játékot, kirándulást és barátkozást. Az
elkészült alkotások magas színvonalúak voltak. A zsűri tagok értékelése szerint a sportolásról készített rajzok közül Ács Kincső 1.
osztályos tanulónk 2. helyezést, a barátkozásról alkotott képek közül Vágási Dorina
2. osztályos tanulónk 4. helyezést ért el.
Köszönjük, hogy méltó módon képviselték
iskolánkat ezen a versenyen.

Hajdu Judit

Kovács Tiborné
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Múltidéző együttes
Nagy Csaba
tárogatóművész
vezetésével
Nagy Csaba Magyarországon és külföldön
egyaránt ismert.
Elsősorban Európában koncertezett, de
többször járt Japánban és Kanadában is. A
Magyar Rádió több alkalommal készített
vele zenei felvételeket, melyek ma is igen
népszerűek. A Rákóczi Tárogató Egyesület
elnökeként országos tárogatós találkozókat
és világtalálkozókat szervez.
Márciusban elfogadta meghívásunkat a
nyíregyházi tárogatóművész és együttese,a
Múltidéző együttes.
Rendhagyó irodalom-történelem- és
zeneórával örvendeztette meg iskolánk
tanulóit.
Az előadás során a kuruc korszakról, főként
II. Rákóczi Ferenc életéről és a kor fontosabb
eseményeiről esett szó a jellegzetes
hangszer, a tárogató bemutatásával és
megszólaltatásával. Elhangzott a gyerekek
által is jól ismert Csínom Palkó, csínom
Jankó, és a Török bársony süvegem című
Rákóczi nóta is. Nagy Csaba több korabeli
hangszert mutatott be a diákok számára. A
dalok felcsendülése mellett az előadás során

Simonyi
Helyesírási
Verseny 2010
"Csak anyanyelvemen lehetek igazán én.
Ennek mélységes mélyéből buzognak föl az
öntudatlan sikolyok, a versek. Itt
megfeledkezem arról, hogy beszélek, írok."
(Kosztolányi Dezső: Erős várunk a nyelv)
láthattunk olyan kardokat is, melyeket a
szabadságharc idején használtak a kurucok.
Az előadó még egy Rákóczi korabeli kabátot
is magára öltött, így a 17-18.századi
irodalmi, történelmi és zenei szemelvények
bemutatásával még szemléletesebbé tette az
órát.
Az előadást különösen színessé tette a
táncosok bemutatója. Korhű ruhában
keltették életre azt a kort, melyben II.
Rákóczi Ferenc élt. Szinte odavarázsoltak
minket a fejedelmi udvarba. Eszközös
kardtáncot, a kornak megfelelő udvari
táncokat mutattak be. A tánc és a zene közös
élménye magával ragadta iskolánk diákjait.
Ez az előadás méltó tisztelgés volt névadónk,
II. Rákóczi Ferenc fejedelem előtt, akire
születésnapja alkalmából emlékeztünk.
Hegedűs Márta

Rákóczi - emlékhét
Minden évben megünnepeltük II. Rákóczi
Ferenc, névadónk születésnapját eddig is az
iskolánkban, de az idén rendhagyó módon
egy héten keresztül különféle programokat
szerveztünk. Úgy gondoltuk, ha a gyerekek
aktív részesei az eseményeknek, jobban
rögződik emlékezetükben a látott, hallott
információ.
Abban reménykedünk, hogy a március 22
március 26-ig tartó témahét olyan élményekben részesítette tanulóinkat amelyekre
sokáig fognak emlékezni.
Előadást hallottunk rendhagyó történelemóra keretében, ahol zenével tánccal elevenedett meg a kuruc kor.
Jártunk a szerencsi-várban, megtekintettük a
korabeli öltözékeket, fegyvereket, berendezési tárgyakat. A református templomban
meglátogattuk Rákóczi Zsigmond szarkofágját, ahol előadást hallottunk Rákóczi
életéről és befejezésül megkoszorúztuk a
fejedelem sírhelyét. Készségek, képességek
fejlődtek szórakozva a rajzversenyen, a
prózamondó versenyen, megelevenedett a
kor tánca és zenéje Zelenák Ottó táncórája
alatt. A Rákóczi-kupa döntőit is megrendeztük. Lehet elfelejteni a kimagasló
eredményt, a sok gólt az óriási - kapufákat!
Labdarúgásban és kézilabdázásban mérték

Harminchat tanuló részvételével tartotta
meg intézményünk a Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei Helyesírási verseny
kistérségi fordulóját 2010. február 17-én.
Iskolánk hagyományos programját Béki
József polgármester úr nyitotta meg, aki
köszöntőjében kiemelte, hogy mennyire
fontos a magyar nyelv ápolása, ami a nemzeti
kultúra megőrzését szolgálja.
A felső tagozatos tanulóknak meghirdetett
versenyen a részt vevőknek hatvan perc állt
rendelkezésükre a tollbamondás megírására
és a helyesírási feladatlap kitöltésére.
A vetélkedőn évfolyamonként mérték össze
tudásukat a nyolc településről: Szerencs 2
iskolájából, Tállyáról, Rátkáról, Tiszalúcról,
Taktaharkányról, Legyesbényéről, Mádról ,
és Bekecsről érkezett diákok, akik közül a
legjobbak juthattak a megyei fordulóba.

össze erejüket az évfolyamok, ezek a kupa
eredményei:
Kézilabda:
5. 6. évfolyamon
I. 6.o.
II. 5.b
III. 5.a
Labdarúgás:
5. 6. évfolyamon
I. 6.o.
II. 5.a
III. 5.b

7-8. évfolyamon
I. 8.o.
II. 7.a

Bodnár Barbara, intézményünk 8. osztályos
tanulója 2. helyezést ért el a körzeti fordulón,
ezzel bejutott a megyei döntőbe.
Tóth Levente, 7. osztályos tanuló 3.
helyezést ért el.
Gratulálunk a nyerteseknek és a felkészítő
pedagógusoknak!
Magyar Anett

7-8. évfolyamon
I. 8.o.
II. 7.a
III. 7.b

Huszárvár Szőlőbirtok Kft. vállal kert -,
telekrendezést: metszés, permetezés, fakivágás,
gallyazás, bozótirtás, talajcsere, gyepesítés, kerítés,
járda, térkő lerakása, sziklakert építését. Egyéb kerttel-

Úgy érzem, sikeres témahetet zártunk a 7.
osztályos tanulók ünnepi műsorával, és az
azt követő koszorúzással.
Laczkó Gábor

telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése garanciával.

Telefon: 06 20/9857 806,
06 20/399 5345
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KÉPEK ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL
Március 15.
„Az én hazám: MagyarországBölcsőhelyem, otthonom,
Gyarapítom, vigyázok rá,
Tönkretenni nem fogom…”
(Faltussyné Újvári Anna:
Magyar vagyok)
Március 15-ről az óvodában is megemlékezünk. A megelőző hét az érzelmi előké-

Húsvéti ünnepkör
A tavaszi ünnepkör jeles napjait a kikeleti
megújulás színesíti. A tavaszi népszokások
két nagyobb ciklusra oszthatók, az egyik a
nagyheti-húsvéti ünnepkör, a másik a
májusi-pünkösdi ünnepkör. A keresztény év
felépítése Krisztus életének eseményeit
követi, s az ünnepek a Nap járásával is
összefüggésben vannak.
A húsvét a tavaszi napéjegyenlőség idejével
esik egybe és Jézus életének eseményei,
illetve az erre emlékező ünnepek is ebben az
időben helyezkednek el.
A húsvét heti jeles napok:
Virágvasánappal kezdődik a nagyhét. Ez a
nap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának
emlékünnepe. A nép pálmaágakat, virágokat
hintett el, innen az elnevezése.
Nagycsütörtökön az utolsó vacsorán Jézus
elmondta baljós előérzeteit, beszélt feltámadásáról, kenyérrel, borral kínálta tanítványait.
Ezt követően Jézus tanítványaival a
Getsemáne kertbe ment, ahol Júdás
közreműködésével elfogták és a főpap elé
vezették.
Poncius Pilátus nem tartotta bűnösnek és
lehetőséget adott a megmenekülésére,
azonban az eseményeket már nem lehetett
megállítani.
Ekkor szólalnak meg utoljára a templomi

szítéssel indul, közösen eltervezzük és
beszélgetünk a ”huszárok ünnepéről”,
nemzetiszínű kis papírzászlókat, kokárdákat
festünk, ráragasztjuk pálcikára, feldíszítjük
csoportszobánkat, pl: piros-fehér-zöld
tenyérnyomatokból nagy kokárdát készítünk
az ablakokba, nemzetiszínű szalagokból
fonunk füzéreket. Közben gyakran elhangzik a közkedvelt kis rigmus:
”Piros, fehér zöld, ez a magyar föld!”
A jeles szép napon már az oviba érkezéskor
feltűzték saját kis kokárdájukat és a délelőtti
órákban a nagycsoportosokkal együtt Monokra mentünk autóbusszal ahol megtekinthették a gyerekek Kossuth Lajos szülőházát.
Az idegenvezető néni megmutatta a gyerekeknek hol született az egykori miniszterelnökünk és beszélt a munkásságáról.
Nagyon érdekelte főleg a fiúkat a kard és a
puska, a kislányokat pedig az akkori divat.
Csendben és érdeklődően figyelték a tárlatvezetést, valamint hallgatták a történeteket
arról, hogyan zajlott le az 1848-as forradalom. Végül a Kossuth szobornál énekelve
és verselve letűztük kis zászlóinkat.
harangok. Ez a csend egészen nagyszombatig tart, a Feltámadásig, amikor minden
harang egyszerre szólal meg.
Nagypénteken Jézus elindult a Golgota hegyére, hogy beteljesüljön sorsa, ott keresztre
feszítették. Gyászünnep, amire a hívő emberek passiókkal és a keresztre feszítést megörökítő művészi alkotásokkal emlékeznek
meg.
Nagyszombat már a feltámadás reményteljes
várakozásait fejezi ki, esti körmenet, tűzgyújtás a templomban, éjfélkor megszólalnak a harangok, zöldágakkal díszítetik a
templomokat és ezzel az ünnepélyes
szertartással az élet újrakezdődik.
Húsvétvasárnap örömünnep. Véget ér a böjt,
a hívők kosárba tett ételeiket a templomba
viszik, ahol a pap megszenteli és családi
körben elfogyasztják a megáldott ételt, így
emlékezve az utolsó vacsorára.
Húsvéthétfő: jellemző szokás a húsvéti
locsolkodás, melynek alapja a víz tisztító
erejébe vetett hit.
„Itt a tavasz, eljön végre, közeleg a húsvét,
Minden gyermek kicsi szíve várja ezt már oly rég.
Tudják, hogyha jön a nyuszi, lesz majd sok ajándék.
Sok-sok színes hímes tojás, csokinyúl és játék,
Mennyi-mennyi vidám perc és mennyi csodás ének,
Felszabadult gyermekkacaj, szeretet és féltés.”

A húsvéti ünnepkör előkészületei közé tartozik, hogy óvodánkat közösen díszítjük fel
tavaszi és húsvéti motívumokkal, ilyenkor a
változatos tevékenységek megihletik a
festeni, ragasztani, varrni, rajzolni szerető
gyermekeket. Beszélgetünk a húsvéti nép-

A 3-7 éves gyermek számára fontos, hogy
életkori sajátosságaiknak megfelelő módon
részesei legyenek nemzeti ünnepeinknek.
Érezzék, hogy az ÜNNEP mindig másabb,
különlegesebb nap életünkben. Sajátos
módon, korukhoz illően tisztelgünk, megemlékezünk régi korok hőseiről megteremtve ezzel csíráját a szülőföld, a haza
szeretetének.
Török Béláné
óvodapedagógus

szokásokról, az ünnep jelentőségéről, természetesen a húsvét keresztény értelmezésével is megismerkednek. Sok történet,
képeskönyv áll rendelkezésünkre, népmesékben, verses mesékben ismerkedhetnek
meg a húsvéthoz kötődő tréfás állatfigurákkal. Dalokkal, versekkel, locsoló mondókákkal tesszük színesebbé a készülődést.
Kiemelt szerepet kapnak a húsvét jelképei: a
tojás, a bárány, a tűz, a víz és a nyúl. Megismerkednek a gyermekek a tojáshímzés jellemző technikáival: karcolással, berzsenyeléssel, pingálással, írással. Csoportonként
készítjük el a húsvéti tojásfát, rendezünk
tojáskereső versenyt.
Ilyen mozgalmas készülődés után nem
csoda, ha még óvodából hazafelé is örömmel
számolnak be a gyerekek szüleiknek a napi
élményekről.
Sashalmi Jánosné
óvodapedagógus
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Jó gyakorlat
bemutatása a bekecsi
Lurkó-ház
Napköziotthonos
Óvodában
2010. április 1-én a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás Oktatási Munkacsoportja
szervezésében megrendezett Szakmai napon
óvodánk két csoportjában gyakorlati bemutatót
tartottak óvónőink.
A szakmai napon 45 óvodapedagógus vett rész
a kistérség óvodáiból.
Bekecs Község Önkormányzata 2009-ben
sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Programra. Az általános iskolával közösen lehetőségünk nyílt a
kompetencia alapú nevelés-oktatás megvalósítására az óvodai nevelésben is.
2009. szeptemberétől már ezzel a programmal
dolgozunk két csoportban. A szakmai, módszertani anyagok tanulmányozása mellett a
folyamatos önképzés és továbbképzések segítették szemléletváltásunkat és a szakmai megújulást.
Tapasztalatszerző óvodalátogatások, szakértők, szaktanácsadók útmutatásai szerint szerveztük, terveztük a tanévet.
A 2009. szeptemberétől végzett munkánk eredményei, a gyerekek között elért sikerek arra
bátorították a nevelőtestületet, hogy mint „jó”
gyakorlatot szívesen ajánljuk a kompeten-cia
alapú nevelést a környék óvodáiban dolgozó
kolléganőknek is.
Óvodánkban azokat a sajátos tanulási lehetőségeket mutattuk be, ahol a gyermekek játék,
önálló tapasztalatszerzés által jutnak ismeretekhez, készségekhez. Együtt, a csoportos játék
során sajátítanak el magatartási és viselkedési
jegyeket, az elfogadás és együttműködés szabályait.
A Napsugár csoportban zenei nevelés keretében ismerkedtek az élő és élettelen környezettel, tapasztalatokat szereztek a bolygók tulajdonságairól, majd matematikai ismereteiket
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Színházlátogatás
Miskolcon

bővítették a komatálazás népszo-kásának
felidézésével.
A Katica csoport a Földünk témakörében a Mi
hazánk Magyarország témában mutatta meg
ismereteit, majd a Csodaszarvas című eredetmondát játszották el.
Vizuális tevékenységben húsvéti tojásfát
díszítettek csoportépítő játékokkal színesítve.
A gyakorlati bemutató után a vendégek az
óvodával ismerkedtek, majd kötetlen szakmai
beszélgetésre került sor. A kompetencia alapú
nevelésben résztvevő óvodapedagógusaink
bővebb információt adtak a programról, mint
inkluzív pedagógia, kooperatív tanulás, kommunikáció fejlesztése, dokumentáció mikéntje.
Ezután az óvodavezető szólt a bevezetés tapasztalatairól, gyakorlati kivitelezés elemeiről.
Riba Istvánné kompetencia szakértő értékelte a
szakmai napot, biztatott minden jelenlévő
kollégát a módszerek kipróbálására, valamint a
programhoz csatlakozó pályázatok készítésére.
Beszélt saját óvodája tapasztalatairól, eredményeiről.
A tanácskozást a jelenlévők megvendégelésével zártuk.
Nagyon megtisztelő számunkra ez az érdeklődés az intézményben folyó munka iránt.
Bíztatóak a további munkánkhoz a szakértőasszony és a kolléganők elismerő szavai, de
legnagyobb örömöt óvodásaink ügyessége,
bátorsága, természetes viselkedése, az óvoda
iránti ragaszkodása jelenti.
Jantekné György Gabriella
óvodapedagógus

HIRDETMÉNY
A bekecsi Lurkó-ház Napköziotthonos Óvoda 2010/2011-es nevelési évére
2010. május 10-től 22-ig lehet beiratkozni.
A gyermek beíratásához szükséges dokumentumok:
- születési anyakönyvi kivonata
- TAJ kártyája
- lakcímigazolványa.
2010. szeptember 01-től lehetőségünk nyílik arra, hogy az
óvoda körzetében lakó két és fél éves gyermeket is felvegyük óvodába.
Szeretettel várunk minden leendő kisóvodást!
Sóváriné Kiss Erika óvodavezető

2010. március 16-án még talán soha nem
igyekeztek ennyire a gyerekek óvodába, ám a
mai délutánon a kiscsoportosok kivételével
fontos nap volt minden óvodás életében.
Ebéd után szép ruhába öltözött gyerekek
gyűltek össze az óvoda előtt, szüleikkel együtt.
Tesszük ezt azért, mert fontosnak tartjuk a
szülőkkel való megfelelő kapcsolattartást.
A gyerekek boldog kiáltással tudatták, hogy a
busz megérkezett. Miután mindenki elhelyezkedett, elindultunk a miskolci Kamaraszínházba.

Az út meglehetősen jól telt el, bár hosszúnak
tűnt az izgalomtól felfűtött társaságnak.
A gyerekek beszélgettek, nevetgéltek, énekeltek. Egyre többször hangzott el a kérdés:
„Mikor érünk már oda?”
Végre leparkolt a busz. Még volt egy kis
szabadidőnk az előadásig, így felfedeztük a
belvárost. Megfigyeltük a gyalogos közlekedést, a villamost és annak sínpályáját.
Miután ismerkedtünk a várossal, visszamentünk a színházhoz, bementünk és elfoglaltuk a
helyünket a nézőtéren.
Ahogy az előadás előtt a lámpák kialudtak, az
izgalom tetőfokára hágott, majd elkez-dődött a
Seres Ildikó által rendezett: Leander és Lenszirom című mesejáték.
Gyönyörű díszlet fogadott bennünket. A
gyerekek tátott szájjal figyeltek, ámulattal
csodálták a szinte percenként változó helyszíneket, színesebbnél színesebb figurákat, karaktereket, csodás fákat és virágokat.
Együtt izgultunk Leanderért és Lenszi-romért,
de sok-sok kaland, ármány, titok, varázslat és
erőpróba után végül persze minden jóra fordult,
megtört az átok, Leander és Lenszirom
szerelme beteljesülhetett.
A hazafelé vezető út is vidám hangulatban telt,
többször felidézték a gyerekek a nekik tetsző
jeleneteket.
Farkasné Tóth Emőke
óvodapedagógus
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Tisztelt Olvasóink! Végre kisütött a nap. Melegszik az idő és hamarosan megjelennek a kertekben is
az első gyümölcsök, mint pl. az eper. Éppen ezért ajánlom figyelmükbe egy nagyon finom epertorta
receptjét.
Sok sikert!

Hozzávalók a piskótáho
z: A tojássárgáját a por
cukorral és a vaníliás
4 db tojás
cukorral, olajjal habosra
20 dkg porcukor
keverjük. Hozzáadjuk
a szörpöt, a felvert tojás
1 cs. vaníliás cukor
fehérjét és a
sütőporral elkevert liszte
1 dl olaj
t. Papírral bélelt
tortaformában megsütjük.
1 dl eper vagy málnaszö
A kihűlt piskótát két
rp lapra vágjuk.
20 dkg liszt
Elk
ész
ítjü
k
a krémet: A tejből, puding
1 cs. sütőpor
ból,
cukorból pépet készítünk.
A margarint habosra
keverjük, majd a kihűlt pud
Krémhez: 3 dl tej
ingot hozzáadjuk. A
krémmel megkenjük a tort
1 cs. eper ízű pudingpor
alapot, megszórjuk
eperdarabokkal, majd bef
25 dkg Rama margarin
edjük a másik lappal.
Tetejét, oldalát krémezzü
25 dkg porcukor
k. A tortát
eperszemekkel és csokival
szépen kidíszítjük.
Jó tanács: A friss epret
Díszítéshez: eper, csoki
felhasználás előtt
alaposan mossuk meg.

A kacsacombokat sózzuk, borsozzuk és a
Hozzávalók:
zúzott fokhagymával bedörzsöljük. Az egyik
n
ö
l
ü
(k
4 db kacsacomb
narancs levéből és a mézből pácot
szedve: felsőcomb és
készítünk. A kacsacombokat egy edénybe
)
b
m
alsóco
tesszük és ráöntjük a narancsleves pácot,
2 db narancs
hozzáadjuk a hagymát és a tetejére tesszük
1db hagyma
a rozmaringot. Másnapig hűtőben tároljuk.
2 szál rozmaring
Tepsibe tesszük, a másik gerezdekre
4 gerezd fokhagyma
szedett naranccsal, leöntjük forró zsírral és
só
megsütjük (kb. 60-80 perc alatt sül meg).
bors
1 evőkanál méz
tálaljuk.
2 evőkanál libazsír vagy Tipp: Hagymás törtburgonyával
kacsazsír

Jó étvágyat!

Narancsos-rozmaringos kacsacomb

Epertorta

Főző-kuckó

BEKECSI HÍRMONDÓ

Gergely Istvánné Lurkó-ház Óvoda szakácsa

Református Egyházközség
Bekecs

Hirdetések

Lelkipásztor: Leczó Tamás,
3904, Legyesbénye, Rákóczi út 80.
Tel: 06 30/648-8739

Május 16- konfirmáció vasárnapja
11.00 kezdettel

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed,
hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” Róm. 10,9
Kedves Testvérek a Krisztusban!
Bizonyára fáradtak és elfoglaltak vagytok így a
tavasz érkeztével. Nem ünnep előtti ez a körlevél, hanem ünnep utáni. Éppen azért, hogy
váratlanul érjen bennünket az Üzenet. Felkészülnünk egy neves eseményre, mondhatni
megvalósítható. Egy neves esemény után ottmaradni célok nélkül, kibírhatatlan. Felkészültünk a HÚSVÉTRA, és mostanra, íme utána vagyunk.
Vajon mit tervezünk és hogyan tervezzük?
Mint lelkipásztor arra az egy dologra akarok
figyelmeztetni mindenkit, még magamat is,
hogy ne hagyjuk az életünket sodródni a világ
különböző szeleivel. Az utolsó időkben:
mondja Jézus: „Sokan jönnek majd az én
nevemben, és azt mondják: Én vagyok! - és
sokakat megtévesztenek.” Jelen világunkban
ugyanezt megtévesztéses, összekavarásos taktikát használják sokan arra, hogy becsapjanak,
és kihasználjanak bennünket.
Hogyan tovább? Zárkózzunk be? Ne bízzunk
meg senkibe?Nem! Nem ez a helyes megoldás.
Egy olyan élhető életre akarok mindenkit
bíztatni az előttünk álló nyár folyamán is,
amelyben belekapaszkodhatunk az értünk
Atyai kezét lenyújtó Istenbe. „Nincsen igaz
ember egy sem”- idézi Szent Pál Apostol a
zsoltárost. Nem adhatjuk el magunkat, jó
embereknek, mert nem vagyunk azok, mi
keresztyének sem. „Senki sem jó csak egy az
Isten”, ELLENBEN, ha igyekszünk tanulni

Isten bölcsességéből és ha nagyon lassan is, de
előre haladunk önmagunk régi, önmagát szerető énjének leküzdésében, ha TANULUNK az
Isten szeretetéből, akkor van esélyünk arra,
hogy ne kedvetlenül és célok nélkül éljük meg a
nyarat, hanem megelégedéssel és hálaadással.
Látjuk-e az elmúlt ünnep hasznát, vagy csak
eltelt. Nehéz minden ünnep alkalmával új,
egyedi érzéseket átélni és éppen ezért ünnep
után még akár csalódottak is lehettek KEDVES
TESTVÉREIM!
Sokszor előfordulhat, hogy mi emberek mást
vártunk. Mást a húsvéttól, mást az Istentől, még
ha közel hasonlót is, de mást és ezzel kicsit le is
hangolódunk. Jó tudni az embernek, hogy a
hangulat elszáll, a tartalom megmarad.
„Ha száddal Úrnak vallod és szíveddel hiszed.”
- Legyenek ezek a vezérlő sorok biztatássá
számunkra, és a sok-sok teendőnk közepette ne
feledkezzünk el erről.
Kedves Testvérek! A világ Úgy fog alakulni,
ahogy fog, az ország helyzete rosszabb vagy
jobb lesz, de mi lakosok, testvérek itt maradunk
és csak a Jóistenre és egymásra számíthatunk.
Építsünk fel egy olyan közösséget, ahol nem
megyünk el egymás mellett személytelenül,
ahol Isten szeretetéből táplálkozva meg tudunk
valósítani egy olyan kis szigetet, amit úgy
hívnak, Isten szeretetét megbecsülők szigete.
Erre a szigetre még sokaknak be kell költözni,
ne maradj te se távol!

Pünkösdi
ünnepkörünk
alkalmai:
Bűnbánati alkalmak:
Május 20. 21. 22.
istentiszteletek- 17.00 kezdettel
Úrvacsoraosztás: május 23-án
Pünkösd vasárnapján 11.00
Pünkösd II. nap istentisztelet
a legátussal 11.00
Minden hónap első keddjén
bibliaóra a gyülekezeti teremben,
ahova szeretettel várunk
mindenkit - 17.00 kezdettel.
Gyermek istentiszteletek Bekecsen
minden vasárnap a fő istentisztelettel kezdődően, a gyülekezeti
teremben - 11.00-kezdettel.
„Keressétek az Urat, amíg
megtalálható, hívjátok Őt
segítségül, amíg közel van.”
Ézsaiás 55,6

Bekecsi Hírmondó = Megjelenik negyedévente
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= Nyomdai munkák: DOBRAVERŐ Szerencs, Rákóczi út 43.
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