TISZTELT
LAKOSOK!
Köszöntöm Önöket helyi tájékoztató kiadványunk újbóli megjelenése alkalmából. Az elmúlt
években anyagi okok miatt nem
volt lehetõségünk a Bekecsi Hírmondó megjelentetésére. Azt tapasztaltuk, hogy ennek hiányában nincs kommunikáció az Önkormányzat és Önök között.
Nem tudnak az általunk végzett
munkáról, nem ismerik terveinket, elképzeléseinket, ezért döntöttünk az ismételt megjelenés
mellett. Terveink szerint havonta
fog eljutni Önökhöz az ingyenes
tájékoztató, mellyel kapcsolatban
visszajelzést is várunk. Igyekszünk hasznos információkat
megosztani Önökkel, és kérem,
ha másokkal is megosztandó ötletek, véleményük van, azt jelezzék felénk. Várjuk megjelentetni
szánt írásaikat is.
Béki József
polgármester
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ÚTJAINK ÁLLAPOTA
Az elmúlt és hosszúra nyúlt téli idõjárás nagyon megrongálta útjainkat. Sokan bosszankodtak a kátyús, közlekedésre szinte alkalmatlan utak miatt. A
közlemúltban a Közútkezelõ elkezdte
a Honvéd utca javítását, várhatóan hamarosan be is fejezik. Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévõ
utcák kátyúzását várhatóan május végén kezdjük el, addig is a nagyon veszélyes helyeken ideiglenes javítást
végzünk. Sajnos pályázati kiírás utak
építésére jelenleg nincs, saját forrásaink pedig csak a javítást teszik lehetõvé. Kérem türelmüket, megértésüket
az útjavítások elvégzéséig.

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása
Az Alaptörvény rögzíti, hogy a képviselõ-testület a törvény keretei között
meghatározza szervezeti és mûködési
rendjét. A testület sarkalatos törvényben
meghatározottak szerint hivatalt hozhat
létre. Ez nem újdonság, ami változás az
az, hogy a hivatali feladatok ellátása két
módon lehetséges: önálló polgármesteri hivatal mûködtetésével, illetve több önkormányzat által létrehozott közös önkormányzati hivatal útján.
Lényeges változás, hogy azon községek melyek lakosságszáma nem éri el a
kétezer fõt, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, tehát nem tarthatnak
fenn önálló polgármesteri hivatalt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Mötv)
rögzíti azt, hogy a kétezer fõ lakosságszámot meghaladó település szintén tartozhat közös hivatalhoz, azonban ebben a
körben fõszabályként a településnek választási lehetõsége van: vagy önálló hivatalt hoz létre, vagy közös hivatal keretében más településsel együtt gondoskodik
a hivatali teendõk ellátásáról.
Településünk 2000 fõ lakosság szám feletti település, ezért önállóan alakíthat
polgármesteri hivatalt. A Mötv. új rendelkezése szerint a kétezer fõ lakosságszámot meghaladó települési önkormányzat
képviselõ-testülete nem tagadhatja meg a
közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését,
ha azt vele határos település kezdeményezi. Azon települési önkormányzatokBekecs Község Önkormányzata a kommunális adó mértékének emelésére vállalt kötelezettséget 2012. õszén a fejlesztési hitel
átütemezésével kapcsolatos kormányengedély megkérésekor. A magánszemélyek kommunális adójának évi
8.000,- Ft-ról 10.000,- Ft-ra emelésérõl
szóló, 17/2012.(XI.30.) számú rendeletet
a 2012. november 29-i ülésén fogadta el
a testület. Az önkormányzatok hiteleinek állam általi átvállalásával ez a kötelezés okafogyottá vált, de a szûkösnek
ígérkezõ újszerû önkormányzati gazdálkodás miatt (gépjármûadó 60 %ának elvonása, feladatfinanszírozás,

nak, akik a közös hivatal létrehozására
kötelezettek, meg kellett hozniuk az ehhez szükséges intézkedéseket. 2013. január l-jét követõen 60 napon belül a közös
hivataloknak meg kellett alakulni. A közös hivatal határidõben történõ önkéntes
megalakításának hiánya esetén, a törvény kijelölési szabályok alkalmazását teszi kötelezõvé. A törvényi szabályozás
szerint ha az érintett képviselõ-testületek
a megállapodást hatvan napon belül nem
kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, a
kormányhivatal vezetõje dönt a hivatali
feladatok ellátásának módjáról illetve a
megállapodás pótlásáról. A kormányhivatal vezetõje dönthet akként is, hogy az
érintett magára maradt települést egy
önálló hivatallal rendelkezõ másik településhez jelöli ki, ezzel létrehozva egy új
közös önkormányzati hivatalt.
Bekecs település vonatkozásában ezek
a szabályok érvényesültek, mivel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormánymegbízott határozatával kijelölte közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó településként Legyesbénye községgel együtt.
2013. április 1. napjától a polgármesteri hivatal új megnevezése:
Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 3903 Bekecs, Honvéd u. 54.
Telephelye: Bekecsi Közös
Önkormányzati Hivatal
Legyesbényei Kirendeltsége
3904 Legyesbénye, Rákóczi út. 82.

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a
közös hivatal ellátja az önkormányzatok
mûködésével, valamint a polgármester
vagy a jegyzõ feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elõkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremûködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történõ együttmûködésének összehangolásában.
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Bekecs
illetve Legyesbénye település vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai
által jóváhagyott, a közös hivatal mûködtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Legyesbénye településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége mûködik az
igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére.
A Bekecsi Közös Önkormányzati
Hivatal:
• Jegyzõje: Bodnár Jánosné
• Aljegyzõje: Dr Lengyel Gábor
A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Legyesbényei Kirendeltség ügyfélfogadása nem változik, mind két helyen a megszokott idõpontokban fogadják az ügyfeleket.
Bodnár Jánosné
jegyzõ
is fizette, nekik a következõ félévben már a befizetés arányában fennmaradó kisebb adóöszszegrõl megy majd az értesítés. Akik az
egész emelt adót egy összegben
(10.000,- Ft) fizették meg, kérésüknek
megfelelõen más adónemben jóváírja
vagy visszautalja a hivatal. A lehetséges módozatokról felvilágosítás és segítség kérhetõ a Polgármesteri Hivatalban Ördög Szilvia adóügyi ügyintézõtõl személyesen, vagy a 47/368-857-es
telefonszám 17-es mellékén.

Csökkenõ adóteher
stb.) a költségvetési tervezetben mégis
az emelt adó összeg maradt.
Béki József polgármester a képviselõtestület 2013. február 28-i ülésen mégis
a kommunális adó mértékének csökkentésére tett javaslatot. Kedvezõ fordulat állt be ugyanis a közfoglalkoztatási program megvalósításában, mellyel
pótolható az a mûködtetési összeg, melyet a megemelt adóból kívánt fedezni
az önkormányzat.
A lakosság egy része azonban már az
emelt összegû adó arányos részét meg

Pipicz Sándorné Marianna
ügyintézõ

Tájékoztató a 2012-2013 évben benyújtott pályázatokról
Az alábbiakban a 2012-2013 évben benyújtott, illetve korábbi években benyújtott, de ezekben az években folyamatban
lévõ és elszámolt pályázatainkat kívánom összefoglalni.

1. „A Lurkóház Napközi otthonos
Óvoda fejlesztése Bekecsen”. A
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0313 pályázat.
Fõ céljai a következõk: képzés, eszközbeszerzés, programok. A pályázat 100%-

ban támogatott, a program megvalósulásához saját erõ nem szükséges. A kért
támogatás összege 14.549.218 Ft. A pályázat befogadásának és értékelésre bocsátásának idõpontja: 2012.08.09.

2. Bekecs településen az egészséges
ivóvíz ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósítása pályázat. Fõ
céljai a pályázatnak: arzénmentesítés a
bekecsi vízmû gépházban. A pályázat
100%-ban támogatott, a program megvalósulásához saját erõ nem szükséges.
A támogatás összege 3.200.000 Ft. A pályázat 2013.01.28-án valósult meg.
3. „A bekecsi ÁMK II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Általános Iskola könyvtárának öszszehangolt infrastruktúra fejlesztése”
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0097 pályázat. Fõ
céljai a pályázatnak: eszközbeszerzés az
iskola részére: számítógépek, nyomtatók, stb. A pályázat 100%-ban támogatott, a program megvalósulásához saját

erõ nem szükséges. A támogatás összege
5.500.000 Ft. A pályázat 2013.02.05-én
valósult meg községünkben.
4. „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód programok Bekecs településen” TÁMOP-6.1.2-11/1-20121643 pályázat. Fõ céljai a pályázatnak:
különbözõ programok keretében, eszközbeszerzés az egészségre nevelõ életmód programhoz. A pályázat 100%-ban
támogatott, a program megvalósulásához saját erõ nem szükséges. A kért támogatás összege 9.996.832 Ft. A pályázat
befogadva és értékelésre bocsátva
2012.08.07-én.
5. Épületenergetikai korszerûsítés
Bekecs településen program. Fõ céljai a
pályázatnak: polgármesteri hivatal és

óvoda fûtéskorszerûsítése, homlokzatszigetelés, nyílászárók cseréje, stb. A pályázat megvalósulásához saját erõ
7.367.250 Ft szükséges. A kért támogatás
összege 41.747.749 Ft. A pályázat benyújtási ideje: 2013.02.13.
6. „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Bekecsen” ÉMOP-4.1.1/A-12 pályázat. Fõ céljai a pályázatnak: háziorvosi rendelõ kialakítása a Honvéd
u.124.sz.alatti épületben. A pályázat
100%-ban támogatott, a program megvalósulásához saját erõ nem szükséges.
A kért támogatás összege 46.120.632 Ft.
A pályázat befogadva és értékelésre bocsátva 2013.01.10-én.
Béki József
polgármester

Közigazgatási reform, átalakuló polgármesteri hivatalok
Járási Hivatalok kialakítása
Az önkormányzati rendszer megújítása, és a közigazgatási reform nagy változást jelentett a települések életében 2013.
január 1. napjától.
Elsõ lépésként kialakításra kerültek és
elkezdték mûködésüket a járási hivatalok. A Parlament 2012. június 25-én fogadta el a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatot.
A kormányzati szándék az államigazgatási szervezetrendszer egységes térségi
szintjének tiszta, átlátható feladat- és hatáskörrel rendelkezõ rendszerének kialakítása.
A járások kialakításának elsõ konkrét
lépése az említett törvényjavaslat elfogadása, amely a járási hivatalok kialakításával, szervezetével kapcsolatos alapvetõ szabályokat, valamint a törvényi szinten telepített feladat és hatásköröket rögzíti.
A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten
intézendõ átkerülõ államigazgatási feladatok ellátása, nem önkormányzati
szint. A járás az államigazgatás legkisebb területi egysége, a fõvárosi, megyei
kormányhivatal kirendeltségeként került kialakításra. A járási hivatalhoz került a jegyzõ hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek egy része.
A járási hivatalokhoz azon hatáskörök
kerültek át, amelyeknél nincs a helyi viszonyokhoz vagy önkormányzati szabályozáshoz kapcsolódó önkormányzati
mérlegelési jogkör, a döntés meghozatala országosan egységes, standardizálható folyamat alapján történik.
A járási hivatalok számos elsõfokú államigazgatási hatáskör címzettjei lettek,

ám a hatáskörök jó része a jegyzõknél is
marad, így tulajdonképpen a jegyzõ az
egyik általános hatáskörû, elsõfokú helyi államigazgatási szerv maradt. A hatáskörök áttelepítése a járási hivatalokhoz elsõsorban a körzet központi jegyzõket érintette, mivel innen kerültek át a
gyámhivatali, okmányirodai hatáskörök.
A járási hivatalokban a megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan, törzshivatal és szakigazgatási szervek kerültek
kialakításra.
A járási hivatalokban a következõ
szakigazgatási szervek mûködnek:

vatalok integrált ügyfélszolgálatai, azaz
a járási kormányablakok. A kormány
ablakok kialakításának határideje 2013.
december 31. A kormányablakok biztosítani fogják, hogy az állampolgárok az
államigazgatási ügyeiket a kormányablakok székhelyein elindíthassák és el is
intézhessék (a végsõ cél az egy ablakos
ügyintézés).
A járási hivatalhoz kerülõ feladatokat
kormányrendeletek szabályozzák, ezek
alapján a teljesség igénye nélkül, az
alábbi feladatok kerültek át, amelyek
eddig jegyzõi hatáskörben voltak:
-

-

a járási gyámhivatal
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal (nem minden járásban)
a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ szakigazgatási szerve
a járási földhivatal
a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége
a járási népegészségügyi intézet

Ezen felül a kormányrendelet más államigazgatási szervet is a járási hivatal
szakigazgatási szerveként határozhat
meg. A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként mûködik az okmányiroda az ország területére kiterjedõ
illetékességgel.
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja, továbbá a járásszékhelyek mellett - elsõsorban a jelenleg okmányirodát mûködtetõ településeken - kialakításra kerülnek a járási hi-

-

-

-

lakcímnyilvántartás, állampolgársággal kapcsolatos feladatok
szabálysértés
szociális feladatokból: idõskorúak járadéka, alanyi jogú ápolási díj, alanyi
jogú közgyógyellátás, hadigondozási ügyek
gyámhatósági feladatokból: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás
felfüggesztése, családi pótlék természetbeni formában törtnõ nyújtása
közoktatással kapcsolatos jegyzõi
feladatok
közmûves ivóvízbekötéssel, szennyvízbekötéssel kapcsolatos feladatok.
Szerencsi járás székhelye: Szerencs

A járási hivatal ügysegédje hétfõi napon a bekecsi polgármesteri hivatal
épületében fogadja az ügyfeleket reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig.
Bodnár Jánosné
jegyzõ

Tájékoztató a „Start-munka program” elindulásáról,
a program során megvalósítandó tevékenységekrõl
Bõvült azoknak a településeknek a köre, amelyek pályázhatnak a teljes állami
finanszírozással futó Start-munka mintaprogramokra. Településünk 2012.08.24én nyújtotta be pályázatait a Start-munka program három elemére: közutak
rendbetétele, javítása, belvízelvezetõ
rendszerek karbantartása, téli átmeneti
és egyéb értékteremtõ.
A három program közül a téli átmeneti és egyéb értékteremtõ március 1-én, a
másik két program március 11-én indult,
és december 31-ig tart.
1. közutak rendbetétele, javítása
A megvalósítani kívánt program tartalma:
A település belterületén kiépített aszfaltos utak kátyúzása (rongálódott rész
kivágása, mart aszfalt behengerlése vibrációs hengerrel, döngölés), elsõsorban
Igazság, Hegyalja, Szerencsi, Aradi utcák. Megsüllyedt útpadkák javítása. Jár-

dák felújítása helyszínen kevert betonból, elsõsorban Honvéd és Sportpálya
utcák, az Igazság utcán a római katolikus templomhoz vezetõ járda-lépcsõ.
Térburkoló elemek gyártása (helyszínen
kevert betonból, elsõsorban téli idõszakban). Térkövekbõl járdák építése (Szabadság utca, Marx Károly utcától a
legyesbényei településhatárig).
A program költségvetésének szakmai indoklása:
A fenti tevékenységek megvalósítására 9,5 hónap idõtartamra és 19 fõ foglalkoztatására van szükség, melyek közül
13 fõ segédmunkás, 3 fõ szakmunkás, 2
fõ vezetõ, illetve a település valamennyi
projektjét figyelembe véve, 1 fõ adminisztratív dolgozó. A kátyúzáshoz mart
aszfaltot és emulziót kívánunk felhasználni, ennek bedolgozása és az útpadkák javítása saját hengerrel történik.

2. belvízelvezetõ rendszerek karbantartása
A megvalósítani kívánt program tartalma:

rolók elkészítése, tereprendezési, bontási munkálatok elvégzése) a Bekecs, Honvéd u. 124. sz. alatti ingatlanon, a Mûvelõdési Ház mögötti volt strand területén.

A település teljes
belterületén kiépített
csapadék- és belvízelvezetõ árkok folyamatos karbantartása,
sár-,
szemétés
gyommentesítése, a
befogadó árkok tisztítása, nád- és gyommentesítése, a benõtt
bozótok, fák eltávolítása.
A program költségvetésének szakmai indoklása:
A program megvalósításához - mivel a
tisztítandó
árkok
hossza kb. 30 km - 9,5
hónapra és 8 fõ alkalmazására van szükség, akikbõl 5 fõ segédmunkás, 2 fõ pedig szakképzett (kisgépkezelõ, benzinmotoros fûkasza kezelõ) illetve 1 fõ munkavezetõ. A fûkasza
kezelõket el kell látni
munka- és védõruhával, illetve a tevékenységhez kapcsolódó szerszámokkal.

A program költségvetésének szakmai indoklása
A program megvalósításához 10 hónapra és 7 fõre van szükség.
Szerettük volna elindítani a mezõgazdasági programot is, a Jókai utca melletti területet elõkészítettük. Konyhára való termékeket (burgonya, hagyma, fokhagyma, karalábé illetve savanyítás céljából uborka, káposzta, paradicsom,
paprika) kívántunk volna termeszteni. A
programhoz azonban hektáronként 2 fõ
után biztosítanák a dologi költségeket,
amely jelen esetben nem elég.
A három programra az engedélyezett
létszám felvétele megtörtént.

3. téli átmeneti és egyéb értékteremtõ
A megvalósítani kívánt program tartalma:
A település lakói által megtermelt és a
két konyhánkon felhasználandó termékek tárolására alkalmas 2 db pince felújítása Bekecs, Honvéd
u.125. szám alatt lévõ
ingatlanon. Helyi termelõi piac kialakításához
térburkoló
gyártása. Közösségi
tér létrehozása (kemence építése, kerítés
építése, infrastruktúra kiépítése, padok,
asztalok, hulladéktá-

Béki József
polgármester

Az utcanév megváltoztatása tárgyában utcagyûlés
keretében tartottak egyeztetést
2013. március 27-én 16:30-kor a Marx
Károly út. 25. szám elõtt utcagyûlés keretében tartottak egyeztetést. Az utca nevének megváltoztatására jogszabályi
kötelezttsége van az önkormányzatnak.
Nem csak Bekecsre vonatkozik ez a kötelezés, hanem az ország egész területén
belül lévõ önkormányzatokra is. Felül
kellett vizsgálni az utcaneveket és ha az
olyan személy nevét viseli, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét tartalmazza, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül
utal, akkor azt meg kell változtatni. Ennek legegyszerûbb módja az, ha maguk
az utcában élõk döntenek arról, hogy
milyen utcában szeretnének lakni.
Falussy Józsefné az Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy az Önkormányzat 7/2013. (III.11.)
számú, a Közterületek elnevezésérõl és a
házszámozás szabályairól szóló rendeletének 4. és 5. pontjai szerint az utca elnevezésénél figyelemmel kell lenni a település jellegére, történelmére, hagyományaira és földrajzi sajátosságaira. Az el-

nevezés lehetõleg utaljon a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozásaira. Közterületet személyrõl, tárgyról, állatról,
növényrõl, történelmi eseményrõl, földrajzi névrõl vagy fogalomról lehet elnevezni. A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthetõ, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelõ legyen.
Élõ személyrõl közterületet elnevezni
nem lehet. A személyrõl történõ elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és élete, munkássága valamely módon Bekecs
településhez kötõdik. Ennek megfelelõen a földrajzi fekvésre és a település
földrajzi és helyi sajátosságaira utaló neveket javasolt:
• Kozér alja utca - A Kozér dülõ nevû
szõlõterületre hord
• Zemplén utca - Hegyalja út a faluban, de a falu egésze Dél- Zemplénben van
• Birkés utca - a településrész régi neve, ahol a Marx Károly utca is található

Második fõ szempont az volt a javaslatok kiválasztásánál, hogy a már meglévõ utcanevek sorába illeszkedjék az új
közterület neve. A szomszédos utcák
'48-as hõsök neveit viselik: Petõfi, Kossuth, Táncsics.
Ennek megfelelõen a jelenlegi Marx
Károly út lehetett volna:
• Irinyi utca
• Vasvári utca
Harmadrészben pedig a Bekecshez
kötõdõ munkássága miatt arra méltó
személyrõl történõ elnevezés:
• Angyal László utca
Bekecs Község Önkormányzatának
Képviselõ- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben foglaltakra tekintettel a lakossági egyetértést követõen,
az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján
Bekecs, Marx Károly út nevét Birkés utca elnevezésre változtatta.
Többek véleménye is az volt, hogy ez
teljes mértékben Bekecshez kötõdõ, rövid, könnyen leírható és megjegyezhetõ
és sokan úgyis a mai napig a „birkésben” laknak.

Általános Iskolák állami fenntartása és mûködtetése
Mi változott meg és hogyan?
Állami fenntartásba kerültek január
1-jével az eddig önkormányzati köznevelési intézmények, amelyek ezzel
beolvadtak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba. Az iskolák feladatainak ellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon - ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévõ más
eszközöket és felszereléseket is - szintén a központ ingyenes használatába, illetve kezelésébe került. A 3000 lélekszám alatti települések önkormányzataitól a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ a szakmai irányítás mellett a
mûködtetéssel járó feladatokat és ezek
költségét is átvállalta. Bekecs község
2597 lélekszámú településén az iskola
fenntartása és mûködtetésének átvételét is érintette. Az állami irányítás, fenntartás alapvetõen szakmai irányítást jelent. Ebbe beletartozik a pedagógusok,
oktató-nevelõ munkát segítõk bérének,
járulékainak központi biztosítása, a tan-

eszköz-ellátás, a külsõ szakmai ellenõrzés biztosítása, szakmai továbbképzések koordinálása.
Az állami fenntartásba vételkor a
pedagógusoknak és a diákoknak nem
kellett érzékelniük a felsõbb szinteken
zajló változtatásokat. Az iskolaigazgatók, intézményvezetõk helyzetére
azonban ez nem teljes mértékben vonatkozott, hiszen bár kinevezésük
megmarad, hatáskörük némileg átalakult. A tervek szerint a jövõben lényegesen több idejük jut majd elsõdleges
feladatukra, a szakmai munka irányítására. A napi munkafolyamatokban, a
feladatkijelölésben nem lesz változás,
ezek továbbra is az igazgatók hatáskörébe tartoznak majd, ahogyan szintén
megmarad a tantestülettel szembeni
munkáltatói jogkörük, azonban azzal
a kivétellel, hogy a pedagógusok kinevezése és felmentése - bár az intézményvezetõk javaslata alapján szület-

nek majd a döntések - a KLIK-hez került át.
Az állami fenntartásba vétel folyományaként január 1-jétõl megszûnt az iskolák önálló gazdálkodási jogköre. Sok nagyobb településnél már régóta hasonló
módon, egy központi gazdálkodási
szerv intézte az iskolák vagy egyéb oktatási nevelési intézmények gazdasági életét. A Klebersberg Intézményfenntartó
Központ alapvetõen egy nagy költségvetési szerv, amelyen belül nem lehetnek
további kisebb költségvetési szervek.
Az állami fenntartásba vételt követõen, a köznevelési intézmények ún. tankerületekbe tartoznak. A tankerületek
kialakítása sokat vitatott kérdés volt, és
a szakmai érveket mérlegelve a kormány végül is a járásokhoz igazodva
építette fel az új rendszert.
Bodnár Jánosné
jegyzõ

TAVASZ AZ ÓVODÁBAN
Várják-e a tavaszt az óvodások?
Igen, nagyon várjuk. Lelkesen készülünk arra, hogy a tágas udvaron, napsütésben játszhassunk a szabadban. Várjuk
a gólyák, fecskék visszatérését, az elsõ
tavaszi nárciszokat. A csoportszoba ablakai már virágosak, hajtattunk, rügyeztettünk. Reggelente boldogan hallgatjuk
a madárcsicsergést.
Milyen tevékenységet, programokat
szerveztek az idei tavaszra?

Sok programon már túl is vagyunk,
néhány még megvalósításra vár. Az óvó
nénik a nagycsoportban nyílt napot tartottak, ahol az Igazgató néni és a leendõ
elsõs Tanító néni ismerkedett a gyerekekkel. A Tanító néni már többször is ellátogatott a nagycsoportosokhoz és õk is
voltak az iskolában nyílt napon. Ez a
nap örömteli, élménydús volt, a leendõ
elsõsök számára. Az iskolában a sokféle
változatos tevékenység: kézimunka, zene, számítógép kezelés, versenyek meg-

indították a gyerekek fantáziáját és nagyon motiválják õket az iskolakezdésre.
Áprilisban a beiratkozás izgalmain is
túlestek tanköteles óvodásaink.
Milyen események várják a gyermekeket az óvodai mindennapokban?
A rossz idõ miatt elmaradt a Kossuthházba tervezett monoki kirándulás, melyet a jó idõ beköszöntével pótolni szeretnénk. Tokaji jutalomkirándulást is tervezünk.
Készülünk a szerencsi könyvtárba, vár
látogatásra. Részt kívánunk venni a Kapitányság által szervezett rendõrségi
nyílt napon, a mádi óvoda néptánctalálkozóján. Emellett hagyományõrzõ
programunknak megfelelõen tervezzük
a jeles napok megtartását, megünneplését; a Föld napját, Májusfa állítást, az
Anyáknapi köszöntés méltó megünneplését, Pünkösdölést, a nagycsoportosok
ballagását.
A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából egész hetes rendezvénysorozattal
kedveskedünk óvodásainknak. A Lurkó-hét eseményeinek szervezése már folyamatban van.
Minden lehetõséget igyekszünk megragadni ahhoz, hogy óvodásainkat természetközeli, érzelem-gazdag élményekhez juttassuk.
Interjú Farkasné Tóth Emõke
óvodavezetõ helyettessel

ISKOLÁBA KÉSZÜLÜNK
Ebben a tanévben a bekecsi Lurkó-ház
Napköziotthonos Óvoda Csicsergõ csoportjába 23 nagycsoportos gyermek járt.
A mindennapokban játékos tevékenységekkel, az évkör adta lehetõségek, ünnepek, hagyományok õrzésével, természetközeli szemlélettel azokat a kompetenciákat erõsítettük, amelyek az iskolai élet megkezdéséhez elengedhetetlenek.
Ezek a kompetenciák a következõk:
•
•
•
•
•
•
•
•

szociális érettség,
önállóság,
alkalmazkodó képesség,
együttmûködés,
állóképesség-terhelhetõség,
életkornak megfelelõ kommunikáció,
beszédkészség-beszédértés,
kialakult feladattudat,

•
•

érdeklõdés, nyitottság,
aktivitás.

Ezeket a képességeket a játéktevékenységek és a népi gyermekjátékok
közvetítésével értük el, melyek sokrétûek, rugalmasak, komplex módon fejlesztették az egész gyermeki személyiséget.
Fokozták a gyermekek aktivitását, hiszen a gyermekcsoportban, közösségben
egymást megismerve, elfogadva tevékenykedhettek, segítve a rugalmas gondolkodást, az önálló alkotóképességet.
A napi játéktevékenységük által kialakult idõérzékük, térbeli tájékozódásuk,
javult testi biztonságuk. Igyekeztünk ellensúlyozni a tömegkommunikációs
eszközök okozta passzivitást, segítettük
a gyermekeket abban, hogy a csoportban megtalálják a helyüket, társaikat, ne
legyen passzív, magányos egyetlen gyermek sem.

Mindezek elérésében az aktív elfogadó, támogató szülõi testületnek, családi
háttérnek is nagy szerepe volt.
A gyermekek eredményeit sok-sok
éves pedagógiai tapasztalatunkkal, empatikus-szeretõ, megengedõ nevelési
módszereinkkel értük el. A nyugodt,
együttmûködõ légkör, a konkrét célok
közös megfogalmazása, tudatos tervezése, a rugalmasság, kettõnk azonos pedagógiai szemlélete hozta meg ezt az eredményt.
A csoporttal eltöltött évek kellemes
emlékekkel, jó érzéssel töltenek el bennünket.
Az iskolában jó tanulást, sikereket kívánunk minden kis Csicsergõnknek.

Eperjesiné Pócsi Erzsébet
Jantekné György Gabriella

Az ünnep története
Május elsõ vasárnapja ebben az évben május 5-e, az anyukák ünnepe.
Gyerekkorunkból tudjuk, hogy anyu
mindig a saját készítésû ajándéknak
örül a legjobban.
Köszöntsük együtt azt, aki a legfontosabb a szívünkben: az édesanyánkat!
Az anyák megünneplésének története
az ókori Görögországba nyúlik vissza.
Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele
együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során késõbb is voltak olyan
ünnepek, amikor az anyákat is megköszöntötték.
Angliában az 1600-as években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep

vallási színezetet is kapott. Akkoriban a
húsvétot követõ negyedik vasárnapon,
az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze
dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak,
hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás elõtt
külön erre a napra elkészítették az
anyák sütijét, az édesanyák számára.
Az Egyesült Államokban elõször 1872ben ünnepelték meg Bostonban az
anyák napját, Julia Ward Howe segítségével. 1907-ben a philadelphiai Anna
M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tûzte
ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg idõt és energiát szánt arra, hogy az
ünnepet elõbb állami, majd nemzetközi

Kedves Bekecsi
Lakosok!
Az önkormányzat szándékában áll
hagyományokat teremteni községünkben. Szeretnénk megvalósítani különbözõ rendezvényeket, melyek alkalmával jobban megismerhetnék egymást a
lakosok. Terveink közt szerepel - igény
esetén - helyi kutya-macska szépségverseny, gyermeknapi rendezvény fõzõversennyel egybekötve.
Ezért is szeretnénk arra kérni a lakosságot, hogy mondják el véleményüket.
Vannak-e állataik (kutyák, macskák),
akiket szeretnének bemutatni? Van-e

igény bekecsen helyi kutya-macska
szépségversenyre, fõzõversenyre, esetleg milyen rendezvényeket szeretnének
községünkben?
Ötleteiket, észrevételeiket szívesen
fogadjuk a honlapon illetve a Polgármesteri Hivatalban Váradi Anett Eszter
ügyintézõnél.
Elérhetõségek:
Mobil: 06 70 953 68 37
Email cím: anetteszter@freemail.hu

Lakossági Felhívás!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
2013. évi kötelezõ eboltás úgynevezett
„összevezetéses” formában, chipezéssel
egybekötött napjai a következõképpen
alakulnak:
2013. április 30., május 2., 3., 7., 8., és
10-én, mindennap 9:00 - órától 12:00 ig
Az akció helye: tornacsarnok mögötti garázs.
Az oltás gördülékeny lebonyolításához az ebtartó gazdák együttmûködése
szükséges, ezért kérjük, hogy a 2013.
április. 23-a után kézbesítésre kerülõ

ismertségûvé tegye. Jarvis a célját 1914ben érte el, amikor Woodrow Wilson
amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította.
Magyarországon 1925-ben a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsõ
ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva.
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.

Forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anyá
k_napja

Közterületek kaszálása
A szokásokhoz híven április végén
elkezdtük a közterületek kaszálását, a
sportpályán és a temetõben a fûnyírást.
A kaszálás a kiépített árkok környezetére vonatkozik, ezért kérem Önöket,
hogy saját ingatlana elõtt errõl mindenki saját maga gondoskodjon. Kérem továbbá, hogy a levágott gyomot senki ne
söpörje bele az árokba, mert nagyobb
esõ esetén az dugulást okozhat az átereszekben. A temetõben a sírok között
csak abban az estben fogunk kaszálni,
ha az adott sírnak nincs tulajdonosa,
nincs megváltva és nincs aki gondozza.
Sajnos az elmúlt években a sírok közötti kaszálással kapcsolatban több negatív visszajelzést kaptunk, ezért nem kívánjuk a korábbi gyakorlatot folytatni.

E B O LT Á S

névre szóló értesítõ alapján jelenjenek
meg az oltás helyszínén. Az eb tartói
feltétlenül hozzák magukkal az eb oltási könyvét és a regisztrációs adatlapot.
Regisztrációs adatlapot lehet még
kérni a polgármesteri hivatalban személyesen, vagy a 47/368-857-es telefonszám 11-es mellékén Pipicz Sándorné
ügyintézõnél, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara honlapjáról is letölthetõ az
alábbi linken.
http://www.maok.hu/letoltesek_2
A település ebtartóinak 95 %-a eleget tett az eboltáson való részvételi

felhívásnak.
Köszönjük!

Foltvarázs Kör mûvei
megtekinthetõk Szerencsen
az Ágnes Lakástextil üzlet
kirakatában
2009-es megalakulásuk óta a bekecsi Foltvarázs Kör alkotásait Lengyel Istvánné Ancika vezetésével már számos kiállításon megtekinthették az érdeklõdõk. A kör más csoportok által
szervezett rendezvényeken is részt vett, ahol a látottakat tovább fejlesztették, ezáltal is bõvítve tudásukat, kreativitásukat. Repertoárjuk valóbban gazdag, hiszen a gyerekjátékoktól,
a dísztárgyaktól, a falvédõktõl a különféle takarókig színesítik

Szépkorúak Klubja
2005-ben alakult a Szépkorúak Klubja Hubainé Trembinszki
Katalin vezetésével. Hetente egy alkalommal keddi napokon
tartanak találkozót a bekecsi nyugdíjasok 17:00-tól 19:00-ig a
Gyermekrendelõ melletti helyiségben. Megalakulásuk óta 14
fõre csökkent a létszámuk.
Jelenlegi tagjai a klubnak: Gáspárné Bodnár Vali, Béki Józsefné
Ilonka, Lengyel Istvánné Ancika, Tvergyák Józsefné Klári, Mészáros Lászlóné Ila, Gombos Gyuláné Margit, Kiss Miklósné
Erzsi, Bóta Sándorné Erzsi, Cellár József, Encsi Istvánné Erzsi,
Durda Istvánné Mariska, Földi Lászlóné Etelka, Molnár
Istvánné Piroska, Bodnár Lajosné Judka.

kézimunkájukat. Szerencsen az Ágnes Lakástextil üzlet kirakatában megtekinthetõk legújabb alkotásaik. Ezúton is köszönetet mondva Porkolábné Pálfalusi Szilviának a mûvek megtekinthetõségéért.

Sajnos hosszas betegség után elhunyt Hubainé Trembinszki
Katalin megalapító, akit a tagok emlékét õrizve örökre szívükbe
zárják. A betegség ideje alatt már átvette vezetõ helyét Gáspárné
Bodnár Vali, aki jelenleg is aktívan irányítja a klub életét.
Részt vesznek kirándulásokon, névnapokat, születésnapokat ünnepelnek, rendezvényeken szerepelnek. Egyik kiemelkedõ elõadásuk például az iskola 100 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen kabaré jelenetet adtak elõ. Az
összejövetelek alkalmával megvitatják egymás örömét-bánatát és segítséget nyújtanak a felmerülõ problémák megoldásában. A tagok szeretettel fogadják azokat a bekecsi nyugdíjasokat, akik szeretnének csatlakozni a klub életéhez.

Váradi Anett Eszter
szervezõ

Váradi Anett Eszter
szervezõ

Szeretettorta anyunak
Hozzávalók:
Kevert tészta:
u
175 g lágyvaj vagy margarin
u
175 g cukor
u
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
u
1 csipet só
u
1 narancs reszelt héja
u
3 tojás (közepes méretû)
u
300 g búzaliszt
u
2 csapott teáskanál Dr. Oetker Sütõpor
u
100 ml tej
Máz:
u
2,5 tasak Dr. Oetker Vaníliaízû porcukor
u
4-5 evõkanál narancslé

Ezenkívül:
Csokoládédrazsé
u
Gumimaci
u

Elkészítés:
A lágyvajat vagy margarint egy keverõedényben konyhai robotgéppel habosra keverjük.
Fokozatosan hozzáadjuk a cukrot, a vanillincukrot, a sót és a narancshéjat. Mindegyik tojást kb. fél percig keverjük hozzá. A lisztben
elvegyítjük a sütõport, és a tejjel felváltva két
részletben a masszához szitáljuk.
A tésztát egy szív alakú tortaformába (24 cm átmérõjû, kivajazott) öntjük, és elegyengetjük.
Alsó és felsõ sütés: kb. 180 0C (elõmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 0C (elõmelegítve)

Impresszum:

Gáz: 2-3. fokozat (elõmelegítve)
Sütési idõ: kb. 60 perc
Sütés után a tésztát 10 percig a formában állni
hagyjuk, majd egy sütõrácsra borítjuk, és
hagyjuk kihûlni.
A mázhoz a porcukrot és a narancslevet csomómentesen elkeverjük, és egyenletesen a süteményre kenjük. Ízlés szerint csokoládédrazséval és gumimacikkal díszítjük.
Jó étvágyat!
Forrás:http://hu.wikipedia.org/wiki/Anyák_napja
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