
Ady Endre:  
Virágos karácsonyi ének 

 

Óhajtozom el a Magasságba,  

Nagy a csúfság idelenn,  

De van Karácsony, Karácsony,  

Istenem, én Istenem  

S ember-vágy küldte Krisztusunkat.  

 

Két gerlicét vagy galamb-fiókát,  

Két szívet adnék oda,  

Hogyha megint vissza-jönne  

A Léleknek mosolya  

S szeretettel járnánk jászolhoz.  

Krisztus kivánata, Megtartóé,  

Lázong át a szívemen,  

Mert Karácsony lesz, Karácsony,  

Istenem, én Istenem,  

Valaha be szebbeket tudtál.  

Óhajtozom el a Magasságba  

Gyermekségemben kötött  

Minden szűzséges jussommal,  

Mert az emberek között  

Nem így igértetett, hogy éljek.  

 

Követelem a bódító álmot,  

Karácsonyt, Krisztus-javat,  

Amivel csak hitegettek,  

Amit csak hinni szabad,  

Csúfság helyett a Magasságot.  

Lábainknak eligazitását  

Kérem én szerelmesen,  

Karácsony jöjjön, Karácsony 

És száz jézusi seben  

Nyiladozzék ékes bokréta.  

 

Tisztelt Bőcsiek! 
 

Köszönetet mondok Bőcs lakosságának, hogy az országos 

átlagot meghaladó létszámban vett részt 2006. október 1-én 

az önkormányzati választáson. Bőcs lakossága tanubizony-

ságot tett arról, hogy igenis érdekli a bőcsi embereket a „köz” 

élete, szeretnék maguk eldönteni, hogy kiket bízzanak meg 

érdekeik képviseletével. 

Régi álmom vált és válhat valósággá, hogy olyan képviselő-

testület alakult ki, ami minden polgármester vágya, hogy 

együtt, közös akarattal meg tudják valósítani mindazokat a 

feladatokat, ami biztosítja Bőcs fejlődését, és sikerül olyan 

életteret, hangulatot teremteni községünkben, hogy érezzük, 

itt érdemes lakni, Bőcsön élni irigylésre méltó. 

Köszönetet mondok azoknak az embereknek, akik megtisztel-

tek bizalmukkal és rám szavaztak. Igérem és remélem, hogy 

munkámmal rászolgálok majd, és bebizonyítom mindenki 

számára, hogy egy nyíltabb, véleményt elfogadóbb szemlélet-

tel meg tudjuk valósítani az „élhetőbb” Bőcsöt.  

Újságunkban a későbbiekben is ismertetjük majd a képviselő-

testületi üléseken hozott főbb döntéseket. Kérem a falu lakos-

ságát, használja ki jogát, és  minél nagyobb számban vegyen 

részt nyílt üléseinken és mondjon véleményt az aktuális prob-

lémák megoldásához. 

 

Békés Karácsonyt 
és 

eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánok 

községünk minden lakójá-
nak, 

minden kedves olvasónak! 
 

 

 

 

 

 

Nagy László 
polgármester 

 Mi                                    

 ÚJSÁG BŐCSÖN? 
                                                                               XI. évfolyam 2.  szám 
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Adventben… 
 

Közeledik a Karácsony. Lázas 

készülődésünkben lassan elfe-

lejtjük, hogy az advent a csend 

időszaka. 

Az advent szó eljövetelt jelent. 

Jézus eljövetelére várunk, így 

az advent a várakozás, a felké-

szülés, a reménykedés időszaka. 

Az adventi idő a december 25-

ét megelőző négy hét, benne 

négy vasárnappal. Advent első 

vasárnapja legkorábban novem-

ber 27-én, legkésőbb december 

3-án lehet. A régi időkben éj-

félkor harangszó jelezte az ad-

vent és egyben az egyházi év 

kezdetét. Eleink az adventi 

csendet annyira komolyan vet-

ték, hogy 1611-ben a nagy-

szombati zsinat adventtől vízke-

resztig megtiltotta a lakodalma-

kat, zajos mulatságokat. 

Az adventi napok múlását az 

adventi koszorúk is jelzik. Elő-

ször 1838-ban Johann Heinrich 

Wichern német protestáns lel-

kész készített adventi koszorút 

úgy, hogy az általa alapított 

hamburgi árvaház mennyezeté-

re fából hatalmas csillárt erősí-

tett, rajta annyi gyertyával, 

ahány adventi nap volt. Minden 

nap eggyel több gyertya égett. 

Az ötlet hamar elterjedt és szo-

kássá vált. Néhány évtizeddel 

később alakult ki a ma is szoká-

sos adventi koszorúk formája: 

fenyőágakból készül és csak 

négy gyertya van rajta, a négy 

adventi vasárnap jelképe.  

„ Kívánj igazi ünnepet ….” 
 

„Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a 

köd és a hó fátylai mögött” – írja Márai Sándor a decemberről szóló 

gondolataiban. –„Gyermekkoromban e hónap első napján árkus papírra, 

kék és zöld ceruzával, karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát harmincegy 

ággal. Minden reggel dobogó szívvel megjelöltük, mintegy letörtük e 

jelképes fa ágát. Így közeledtünk az ünnep felé.” 

Az ünnep lényege nem csak a különbözés. Nemcsak az, hogy mást te-

szünk, máshogy öltözködünk, ünnepi vacsorával készülünk, feldíszítjük 

az otthonunkat, hanem az is, hogy várakozunk. Mert a várakozás alatt 

csak látszólag, csak első pillantásra nem történik semmi. Valójában min-

den nappal közelebb érve a várt pillanathoz, a növekvő izgalommal 

együtt az ünnep beköltözik a szívünkbe. Hiszen a várakozás egyben kí-

vánság is, vágyakozás valami felé vagy valaki után. 

Nélküle aligha ünnepelnénk felszabadultan, nagy örömmel. Ha nem vá-

runk valamit, ha nem vágyakozunk utána, akkor nem is örülünk neki, 

mikor eljön. 

Gyermekeinknél jobban senki sem tudja, hogy ettől olyan különös ünnep 

a karácsony. A várakozás hosszú hetei, hónapjai teszik olyan csodálatos-

sá. Hiszen nincs még egy ilyen alkalom, amelyet ennyi várva várt titok 

tenne izgalmassá. 

Az iskolai élet decemberi napjai is évről évre részévé válnak ennek a 

várakozásnak. Szeretnénk, mi pedagógusok is tartalommal, élményekkel 

megtölteni ezeket a heteket. 

Hiszen mindannyian tudjuk, hogy gyermeket nevelni, lelket és szellemet 

formálni nagyon nehéz feladat. Ezért próbálunk minden napba belecsem-

pészni valamilyen varázsos elemet, „ajándékot”, mely által az élet gazda-

gabb lesz, ünnepibb és emberibb. 

S hogy mi kerül jelképesen az iskolai karácsonyfa alá? Természetesen 

közösen átélt, örömteli élményeink, melyek közül csak néhányat emelnék 

ki. Az egyik legszebb ajándék, mely a gyermekek, szülők, pedagógusok 

közös összefogásának érdeme: iskolánk ebben az évben elnyerte  Borsod-

Abaúj-Zemplén megye legeredményesebb diáksport szervezete díját, 

természetjárás, szabadidős tevékenység kategóriában. A megtisztelő cím-

re szeretnénk a továbbiakban is méltóak lenni, s közel 500 tanulónknak 

mind teljesebb diákéletet nyújtani. 

Mindezek jegyében a diákönkormányzat hagyományos őszi kirándulásán 

a Néprajzi Múzeum Mesterségek, vásár elnevezésű foglalkozásán, a Pla-

netáriumban Az élet bolygólya a Föld című előadáson vehettek részt az 

érdeklődők. 

Csepregi Éva koncertjén a gyermekdalok világa varázsolta el a résztve-

vőket, a Művészetek Házában a Kolompos együttes Kiskarácsony-

nagykarácsony című népzenei programja a karácsonyi ünnepkör hagyo-

mányaiból adott színes összefoglalót. A műsor hangulati alapját az élő-

zene varázsa adta. Tanulóink közelről ismerkedhettek meg a hangszerek-

kel, a zenészekkel együtt játszottak, énekeltek, nevettek, s alakították egy 

kicsinykét  közösen a jövőt. 

A községi Mikulás ünnepség színvonalas műsorát a 3-4. osztályos dráma 

szakkörös kisdiákok készítették. 

December 6-án megelevenedett mesevilágba repítette kisiskolásainkat a 

(folytatás a 3. oldalon) 
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Mikulásvonat. A pompásan díszített lillafüredi kis-

vasúttal krampuszok kísérték az utazókat a bőkezűen 

ajándékozó Mikulás elé. A gyermekek részesei le-

hettek Jancsi és Juliska történetének, a boszorkány 

ármánykodásának, a sárkány legyőzésének, s a de-

nevér királyfivá válásának. 

Hetedik osztályosaink történelmünk egy darabjával 

ismerkedtek a Szabadság, szerelem című film meg-

tekintése kapcsán. Programjainkat a Bőcsi Gyerme-

kekért Alapítvány támogatta. 

 

A várakozás hetei után az iskolában is izgalommal 

várjuk az ünnepet. Ez már a készülődés, a rákészülés 

ideje. Karácsonyi díszbe öltöznek a tantermek, zsi-

bongók. Adventi játszóház, karácsonyi vásár, betle-

hemkészítés tölti ki az utolsó napokat. 

 

Karácsonyi tanári hangversenyünk évek óta kedves 

színfoltja községünk életének. Pedagógusaink idén 

Wass Albert, Márai Sándor gondolataival köszöntik 

az ünnepet, az énekkar  és a zenész kollégák tolmá-

csolásában felcsendülő karácsonyi dallamok pedig 

láthatatlan szálakkal kötik össze a zeneszeretők tá-

borát.  

Legifjabb diákjaink, az első osztályosok karácsonyi 

műsorral kedveskednek társaiknak, szüleiknek, köz-

ségünk lakóinak december 22-én, a téli szünet előtti 

utolsó tanítási napon. 

Természetesen az advent utolsó hetében is tanítvá-

nyaink állnak a középpontban. Ajándékként számuk-

ra karácsonyi táncház, a 100 Folk Celsius együttes 

tagjainak legszebb és legismertebb gyermekdalokat 

felidéző koncertje zárja az évet.  

S izgalommal várjuk a pillanatot, amikor felszikrá-

zik a csillagszóró, amikor teljes pompájában felra-

gyog a karácsonyfa, és amikor minden titokra fény 

derül. De a legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa 

alatt. Senki nem láthatja őket, nincs rajtuk díszcso-

magolás. Kívánom, hogy a karácsonyi fényekben 

mindenki találja meg a számára legkedvesebb aján-

dékot. Azt, amit a karácsonytól vár. Pilinszky János 

szerint „az igazi ajándék életünk, létünk, testünk élő 

darabkája. Jelkép ugyan, de ha megfelelő módon 

adjuk: valóban él és tovább él. Ha jól adjuk és jól 

fogadjuk: titokzatos erőre kap. Tovább él, megszé-

pül, sorsa lesz.”  

Kívánom, hogy tudjunk egymásnak ilyen ajándéko-

kat adni, hogy legyen mindenki számára igazi az 

ünnep, sok-sok szeretettel, mosollyal, békességgel! 

Szép karácsonyt mindenkinek! 

Nádasi Ildikó igazgató 

 

Bőcs 1956-2006. 
 

Településünk méltóképpen ünnepelte az 1956-os 

forradalom 50. évfordulóját. Október 23-án délután 

15 órakor a képviselőtestület nevében Bálint László 

alpolgármester és Major Dezső képviselő koszorút 

helyezett el a Hajdú-szobor talapzatán lévő 56-os 

dombormű előtt. Ezt követően került sor az ünnep-

ségre bensőséges, szép és színvonalas műsor kereté-

ben a Faluházban, melyen a Bőcsön kialakult ha-

gyományoknak megfelelően az óvodások, az iskola 

tanulói és a nyugdíjas klub tagjai elevenítették fel az 

ötven évvel ezelőtt történteket és tisztelegtek a for-

radalom áldozatainak. 

„Jöjj el szabadság, te szülj nekem rendet…” – idézte 

József Attila sorait Nagy László polgármester, és az 

1956-ban kisgyermekként átélt személyes élményei-

re emlékezett vissza. Elmondta, hogy az akkor tör-

tént eseményeket csak évekkel később értette meg, 

de átérezte a szabadság és a szabadabb, boldogabb, 

szebb jövő megteremtése utáni vágyat, ahogyan át-

érezhetjük ezt ma is. 

Szegedi Lászlóné tanár 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

A „Bőcsi Gyermekekért „ Alapítvány köszönetet 

mond mindazoknak, akik adójuk 1%-val támogatták 

az alapítványt célkitűzései elérésében. 

 

Kellemes Karácsonyt és boldog új évet kiván: 

 

az alapítvány kuratóriuma 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

A „TUDÁS HATALOM” Alapítvány köszönetet 

mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 

1%-át a bőcsi gyermekek számára felajánlották. Az 

ebből befolyt összeget, 150.000.- Ft-ot tehetséges 

tanulóink jutalmazására használtuk fel. 

 

Kellemes Karácsonyt és  

boldog új évet kíván  

az alapítvány kuratóriuma 
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Tájékoztató Bőcs Község Önkormányzata 

képviselőtestületének alakuló üléséről 
 

A helyhatósági választások községünkben rendben 

lezajlottak. Miután a B.A.Z. Megyei Közigazgatási 

Hivatal munkatársai átadták megválasztott polgár-

mesterünknek hivatalát, 2006. október 13-án került 

sor Bőcs Község Önkormányzata képviselőtestüle-

tének alakuló ülésére.  

A polgármester és a képviselők letették az esküt.  

A polgármester javaslatára a képviselőtestület Bálint 

Lászlót választotta meg alpolgármesternek. 

 

A képviselőtestület tagjai: 

 

Nagy László polgármester 

Bálint László alpolgármester 

Bai lászlóné 

Csicsek Zoltán 

Hudák Gábor 

Kertész Roland 

Major Dezső 

Rem Viktor 

Tamás István 

Tóth László 

 

A képviselőtestület megalakította bizottságait, ezek 

a következők:  

 

Pénzügyi Bizottság 
elnök:  Bai Lászlóné 

tagok:   Kertész Roland 

  Rem Viktor 

  Mertus Barnabásné 

  Stefánné Nagy Magdolna 

 

Ügyrendi Bizottság 
elnök:  Major Dezső 

tagok:  Bai Lászlóné 

  Kertész Roland 

Majoros Józsefné  

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
elnök:   Tamás István 

tagok:  Csicsek Zoltán    

  Hudák Gábor 

  Major Dezső 

  Bodnár Erzsébet 

  Lajtiné Gábor Karolina 

  Takács Edina 

Oktatási és Kulturális Bizottság 
elnök:   Csicsek Zoltán 

tagok:  Hudák Gábor 

  Rem Viktor 

  Tamás István 

  Lippai Kornélia 

  Lipusz Ilona 

  Nádasi Ildikó 

 

Sportbizottság 

elnök:  Tóth László 

tagok:  Hudák Gábor 

  Kertész Roland 

  Hideg Levente 

 

Az alakuló ülésen Nagy László polgármester ismer-

tette programját, melyet az elkövetkezendő négy 

évben a képviselőkkel, illetve az önkormányzati 

bizottságokkal közösen kíván megoldani. 

A feladatok közül kiemelte az alábbiakat: 

 Az ügyfélfogadási rend átszervezését, az új 

rendhez a feltételek megteremtését 

 A lakosság széleskörű tájékoztatásához egy szá-

mítógép-internet központ kialakítását 

 Pályázatfigyelő rendszer kialakítását 

 A közterületek, közintézmények felújítását, eh-

hez a helyi vállalkozók, helyi lakosok foglalkoz-

tatásának szükségességét 

 A felnőttképzés megszervezését 

 Civil szervezet támogatását 

 A sportélet átszervezését 

 A veszteséges gazdasági társaságok megszünte-

tését 

 Lakótelkek, lakóparkok kialakítását 

 Az önkormányzat kapcsolatainak fejlesztését 

 

 

Az újonnan alakult testület főbb határozatai 
 

 A Bőcsön áthaladó egyre nagyobb forgalom las-

sítására 2 db sebességmérő- és figyelemfelhívó 

készüléket telepítünk. 

 Bőcs község új településrendezési tervét a testü-

let megismerte, elfogadta, a lakosok részére hoz-

záférhetővé tette, a lakossági vélemények beke-

rülnek a tervmódosításba. 

 Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda kialakí-

tására pályázatot nyújtottunk be és nyertünk 

meg, ami elindíthatja az ifjúsággal való fokozot-

tabb törődést. 
(folytatás az 5. oldalon) 
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 Szintén az ifjúság és az aggódó szülők érdekében 

a tekepályaként üzemelő épületünkben korszerű-

sítési (hangszigetelési és szellőzési) munkák ter-

vezése indult el, hogy helyben biztosíthassuk az 

ifjúság „disco” igényét. 

 A Faluház melletti ingatlanon a faluképbe illő, a 

Faluház színvonalának megfelelő parkoló és park 

kerül kialakításra. 

 A Faluházat bőcsi házasulandók igénybe vehetik 

a lakodalom megtartására. 

 A képviselőtestület segíti a Bőcsi református 

Nőszövetség karitatív tevékenységét. 

 A képviselőtestület döntött a sokak által kifogá-

solt kommunális adó eltörléséről, ezzel is mérsé-

kelni próbáljuk a lakosság terheit, különös tekin-

tettel a szemétszállító Cirkont cég nagyobb ará-

nyú áremelési ajánlatára, azonban unokáink és a 

későbbi nemzedékek érdekében az európai szín-

vonalú, szelektív gyűjtésű, teljesen környezetkí-

mélő cég ajánlatát kell elfogadnunk. 

  

 

Beszámoló a  

Családsegítő Központ tevékenységéről 
 

Mint azt már bizonyára tudják ez az intézmény 

2005. júliusában négy község önkormányzati társu-

lásával jött létre. Ellátási területünk Bőcs, Berzék, 

Sajóhídvég és Köröm községekben élő, illetve ott 

életvitelszerűen tartózkodó személyekre, családokra 

terjed ki.  

 

A családsegítés főbb tevékenységi körei: 

Általános segítő szolgáltatás keretében: 

 Életvezetési, mentális, szociális tanácsadás 

 Segítő beszélgetés 

 Hivatalos ügyek intézésében segítségadás 

 Adósságkezelési tanácsadás 

 Rendszeres szociális segélyezettekkel való 

együttműködés (munkahelykereséshez nyújtunk 

segítséget, telefonszámokat, internetes álláskere-

ső portálokat ajánlunk) 

 

Megelőző tevékenység körében: 

 Lakosság szociális- és mentális helyzetének fi-

gyelemmel kísérése 

 Észlelő- és jelzőrendszer működtetése 

 Információs adatok gyűjtése 

 

Milyen problémákban segíthetünk és segítettünk 

eddig? 

 Családi 

 Gyermeknevelési 

 Házassági 

 Anyagi 

 Életviteli 

 Foglalkoztatással kapcsolatos 

 

A családsegítésen kívül intézményünk látja el a 

gyermekjóléti feladatokat is a már említett közsé-

gekben. Ez a tevékenység szolgál arra, hogy a gyer-

mekek minél tovább családjukban maradhassanak, 

csak akkor emeljük ki őket onnan, ha már semmi-

lyen más lehetőség nem maradt. Ezért családgondo-

zóink folyamatosan kapcsolatot tartanak a pártfogói 

felügyelet alatt álló, az alapellátásba és védelembe 

vett gyermekekkel illetve családjaikkal.  

 

Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak 

községünk lakosságának. Az általunk meghirdetett 

ruha- és játékgyűjtésre, zsákszámra érkeztek a fel-

ajánlások. Egy budapesti alapítvány is támogatott 

bennünket, így az idén, mintegy 160 alkalommal 

segíthettünk a rászoruló családoknak.  

Végezetül, a következő idézettel szeretnék munka-

társaim és magam nevében mindenkinek kellemes 

karácsonyt és boldog új évet kívánni: 

 

„Egy jó szót szólni, 

Egy beteget felvidítani, 

Óvatosan csukni be az ajtót, 

Apróságoknak örülni, 

Mindezért hálásnak lenni, 

Jó tanácsot adni, 

Egy levél megírásával örömet szerezni, 

Jogos panaszt nem melegíteni fel újra, 

Nem tenni szóvá, amit a másik hibázik, 

A levert hangulatot nem venni komolyan, 

Nem sértődni meg, egy félresikerült szó miatt, 

Megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra, 

Megtalálni az együtt érző szót a megalázottaknak, 

Találni egy tréfás szót a gyerekeknek, 

Elismerni az elkövetett helytelenséget, 

Örülni a holnapi napnak, 

Bizonyos dolgokra aludni egyet, 

Mindenre rászánni a kellő időt és gondot, 

ÉS MINDENBEN, DE MINDENBEN SZERETET-

TEL LENNI.” 

(ismeretlen szerző)     

     Takács Edina 

intézményvezető 
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A Bőcs Sport Kft Labdarúgó 

Szakosztálya az évvégi értéke-

léskor az előző évhez képest je-

lentős eredményeket tud felmu-

tatni. A felnőtt csapat az NB II-

ben a nagyon előkelő 4. helyen 

áll, ami a játékosállományt és a 

mezőnyt figyelembe véve nagyon 

jó eredménynek számít, bár a 

csapatban bentmaradt több pont.  

Minden évben van valami rend-

kívüli csapatunknál, ezt ebben az esztendőben az 

FTC-vel való mérkőzés jelentette az Üllői úton. 

Akik a helyszínen látták a mérkőzést, sokáig nem 

fogják elfelejteni, hiszen községünk csapata megszo-

rongatta Magyarország legnépszerűbb, legnagyobb 

szurkolótáborral rendelkező csapatát.  

A jó szereplés ismertté és elismertté tette községünk 

labdarúgását, ami az utánpótlás nevelésben is meg-

mutatkozik, hiszen sok szülő pénzt és fáradságot 

nem kímélve hordta gyermekét az edzésekre, akár 

30 km távolságról is.  

A szakosztály gazdasági helyzete az önkormányzat-

nak köszönhetően stabil, de a jövőben elengedhetet-

len minél több szponzor felkutatása és bevonása a 

szakosztály működtetésébe.  

Szurkolóink a csapatról szinte mindent megtudhat-

nak az interneten keresztül. A honlapot megindulása 

óta több mint hetvenezer alkalommal keresték meg a 

szurkolók – a honlap címe www.bksc.hu. 

Jelenleg a téli szünetet töltik a játékosok, hogy janu-

árban kipihenve, feltöltődve kezdjenek egy remé-

nyeink szerint még eredményesebb évet. Ebben se-

gítségünkre lehet az önkormányzat, a szponzorok, 

mindenki, aki a csapatot szereti és támogatja anyagi-

lag és szurkolással, bíztatással is.  

 

Eredményeink: 

Felnőtt    4. hely 

U19    5. hely 

U17    2. hely 

U15    7. hely 

U13             11. hely 

 

A bőcsi labdarúgásban tevékenyen résztvevőknek –

játékosok, edzők, szülők, rendezők, szurkolók, kép-

viselőtestület, önkormányzati dolgozók, mindazok, 

akik magukénak érzik ezt a játékot- kívánok kelle-

mes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! 

 

Tóth István szakosztályvezető 

Tájékoztató a  Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
2
 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjat a 2007-es fordulóban településünkön 

negyvenhat diák pályázta meg. Negyvenketten nyúj-

tottak be kérelmet „A” típusú ösztöndíjra, amelyet 

azok a diákok pályázhatnak meg, akik már felsőok-

tatási hallgatók. Az ösztöndíj 10 hónapra szól. Négy, 

jelenleg érettségi előtt álló középiskolás pályázta 

meg a számukra kiírt „B” típusú ösztöndíjat, amely 

sikeres felvételi esetén 3x10 hónapra szól. 

Az önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizott-

sága bírálta el a beérkezett pályázatokat. Minden 

pályázatot támogatásra ítélt, nem volt sem kizárt, 

sem elutasított pályázat. A bírálatnál a bizottság az 

előírásoknak megfelelően a szociális rászorultságot 

vizsgálta, a pályázók által benyújtott egy főre eső 

havi nettó jövedelem alapján. 

 

Támogatottak száma Támogatás havi összege 

  9 fő    6.000.- Ft 

  9 fő    5.000.- Ft 

18 fő    4.000.- Ft 

  5 fő    3.000.- Ft 

  5 fő    2.000.- Ft 

46 fő                                   196.000.- Ft 

 

A pályázókat a döntésről a megadott határidőben 

értesítettük, a Bírálati lapokat a Megyei Önkor-

mányzathoz benyújtottuk. 

Tanulmányaihoz minden bőcsi diáknak sok sikert 

kívánunk! 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 

 

Évzáró a Nyugdíjas Klubban 

 

December 15-én tartotta a bőcsi „Életet az éveknek” 

Nyugdíjas Klub évzáró alkalmát a Faluház nagyter-

mében.  

Nagy László polgármester köszöntötte a nyugdíjaso-

kat, és átadta az önkormányzat ilyenkor szokásos 

karácsonyi ajándékát.  Kézsmárki Károlyné, a klub 

elnöke beszámolt a klub tevékenységéről. A színját-

szó kör tagjai egy falusi lakodalmast adtak elő, an-

nak minden megszokott kellékével.. Ezt követően 

fehér asztal mellett maradtak együtt a nyugdíjasok és 

a meghívott vendégek.  

                                                 
2
 A bursa szó a görög byrsa szóból ered, jelentése: szütyő, 

pénzeszacskó 
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BŐ-VÍZ Viziközmű Szolgáltató Közhasznú Társaság 

2005. évi Mérleg adatai 
adatok ezer Ft-ban 

Eszközök Források 

A. Befektetett eszközök 11.833 D. Saját tőke 6.775 

I. Immateriális javak 42 I. Jegyzett tőke 5.000 

II. Tárgyi eszközök 11.791 IV. Eredménytartalék 1.412 

B. Forgóeszközök 12.495 VI. Mérleg szerinti ered. 363 

I. Készletek 3.646 E. Céltartalék 0 

II. Követelések 7.271 F. Kötelezettségek 6.710 

IV. Pénzeszközök 1.578 II. Rövid lejáratú köt. 6.710 

C. Aktív időbeli elhat. 1.674 G. Passzív időbeli elhat. 12.617 

Eszközök összesen: 26.002 Források összesen: 26.002 

 

Eredménykimutatás „A” összköltség eljárással 

Adatok ezer Ft-ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 32.263 

II. Aktivált saját teljesítmény értéke 991 

III. Egyéb bevételek 69.373 

IV. Anyagi jellegű ráfordítások 35.453 

V. Személyi jellegű ráfordítások 63.894 

VI. Értékcsökkenési leírás 3.330 

VII. Egyéb ráfordítások 1.691 

A. Üzemi tevékenység eredménye -1.741 

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele 148 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 

B. Pénzügyi műveletek eredménye 148 

C. Szokásos vállalkozási eredmény -1.539 

X. Rendkívüli bevételek 1.956 

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 

D. Rendkívüli eredmény 1.956 

E. Adózás előtti eredmény 363 

F. Adózott eredmény 363 

G. Mérleg szerinti eredmény 363 

 

 

A lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról
1
 

 

A jogszabály lényege: A szociálisan rászorultak gázfogyasztásával, földgáz-

alapú hőfelhasználásával, valamint távhőfelhasználásával kapcsolatos kiadá-

sok mérséklése érdekében alkotott rendeletet a kormány. Energiatámogatás-

ra a rendelet alapján az a fogyasztó jogosult, akinek az egy fogyasztási egy-

ségre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor 

legkisebb összegének három és félszeresét (2007-ben az öregségi nyugdíj 

legkisebb összege 26.830.- Ft). A rendelet a fogyasztási egységet is megha-

tározza a háztartáson belüli arányszámok alapján, melyek eltérőek például a 

magasabb összegű családi pótlékban részesülők számára, valamint az egye-

dülálló szülők esetén. A rendelet konkrét összegben meghatározza a gáz és a 

                                                 
1
 231/2006. (XI.22.) Kormányrendelet 

távhő esetében is az egy MJ-

ra eső támogatásokat. A fel-

használt hőmennyiséget a 

szolgáltató havonta állapítja 

meg. A támogatásra jogo-

sultságot a Magyar Állam-

kincstár területi igazgatósága 

egyszerűsített határozattal 

állapítja meg. 

 

A támogatás fajlagos összege 

Ha a háztartásban az egy főre 

jutó havi jövedelem 

A, nem haladja meg a nyug-

díjminimum kétszeresét 

(53.660.-Ft): 40,12 Ft/m
3
 

B, meghaladja a nyugdíjmi-

nimum kétszeresét, de nem 

haladja meg annak két és 

félszeresét (67.075.- Ft): 

32,81 Ft/m
3
 

C, meghaladja a nyugdíjmi-

nimum két és félszeresét, de 

nem haladja meg annak 

háromszorsát (80.490.- Ft): 

25,53 Ft/m
3
 

D, meghaladja a nyugdíjmi-

nimum háromszorosát, de 

nem haladja meg annak há-

rom és félszeresét (93.905.- 

Ft): 18,22 Ft/m
3
. 

 

A támogatás mértéke 

A támogatás a jogosultsági 

időszakban legfeljebb 

102.000 MJ (3.000 m
3
), 

nagycsaládos háztartás ese-

tében 170.000 MJ (5.000 m
3
) 

hőmennyiségre jár. 

 

Községünk a világhálón 

 

Bőcs község honlapja új kül-

sővel várja kedves látogatóit. 

A honlap címe: 

www.bocskozseg.hu.  

Friss híreket, információkat 

olvashatunk. A fórumon 

hozzászólhatnak a látogatók 

a témákhoz és üzenhetnek is 

egymásnak.
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Születtek 
 

Nagy Melindának és Lakatos Zoltánnak  Ketrin 

Németh Anikó Erzsébetnek és Homolya Jánosnak Panna 

Lövei Eszternek és Csicsek Zoltánnak  Eszter 

Bancsók Ilonának és Mezei Nándornak  Kitti 

Kővári Nikolettnek és Ónodi Istvánnak  Krisztián István 

Gyüker Tünde Tímeának és Burka Gábornak Zétény 

Bereczki Alexandrának és Rádai Attilának  Attila 

Pál Beátának és Hornyák Jánosnak   Hanna 

Oláh Anikónak és Mohácsy Józsefnek  Andrea Virág 

Juhász Andreának és Rontó Aladárnak  Szebasztián Aladár 

Lakatos Csillának és Varga Sándornak  Dzsenifer Edit 

Pálóczi Anettnek és Dudás Csabának  Ádám Bence 

 

 

 

Házasságot kötött 
 

Bodó Zsuzsanna és Lippai Tibor 

Balogh Katalin és Lakatos János 

Rádai Tünde Ilona és Bandzsók Sándor 

 

 

Akiktől búcsúzunk 
 

Kiss Barnabásné 

Kiss Józsefné 

Lippai Gyula 

Molnár Dénesné 

Lakatos Ernő 

Lastóczki Józsefné 

Baráth Lajos 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolatunk a Gyermek-

étkeztetési Alapítvánnyal 
 

A Gyermekétkeztetési Alapít-

ványt (GYEA) 1993-ban Dr. 

Fekete Eszter ügyvéd alapította 

abból a felismerésből kiindulva, 

hogy a rendszerváltás során 

bekövetkezett változások miatt 

sok család anyagi helyzete vált 

tarthatatlanná, jövedelmük a 

létminimumot sem közelíti 

meg. Az Alapítványnak két fő 

célja van: 

 

1. Ennivalóval segíteni az 

éhező gyermekeken 

2. Segíteni a gyermekeket az 

iskolán túli képzésben 

 

Novemberben a GYEA pályá-

zatot hirdetett meg, amelynek 

keretében rászoruló gyermekek 

részére 20 kg-os élelmiszer-

csomagra lehetett pályázni. Ön-

kormányzatunk 100 csomagot 

nyert, ezeket a rászoruló gyer-

mekek még karácsony előtt át-

vehetik. 

Önkormányzatunk a pályázati 

támogatást kiegészíti úgy, hogy 

minden rászoruló gyermek tá-

mogatásban részesül. 

 

Ugyancsak pályázat útján a 

GYEA támogatásával idén tar-

tós élelmiszerhez juthatott sok 

rászoruló községünkben. A 

GYEA a 2006. évi EU Inter-

venciós Élelmiszersegély prog-

ramban támogatott alapélelme-

zési cikkeket osztott szét. 

Mi ÚJSÁG BŐCSÖN? 

Bőcs Községi Önkormányzat lapja 

Felelős kiadó: 

Nagy László polgármester 


