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Tisztelt Bekecsi Lakosok!

Köszönetemet fejezem ki
Önöknek, hogy október
3-án mellettem voksoltak,
ezzel lehetővé tették számomra, hogy újabb 4 éven
át polgármesterként településünkért dolgozhatok.
Folytatni kívánom a megkezdett utat és nem ígérgetek
felelőtlenül. Községünk lakó-

inak első sorban munkahelyekre van szükségük,
ugyanakkor fontos feladat az
utak és járdák felújítása, közterületek szebbé, virágosabbá
tétele, közpark és óvodai
játszótér kialakítása is. Az
elkövetkező évek fejlesztéseit
- a lehetőségeket figyelembe
véve, fontossági sorrendben az önkormányzat gazdasági
programja fogja tartalmazni.
Kérem Önöket, hogy a gazdasági program összeállításában legyenek az önkormányzat segítségére: fejlesztési javaslataikat, véleményüket juttassák el december 3-ig a polgármesteri
hivatalba az e célra kihelyezett gyűjtőládába, illetve a titkarsag@bekecs.hu

e-mail címre.
Bizonyára többen látták
már, hogy befejeződött a kerékpárút felújítása (padkajavítások még vannak hátra), a
Szent István és az Antall
József utcák kiépítése (aszfaltburkolattal történő ellátása), a Muskátli utca felújítása és hamarosan elkészül a
Művelődési Ház udvarán a
játszótér is. Ezek a beruházások pályázatok segítségével és jelentős saját forrás
biztosításával valósultak
meg. Reményeink szerint
még ebben az évben befejeződik a csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója. Az
árokrendszer jótékony hatását
hamarosan élvezhetjük, ezt
kevés település lakói mondhatják el magukról. A kivi-

telezés során a Tisztelt Lakosok problémáit igyekeztünk orvosolni (a kivitelezőkkel együtt), ami nagy részben sikerült is. Kérem
Önöket, hogy ha ezzel kapcsolatban még megoldásra
váró problémáik vannak a
saját lakókörnyezetükben,
a fentebb említett módokon
jelezzék felénk (névvel és
pontos címmel ellátva) annak érdekében, hogy a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása hiánymentesen és megfelelő minőségben záruljon le. Biztosíthatom Önöket, hogy a kivitelező végszámlájának kifizetésére csak teljesen befejezett
munkálatok után kerülhet
majd sor.

Elkészült és folyamatban lévő munkák községünkben

A Szent István út új aszfalt burkolata

Antall József utca

Az Antall József és Szent
István utcák közti járda,
mely saját gyártású
burkolókövekkel készült

Készül a járda a Szent István és Tűzoltó út között

Arculat ● Logo ● Látványterv ● Névjegykártya

Minden ami nyomda...

● Levélpapír ● Boríték ● Naptár ● Meghívó ● Ét- és
itallap ● Szórólap ● Plakát ● Hirdetés ● Kiadvány
● Katalógus ● Prospektus ● Könyv ● újság ...
tervezése, nyomdai előkészítés és kivitelezés.
Weboldal (flash, html) ● Flash intro ● Banner ● E-mail
fejléc szerkesztése, programozása.

Szerencs, Rákóczi u. 43. = Info: dtp@dobravero.hu = 06.20.5006.852

Felújított kerékpár út
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Megalakult az Önkormányzat

Bekecs község önkormányzatának új képviselőtestülete 2010. október
18-án tartotta ünnepélyes
alakuló ülését, mely Éles
Sándornak, a Helyi Választási Bizottság Elnökének
tájékoztatójával kezdődött.
A megválasztott képviselők a megbízóleveleik átvételét követően tették le hivatali
esküjüket. Béki József polgármester ismertette polgármesteri programját, majd az ő
javaslata alapján a képviselőtestület titkos szavazással dr.
Móré Lórántné képviselőt
választotta meg alpolgármesternek. A polgármesteri
tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően ezen az
ülésen döntött a testület a
polgármester illetményéről és

költségátalányáról, az alpolgármester tiszteletdíjáról
illetve a képviselők juttatásairól is. A képviselői tiszteletdíj összege az elmúlt éviekhez képest nem változott: havi
bruttó negyvenezer forint. Az
Önkormányzat képviselőtestülete két bizottságot hozott létre: Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, melynek elnöke Tóth
István, tagjai Bálint János és
Dávidházi Ferenc, valamint
az Ügyrendi Bizottságot, ennek elnöke Falussy Józsefné,
tagjai Hegedűs Márta és Tóth
István. A képviselőknek a
bizottsági munkáért külön
juttatás nem jár.
Az alakuló ülés részletes
jegyzőkönyve megtekinthető
a Polgármesteri Hivatalban,
illetve a www.bekecs.hu oldalon.

Élelmiszerosztás Bekecsen

2008. nyarán pályázatot
nyújtottunk be a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezethez (MÖSZ), hogy
tartós élelmiszert oszthassunk a lakosoknak. A pályázat elbírálása pozitív
lett, aminek eredményeképpen már 2008. július
végén megtörtént az első
osztás.
Akkor 3443 kg-nyi élelmiszert kaptunk, ami lisztből,
spagettiből, teasüteményből
állt. Az osztásban részesülő
kategóriákat mindig a MÖSZ
állapítja meg, legtöbbször a
létminimum közelében élők,
a kisnyugdíjasok, a hátrányos
helyzetű gyermekek szerepelnek a meghatározásban.
A MÖSZ-szel továbbra is

tartottam a kapcsolatot. 2009ben már kétszer is tudtunk
osztani a családoknak. Tavasszal 3552 kg, ősszel 3534
kg élelmiszert kapott a település.
Idén megpályáztam, hogy a
falu egész lakossága részesüljön az élelmiszer csomagokból. Sikerült, tavasszal 8920
kg élelmiszert kaptunk, amiben liszt, háromféle száraztészta és cukor volt, októberben pedig 11942 kg segélyszállítmány érkezett, ami
kétféle lisztből, spagettiből és
kukorica konzervből állt.
Jövőre is tervezem a pályázat
megírását, remélem, sikerül.
Restás Márta

2010. November

ANYAKÖNYVI HÍREK
2010-ben elhaláloztak:
2010.01.27-én TÓTH LÁSZLÓ (1946.)
2010.02.02-án BUDAI ANDRÁS (1932.)
2010.02.23-án KRISTÓF JÓZSEF MIKLÓS (1926.)
2010.03.05-én GÁBOR ISTVÁNNÉ (1927.)
2010.03.11-én APJOK ATTILA (1962.)
2010.03.14-én BENYUS BÉLA (1947.)
2010.03.25-én KÁDAS LÁSZLÓNÉ (1959.)
2010.03.28-án KACZUR SÁNDOR (1936.)
2010.04.13-án DÁLNOKI KOVÁCS
BERTALANNÉ (1927.)
2010.04.21-én SZILÁGYI JÓZSEFNÉ (1923.)
2010.05.12-én CSONTOS ISTVÁNNÉ (1925.)
2010.05.20-án DOMÁN MIKLÓS (1930.)
2010.06.10-én BAKSI IMRÉNÉ (1929.)
2010.07.14-én KERESZTÚRI LÁSZLÓNÉ (1929.)
2010.07.22-én DOMÁN JÓZSEF (1934.)
2010.08.02-én HAJDU JÁNOSNÉ (1931.)
2010.08.13-án NAGY ISTVÁN (1931.)
2010.08.24-én KISS SÁNDORNÉ (1947.)
2010.09.10-én FECSÓ JÁNOSNÉ (1956.)
2010.10.14-én KERTÉSZ LÁSZLÓ (1954.)
2010.10.18-án CSONTOS LÁSZLÓNÉ (1934.)
2010.10.27-én BÉRES LAJOS (1947.)
2010-ben született bekecsi lakosok:
TAKÁCS ÁRON 2010.01.28. an. BARTA CSILLA
FECSÓ MÁRK 2010.02.15. an. TAKÁCS BERNADETT
LÉNÁRT ZÉTÉNY 2010.02.26. an. ORAVECZ ÁGNES
OSZTÁS TAMÁS ZSOMBOR 2010.03.02.
an. KEDEBEC VIKTÓRIA
PÁSZTOR HANNA SÁRA 2010.03.03.
an. HERCZEG KRISZTINA
FELFÖLDI REGINA NOÉMI 2010.03.09.
an. BATTA TÍMEA
SÁROSSY ANDRÁS 2010.03.30. an. SPISÁK TÜNDE
JUHÁSZ TAMARA 2010.04.08. an. MEZEI ORSOLYA
VÁRADI RENÁTA VIRGINIA 2010.04.10.
an. VÁRADI KITTI
KERTÉSZ KOPPÁNY 2010.04.26.
an. URBÁN TÜNDE EMESE
KELECSENY FANNI 2010. 09. 28.
an. GAJDOS ANDREA MARIANN
Településünkön házasságkötés
2010-ben még nem volt.

Pályázati
felhívás
A BALOGH Sándor Alapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet
hátrányos helyzetben élő rászoruló tanulók számára 2010/2011-es tanév
II. félévére (5 hónap), melynek összege személyenként és havonta
10.000,-Ft. Az ösztöndíj adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási
járulék alapját.
A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik nappali tagozatos
tanulók/hallgatók, az előző teljesített félévben elért súlyozott tanulmányi
átlageredménye meghaladja a 3,5-t, és a pályázati felhívásban szereplő
adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt határidőben benyújtják a
megadott címre.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
pályázó önéletrajza
az oktatási intézmény igazolása a tanulói jogviszonyról
az előző teljesített félév súlyozott tanulmányi eredményét hivatalosan
igazoló dokumentum
további nyilatkozatok
A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók:
A pályázatot magyar nyelven egy példányban, az erre a célra készült
pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a szükséges mellékletekkel kell
benyújtani a megszabott határidőre.
A pályázat beadási (postára adási) határideje:
2010. december 10.
A pályázatokat levélben a 3900 Szerencs, Rákóczi út 43. postacímre, vagy
e-mailen a bs@ahu.hu e-mail címre, személyesen a 3900 Szerencs,
Rákóczi u. 43. szám alatti irodaház információs pultjánál lehet beadni.
A pályázati adatlap és nyilatkozatok beszerezhetők a
3900 Szerencs, Rákóczi u. 43. szám alatti irodaház információs
pultjánál, vagy e-mailben kérhetőek a bs@ahu.hu e-mail címről.

BEKECSI HÍRMONDÓ

Október 23.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás
ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi
magyar történelem egyik
legmeghatározóbb eseménye
volt. A budapesti diákoknak
az egyetemekről kiinduló
békés tüntetésével kezdődött
1956. október 23-án, és a
fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november
11-én. Az október 23-i
budapesti tömegtüntetés a
kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott
véres sortűz következtében
még aznap éjjel fegyveres
felkeléssé nőtt. Ez a kormány
bukásához, a szovjet csapatok
visszavonulásához, majd a
többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához vezetett.
November első napjaiban az
új kormány megkezdte a
tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes
kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az
ország semlegességéről. A
szovjet politikai vezetés
azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát,
és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról,
hogy nem nyújtanak a magyar
kormánynak segítséget, no-

vember 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút
indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel
szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott
hősi szabadságharca így
végül elbukott. A harcokban a
titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint
2652 magyar és 720 szovjet
állampolgár esett el. A forradalom következményeként
kb. negyedmillió magyar
hagyta el az országot, nyugatra menekülve. 1957. januártól a forradalom résztvevőit
tömegesen börtönözték be,
majd sokukat kivégezték. A
brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ
és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom
leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos
volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak
bélyegezték. 1989. október
23. óta ez a jeles nap kettős
nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és az
1989-es Magyar Köztársaság
kikiáltásának napja. Az önkormányzat minden lakóingatlanba eljuttatta a helyi ünnepségre invitáló meghívót,
ennek ellenére igen csekély
létszámú közönségnek mutatták be iskolánk tanulói színvonalas műsorukat.

Tájékoztató a Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat feladatairól
Bekecs községben a Szolgálat 2006. március 1-től a
Kistérségi Társulás keretében
Prügyhöz tartozik, helyileg
azonban a Polgármesteri
Hivatal épületében maradt.
Feladata változatlan: az itt
élők problémáinak megoldása, a gyermekek testi-lelki
egészségének megőrzése,
családban történő felnevelkedésük biztosítása.
Munkám végzéséhez
minden tárgyi feltétel adott.
Feladatomat az 1997. évi
XXXI. tv. - A gyermekek
védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló törvény -,
valamint az 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló
törvény -, illetve az ezekhez
kapcsolódó rendeletek alapján végzem. A szociális törvény értelmében a családsegítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka eszközeivel és módszereinek
felhasználásával hozzájárul
az egyének, családok, valamint a különböző közösségi
csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
A szolgáltatások körébe
tartozik pl. az információnyújtás. Ezen belül tájékoztatás

 munka- és átképzési lehetőségekről,
 albérleti- és szállás helyekről,
 a kliens problémáival
kapcsolatos ügyintézés
módjairól,
 praktikus tudnivalókról.
A családgondozási munka
feladatai:
A családgondozás meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását jelenti
annak érdekében, hogy a
kapcsolatot igénylő család
képessé váljon problémái
megoldására. A problémamegoldás tervei és módjai az
együttműködés folyamatában
realizálódnak. Fontos feladat
a családok összetartó erejének megőrzése, támogatása.
Megvalósulásához nélkülözhetetlen a család igényeihez
igazodó preventív lehetőségek kidolgozása, a már működő, megelőzés-célú szolgáltatások biztosítása a család
számára. Ennek összehangolása a családgondozói
munka része, minden munkatárs fontos feladata.
A másik fontos feladat az
átmenetileg sérült vagy
hiányzó családi funkciók
helyreállításának elősegítése.
A kialakult családi működési
zavarok megszüntetését, a sérült családi funkciók hely-

reállítását célozza meg. Ennek érdekében a családgondozási folyamat egy
feltáró-diagnosztizáló és egy
megoldást kereső, kialakító
munkaszakaszból áll.
Olyan segítő kapcsolatot
kell kialakítani, amely lehetővé teszi a család számára a
zavarok oki tényezőinek felismerését, s a helyzet megoldásához szükséges készségek
és képességek mozgósítását.
A gondozási folyamatban a
korábbiaknál hangsúlyosabbá
kell válnia a családi rendszerrel és alrendszereivel,
vagyis a család egészével való
foglalkozásnak.
Az eddig kialakított segítségnyújtási módokat (információnyújtás, ügyintézés segítése, szaktanácsadás, segítő
beszélgetés) hozzáférhetővé
kell tenni a család, mint egész
számára is.
A munkában nagyobb teret
kell kapnia a család otthoni
körülményeinek megismerésére.
A gyermekjóléti
szolgáltatás célja
A gyermekjóléti szolgálat
biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátást. Ez
a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális
szolgáltatás a szociális munka
módszereinek és eszközeinek
felhasználásával védi a gyer-

mek testi és lelki egészségét,
elősegíti családban történő
nevelkedését. Megelőzi,
illetve megszünteti a gyermek
veszélyeztetettségét.
A gyermekjóléti
szolgáltatás feladatai:
 a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
 a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése
 javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás
alkalmazására
 a védelembe vételhez
kapcsolódó szolgáltatási
feladatok
 a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve
utógondozása
 a helyettes szülői hálózat
szervezése
 az örökbefogadással
kapcsolatos feladatok.
A Szolgálat feladata még a
jelzőrendszerei tagokkal való
együttműködés. Jelzőrendszeri tagok: az iskola és az
óvoda gyermekvédelmi felelőse, a község házi- és gyermekorvosa, a védőnő.

2010. November
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Mindenszentek Bekecsen
Halottak napját november
2-án 998. óta tartja meg a
keresztény egyház. Ez az ünnep összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal,
mely 1000-re a világvégét
várta. Ilyen elképzelések mellett igyekeztek a halottakkal
"jóban lenni", az elhunytak
szellemeivel jó barátságba
kerülni. A sírokon gyertyát
gyújtottak, hogy "szegény,
fázós lelkek annak fényénél
melengethessék magukat".
A népi kultúrában a halottak napja igen színes hagyományokkal rendelkezik. A
mindenszentekkel ellentétben
az ünnep nemcsak a katolikusoké, hanem a reformáció
több vallása is elfogadja: míg
az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elis-

merik, addig a reformátusok
csak szokásjog alapján, a
templomon kívül emlékeznek
meg az eseményről.
A néphit szerint ilyenkor
hazalátogatnak a halottak,
ezért sokfelé szokás, hogy
számukra is megterítenek,
kenyeret, sót, vizet tesznek az
asztalra. Csallóközben is az
ezen a napon sütött kalácsot (a
szegedi tájon „mindönszentök kalácsa, kóduskalács”
néven) osztották szét a temető
kapujában álló és imádkozó
koldusok között, nehogy a
halottak hazalátogassanak.
Jászdózsán, miközben a temetőben gyertyát égettek,
odahaza égve hagyták a lámpát, hogy a halottak széjjel
tudjanak nézni, mert úgy
vélték: „Míg a harang szól, a

Bűnmegelőzési ismeretek Rendhagyó osztályfőnöki óra
Bekecsen a felső tagozatos tanulók számára

halottak otthon vannak.”
Mindenszentekhez gazdasági
hagyományok is fűződnek.
Galgamácsán például e napon
szegődtették a cselédeket,
pásztorokat, Nagymagyaron
mindenszentekkor volt a
legényvásár: itt kötöttek a
gazdák egyezséget a szolgálni
menő legényekkel.
Településünk sírkertjében
is több száz hozzátartozó
emlékezett meg elhunyt szeretteiről. A kedvező időjárás,
az önkormányzat által biztosított tiszta és hangulatos környezet tette még meghittebbé
ezt az ünnepet.

2010. október 12-én tartott előadást a bűnmegelőzési
ismeretek témakörben Nagy
Sándor rendőrtiszt és Répássi
István a polgárőrség tagja. Az
előadásuk fő mondanivalója a
kiskorú áldozatokról szólt.
A kiskorú áldozatokról általánosan elmondható, hogy
az elkövetővel szemben úgy
fizikailag, mint pszichikailag
kiszolgáltatott helyzetben
vannak. Ehhez társul az életkorukból adódó könnyelműség, értékeikkel való dicsekvés, amely potenciális
áldozattá teszi őket. Az értékeik iránt nem éreznek fele-

lősséget, ismeretlen személyekben túlzottan megbíznak,
az elkért értékeket szó nélkül
átadják, várva, hogy visszakapják.
A kiskorúaktól egyre
többször vesznek el ékszert,
kerékpárt, ruhaneműt, mobiltelefont is. A rablások
nagyobb részében, csoportos
elkövetésnél a pszichikai
erőszak elegendő a sértett
akaratának megtörésére.
Nagy hangsúlyt fektettek
az előadók a legjobb bűnmegelőzési módszerre, a prevencióra. A tanulók figyelmesen
hallgatták az előadókat és a

gyerekekhez. A család és az
óvoda együttműködésének
első próbája, ahogyan együttesen segítenek, hogy a gyerekek megtalálják helyüket az
óvodában.
Körültekintést, türelmet
és gyöngédséget igényelnek a
gyermekek. Előnyös, ha a
szülő részt vesz gyereke
beszoktatásában, a gyerek az
apa, vagy anya jelenlétében
ismerkedik az óvodával. A
kicsiknek általában két hétre
van szükségük az óvoda
elfogadásához. A nagyobbaknál előfordulhat, hogy rövidebb idő alatt is zökkenőmentesen beilleszkednek.
A közös indulás jó alapot
teremthet a folyamatos,
őszinte együttműködéshez.
Igyekszünk a gyerekek
kialakult szokásait elfogadni,
és minden egyes gyerekre

külön-külön figyelve fokozatosan szoktatjuk az óvodai
élet napirendjéhez.
Sok gyerek megszokta,
hogy kedvenc játékával a
kézben vagy egyéni szokásai
szerint alszik el, tehesse ezt az
óvodában is.

foglalkozás végén kérdéseket
is megfogalmaztak.
Asztalos Zoltán
gyermekvédelmi felelős

Óvodai hírek
Megérkeztek a kiscsoportosok

Az év folyamán lehetőséget biztosítunk új óvodásaink
részére, hogy szüleikkel, nagyszüleikkel együtt részt vehessenek óvodánk életében. Teszszük ezt azért, mert valamenynyien úgy gondoljuk, hogy ha a
kisgyermekek pozitív élményeken keresztül ismerkednek
meg az új környezettel, sokkal
zökkenőmentesebb lesz az
óvodai befogadásuk.
Részt vehetnek a nagyobbak kézműves foglalkozásaiban, termésbábok készítésében, mozgásos gyermekjátékokban.
Öröm nézni, ahogyan a
megszeppent picurkák egyre
jobban feloldódtak, bátrabbak
lesznek, elengedik szüleik kezét, bekapcsolódnak a tevékenységekbe.
Alapelveink az óvodai
befogadás során:
 mi olyannak fogadjuk el a
gyermeket amilyen, nem
olyannak, amilyennek
esetleg lennie kellene,
 bizalmat mutatunk a
gyermek iránt, mellyel
erősítjük önbizalmát,
 megismerjük személyiségét,
fejlődési, fejlesztési
lehetőségeit, miközben
bízunk képességeiben,
teljesítési vágyában,
 figyeljük a gyermek érzelmi
megnyilvánulásait, védelmet,
nyugalmat biztosítunk
számára,
 a helyes viselkedést, a
sikeres tevékenységet
elismerő bátorítással
erősítjük meg, miközben
teret adunk önérvényesítési
vágyaiknak,
 segítjük társas
kapcsolataikat, a szociális
folyamatok erősödését,

morális képességeik
alakítását.
Legfontosabb feladatunk,
hogy mindegyik gyermeknél
megtaláljuk az ő személyiségéhez, lelkivilágához alkalmazkodó legjobb módszert.
Új óvodásaink:
Balogh Bálint
Balogh Boglárka
Brúgós Viktória
Csarni Milán
Csordás Hanna Liliána
Dolányi Bianka
Farkas Attila
Harsányi Levente
Heinrich Nóra
Hódi Luca
Kék Zsolt
Kiss Bíborka
Kiss Gabriella
Konyári Kinga
Labancz Gergő
Lakatos Julianna
Maczkó Iringó
Nagy Balázs
Oláh Bálint
Oláh Noémi
Orosz Anna
Plávenszki Gergő
Polonkai Réka
Setét Norbert
Sváb Lóránt Imre
Szepesi Réka
Tarbaj Dorka
Tiszavári Tamás
Tóth Adél
Vahter Kevin
Varga Panna
Szeretettel köszöntjük Őket
óvodánkban. Bízunk benne,
hogy valamennyien boldog,
kiegyensúlyozott, élményekben gazdag éveket töltenek
majd intézményünkben.
Sóváriné Kiss Erika
óvodavezető

Beszoktatás
Az első találkozás az óvodával, annak emberi és tárgyi
környezetével, szinte minden
gyerek esetében alapvetően
befolyásolja az óvodához
fűződő későbbi kapcsolatát.
A gyerekek különböző
érzelmekkel fogadhatják az
óvodát.
Nekünk óvónőknek figyelembe kell venni, hogy még a
legjobban előkészített, az
óvodát és pajtásait váró gyereket is megzavarhatja az új
környezet.
Ebben az időszakban mindenfajta érzelmi megnyilvánulást természetesnek kell
tartani.
Fontos, hogy mi óvónők, a
szülők segítségével felismerjük, milyen módon találhatjuk
meg legkönnyebben az utat a

Márton nap

Ezután közös „ludas” játékok

Farkasné Tóth Emőke
óvodapedagógus

Színházlátogatás

„Márton napján, ha a lúd jégen
jár, akkor karácsonykor
vízben poroszkál”

Óvodánkban minden évben visszatérő népszokás a
Márton nap. A gyerekeket
motiváljuk gyermekjátékok
felelevenítésére. Az énekesmondókás játékok nagyban
elősegítik az ünnepre való
ráhangolódást.
A Márton nap óvodánkban egy témahét keretében
került feldolgozásra, ez a közös tevékenység a „gyermekek fejlődésének serkentője”.
Megismerték Szent Márton történetét és az ehhez
kapcsolódó szokásokat, időjóslásokat.
A Süni és a Katica csoport
közösen „meseszínházban”
vett részt, ahol a Ludas Matyi
című mesét tekintették meg
óvónői előadásban.
Másnap a gyerekek által
sor került a Ludas Matyi című
mese eljátszására, amit játékosan dramatizált formában
kiviteleztek. Ez nagy élményt
jelentett mindkét csoportnak,
hiszen saját elképzeléseik
szerint elevenítethették fel a
mese cselekményét.

Ezt a szemléletet kortól
függetlenül minden új gyerek
beszoktatásakor érvényesítjük.

kerültek bemutatásra:
- Egyél libám…
- Hatan vannak a ludaim…
- A gúnárom elveszett…
A libakereső játékok után
elfogyasztottuk a szülők által
hozott sütőtököt, ami szintén
ehhez a naphoz kapcsolódik.
A csoportszobákat a gyermekek által készített munkákkal díszítettük, amely tükrözte e jeles nap tartalmát.

A tudatos és élményszerű
hagyományápoló munka
megvalósítása érdekében folyamatosan biztosítottuk a játékosság, a motiváció, az aktivitás, az életszerűség, a hitelesség elvének elmélyülését.
Török Béláné
és Sashalmi Jánosné
óvodapedagógus

A Süni és a Katica csoport
óvodásai közös színházlátogatáson vettek részt a szülőkkel
Miskolcon a Kamaraszínházban, ahol „A mindentlátó királylány” című mesét tekintették meg színvonalas előadásban.
A színházban a gyerekek
még a műsor megkezdése előtt
örömmel elevenítették fel a
mese cselekményét.
Az előadás alatt jó volt nézni az önfeledt gyermekarcokat,
ahogy minden szempár a színpadra tapadt, és kíváncsian
várták, hogy mi fog történni,
hiszen már megismerték a mese
cselekményének vezérfonalát
az óvodai foglalkozásokon.
Ragyogó arccal tapsolták
meg a számukra kedves cselekményeket, különösen tetszett nekik a zenei aláfestés, a
sok dal.
A gyerekek számára nagy
élményt jelentett a színházi
előadás, játékaikban később is
megelevenedett egy-egy történet.
Az óvodai foglalkozások
alkalmával mindenki lerajzolhatta a számára legkedvesebbnek, legérdekesebbnek tartott
részt az előadásból.
Lurkóink alig várják, hogy
újabb, hasonló élményben legyen részük.
Török Béláné és
Sashalmi Jánosné
óvodapedagógus
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Iskolai hírek
Pingpong verseny Iskolai sportnap

Iskolánkban pingpong
versenyt rendeztünk 2010.
október 5-én délután 14:00
órai kezdettel.
Az iskola felső tagozatos
tanulói (fiúk, 13 fő) neveztek
be a versenyre.
Fekete Milán, Szűcs
Attila, Golenya Dávid, Kardos Levente, Szegő Soma,
Kovács Levente, Törőcsik
Patrik, Boros Bence, Balogh
László, Bakó Dávid, Setét
Alex, Szabó Norbert és Kazai
Sándor.
Sorsolással döntöttük el,
hogy kik legyenek párban
egymással.
Egyenes kieséssel zajlott a
pingpong verseny. Aki nyert a
párosban az tovább jutott, aki
pedig veszített az kiesett, nem
jutott tovább.
A verseny résztvevői lelkesen ütögették a labdát a
szabályokat betartva.
Idén a pingpong verseny
nyertesei a következő
tanulók lettek:
1. helyezett: Kardos Levente
2. helyezett. Kovács Botond
3. helyezett: Szabó Norbert
Váradi Anett Eszter
Laczó Zoltán Gábor

Körzeti Ifjúsági
Tűzoltóverseny
A Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
2010. szeptember 22-én rendezte meg az általános iskola
felső tagozatos tanulói részére a Körzeti Ifjúsági Tűzoltóversenyt.
A verseny célja, hogy a
tűzvédelmi oktató, nevelő
program keretein belül felhívni a gyermekek figyelmét a
tűzmegelőzési ismeretek fontosságára, illetőleg keretek
között ismerjék meg a tűzoltó
szakmát, a tűzoltók életét. A
vetélkedésben 6 fős csapatok
képviselték a környék iskoláit. A bekecsi csapat tagjai:
Koleszár Attila, Mutila Péter,
Orosz Szabolcs, Tóth Levente, Kovács István, Lajcsák
Ádám.
Helyszín az Ifj. Tatay Zoltán Sporttelep Szerencs. A
résztvevő csapatoknak elméleti (tűzvédelmi totó, igazhamis, képkirakó tűzoltó felszerelések felismerése) és
gyakorlati, ügyességi (tömlőgurítás, mentőkötél felszedés,
vizes váltó, masírozás - masírozó géppel, osztott-sugár
szerelés gépjárműfecskendővel) versenyszámokat kellett
végrehajtaniuk.
A csapatunk szoros versenyben a IV. helyezést érte
el.
Gratulálunk a fiúknak!
Asztalos Zoltán
tűzvédelmi felelős

Idén ősszel is megrendeztük iskolánkban, a már
hagyománnyá váló sportnapot. Míg a felső tagozatos
tanulók és nevelők kirándulni
indultak a mádi tóhoz, addig
az alsósok a tornatermet 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 kialakítottuk a csapatokat, majd kezdetét vette a
versengés. Sorversenyekben
mérték össze erejüket és

Kik érted haltak….
Az 1848/1849-es esztendő mérföldkő a magyar nép
történelmében. Boldogság,
szenvedés és remény.
A Himnusz dallamai
zengték be iskolánk auláját
2010. október 6-án, majd az
1848-49-es szabadságharc áldozataira, az 1849. október 6án kivégzett tizenhárom aradi
vértanúra, valamint gróf
Battyhány Lajosra, az első felelős magyar kormány miniszterelnökére emlékeztek
az iskola 6-os diákjai.
Emlékezni gyűlünk össze
minden év októberének elején
azokra, akik szülőföldjükért,
van épp választott hazájukért,
Magyarországért haltak meg
százhatvanegy évvel ezelőtt.
Évről évre október 6-án

ügyességüket a csapatok.
Változatos feladatok követték
egymást, melyekben minden
gyermek nagyon ügyesen
szerepelt. A nap fénypontja a
kötélhúzás és a zsákban futás
volt. Ez aratta a legnagyobb
sikert. Hatalmas kacajok kísérték a csapatok összecsapását. Ezt követően került sor
az osztályok közötti focimeccsekre. Minden gyermek
kellemesen elfáradt a lelkes
küzdelemben. Elmondhatjuk,
hogy sikeres, jó hangulatú
napot zártunk.
Sedenszky Csilla

emlékezünk a szabadságharc
hőseire, áldozataira, valamint
a kivégzett tizenhárom tábornokra. Haynau 1849 december elsején utasítást adott ki,
amelyben arról rendelkezett,
hogy mindenki, aki 1848
október 3-a után forradalmi
cselekményekben vett részt,
jelentkezzen a kerületi katonai parancsnokságon. Minden magasabb rangú honvéd
hadbíróság elé került. Az
ítéletek a megfélemlítést
szolgálták. A honvéd sereg
huszonöt-harminc százalékát
besorozták a császári-királyi
hadseregbe. A már augusztusban megkezdődött kivégzések folytatódtak. A megtorlásnak és a kivégzésnek a híre
eljutott Európa népeihez,
nagy felháborodás és tiltakozás miatt Haynau nem tudta

Körzeti mezei futóverseny
Szerencsen október 12.
Hagyományosan a Tatay
sportpályán került megrendezésre a mezei futóverseny
körzeti fordulója októberben.
Szerencsére az időjárás szakított a hagyományokkal, mivel
jó időben napsütésben, melegben és száraz pályán futottak tanulóink.
A versenytáv 1000 m-től
3000 m-ig tartott a korcsoportnak megfelelően. 34 bekecsi tanuló vett részt a megmérettetésen, aminek az értékét az is növeli, hogy ott voltak még Szerencs, Tállya,
Bodrogkeresztúr, Tokaj, Taktaszada csapatai is.
Fáradtan, de nagyon boldogan zártuk a napot, mert a
16 óra után kezdődő az eredményhirdetésen több mint
harminc éremmel lettünk gazdagabbak.
Helyezetteink:
I. hely egyéni
Tóth Vivien (II. kcs.)
I. hely egyéni
Nagy Gábor (II. kcs.)
II. hely csapat Nagy Gábor,
Béres Zalán, Budai Máté,

Deli Milán, Fedor Márk,
Varga Benedek
II. hely csapat Tóth Vivien,
Czipa Alexandra, Harsányi
Evelin, Jenei Luca, Koleszár
Barbara, Takács Zsanett
II. hely egyéni
Dvorszki Lilla (III. kcs.)
II. hely csapat Dvorszki
Lilla, Jenei Eszter, Lovász
Roxána, Nyíri boglárka,
Rácz Helga (III.kcs.)
III. hely egyéni
Kardos Levente (III.kcs.)
III. hely csapat Kardos
Levente, Borbély Milán,
Mercz Máté, Sóvári Ádám,
Szűcs Attila, Varga Levente,
Pazicsák Szilárd, Papp
Kornél
III. hely egyéni
Pazicsák Petra (IV.kcs.)
II. hely csapat (IV.kcs.)
Pazicsák Petra, Palviscsák
Zsófi, Kertész Klaudia,
Marsi Viktória
III. hely egyéni
Balogh Richárd (IV.kcs.)
III. hely csapat Balogh
Richárd, Balogh Ádám,
Borai Benjamin, Kovács
István, Fedor Richárd

Atlétika csapatbajnokság
október 22.

Felső tagozat kirándulása
2010. október 13-a délelőttjén a felső tagozatos gyerekek egy csoportja 50 fővel
vágott neki annak a kerékpártúrának, amelynek célja a
mádi Szilvás fürdő volt. A
kerekezők a Bekecs- Szerencs- Mezőzombor útvonalon, egy kb. 10 km-es szakaszt
tűztek ki elérendő célul. Napsütéses időben indulhattunk
el. Az út elején egy kisebb
műszaki probléma megoldása
után, a Szerencs- Zombor
közötti szakaszon nagyobb
tempóval gurulhattunk tovább. Délelőtt 10 órára érkeztünk meg a nagy múlttal
rendelkező kiránduló területre.
A gyönyörű, beszédes fák
lombjai alatt a legelső program a fagyűjtés volt, aztán a
tűzgyújtás után mindenki
hozzálátott a szalonna illetve
virsli sütéséhez. Miután megteljesíteni bosszúját, de így is
több mint száz halálos ítéletet
hajtott végre 1850. tavaszáig.
A megtorlás legerősebb és
legmegdöbbentőbb hulláma
1849. október 6-án kezdődött.
Ezen a napon végezték ki
Pesten gróf Batthyány Lajos
miniszterelnököt, valamint
Arad városában a tizenhárom
vértanút. A miniszterelnök és
az aradi tizenhárom kivégzését nem véletlenül időzítették október 6-ára. Egy
évvel korábban ezen a napon
végeztek a bécsiek Latour
hadügyminiszterrel, ezért
Haynau emlékeztetőül és
megtorlásként jelölte ki ezt a
napot a kivégzésekre. Emlékezzünk tehát az e napon
kivégzett mártírokra! Gróf
Batthyány Lajos kivégzése
szimbolikus volt, hiszen ezzel

tízóraiztunk kezdődhettek a
változatos sportprogramok:
fociverseny, zsákban futás,
bicikli lassúsági illetve gyorsasági verseny, amelyben
nagy-nagy lelkesedéssel szerepeltek a tanulók.
Délben indultunk vissza
az iskolához, kissé fáradtan,
de jókedvvel, energiával feltöltve, új élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Azt hiszem, nincs is annál
szebb, érdekesebb érzés, amikor a természet szépségeit,
élővilágát, összhangját közvetlen közelből csodálhatjuk
meg és fedezhetjük föl.
Magyar Anett

kívánták elpusztítani a magyar függetlenség gondolatát
is.
Október 6-án emlékezünk
és ünneplünk. Ünneplünk is,
mert a becsületet és a hazaszeretet magasztos érzését is
örökül hagyták nekünk az október 6-án kivégzett mártírok,
és azt üzenték, hogy a hazáért
érdemes a legnagyobb áldozatot is meghozni.
Magyar Anett

Megyei matematika versenyen jártunk
Másodszor rendezték meg
Szerencsen a megyei Bolyai
matematika csapatversenyt
2010. október 15-én.
Iskolánkat hét csapat képviselte, harmadiktól nyolcadik évfolyamig. A gyerekek
sokat készültek, gyakoroltak,
felkészítő tanáraik segítségével, akik nemcsak tudásukkal
lelkesítették, buzdították
őket.
Két csapatunk sikeresen
szerepelt. Az ötödik osztály
„Matek zsenik” csoportja 51ből 10., a negyedik osztály
„Matek Tudósok”, 29-ből 15.
helyezést ért el.

Néptáncosaink
Újcsanáloson
Idén szeptemberben községünket iskolánk néptánccsoportja képviselte a Zempléni Településszövetség Napja rendezvényen.
A környező településekről
érkeztek gyerek és felnőtt fellépő csoportok. Voltak zenészek, népdalkörök, tánccsoportok, melyek fúvózenekar
vezetésével vonultak végig
Újcsanálos főutcáján. Ezután
kezdődött az egész napos
program.
Gyermekeink dél-dunán-

Csapat tagok: 5.o.:
Blaskó Bence, Csider
Norina, Czipa Alexandra,
Sóvári Ádám
Felkészítő tanár:
Volczné Simka Marianna
4.o.: Czinczár Panka,
Koleszár Barbara, Tóth Aliz,
Tóth Vivien,
Felkészítő tanár:
Hajdu Judit
Gratulálunk a ügyes matematikusoknak, további munkájukhoz sok sikert és jó eredményt kívánunk!
túli eszközös táncot adtak elő,
mely ritmusából adódóan
azonnal jókedvre derítette a
közönséget. A nézők vastapssal köszönték meg a vidám
hangulatot, a látványos, szép
koreográfiájú előadást.
A vendéglátók a szereplőket töltött káposztával kínálták, melyet táncosaink is
jóízűen fogyasztottak el.
Kellemesen elfáradva,
sikerélményekkel gazdagodva zártuk ezt a napot.
A néptánccsoport művészeti vezetője Zelenák Ottó
néptánc pedagógus.
Hegedűs Márta

Szeptember végén került
megrendezésre Megyaszón
az atlétikai csapatbajnokság.
Kettő versenyszámban súlylökés és kislabda dobásban
indultunk. Tapasztalatszerzés
volt a fő célunk, mert még 6
fős csapattal nem szerepeltünk atlétikai bajnokságon. A
bemutatkozás jól sikerült, 8 9
m-es súlylökéssel a csapat
első helyezést ért el összetettben.
Kislabda dobásban van
javítani valónk, mert a megyei fordulóhoz minden versenyzőnknek 60 - 65 m felett
kellene dobni, ezt csak egy
tanulónknak, Kovács Istvánnak sikerült túlszárnyalnia 67
m-rel.
Kislabda dobásban a csoportunk második helyezést ért
el. A csapat „gerincét” nyolcadikos tanulók alkotják,
ezért már most el kell kezdeni
a jelenlegi hatodikos és hetedikes tanulók kiválogatását és
felkészítését.
A csapat tagjai: Kovács István, Borai Benjamin, György
Jácint, Koleszár Attila, Nagy
Levente, Lajcsák Ádám
A csapat helyezései:
I. Súlylökés
II. Kislabda dobás

Rajzverseny iskolánkban

Újból megszervezésre került iskolánkban a tavaly is
nagy érdeklődésnek örvendett rajzpályázat.
Idén a rajzverseny témája
a diákok legszebb nyári élménye volt.
A versenyen, amely 2010.
szeptember 29-én szerdán délután 14:00 órakor kezdődött
az alsó tagozat tanulói vettek
részt vegyesen, fiúk lányok
egyaránt.
Szép, élményekben gazdag alkotások elevenedtek
meg a rajzlapokon, melynek
köszönhetően több helyezés
is született.
A legszebb alkotások készítőit igazgatónő oklevéllel
jutalmazta.
A rajzverseny idei nyertesei
a következő tanulók lettek:
1. helyezett: Simkó Boglárka
2. helyezett: Mikita Róza
2. helyezett: Tóth Réka
3. helyezett: Molnár Eszter
4. helyezett: Szabó-Kovács Kitti
4. helyezett: Tóth Petra

Gratulálok szép munkájukért
a helyezetteknek.
Váradi Anett Eszter
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