Tisztelt bekecsi Lakosok!
Önkormányzatunk 2012 év nyarán pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv
Észak-Magyarországi Operatív Program
támogatási rendszeréhez "Orvosi rendelõ
felújítása Bekecsen" címmel. A pályázatot
az ÉMOP Irányító Hatóságának vezetõje
45.770.258.-Ft összegû támogatásra érdemesnek találta, melyrõl június 3-án kaptuk
meg az értesítést. A háziorvosi rendelõ kialakítására a Honvéd u.124.sz.alatti ingatlanon (a gyermek- és fogorvosi rendelõk
mellett) kerül majd sor a meglévõ épület-

rész átalakításával, illetve bõvítésével. A
három rendelõ így egy egészségügyi centrumot fog képezni, és az önkormányzat
saját tulajdona lesz. A támogatás a teljes
költség 100%-a, saját forrás a megvalósításhoz nem szükséges. A teljes összeg magában foglalja a tervezést, a közbeszerzést,
a projektmenedzsmentet, a mûszaki ellenõrzést, a nyilvánosság biztosítását, eszközbeszerzést, építést és energiatanúsítvány
elkészítését. Az építés várhatóan augusztus - szeptember hónapban kezdõdik, me-

lyet még ebben az évben be is kívánunk fejezni. A projekt teljes befejezése 2014 január - február hónapra várható. Modern,
minden igényt kielégítõ rendelõ létrehozására törekszünk, amely hosszú távon megoldja a háziorvosi ellátás elhelyezését. Természetesen az építményt jelenleg használó Nyugdíjas Klub és Foltvarázs Kör részére új, megfelelõ közösségi teret fogunk biztosítani.
Béki József
polgármester

Tájékoztató az élelmiszersegélyrõl
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettõl Európai Uniós élelmiszersegélyt
kapott az önkormányzat, mely - elõzetes
értesítés alapján - négy egymást követõ
munkanapon, június 6., 7., 10. és 11-én
került kiosztásra a település létminimum közelében élõ családjai és kisnyugdíjasai részére.
A segélyszállítmány tartalmazott 900
kg lisztet, 1680 kg orsó tésztát, 960 kg kristálycukrot, 224 kg pirított kenyérlapot.
Sajnos, ez az adomány mennyiségét tekintve jóval kevesebb volt, mint a korábbi.

Idõsellátás
Bekecsen
Községünkben 2007. augusztusától
mûködik házi segítségnyújtó szolgáltatás,
melynek keretében biztosítjuk az alapvetõ
gondozási, ápolási feladatok elvégzését.
Egyre több olyan háztartás van,
amelyben idõs személyek élnek. Az idõs
emberek, ameddig csak el tudják látni
magukat, megpróbálnak önállóan élni.
Az, hogy az idõsek hogyan élik meg az
idõ múlását, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektõl
illetve az idõsekkel szemben nyújtott
társadalmi magatartástól.

A segélyszervezet a minimálisan kiosztható mennyiséget családonként,
mindkét esetben, 5-5 kg-ban határozta
meg. A kiosztási lapon fel kellett tüntetni a rászoruló nevét, címét, illetve a rászorultsági kategóriát (1. létminimum közelében élõ család, illetve egyedülálló, 2.
kisnyugdíjas), illetve azon személyek,
családtagok nevét, akik ugyan nem átvevõk, de az élelmiszersegélybõl részesülhetnek. A kiosztás tényét az átvevõnek
aláírásával kellett igazolnia.
Az élelmiszersegély a rászoruló csalá-

dok, illetve személyek között lett kiosztva, a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásának figyelembe vételével, rászorultságtól (anyagi helyzet, jövedelmi viszonyok) függõen.
Sajnos, nem állt módunkban a település minden családjának, illetve lakosának juttatni az adományból, a cél a rászoruló családok támogatása volt.
Összesen 483 családnak, ill. egyedülállónak tudtunk tartós élelmiszert adni.
Körömi Jánosné
családgondozó

Településünkön is egyre több idõs emberrel találkozunk, akik saját otthonukban próbálják ellátni napi teendõiket, kisebb-nagyobb sikerrel.
A házi segítségnyújtást jelenleg 45 idõs
személy veszi igénybe, akik fõként a személyi higiéné biztosításában, bevásárlásban, gyógyszerek beszerzésében, szûkebb környezetük rendbentartásában, hivatalos ügyek intézésében, valamint lelki
támasz nyújtásában kérnek segítséget.
A felelõsségteljes feladatokat 5 fõ gondozónõ látja el. Bekecs Község Önkormányzata lehetõséget ad a Posta mellett
lévõ helyiségben a szépkorúak összejövetelére. Ahol problémáikat, örömüketbánatukat egyaránt megoszthatják egymással.
Itt lehetõségük van az ebéd elfogyasztására, társas kapcsolataik kiépítésére és
közös imádkozásokon való részvételre.
Bekecsen 16 db jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás is mûködik. Ez a szol-

gáltatás a saját otthonukban élõ egészségi állapotuk- és szociális helyzetük miatt
rászoruló idõs személyek részére, a felmerülõ krízishelyzetek elhárítására kialakult községünkben is jól mûködõ
rendszer.
A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások iránti igény megnõtt.
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes
és térítésmentes.
A szociális étkeztetés területén Bekecs
Község Önkormányzata napi egyszeri
meleg étkeztetésben részesíti azt a szociálisan rászorult személyt, aki kora vagy
egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt önmaga számára más módon
nem képes étkeztetését biztosítani. Az
ellátás igénybevételének feltételeit a hatályos jogszabályok rögzítik.
Szociális étkeztetésben községünkben
35 fõ részesül, ebbõl 10 fõ elvitellel 25 fõ
pedig kiszállítással kéri az ebédet.

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet
Elhívja õket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, amit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”
/Óbecsei István/

Hegedûsné Palcsó Brigitta
Idõsellátás vezetõje

Szabó Roland görög katolikus paróchus településünkön
Szabó Roland görög katolikus
paróchus vagyok, 1980. augusztus 1-jén
születtem Debrecenben. Középiskolai
tanulmányaimat a Hajdúdorogi Görög
Katolikus Gimnáziumban végeztem
(1994 - 1988), felsõfokú tanulmányaimat
pedig a nyíregyházi Szent Atanáz Hittudományi Fõiskolán (1998 - 2005).

Bekecsre két évvel ezelõtt helyezett
ide a Püspök Atya - Orosz Atanáz püspök atya, aki 2011 óta a Miskolci Apostoli Exarchátus exarchája - pontosabban
2011. augusztus elejétõl végzem görög
katolikus paróchusi feladataimat.
Jövõbeli tervek között szerepel az
Egyházközség erõsítése, illetve vannak
anyagi feladataink is, például felújítások, javítások, beruházások. Terveink
között szerepel a templomtorony belsejének javítása, lépcsõk és a deszkázat
cseréje az egyes szinteken, valamint a
templom külsõ festése. Mindenképpen
egyik legfontosabb feladatunk az Egyházközség az emberi összetartozás erõ-

sítése. Tulajdonképpen ez azt jelenti,
hogy nemcsak jogilag legyünk egy közösség, hanem aki Bekecs községben görög katolikus vallású, az valamilyen
úton- módon megtalálja a kapcsolatot az
Egyházközséggel. Az Egyházközség teljes mértékben nyitott mindenki felé.
Nemcsak azok felé, akik rendszeresen
járnak a templomi közösségbe, vagy alkalmanként, hanem azok felé is, akiket
egyáltalán nem ismerünk, de õket is az
Egyházközséghez tartozónak tartjuk. Ez
egyfajta missziós feladatot is jelent mind
számomra, mind az Egyházközség hívei
számára. Hiszen nemcsak a pap feladata, hogy az Egyházközséget összetartsa,
hanem azoknak a keresztény híveknek
is, akik az Egyházközségben élnek.
Az Egyházközség nem olyan régen
vett részt egy egyházközségi családi napon, vagy inkább kirándulás jellegûnek
is mondhatjuk ezt a napot. Ekkor a Cserehát nagyon szép tájait nézhettük meg.
A kirándulásra nagyrészt bekecsi lakosok jöttek, egészen a pici gyermekektõl,
az óvodáskorúaktól a felnõttekig, idõsekig mindenki képviselve volt. Nagy
öröm volt számunkra - az Egyházközségnek, nekem, mint görög katolikus
paróchusnak, az idõseknek, és a fiatal
korosztálynak is - hogy ilyen sokan részt
vettek ezen a napon, hiszen Jézus Krisztusban mindannyian egy közösség vagyunk.
A jövõbeli terveket illetõen két dolgot
fontos kiemelni, az egyik a már hagyományosnak is mondható zarándoklat. A
görög katolikusoknál szokás, hogy

évente egyszer minden Egyházközség
szervez zarándoklatot Máriapócsra. Magyarországon Máriapócs a görög katolikusoknak a közismert zarándokhelye,
búcsújáróhelye, ahová nemcsak görög
katolikusok járnak. Máriapócson az Istenszülõ Szûzanya kegyképe, csodatevõ
ikonja látható és ez a hely mindig is az
Egyházmegye lelke volt, bár nem a hivatalos központja, de mégis a lelki központnak mondható.
Nyár vége felé, augusztusban Felvidéki kirándulás van betervezve, ha a Jó Isten megsegít bennünket, ahol õsi fatemplomokat keresnénk fel. Ez a kirándulás az Egyházmegyétõl jövõ pályázati
lehetõség keretében valósulna meg.
Községünkben szeptembertõl- júniusig az óvodában illetve az iskolában van
hitoktatás minden héten. Gyakorlatilag
az iskolai hitoktatás a parókián valósul
meg, ahol sokkal kötetlenebb illetve családiasabb az oktatás. Ebben az óvodai
tanévben 15 óvodás vett részt óvodai
hitoktatásban, melynek nagyon örül az
Egyházközség, hiszen két csoportban
történt a hitoktatás. Ez nagyon szép
szám, már csak azért is, mert Bekecs
községben mi görög katolikusok vagyunk a legkevesebben.
A templomban és a közösségben is
úgy vesszük észre, hál' Istennek, hogy
összetartó a közösség, annak ellenére,
hogy kevesebben vagyunk.
Még nagyon sok feladat illetve fejleszteni való van, ami nem is csak rajtuk múlik,
hanem a Jó Isten kegyelmén. Amíg egyetlen egy testvérünk is az Egyházközség
életén kívül van, addig nem lehet nyu-

godt senki, sem az Egyház, sem a hívõ közösség, mert addig van bõven tennivaló.
Amit mindenképpen üzenni szeretnék
a község lakosainak és minden keresztény embernek, hogy aki Krisztushoz
tartozónak vallja magát, mindnyájan
igyekezzünk az Úr Jézus Krisztus tanításai szerint élni, mert rajta kívül nincsen
igazság, nincsen boldogság és nincsen
örök élet az ember számára. Ki reformátusként, ki római katolikusként éli meg

ezt a hitét, ki pedig a mi õsi, görög hagyományunk, liturgiánk, és ünnepeink
szerint, a legfontosabb dolog, hogy Jézus Krisztust kell követni. A keresztény
ember hitének azonban úgy van értelme,
hogy az Egyházban éli meg a hitét, ezért
nagyon fontos a Görög Katolikus Egyházban a rendszeres templomba járás.
Vasárnaponként, amikor a templomban
imádkozunk, akkor tulajdonképpen Isten kegyelmébõl belépünk az Isten Országába, olyan más, magasabb állapotba

tudunk átlépni, amit nem pótolhat az
otthoni imádság, vagy a belsõ hit, bár ez
is nagyon fontos. A templomban Jézus
testét és vérét mutatjuk be áldozatul és
abból részesülünk a szent áldozáskor,
ami a halhatatlanság étele és itala. Tulajdonképpen ez mindennek a középpontja, ez a legnagyobb ajándék Istentõl.
Minden innen indul ki és ide tér vissza.
Szabó Roland
görög katolikus paróchus

Búcsúzunk jókedvvel
2013. június 7-én délután virágdíszbe
öltözött az iskola aulája.
A Csicsergõ csoport ballagási ünnepére sok vendég, szülõ, nagyszülõ, testvér
érkezett.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Béki József polgármester úr, Volczné Simka
Marianna iskolaigazgató és Takácsné
Laczkó Katalin tanító néni. Sóváriné Kiss
Erika óvodavezetõ ünnepi beszédében
megköszönte a családok támogató együttmûködését a gyermekek nevelésében.
Kiemelte; a napi kapcsolattartás, a kölcsönös tájékoztatás, a gyermekek egyéni
szükségleteinek figyelembe vétele nagy
hangsúlyt kap óvodánk nevelési célkitûzéseinek megvalósításában.

biztonsággal
juttatta el a
gyermekeket
az iskolakezdés szintjére.
Ezután a kivetítõn
figyelhették a
vendégek a
ballagó gyermekek
kicsiny, gyermekkori és
m o s t a n i
fényképeit,
ami derûvel
és
egyben

A nyugodt, családias légkör, a szeretõmegengedõ, támogató nevelõi attitûd

meghatódottsággal is eltöltötte a családtagokat.
Az Erdõjáró
játék „Meseországba” vezette a jelenlévõket, ahol is Furulyás Palkó
igazságkeresõ
történetében
gyönyörködhettek sok dallal és tánccal
fûszerezve.
A mesét követõen pillanatképeket idéztünk fel az
óvodai élet sokszínû tevékenységeirõl,

majd a ballagók örömtánca következett,
amit lelkesen és jókedvvel adtak elõ a
gyerekek.
Versekkel, dalokkal emlékeztek a szép
óvodai napokra, búcsúztak az óvónéniktõl, óvodai dolgozóktól, kispajtásaiktól.
Megható színfoltja volt a mûsornak a
rózsaszalagos séta, amikor a ballagók tarisznyával, virágokkal, egy-egy óvodai
dolgozóval kézen fogva kisétáltak az
óvodai életbõl az iskola világába.
A színvonalas szereplés után az
óvónéniktõl oklevelet vehettek át a gyerekek, majd finom uzsonnát kaptak,
amit a szakács nénik erre az alkalomra
készítettek. Feledhetetlen délután volt
felnõtt-gyerek számára egyaránt.
Jantekné György Gabriella
óvodapedagógus

Godó Gábor református tiszteletes úr községünkben
Godó Gábor vagyok, születtem Miskolcon, 1968. július 7.-én. Édesapám esztergályos, édes-anyám statisztikus volt a
DIGÉP, és az LKM gyárakban. Testvérem nincs, öcsém 3 évesen meghalt. 13
évesen kerültem el a Diósgyõr-Vasgyári
gyülekezetbe a konfirmálás miatt. Lelkipásztorom Ruszkay Gyula nagytiszteletû úr tartotta a felkészítést, de lelki ne-

velõnk inkább Varga Béla gondnok úr
volt. Ha jól belegondolok, az õ szeretete
volt az elsõ indításom igazából az egyház, Isten felé.
Középiskolámat a 3. számú Építõipari
Szakközépiskolában végeztem, térképész-földmérõ szakon. Érettségi után jelentkeztem és nyertem felvételt a Teológiára, Debrecenbe, majd azon a nyáron a

hadsereg tartott számot rám, így 1987-be
kezdõdött a tanulás elsõ éve. 1990-ben,
alapvizsga elõtt harmadévesen, jött egy
felkérés, hogy a nyáron szolgáljak egy
abaúji körzet-ben, pár hetet a SzemereLitka, Fúlókércs, Szala-, Szend községekben. Tulajdonképpen, azóta szolgálok rendszeresen. Az 5. évemben ismét
helyettesítettem ezekben a gyülekeze-

tekben. Az egyik vasárnapi szolgálatom
ideje alatt, miközben én az „Áldásról”
szolgáltam, Édesapám meghalt.
Tanulmányaim alatt érdeklõdéssel
foglalkoztam a prédikáció-történettel, a
vallástörténettel, a lelki-gondozással, de
leginkább a teremtés hit és a mai világ
kérdéseivel, az ökológiával.
Káp-láni és papi dolgozataimat is e témakörökbõl írtam.
1993-ban kerültünk feleségemmel Godóné Tóth Enikõvel jelenlegi szolgálati helyünkre.
Feleségem a golop-monoki,
én a tállyai gyülekezet lelkészei
lettünk. Két gyermekünk van:
Gábor 17, Zsófia Petra 14 éves.
Hogyan is kerültünk a református
gyülekezethez?
2008-ban helyettesítettünk a
legyesbénye-bekecsi gyülekezetekben, én zömmel az igeszolgálatokat, a feleségem a
hittanórákat tartotta. A pár
hetesre tervezett helyettesítés
9 hónapig tartott. Valamilyen
emléket hagyhattunk, mert
amikor a lelkipásztor 2011ben elment a községekbõl, minket kértek
fel a gyülekezetek ismét a szolgálatokra.
2012 januárjától már csak itt, Bekecsen
végezzük a "felkért helyettesítés" lelkészi szolgálatát. Jelenleg tehát 4 gyülekezetben szolgálunk. Plusz, 2012 augusztusában felkérést kaptam a sá-rospataki
Vay Miklós Szakképzõ és Szakközép iskolába hittan-tanári állásra.
Mivel nem helyben lakunk, és több féle elfoglaltságunk is van, annyira még a
településen sem ismernek bennünket.
Így tehát még mindig az ismerkedés
szintjén vagyunk a gyülekezetünk és a
község tagjaival. Terveink, örömeink
azonban vannak. Örömünk, hogy nem
fogyunk látványosan. Örülünk a bizalomnak, hogy reánk bízzák a szülõk a
gyermekeiket, az ifjakat az intézményi
és a gyülekezeti alkalmakra. Örülünk,
hogy a gyülekezet aktív, dolgaira odafigyelõ, azokat rendben- és karbantartó,
egymásra is figyelõ, nyitott közösség.
Anyagi és lelki érte-lemben egyaránt.
Nagyon nagy segítség a presbitérium, és

annak elnöke, Tamás Imre gondnok úr.
Valóban támaszok õk nekünk és a gyülekezetünknek is.
Voltak és vannak folyamatosan terveink. Szeretnénk a gyülekezeti házat felújítani, kissé vizes az épület, de nem találtunk olyan pályázatot, vállalkozót, ami-

aki ebben segíthetett volna. A gyülekezeti ifjainkkal évek óta járunk úgynevezett
„vándortáborba”, hittanos, vagy hitmélyítõ alkalmakra, ahol játékosabb, kötetlenebb módon barátkozhatnak Isten és hitismerettel, éne-kekkel, imádságokkal. És
persze játszunk is. Van egy hobbynk,
íjászkodik a családom, ezt az ismeretet is
gyakoroljuk ezeken az alkalmakon.
Egyébként ez a sport segít a koncentrálásban, az önfegyelemben egyaránt. Ez a tábor most nem biztos, hogy meg tud valósulni, anyagi okok miatt, de talán majd
augusztus vége felé egy-két napos hitmélyítésre remélem lesz módunk.
A gyülekezet tagjainak is szeretnénk
tervezni kirándulásokat, elõadásokat, sõt,
alakulóban van az énekkar is, az igei alkalmakon túl. Ehhez azonban valóban jó
lenne többször találkoznunk egymással.
Tudom, hogy mindenkinek megvan a napi-heti elfoglaltsága, hogy nagyon jó
megpihenni az otthon csendjében, meg
sok a betegség-gyengeség, de azt is tudom, hogy egy-egy templomi alkalom

megerõsíthet! Sokszor tapasztaljuk, hogy
jó együtt lennünk a kicsiny, de barátságos
templomunkban, jó látni, hogy azok a
testvérek, akik jönnek a maguk félelmeibõl, fáradtságából vagy szomorúságából,
mégis megállnak, nem rohannak rögtön
haza, hanem beszélgetünk az istentisztelet után is az Igérõl, élményekrõl, és így is erõsíthetjük egymást. Szeretettel hívogatunk
hát mindenkit alkalmunkra,
ami nem változott: vasárnap
11 óra.
Polgármester úr egyszer
meghívott minket, egyházi
személyeket, hogy mit végeztünk, mik a terveink a községgel kapcsolatban.
Én egy bibliai idézetet, Igét
mondtam, ami ez volt: „Munkálkodjatok (fáradozzatok)
annak a városnak (községnek)
a békességén (jólétén), amelyre fogságra vitettelek benneteket, imád-kozzatok érte az
Úrhoz, mert annak békességétõl függ a ti békességetek is.”
Jeremiás 29,7.
Azt hiszem, hogy ebben
benne lenne az is, amit mi szeretnénk és
tudunk tenni e település la-kosságáért.
Amivel kell szolgálni, vinni jó hírét, és
békességet munkálni.
Tavaly volt egy ökumenikus alkalom,
elhangzott, miért is fontosak, jók ezek az
alkalmak. Elmondtam, hogy nincs református nyomorúság, nincs katolikus
erõtlenség, nincs világi gyász vagy szomorúság, csak nyomorúság, gyász, félelem, szomorúság van. És arra hívott
minket mindannyiunkat, papokat, lelkészeket, Istent keresõket Urunk, hogy a
csak Tõle jövõ, csak Általa nyerhetõ vigaszt, reménységet adjuk mindenki felé.
Áldja meg mindannyiunk Istene e
község lakóit, áldja munkáiban, pihenésében, áldja meg templomaikban és otthonaikban, bánataikban, örömeikben!
Ezt kívánom a magam és családom
nevében mindannyiunknak, és legyen
velünk Istentõl való kegyelem, vigasz,
erõ, Áldás és Békesség!
Godó Gábor
református tiszteletes úr

Búcsú az általános iskolától
Két osztály huszonhét tanulója búcsúzott június 15-én, szombaton délelõtt a
Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai
és Matematikai Általános Iskolától. Az
iskola virágokkal feldíszített aulája megtelt az ünnepségre váró szülõkkel, rokonokkal, barátokkal, iskolatársakkal. Az
utoljára megszólaló iskolacsengõ hangja
után a végzõsök osztályfõnökeik vezeté-

sével a hagyományos ballagási dalokat
énekelve végigjárták a tantermeket,
majd elfoglalták helyüket a ballagási
mûsornak helyet adó aulában. Az ünnepségen versek, az énekkar tagjaival
közösen énekelt dalok hangzottak el,
majd a két végzõs osztály nevében egyegy tanuló összegezte az intézményben
eltöltött éveket, megköszönték tanáraik-

nak és szüleiknek az elmúlt nyolc év
munkáját. A hetedikesek ünnepélyesen
átvették az iskola zászlaját, majd elbúcsúztak idõsebb társaiktól.
Ezt követõen Volczné Simka Marianna
igazgatónõ köszönt el a végzõsöktõl:
"Senki sem veheti el tõletek ezt a nyolc
évet, ezeknek az éveknek a szépségeit,
bánatait, izgalmait. Büszkék lehetünk

rátok: szép eredményeket értetek el a
különbözõ országos, megyei, kistérségi
versenyeken." Beszédében kiemelte,
hogy a tanulmányi eredményekkel is
elégedettek lehetünk, hiszen 20 gyerek
érettségit adó középiskolában, 7 tanuló
pedig szakiskolában folytatja majd tanulmányait.
Ebben a tanévben két diák volt méltó
rá, hogy tanulmányi eredményéért és a
közösségben végzett munkájáért alapítványi kitüntetésben részesüljön. A Kiss
Attila Alapítvány díját Lesku Anett kapta. A kitüntetést Konczné Kondás Tünde
alapítványi képviselõ adta át a végzõs
tanulónak. A Bekecsi Gyermekekért Alapítvány kitüntetettje, a ballagó évfolyam
legkiemelkedõbb diákja Ács Fruzsina
lett.

A végzõsökkel együtt Muri Jánosné
tanárnõtõl is elköszönt igazgatónõ, aki
40 év pedagógus pályán eltöltött munka
után vonul nyugdíjba. Munkája elismeréseként pedagógusnapon átvette az
Emberi Erõforrások Minisztériuma Szolgálati Emlékérem kitüntetését.
Az intézmény hagyományaihoz hûen
a tanulás, a sport és a mûvészetek területén kimagasló eredményeket elért
nyolcadikos diákok oklevélben és
könyvjutalomban részesültek. Ebben a

tanévben kitüntetett végzõseink iskolánk fennállásának 100. évfordulója
alkalmából
emlékplakettet is
kaptak. 14 végzõs
tanuló tett Európai
Számítógép kezelõi vizsgát, akik
ünnepélyes keretek között vehették
át vizsgabizonyítványukat. A mûsor
további részében
kivetített képeket
láthattunk búcsúzó
diákjainkról: Ilyenek voltunk- Ilyenek lettünk címmel,
majd a ballagók által
közösen
énekelt:
Küzdj az
álmodért!
címû dal
következett.
Az ünnepség
i g a z á n
meghatóra
sikerült:
diákok,
szülõk, tanárok egyaránt megkönnyezték, hogy véget ért az együtt
töltött nyolc év. Miután elhalkult az utolsó ballagási dal, a családtagok, rokonok,
barátok köszöntötték a végzõsöket, és
halmozták el õket virágcsokrokkal, ajándékokkal.
NÉVSOR: 8.a
Osztályfõnök: Tóbisné Koncz Katalin
1.
Ács Fruzsina
2.
Fekete Milán
3.
Gál Zoltán

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kiss Roland
Kovács Botond
Kozma János
Lesku Anett
Szegedi Kinga
Szegõ Soma
Szûcs Attila
Tímár Bence
Törõcsik Patrik
Varga Levente
Vécsi Deák Erika

NÉVSOR: 8.b
Osztályfõnök: Asztalos Zoltán
1.
Cs. Bodnár Bianka
2.
D. Bodnár Bianka
3.
Boros Bence
4.
Bûdi Máté
5.
Dvorszki Lilla
6.
Éliás Levente
7.
Kertész Dorina
8.
Lakatos Sarolta
9.
Lengyel Richárd
10.
Németh Noémi
11.
Orosz Martina
12.
Pazicsák Szilárd
13.
Szabó Norbert
Tóbisné Koncz Katalin
pedagógus

Védõnõi Szolgálat
Védõnõi Munka településünkön:
Tevékenységünk középpontjában a
gondozott családok egészségvédelme, a
betegségek kialakulásának megelõzése,
valamint az egészségfejlesztés áll. Szakmai feladatainkat elsõsorban önállóan
látjuk el, de rendszeresen konzultálunk
az egészségügyi (gyermekgyógyász, háziorvos, szülész-nõgyógyász szakorvos),
gyermekjóléti és szociális ellátórendszer
szakembereivel. Szoros személyes kapcsolatot tartunk gondozottainkkal,
melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelõen különbözõ problémáik-

ban (egészségügyi, szociális, mentálhigiénés) igyekszünk tanácsot nyújtani.
Ezen kívül részt veszünk szûrõvizsgálatok szervezésében és lebonyolításában,
elõkészítjük továbbá a védõoltásokat, és
a (kötelezõ szûrések mellett más közösségi programokat is szervezünk gondozottjaink számára pl.: Anyatejes világnap, Nõk egészséghete stb.)
A minél színvonalasabb munka érdekében élünk a továbbképzési lehetõségekkel.
A védõnõ feladata hármas tagozódású vagyis nõvédelem, várandós véde-

lem illetve csecsemõ- és gyermekvédelem, mely az alábbi szempontokon keresztül valósul meg:
• a nõvédelem, ezen belül
• a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
• az anyaságra való felkészülés segítése,
• a lakossági célzott szûrõvizsgálatok
szervezésében részvétel;
• a várandós anyák gondozása a külön
jogszabályban foglaltak szerint;
• a gyermekágyas idõszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással,

•

•

•

•

•

valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek
gondozása, ennek során a törvényes
képviselõvel elõzetesen egyeztetett
gondozási terv alapján a családlátogatás, védõnõi tanácsadás keretében célzott
és szükséglet szerinti
gondozás végzése, továbbá a harmonikus
szülõ-gyermek kapcsolat kialakulásának, a
gyermek nevelésének
és szocializációjának
segítése, valamint a
gyermek fejlõdéséhez
igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,
az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal
születettek, valamint az
egészségi és környezeti
ok miatt veszélyeztetett csecsemõk és
gyermekek pszichoszomatikus fejlõdésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,
a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás ösztönzése különösen az elsõ 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a
tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozott figyelemmel minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelõ táplálásra
és táplálási nehézségekre,
a külön jogszabály szerinti, 0-4 napos
életkorban elvégzendõ szûrõvizsgálatok meglétének ellenõrzése, a törvényes képviselõ tájékoztatása az életkorhoz kötött kötelezõ vizsgálatokról, és az észlelt eltérésrõl a házi gyermekorvos, illetve a háziorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) írásban történõ értesítése,
a gyermek fejlõdését veszélyeztetõ tényezõ észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladék-

talan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott
gondozásba vétele,
• a család felkészítése a beteg csecsemõ
és gyermek, otthoni ápolására,
• az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylõ, a krónikus beteg, a fo-

•

•

•

•
•

gyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a)
pontja szerinti fogyatékossággal élõ,
valamint a magatartási zavarokkal
küzdõ gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás
együttmûködve a háziorvossal és
szükség esetén más illetékes szakemberekkel,
a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védõoltások fontosságáról,
a védõoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban,
módszertani levélben foglaltak szerint;
az óvodában a védõnõi feladatok
végzése, az oktatási intézményben a
tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;
családgondozás keretében,
a gondozott családban elõforduló
egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelõzése, felisme-

•

•

•

•

rése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szeretõ családi környezet kialakításához,
a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos értesítése, ha a törvényes
képviselõ a területi védõnõi ellátás (a
családlátogatás) igénybevételét megtagadja, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a
gyermek bántalmazása,
súlyos elhanyagolása, a
gyermek önmaga által elõidézett súlyos veszélyeztetõ magatartása vagy
egyéb súlyos veszélyeztetõ ok fennállása esetén
(ilyen
településünkön
még nem fordult elõ),
• figyelemfelhívás
a
népegészségügyi szûrõvizsgálaton történõ megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehetõ ajánlott szûrõvizsgálatokról,
tájékoztatás az állami, civil karitatív
családtámogatási formákról és lehetõségekrõl,
tájékoztatás a gyermek jogairól, az
egészségügyi ellátáshoz való jogairól
és a törvényes képviselõ ez irányú feladatairól, kötelezettségeirõl;
az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok
tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

A tanácsadások idõpontjai a következõk:
Terhes tanácsadás:
minden csütörtök 10-12 óra
Csecsemõ tanácsadás:
minden hónap 2. és 4.
szerda 12 órától 14 óráig
Védõnõi tanácsadás:
minden szerda: 10-12 óra
Védõnõ: Orosz Lászlóné
A tanácsadás helye:
3903 Bekecs, Honvéd út 54.
Telefon: 47 / 368-857 vagy 30 / 222 48 40
Váradi Anett Eszter
szervezõ

Interjú Galuska Mihály római katolikus káplánnal
Riporter: Április végén új káplán érkezet Szerencsre és kezdte meg szolgálatát,
többek között a bekecsi Római Katolikus egyházközségben is. Ebbõl az alkalomból kérem, mondjon néhány szót a
hivatástörténetérõl?
Galuska Mihálynak hívnak. Isten kegyelmébõl 2010-ben szentelt áldozópappá Dr. Ternyák Csaba érsekatya. Az elsõ
diszpozíciómat Jászárokszállásra kaptam, ahol Szerencsre érkezésemig szol-

gáltam. Kazincbarcikán nevelkedtem, és
nyolc éve Ózdon élek a szüleimmel.
Még nem jártam iskolába, amikor elkezdetem ministrálni. Rendszeresen felolvastam, segítettem a sekrestyében és aktívan részt vettem az egyházközségünk
életében. A hivatás gondolata már kamaszként is foglalkoztatott, de az érdeklõdési köröm és a tanulmányi sikereim a
természettudományos tantárgyakhoz
(biológia, kémia, matematika) vonzot-

tak. Úgy gondoltam, hogy számomra
más hivatást rendelt a mennyei Atya. Elvégeztem az Állategészségügyi Fõiskolát, és a mezõgazdaságban helyezkedtem el. Késõbb számos munkahely és beosztás után tovább tanultam és a pedagógusi pályát választottam. Kezdetben,
mint középiskolai tanár, késõbb, mint
egyéni vállalkozó tanítottam a különféle
számviteli és pénzügyi tantárgyakat. A
tanári évek alatt ismét felvetõdött ben-

nem a papi hivatás gondolata, de koromra hivatkozva nem mertem igent
mondani. 2005 tavaszán egy újság cikkben olvastam, hogy a magyar püspöki
kar, Seregély érsek atya javaslatára létrehozta a késõi hivatások szemináriumát.
Egybõl éreztem, hogy már nem lehet tovább halogatni a döntést. Ez a "jel" nekem is szól és beadtam jelentkezésemet
az egri szemináriumba.
Riporter: Milyen tervekkel kezdte
meg papi munkáját?
Papi teendõim mellett, az iskolai hitoktatást, mint a hit átadásának egyik
eszközét, tartom a legfontosabb feladatomnak. A célok között szerepel még, a
közösségi élet fellendítése is, például a
családcsoportok megszervezése.
Riporter: Mit üzen a bekecsi Hírmondó olvasóinak?
Még tart a Hit éve a világegyházban.
Ezzel kapcsolatban XVI. Benedek pápa,
A HIT KAPUJA (PORTA FIDEI) apostoli
levelében így fogalmaz: "Jelen történelmünkben az 'idõk jeleire' figyelve a hit
arra kötelez mindannyiunkat, hogy a
Föltámadott Úr eleven jeleivé váljunk a

világba. A mai világnak elsõsorban
olyan emberekre van szüksége, akiknek
szívét-lelkét megvilágosította az Úr szava és képesek, sokak szívét, elméjét
megnyitni arra, hogy vágyódjanak Isten
és a vég nélküli igaz élet után". Korunk
emberének nem tanítókra van szüksége
a hit továbbadásához, hanem tanúkra.
"Éld a hitedet! Megnézem, milyen ez a
hit? Aztán megfontolom! - mondja a mai
ember. Mintha, csak Jézus szavait hallanánk: "Ti vagytok a világ világossága. A
ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsõítsék mennyei Atyátokat!" (Mt 5,14-16) Tehát a hit átadásához feltétlenül szükséges a személyes hit. Ezért fel kell tennem
önmagamnak a kérdést: Én miben hiszek? Mitõl vagyok keresztény? Mi az én
személyes meggyõzõdésem? Mert, nem
tudok a többiek számára világosság lenni, ha magamban sem tudok fényt gyújtani.
Riporter: Mit választott szentelési
jelmondatának és miért?
Szentelési jelmondatomat a kis Sámuel meghívásának történetébõl vettem,

aki halván az Úr hívószavát, mindenkihez fordult, csak ahhoz nem, aki megszólította. Végül ki tudta mondani:
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!”
(1 Sám 3,10). Igen!
• Szóljon az Úr hozzánk, akár úgy,
hogy áthúzza terveinket, napirendünket,
• Szóljon akár imádságban, akár munkánk közepette, akár a barátaink szavával,
• Szóljon akár egy váratlan vendég, ismerõs, vagy egy szenvedõ ember
személyében, de ha szól az Úr, akkor
kövessük szavát!
Váradi Anett Eszter
szervezõ

Gergely Istvánné Erzsike búcsúztatója
2013. június. 20-án csütörtökön Gergely Istvánné Erzsikét nyugdíjba vonulása alkalmából Béki József polgármester úr, a Lurkó-ház Napköziotthonos
Óvoda vezetõje, vezetõ helyettese, nevelõtestülete és dolgozói valamint a II.
Rákóczi Ferenc Informatika - Matematika Tagozatos Általános Iskola igazgatója és igazgató helyettese köszöntötték, búcsúztatták el ezen a rendkívüli
szép napon.

megelõzte egy 4 éves adminisztrátori
munkakör, a Bekecsi Községi Tanácsnál.
A Lurkó-ház Napköziotthonos Óvodában 22 éves pályafutása alatt fõ birodalma a konyha volt, ahol mindig tisztaság, rend, és jó illatok uralkodtak.

precíz, lelkiismeretes, szerény egyéniségével, jó szervezési képességével kiválóan teljesítette a rá bízott mindennapi feladatokat.

Kedvelte munkatársait és emellett különbözõ ételeket, ebédeket, szebbnélszebb hidegtálakat, ízléses terítékeket,
finom süteményeket készített. Mindig
számíthattak rá az emberek, hiszen

kívántak neki. Meghitt, szép, és boldog
napokat. Megköszönték segítõkészségét, türelmét és a sok szép óvodai rendezvényt, bált, kirándulást, közös szereplést.

Búcsúzásként jó egészséget, vidám,
boldog, stressz mentes és hosszú életet

Farkasné Tóth Emõke óvodavezetõ
helyettes búcsúbeszédet mondott a jelenlévõk elõtt és ismertette Gergely
Istvánné Erzsike életútját - jelen cikk is
Farkasné Tóth Emõke búcsúbeszéde
alapján készült.
Gergely Istvánné 1954. szeptember
3.-án Monokon született. Itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd Kereskedelmi és Vendéglátói Szakiskolát
végzett Miskolcon.
1972-tõl a szerencsi Cukrászüzemben
dolgozott, 1978-ban kiváló dolgozói elismerésben részesült. 1980-ban üzletvezetõi szakvizsgát tett, majd ezt követõen vezetõ-helyettesként dolgozott a
Cukrászüzemben. 1977-ben férjhez
ment és két gyermeke született, Norbert és Krisztina. GYES után a Szerencsi Állami Gazdaság fõzõkonyháján sajátította el azt a gyakorlatot és tudást,
amelyet 22 éven keresztül kamatoztatott a bekecsi óvoda konyháján. Ezt

Minden kolléga és gyermek nevében a
költõ szavaival köszönnek el:
„Az életed során, bezárult egy ajtó
ami volt mind tiéd.
Ki elvenné tõled, a sok kedves évet
munkád során gyûjtött ezer szép emléket.
Fiatalon kezdted - úgy ahogy bárki -

helyed az életben meg kell találni.
Emlékeid között õrzöl sok-sok arcot,
sikert, dicsõséget, és keserû harcot.
Amit elterveztél nem tudod feladni,
megpróbáltál mégis jó ember maradni.
Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal,
kívánunk szerencsét, egy jó nagy kalappal.

Mindennapjaidban erõt, egészséget,
szeretõ családot, örömöt, szépséget.
Váltsd valóra minden olyan álmod,
mire nem volt idõd, s mit csak szíved vágyott.
Legyen meg mindened, úgy ahogy kívánod.”
Váradi Anett Eszter
szervezõ

Bodzavirágos palacsinta eperrel, joghurttal
Hozzávalók
(20-22 darab 10 cm-es átmérõjû palacsintához, kb. 4 fõre):
• 2 tojás (M-es)
• 1 csapott evõkanál nyírfacukor
(elhagyható, utólag, mézzel
is ízesíthetõ)
• 250 g joghurt
• 2 csipet só
• 3 evõkanál olaj
• 50 ml (szûrt) víz- szénsavmentes
• 150 g tönkölyliszt
• 75 g teljes kiõrlésû tönkölyliszt
• 1 teáskanál sütõpor
• 1 teáskanál szódabikarbóna
• 6 (nagy) bodzavirág
(a szárai nélkül)
Elkészítés:
A tojásokat a cukorral elkeverjük, hozzáadjuk a joghurtot,
a sót, az olajat és a (szûrt) vizet. A liszteket a sütõporral és
szódabikarbónával elkeverjük, és a masszába szitáljuk.
Végül a bodzavirágokat is beletesszük. Vigyázzunk, a bodza szára ne kerüljön bele! Ha a bodzának már nincs szezonja, utólag bodzasziruppal meglocsolva is nagyon finom a palacsinta, de kevés szárított bodzát (finom porrá õrölve) is adhatunk a tésztához. Egy serpenyõbe kevés olajat teszünk. Kisebb merõkanállal 3 kupacot szedünk a forró serpenyõbe és
hagyjuk elterülni (vagy kicsit rá is segítünk, hogy szép kerek
legyen mindhárom palacsinta). Mindkét oldalát aranybarna
színûre sütjük. Néha sütés közben még cseppentsünk egy
kevés olajat a serpenyõbe.
Tálaljuk juharsziruppal (vagy mézzel), joghurttal és friss
eperrel, málnával vagy ribizlivel.
Forrás:
http://100fok.postr.hu/recept-bodza-palacsinta-eper
Váradi Anett Eszter
szervezõ
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