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Jékely Zoltán:
Tavasz-hívó
Ha szereted a tavaszi füvet,
finom cipellőd kerülgesse szépen;
ne taposs rá a hegyről lejövet,
őrizzen meg bennünket jóemlékben.
A kerítés tövében kis virág
– neked adom; az idén ez az első;
s az utolsót is neked nyújtom át,
ha majd az ideje annak is eljő.
Az erdőszéli fák között kopog
s tavasz-hívót rikolt a tarka-harkály;
alattunk száraz ág s levél ropog,
éhes tavaszi tűznek jó takarmány.
Ott fenn a réteken még szerteszét
a napnak ellenálló hódarabkák,
mintha vetkőző szórta volna szét
mindenféle ruhadarabját.
Hallod, hogy kántál a rigó!
A hegyekben most bújnak ki a medvék,
s a park Flórája – válla, mint a hó –
nyírfák között épp emelinti leplét.
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Előre nézve…

Tisztelt Bőcsiek!
Elnézésüket kérem, hogy újságunk ily sok időt
kihagyva jelenik meg, viszont ígérem, hogy
ezután túltéve magamat a napi gondokon, ügyintézéseken, negyedévenete ismét meg fog jelenni,
legközelebbi száma júniusban.
Mostani számunkban leginkább eddigi munkánkat mutatjuk be, én viszont szeretnék egy kicsit
előrébb nézni.
– Sokan nem érzékelik mily nagy gondot
okoz(hat), hogy ha egy bőcsi gyemek nem a
mi iskolánkban kezdi el tanulmányait, annak
ellenére, hogy a környéken talán a legtöbbet
tudjuk nyújtani tanulóinknak. Ha elérünk oda,
hogy csak egy első osztályt tudunk indítani,
onnan kezdve talán nincs megállás a lejtőn,
mert ez jövőre csak egy második osztályt
jelent és így végighúzódva feleződünk meg.
Így iskolánk már nem lesz vonzó más területeken sem. Ezért kérek minden szülőt saját
és gyermeke jól felfogott érdekében nézze
meg iskolánkat, a lehetőségeinket, az itt folyó

nevelő munkát és megfontoltan döntsön, hova
írassa be gyermekét. E szám hasábjain bő
tájékoztatást kaphatnak az iskola oktatási és
nevelési kínálatáról.
– Falufejlesztési fórumok megtartására kértek fel
bennünket civilek, civil szerveződések, egyéni megkeresések. Külön kell foglalkozni az
idősek gondjaival, külön az ifjúság érdekével,
noha ezek nagyon sok helyen fedik egymást.
Ez a jó, és mikor valami elkészül és minden
korosztály úgy látja, hogy ez őérte is készült,
akkor leszek a legelégedettebb, mert az a legsikeresebb fejlesztés. Ehhez viszont sokak véleményére számítunk, kérem, hogy még többen
kapcsolódjanak be ebbe a munkába.
Jó egészésget kívánok mindenkinek,
Nagy László
polgármester
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(Beszámoló a Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményről)
kiegészítéseként értékes, személyiségüket,
képességeiket, tudásukat egyaránt fejlesztő
szabadidős programokat szervezzünk. Gyermeknapon elődeink életét bemutató hagyományőrző jurtaépítés, ősszel a NOX együttes
néptáncosainak műsora, decemberben ír táncház színesítette mindennapjainkat. Tanulóink
részt vehettek a Diósgyőri Várjátékokon, megismerhették a Balatonfelvidék nevezetességeit,
együtt örülhettek a Mikulásvonattal tett utazásnak.

„A nevelés nem arról szól, hogy megtöltünk
egy csöbröt, hanem arról, hogy meggyújtunk
egy tüzet.” Yeats gondolatai hűen tükrözik
azt a tevékenységet, mely ma a korszerű iskola
alapfeladata. Ennek a feladatnak intézményünk
is igyekszik teljes körűen megfelelni, amikor
nevelő-oktató munkájának középpontjába a
személyiség- és közösségfejlesztést, az élményszerű, cselekvéses tanulást állítja. Elfogadva
azt az elvet, hogy minden gyermek más és más,
egy önálló személyiség. Mindezekre tekintettel
széleskörű lehetőséget biztosítunk tanulóinknak
tehetségük kibontakoztatására.
A 2007. év az iskolában két tanév összefonódását, tavaszi és őszi hónapokat jelentette egy
hosszabb nyári szünettel megszakítva. Visszatekintve erre az időszakra elmondhatjuk, hogy
eseménydús évet zártunk, mely azért különösen
értékes számunkra, mert együtt éltük át mindazt,
ami széppé, érdekessé és emlékezetessé tette.
Mindennapjaink színes palettájáról a legfontosabb történéseket szeretném röviden kiemelni.
Iskolánk igen sokrétű szakmai tevékenységét a
gyermekek legoptimálisabb fejlesztésének szolgálatában szervezzük. Szakmai programjainkat,
az intézményben folyó pedagógiai munkát az
oktatási szakemberek magas színvonalúnak tartják. Igyekszünk megteremteni a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyensúlyát. Szakköreink,
tehetséggondozó műhelyeink, sportfoglalkozásaink nyitottak valamennyi érdeklődő számára.

mind törvényességi, mind szakmai szempontból
megfelelőnek találták, zeneművészet területén
kiválóra minősítették.
Iskolánk sporttevékenysége is dicséretes. Labdarúgó és kézilabda csapataink valamennyi korosztályban sikerrel szerepeltek a diákolimpián. A
legkiválóbb eredmény leány kézilabdásainknak
köszönhető. Tavalyi a régiódöntőn 3. helyezést
értek el, 2008 tavaszán valamennyi korcsoportban bejutottak a régiódöntőbe, ahol sikerrel álltak helyt. Iskolánk rendezte az ADIDAS kézilabda bajnokság régiódöntőjét, ahol többek közt a
Ferencváros utánpótlás csapatával mérkőztünk.
A közeljövőben kerül megrendezésre a z Országos Diákolimpia országos elődöntője, ahová a
3. korcsoportos lányok a megye legjobbjaként
bejutottak.

Tervek a 2008/2009.tanévre
A 2008. szeptemberében két első osztályt
indítunk
1.a. Emelt szintű oktatás – komplex művészeti
képességfejlesztéssel
iskolaotthonos formában, válaszható
területek: angol nyelv, testnevelés
A sportiskolai képzésbe való bekapcsolódás alkalmassági felmérésen való megfeleléshez kötött
Választható sportágak – kézilabda
(leány) és labdarúgás
1.b Normál tanterv komplex művészeti képességfejlesztéssel iskolaotthonos formában

Igazolva az intézményünkben folyó lelkiismeretes
pedagógusi munkát, öregbítve iskolánk hírnevét,
s példaként állva társaik előtt tanulóink kimagasló eredményeket értek el kistérségi matematika,
informatika, helyesírási, műveltségi, angol nyelvi
versenyeken, országos természetismereti, informatikai, szakmai versenyen.
Művészeti tevékenységünk a zene területén
évtizedes hagyományokra tekinthet vissza.
Ennek köszönhetően zeneiskolásaink különböző
hangszeres találkozókon, versenyeken sikeresen
képviselték iskolánkat, melyek közt a legkiemelkedőbb fúvós kamaracsoportunk országos 3.
helyezése. A 2005-ben indult néptánc tagozatot
szeptembertől társastánc tanszakkal bővítettük.
Tánccsoportjaink a helyi rendezvényeken és kistérségi találkozókon színvonalas produkcióikkal
arattak méltán sikert. 2007 őszén – egy teljeskörű
országos vizsgálat keretében zajló minősítési eljárás során – művészeti tevékenységünket

Még hosszan sorolhatnám iskolai életünk apróbb
és jelentősebb eseményeit a nemzetközi és
országos mérésektől, az elsősök beiratkozásán,
középfokú felvételi eljárások lebonyolításán át
a pedagógus továbbképzésekig, de befejezésül
a közösségé formálás, az összefogás két szép
példáját emelném ki. Pedagógusaink, diákjaink
és volt tanítványaink jótékonysági hangversenyét, mellyel egy gyógyulni vágyó kisfiú,
Árvai Ádám megsegítésére siettek, s a Bőcsi
Gyermekekért Alapítvány 2008.évi jótékonysági
bálját, ahol legnagyobb örömünkre a fiatalabb
korosztály is szép számmal képviseltette magát
támogatóink között. Mindez annak az ígéretével
bíztat bennünket, hogy az utánunk következő
nemzedék is szívügyének tartja az iskola, a
gyermekek ügyét, s közösen sikerrel állhatunk
a jövő kihívásai elé.

A tömegsportra és a szabadidős tevékenységekre
is nagy hangsúlyt fektetünk, így már második
alkalommal nyertük el e területen a Megye Legeredményesebb Diáksport Szervezete címet.

Választható órák
• Emelt szintű nyelvoktatás – mindkét osztályban
lehetőséget biztosítunk angol vagy német nyelv
tanulására; 1–3.osztályban heti két órában játékos formában, 4. osztálytól heti 5 óra intenzív
nyelvi képzés

Büszkeségeink közé tartozik, hogy iskolánk széleskörű környezetvédelmi és egészségnevelési
tevékenységéért elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztérium által alapított ÖKOISKOLA
címet.

Tanórán kívüli választható tevékenységek
Művészetoktatás
1. Zeneművészet : zongora, hegedű, furulya,
fuvola, trombita, gitár, ütős hangszerek
2. Táncművészet : néptánc, társastánc

A szakmai és tárgyi feltételek folyamatos fejlesztése érdekében minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni. 2007 őszén nyertes
pályázatainknak, s a szakképzési támogatásoknak köszönhetően teljes körűen biztosítani tudjuk
az oktatáshoz szükséges legkorszerűbb feltételeket. Interaktív táblával felszerelt tanterem segíti a
pedagógusok élményközpontú tevékenységét.
Különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra,
hogy diákjainknak a tanórai tevékenysége

Játékos fejlesztő tanoda (1–4. osztály)
Tehetséggondozó műhely, nívócsoportos oktatás
(5–8. osztály)
Szakkörök (kézműves, környezetvédelmi, dráma,
informatika, idegen nyelv)
Beiratkozás: 2008. április 23–24.
Nádasi Ildikó
igazgató
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Ismerd meg az óvodát!
Az óvoda a közoktatás egyik legfontosabb és
leghatékonyabb intézménye. A nevelésben a
lényeg a kölcsönösség. Óvodánkban az óvónők
a nap minden szakaszában a gyermekek szükségleteire hangolódva nevelnek, fejlesztenek.
Helyi nevelési programunk a tevékenység motivációs bázisára épül, ezért óvodáskorban a játék
az alapvető és elsődleges tanulási forma.
Az óvónők kézügyességétől, kreativitásától
megújult dekorációkkal, játékosan, sok szeretettel és melegséggel fogadják minden „tanévben”
a gyermekeket. Igyekszünk maximális odaadással és gondoskodással nyugalmat, biztonságot
teremteni a kicsik számára. Míg szeptemberben
könnyeiket törölgetve, dédelgetve szoktatjuk a
kiscsoportosokat, addig a nagyok aktív munkával készülnek a község szüreti felvonulására. A
nemzeti ünnepek sem maradnak ki a 3–6–7 éves
korosztály életéből. Az óvoda, gyermekei által
is képviselteti magát a megemlékezők közösségében. A kisgyermekkor élményteljes ünnepei
(Mikulás, Karácsony, Farsang…) erősítik, gazdagítják érzelmi világukat, de az őket körülvevő,
figyelő felnőttek sem kapnak kevesebb érzelmi
megújulást. Szívesen tesznek látogatást, műsorral és ajándékkal kedveskedve a szomszédos

Faluházi Hírek
„A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki.” (Fridrich Nietzsche)
Faluházunk otthont ad a bőcsi nyugdíjas egyesületnek, a baba-mama klubnak, különböző tanfolyamoknak, önkormányzati, iskolai, óvodai és
egyéb intézményi rendezvényeknek, valamint
civil szervezetek programjainak, és természetesen saját rendezvényeket is kínálunk a község
lakosságának.
Községünk társintézményeivel szoros együttműködésre törekszünk, az általuk szervezett programok számára minden esetben helyet biztosítunk. Így a gyermekek részére szervezett báb- és
meseelőadások, anyák napi, ballagási, tanévzáró
ünnepségek, iskolai művészeti rendezvények,
szavalóversenyek, növendék hangversenyek; az
idősebbek részére tartandó tájékoztató előadások,
gyűlések és egyéb öszszejövetelek is itt kerülnek
lebonyolításra.
Az elmúlt évben kiemelten fontos feladatunknak
tekintettük, és tekintjük ebben az évben is, hogy
szervezett keretek között behozzuk a fiatalokat
a intézményünkbe. Ezt a célt szolgálja az itt
működő Információs iroda, mely pályázati pénz
segítségével és önkormányzati támogatással jött
létre és működik. Vásároltunk a fiatalok részére
pingpong asztalt, csocsót, sportszereket és társasjátékokat, melyeket ingyenesen lehet használni.
Kéthetente rendeztünk partykat: zsíros kenyér
party, saláta party, gyümölcs és koktél party
természetesen alkoholmentes italokkal, emellett
volt ifjúsági ki mit tud, pingpong bajnokság és
tinidisco. Célunk az, hogy ezeken a programokon
minél több fiatal vegyen részt, és ehhez kérjük a

Idősek Otthona lakóihoz. Az iskola pedagógusainak közreműködésével, plusz szolgáltatásként
heti rendszereséggel a nagycsoportosok számára
biztosított lehetőség a zeneóvodai foglalkozás és
az ovifoci edzés. Ezáltal is igyekszünk az óvoda
– iskola átmenet nehézségét megkönnyíteni.
A csoportok nyíltnapi rendezvényein, valamint
az intézmény nyitott ünnepein (farsang, anyák
napja, gyermeknap, évzáró) keresztül igyekszünk az óvodások életét betekinthetővé tenni a
szülők és az érdeklődő vendégek számára.
Munkánkhoz a szereteten és az empátián kívül
szükség van még a hatékonyságot növelő eszközökre is, amit a fenntartó önkormányzat
gazdagon biztosított mind az udvari mind a
csoportszobai játékok vonatkozásában. A gyermekek kényelmét és egészségének megőrzését
sem hagyta figyelmen kívül a község vezetése,
így a közel 30 éves fektetőket korszerű gyermekágyakra cserélte le. A Bőcsi Gyermekekért
Alapítvány is rendszeres támogatásban részesíti
az óvodások szabadidős tevékenységét (kirándulás, előadások)
Így törődünk mi mindannyian féltett kincseinkkel az óvodásokkal.
szülők támogatását is. Az információs iroda szolgáltatásait az elmúlt évben összesen 398 fő vette
igénybe. Az Internet használaton túl segítséget
nyújtunk álláskereséshez és önéletrajzíráshoz,
szálláskereséshez, menetrend és egyéb közhasznú
információk lekérdezéséhez, vagy okmányirodába történő bejelentkezéshez, gázóraállás bejelentéséhez. A felmerülő igények alapján mindenben
próbálunk segítséget nyújtani mindazoknak, akik
hozzánk fordulnak.

Rendezvényeink 2007-ben:
• Az önkormányzat kulturális bizottságával
együttműködve, községünk óvodásai, iskolásai
és nyugdíjasai közreműködésével emlékezünk
meg nemzeti ünnepeinkről.
• Tavasszal (április 30.–május 1.) a családsegítő
központtal és a védőnői szolgálattal közösen
szerveztünk egészségnapokat, melynek keretében voltak vetélkedők, prevenciós előadások
kicsiknek és nagyoknak, kulturális programok,
fáklyás felvonulás, májusfaállítás és különféle
sportprogramok.
• Augusztus 19-én az önkormányzattal és a nyugdíjas klubbal közös rendezvény volt a Falunap,
melynek szerevezésében és lebonyolításában
részt vettek óvónők, pedagógusok, és önkormányzati dolgozók és a nyugdíjasok is. Voltak
sportversenyek, síkálóhajító, kötélhúzó, 11-es
rúgó verseny, asszonycipelés talicskában, és az
elmaradhatatlan főzőverseny, délután hagyományőrző csoportok színvonalas előadásai szórakoztatták a közönséget, este pedig fergeteges
Hooligans koncert és tűzijáték.
• Október elején jó hangulatban telt el a szüreti
felvonulás, műsort adtak az óvodások, iskolások és a nyugdíjasok.

Miért fontos az óvoda?
„Már az óvodában megtanultam mindent, amit
tudni érdemes”
(Robert Fulghum – részlet)
„Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték,
az óvodában azonban annál inkább. Íme, amit
tanultam:
Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bánts másokat!
Mindent oda tégy vissza, ahonnét elvetted! Rakj
rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj
bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!
Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét!
A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló!
Élj mértékkel! Minden nap tanulj, gondolkodj,
rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz
egy keveset! Délutánonként szundíts egyet!
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg
a társad kezét, és ne szaladjatok el egymástól!
Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a
műanyag pohárban: a gyökerek lefelé terjeszkednek, a növények felfelé, és senki nem tudja
pontosan, mindez hogyan van, de valamennyien
hasonlóképpen élünk.”
Lajtiné Gábor Karolina
• Szintén október hónapban ismét sor került egy
egészségnapra, a lakosság egészségügyi szűrését a Diagnosztikai Centrum közreműködésével
30 orvos végezte, és természetesen jelen volt a
községi háziorvosi szolgálat is.
• A gondozási központtal együttműködve rendeztük októberben az idősek hónapját. Jól sikerült a
megnyitó ünnepség valamint az idősek hónapja
zárásaként miskolci művészek közreműködésével a nosztalgia est, melynek szintén intézményünk adott helyet. A gondozási központ lakói
két alkalommal is ellátogattak a Faluházba:
zongora hangversenyre, illetve fotókiállítás
megtekintésére.
• Irodalmi programok:
Októberben Jókai Anna Kossuth-díjas írónő
volt vendégünk író–olvasó találkozó keretében;
Varga István, Bőcs szülötte, két alkalommal irodalmi estet tartott.
• Kiállítások:
Április 20-án Körtvélyesi Mária festő, valamint
Domahidy Klára és Szabó Sándor fotókiállítása volt látható; ősszel pedig Keresztesi Andrea,
tehetséges fiatal bőcsi fotós képeiből rendeztünk kiállítást intézményünkben. Ősszel Bognár
Balázs és Molcsányi Jenő hernádnámeti festők
kiállítását láthatták az érdeklődők.
• Tanfolyamok:
Hetente két alkalommal angol tanfolyam, kresz
tanfolyam, valamint beindultak heti egy-egy
alkalommal aerobik- és jóga-foglalkozások.
• Bálok, esküvők:
Volt jótékonysági bál, vadászbál, és az idén először került sor a faluház nagytermében esküvők
megrendezésére, erre a célra négy alkalommal
adtuk bérbe a nagytermet.
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Szintén a Faluházban működik a Községi könyvtár, melynek állománya meghaladja a tizenháromezer dokumentumot. Szeretnénk községünk lakói
közül minél több olvasót becsábítani. Szombatonként könyvtárosunk játszóház keretében kézműves foglalkozásokat tart a gyermekeknek. Kínálatunkból: kicsiknek meseolvasás, nagyobbaknak
közös könyvolvasás, feldolgozás; Harry Potter
olvasópályázat, író–olvasó találkozó. Érdemes
bejönni felnőtteknek is a könyvtárba elolvasni a
különböző magazinokat, lapozni az itt található
enciklopédiákat, használni a szakkönyveket. Tervezzük kártyadélutánok, rejtvényfejtő klub és foltvarró tanfolyam beindítását is. Az év végén pedig
ünnepélyes keretek között szeretnénk átnyújtunk
elismerő oklevelet a legfiatalabb és a legöregebb
olvasónknak, valamint annak a könyvtárlátogató-

Baba–Mama Klub
2006-ban megalakult a Baba–Mama Klub,
mely szeretettel vár minden érdeklődőt.
A klub foglalkozás kötetlen beszélgetés keretében zajlik, a leendő és az aktív szülők „tapasztalatokat cserélnek”. A gyerekek megismerkednek
a közössé-gi élet „titkaival”, mely későbbiekben
segítséget ad az óvodai beilleszkedéshez.
Lehetőségeink szerint néha előadók meghívásával próbáljuk színesebbé tenni a foglalkozásokat. A fog-lalkozások tapasztalatai alapján a
gyerekek óvodai beilleszkedése sokkal köny-

Otthonra
találtak
Bemutatkozik a Bőcsi Gondozási Központ
„Megyek haza” – mondják a lakók, ha meglátogatják
szomszédaikat, társaikat az Idősek Otthonában. Az
otthon a lakószobát jelenti, azt az életteret, ahol hátralévő életüket élik, valószínűség szerint be is fejezik.
Mindenkinek van valamilyen személyes emléke a
múltból, az előző életéből. A családtagok fotókon
vannak jelen, de egy terítő, egy díszpárna, egy feszület vagy szentkép biztonságos és melengető jelképe
a saját otthonnak, a családnak. Öreg fát nem lehet
átültetni, mondja a közmondás. Minden otthonát elhagyónak óriási traumát jelentenek, azok a veszteségek,
amit maguk mögött kell hagyniuk (személy, tárgy,
státusz és presztizsvesztés, biztonság). A beilleszkedés
segítése a befogadó környezet felelőssége. Minden
társadalmi formát minősít, hogy hogyan gondoskodik
az „öregjeiről”, az elesettekről, hiszen lemásolandó
mintát ad a generációknak. Ők teremtették meg a
jelenünket, lehetőségeinket, direkt és indirekt módon
tőlük tanultunk meg dolgozni, szeretni, küzdeni, sírni
– tehát – létezni és élni, általuk létezünk mi is. Minden ember azt, és úgy kapja viszsza sorsától, amit és
ahogyan élt és viszonyult a környezetéhez, embertársaihoz. Mindenkit megillet az a bánásmód, amely nem
sérti emberi méltóságát, személyiségét. Az ellátásnak
olyan minőségűnek kell lennie, hogy az ellátott ne
érezze kiszolgáltatottnak, elesettnek, sajnálatra méltónak magát, legyen ereje és kedve élni. Bőcs községet
sok helyen már nem csak a sörrel asszociálják, hanem
a szociális otthonával is, ami a többi intézményével és
szervezetével együtt pozitív értékítéletet eredményez.
Az intézményben élők Bőcsön kaptak új „hazát és
házat”, legtöbbjük állandó lakosa lett a településnek,
közvetve részese a lakosság életének, kultúrájának.

lakosságát. Célunk az, hogy mindenki tudomást
szerezzen programjainkról, és az, hogy a faluház
Bőcs teljes lakosságának valóságos közösségi
színterévé váljék.
Következő községi rendezvény:
• április 30. 19.00 órától fáklyás felvonulás
(indulás a Hernád ABC-től)
• május 1. 9.00 órától szabadtéri programok,
családi vetélkedő a Sportpályán
• május 5. 11.00–18.00 óráig egészségügyi szűrések a Faluházban
nak, aki a legtöbbet látogatott el hozzánk.
Rendezvényeinkről évente több alkalommal
színes szórólapokon tájékoztatjuk Bőcs község
nyebb azoknál, akik jártak a foglalkozásra. Jó
a közösségi hangulat. A szülők számára is pozitívan hat a társasági légkör, mely során egymás
között tapasztalatot cserélnek, és szakmai tanácsot kapnak védőnőiktől.
2007-ben megtartott gyermekbalesetekről szóló
elő-adás nagy sikert aratott, ezért a szülők kérésére idén ismét megrendezésre kerül. A foglalkozásokat érdemes meglátogatni, mivel hasznos
ismereteket kaphatnak a szülők (anyatejes táplálásról, mozgásfejlődésről, beszédveszélyről stb.)
Nagy örömünkre 2007 októbertől várandóstorna
várja az érdeklődőket.
A várandóstorna magába foglalja a szüléshez
szükséges fizikai felkészülést, a szüléshez szükAki felelősséggel viseltettnek idős hozzátartozójuk
iránt, tudják, hogy ebben az intézményben a színvonalas fizikai ellátáson túl az ellátottak mentálisan is
azt az ellátást kapják, ami megilleti őket.
Az ellátottak, illetve a hozzátartozóik inkább vállalják a többi szociális intézményhez viszonyítva a
magasabb térítési díjat, mert látják és tudják, hogy a
szolgáltatás „megéri”. 2006. október 1-je óta 152 fő
jelentkezett hivatalosan az ellátásra, ebből felvételt
nyert 92 fő, jelenlegi létszámunk 52 fő, és vannak
várakozóink is.
Magyarországon jellemző, hogy intézményi ellátásra
már csak a végső estben jelentkeznek az emberek,
mert abban reménykednek, hogy javul az állapotuk,
és nem kell otthagyniuk otthonukat. Az intézménybe
kerülés oka legtöbb estben – az idős kor mellett – az
egészségi állapot romlása, súlyos betegség. Ellátottaink közül többen emiatt nem sokáig élvezhették az
intézményi életet, elhunytak vagy teljes ápolást nyújtó
egészségügyi intézménybe kerültek. Viszont néhány
estben, ide kerülve pozitív változás következett be
szomatikus és mentális állapotukban.
Az intézményi ellátás nagyon fontos eleme a mentális állapot karbantartása, fejlesztése, hiszen a
pszihoszomatikus betegségek idős korban is rendkívül
veszélyesek. A kedélyállapot milyensége is meghatározza a betegségek gyógyulási esélyeit, ezáltal magát
az élet tartamát és hosszát is. Nagy súlyt fektetünk
arra, hogy a megfelelő fizikai és pszichés gondozás
mellett a napi aktív és inaktív foglalkoztatás folyamatos és rendszeres legyen, hogy ne érjen rá az idős
ember a bajával, korával, szomszédjával foglalkozni,
hogy a még működő izom és agysejtjei aktívak legyenek, vagy aktiválódjanak.
A község intézményeinek és szervezeteinek pozitív
hozzáállása kapcsán színfoltot tudunk a minden-

Mindenkit szeretettel várunk!
Szegedi Lászlóné
séges fizikai felkészülést, a szülés alatt alkalmazott légzéstechnikákat és a relaxációt.
A fizikai felkészülés során a mell, a has, az erek,
a gát és a hüvelyizmok megmozgatást, erősítését
lehet elsajátítani. A szülés alatt célszerűen és
helyesen végzett légző gyakorlatok előnyösen
befolyásolják az anya és a magzat oxigénellátását. A várandóstorna a Baba-Mama klub
kevés helyen érhető el, emiatt is fantasztikus
lehetőség, hogy Bőcs lakosai számára lehetőség
van rá. A mai rohanó világban szükség van az
embereknek egy kis kikapcsolódásra.
A védőnők által szervezett lehetőségek
a Faluházban érhetők el.
Mindenkit szeretettel várnak a védőnők.
napokba vinni. Az óvodások, iskolások, az aktív
nyugdíjasok gyakran vendégei az intézménynek
műsorokkal, de vannak olyan egyének, akik önként
vállat nemes feladatként önként bejárnak beszélgetni a lakókhoz. Az intézmény és a lakók nyitottak
mindenre, hálásak és boldogok minden „külső” odafigyelésért, segítségért. A település-szomszédok is
szívesen jönnek alkalmanként, hisz nem csak bőcsi
lakosoknak biztosítunk férőhelyet (mostanáig 22
főt gondoztunk, jelenleg 15 fő Bőcsi lakos, és 3 fő
Bőcsi születésű él az intézményben).2007. december 30-ig a rászorulóknak integrált ellátási formában
biztosítottuk a házi gondozást, a szociális étkeztetést.
December 31-étől ez a két szolgáltatás az Önkormányzat Családsegítő Központjához került. Ettől
az időponttól kezdve az intézmény fenntartója és
működtetője a Miskolc Kistérségi Többcélú Társulása. Az intézmény önálló szakmai és gazdálkodási
jogkörrel rendelkezik, elnevezésünk Bőcsi Idősek
Otthona lett.Az intézmény 300 adagos konyhaüzeme a községben továbbra is biztosítja a szociális
étkeztetést, az óvodai étkeztetést, valamint igény
szerint a vendégétkeztetést. Az itt élő idősek valóban otthonuknak érzik az intézményt, a dolgozók
második otthonuknak, hiszen mindnyájan szeretnek
itt dolgozni, jó a közösségi hangulat, mindenki megpróbálja emberségének, szakmai tudásának legjavát
adni, pótolva evvel a családi gondoskodást.Úgy
gondolom, hogy ilyen körülmények között, ilyen
hangulatban az idős kor megélése nem okoz traumát az ellátottaknak és hozzátartozóiknak. Mivel az
intézmény Bőcsön van jelen, továbbra is szeretnénk
a község életébe beolvadva, elfogadva működni és
élni, szűkebb és tágabb környezetében a minőségi
szolgáltatással kedvező megítélését elősegíteni.
Murincsák Mária
intézményvezető
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Egyházi visszatekintés a 2007-es esztendőre
Bőcs önálló 1546-tól kezdődő egyházi életében
maradandó lesz 2007.
A temető kerítés tervezése, kivitelezése az Önkormányzattal, a polgármester és a képviselőtestület valamint Polgármesteri Hivatal munkájával
indulhatott el a falun kívüli bürokrácia útvesztőin
keresztül. Az út menti árok járdakerékpárút már
elkészült. A kerítés festése és a kapuk tavasszal
kerülnek a helyükre. Az 1871-ben épült második templomunkban is jelentős munka történt.
Orgona felújítás. Orgonánk 1909-ban épült, a
pécsi Angster orgonagyárban. A Bőcsi Református Egyház a 652-es számú orgonát vásárolta
meg, amely igényes, drága hangszer. 820 síp van
benne, 12+2 regiszter. Időről-időre gondozták,
mindig szakszerűen nyúltak hozzá. A kontárok
nem okoztak kárt, de a háborúban elvitték dísz
sípsorát hadi célokra – ezt alkalmatlan bádogsípokkal „ideiglenesen” pótolták. Ezt követően
hazánkban nem volt sípkészítés, megfelelő anyagok nem álltak rendelkezésre Kelet-Európában.
A villamos fújtatás 1959-ben készült az akkor
adott lehetőség szerint. Most állt elő a lehetőség, hogy minden szükséges, jó minőségű anyag
(orgonasípok, bőrszelepek, zajmentes fúvómotor)
elérhető legyen a Németországban tanult megfelelő szakemberekkel együtt. Körültekintő keresés
után a BKM Orgonaüzem Kft. Dunakesziből,
hosszas tárgyalás után 3 318 000 Ft-ért végezte
a javítást. A felújítás a díszsípsor teljes tisztítás,
hangolás, intonálás, zajmentes fúvómotor cseréjéből állt. Az új díszsípsor elhelyezésén túl csak
1 sípot kellett kicserélni ez is mutatja elődeink
gondos értékőrzését. Korábban tisztítás, hangolás történt az 1940-es évek elején, végezte Szűcs
Gergely tanár (Miskolc, Református Gimnázium),
segítsége Bőcsről tanítványa, Koncz Lajos volt.
1959-ben Gál István teljes generál és villamos
fújtatás szerelés. 1982. július Cseh István Egerből: tisztítás, hangolás, 2007. november BKM
(Békés-Kau-Mészáros) Orgonaüzem Kft. végezte

az előbb elsorolt munkákat. A most végzett munkák során a felmértnél nagyobb motort kellett
beépíteni, ez 40 000 Ft többlet kiadást jelentett.
Az Önkormányzat 1 500 000 Ft-tal támogatta
a felújítást, községünk lakossága is sorkoszttal, adakozással vette ki részét. A munkálatokat
a Tiszáninneni Egyház Kerület és a BorsodGömöri Egyházmegye is hathatós támogatásban részesítette. Az adakozás ebben az évben is
tartott, hiszen a megállapodás szerint az utolsó
részletet 2008. január 31.-ig kellett kifizetnünk.
Köszönet mindazoknak, akik részt vettek ennek
a nagy orgonafelújításnak a megoldásában.

Az orgona a „hangszerek királynője” az istentiszteleti célon túl kulturális célokat is szolgál.
Ezen a hangszeren tanult gyakorolt Lövei Márta
és a még magasabbra jutott Soltész Petra, akikre
méltán büszkék vagyunk. 2007-ben a pedagógusok adventi hangversenye is az újjászületett orgonánkkal együtt gyönyörködtetett mindannyiunkat
a szeretett bőcsi templomban. ”Dicsőség a
magasságban Istennek, És a földön békesség a
jóakaratú embernek.”
Szőnyi Tamás
bőcsi lelkipásztor

„Életet az Éveknek” Nyugdíjas Egyesület
A klub a bőcsi önkormányzat támogatásával
jelenleg 94 fővel működik. 2007. június 30-án
egyesületté alakultunk. Minden hónap első
csütörtökjén tartunk gyűlést a Faluházban, itt
készülünk fel a műsorokra, és itt tartjuk rendezvényeinket is. 2007. decemberében évzáró
ünnepségünk keretében tekintettünk viszsza az
elmúlt év eseményeire.
Az év elején kétszer voltunk színházban, majd
farsangi mulatságot rendeztünk, ahol nagyon jól
éreztük magunkat. Községünk szülötte, Koncz
József 85. születésnapja alkalmából rendezett
kiállítását szép létszámmal tekintettük meg a
miskolci Hermann Ottó Múzeumban.
Megható ünnepség keretében emlékeztünk meg
az édesanyákról és klubunk nőtagjairól.
A községi ünnepségeken, rendezvényeken minden alkalommal kulturális műsorral, szavalatokkal, énekkel, tánccal veszünk részt. Énekeltünk a
fáklyás felvonuláson és a szüreti felvonuláson, a
falunapon pedig vendégül láttunk hagyományőrző csoportokat: a harsányi, hernádnémeti, körömi
és sajóládi népdalköröket, a mezőcsáti citerazenekart és a sajóládi ifjúsági néptánccsoportot, akik

nívós műsorral mutatkoztak be községünkben.
Több alkalommal szerepeltünk és szép sikereket,
eredményeket értünk el a szomszédos községek
rendezvényein. Miskolcon a Megyei Nyugdíjas
találkozón és Emődön a Népdalos találkozón vettünk részt, októberben pedig a harsányi szüreti
felvonuláson nótáztunk. Ezzel szeretnénk hagyományainak megőrizni és kapcsolatot tartani a
szomszédos klubokkal. Határon túli testvér klub
is meghívott bennünket Gömörhorkára, melynek
örömmel tettünk eleget, és ahonnan szép emlékekkel tértünk haza.
Tagjaink közül többen faragnak rímeket: Nánási
László alapító tagunk, Sátor Jánosné vezetőségi
tagunk, akikre büszkék vagyunk. „Azúrkékszínű
ég alatt” címmel a Nyugdíjas klubok és idősek
„Életet az éveknek” Országos és B.–A.–Z. megyei
és Miskolc városi szervezete verses antológiát
jelentetett meg ebben az évben a költészet napja
tiszteletére, melyben Nánási Lászlónak és Sátor
Jánosnénak öszszesen 21 versét olvashatjuk.
„Ismerd meg hazádat!” jelszóval közös kirándulásokat és fürdéseket szervezünk az ország különböző városaiban és falvaiban. Voltunk gyógy és

termálvizeinkben Tiszaújvárosban, Tiszacsegén,
Tapolcán, Bogácson, és Polgáron pihentettük meg
elfáradt és beteg tagjainkat. Nyáron Tiszadobon
az Andrássy kastélyban tettünk látogatást, melynek parkja csodálatosan szép. A tagsággal közösen szalonnasütést tartottunk Tiszalúcon a szabadidőparkban, ahol kemencében sült rétest és
lángost fogyasztottunk.
Egészségügyi felvilágosító előadásokat is szívesen
hallgatunk. Különböző természetgyógyászati és
termékbemutatókon voltunk jelen. Betegeinkről és
idős klubtársainkról sem feledkezünk meg, rendszeresen látogatjuk őket. Az állami országos és megyei
szervezetekkel, valamint az egyházzal közösen lelki
segítségnyújtást biztosítunk az öreg és megfáradt
lelkületű társainknak. Az idősek napja alkalmából
kis csomaggal látogattuk meg azokat, akik már nem
tudnak közénk eljárni. Szoros kapcsolatot tartunk
fenn a bőcsi gondozási központ lakóival, amikor
tehetjük, meglátogatjuk őket is.
Hagyományainkat továbbra is ápoljuk, és a jövőben szeretnénk tovább fejleszteni.
Kézsmárki Károlyné
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Kedves Bőcsiek!
Bőcs község önkormányzata engem kért fel,
hogy gyűjtsem össze a községünkre vonatkozó
írott és tárgyi forrásokat, majd pedig dolgozzam fel monografikus formában ezt a szegényesnek éppen nem mondható anyagot. Számos adat lelhető fel Bőcs múltjára vonatkozóan könyvtárakban, levéltárakban, a múzeumok
régészeti, néprajzi, illetve történeti adattáraiban a kezdetektől napjainkig. Az ezen lelőhelyekről nyerhető információk alapján többékevésbé reálisan felvázolható falunk története:
megtudhatjuk például, hogy az őskorban mely
régészeti kultúrák anyaga figyelhető meg ezen
a vidéken, a népvándorláskorban mely nép tartotta fennhatósága alatt községünk területét. Az

Sport
Kézilabda szakosztály
Női Szakosztály: 2007 tavaszán a Bőcs NBII női
kézilabdacsapata veretlenül, magabiztos kiegyensúlyozott teljesítménnyel megnyerte az NBII-es
bajnokságot, amellyel biztosította helyét az
NBI/B Keleti csoportjában. A nyári felkészülést
megelőzően még kérdéses volt a csapat NBI/B-s
szereplése, de a jelenlegi képviselőtestületnek
köszönhetően lehetőségünk nyílt bizonyítani,
hogy a bőcsi női kézilabda magasabb osztályban
ismét megmérethesse magát.
Ezután elkezdődött a csapat felkészülése és
megerősítése a biztos bent maradás kiharcolására. Érkeztek csapatunkhoz: Nagy Szabina (Miskolc), Silye Rita, Takács Mária és Hőgyéné Deák
Melinda (Debrecen). Sajnos a munkánkat nehezítették sérülések és betegségek, de ennek ellenére
a 6. helyen zártuk az őszi pontvadászatot, amely
önmagáért beszél. A góllövő lista 9. helyén Bonta
Adrienn áll, aki 11 mérkőzésen 69 gólt szerzett,
míg Silye Rita a 12. helyen van 65 góllal. Menet
közben a csapattól távozott Galambossy Andrea
(kapus) a Füzesabony csapatához, akik szintén
velünk vannak egy osztályban. Hajdú Magdolna
is befejezte a játékot az NBI/B-s osztályban, de
nem szakadt el Bőcstől mert a serdülő lányok
edzője maradt továbbra is és a megyei csapatunk
oszlopos tagja.
Sajnos gondot okozott még az ifjúsági csapat
beindítása is, mert nem volt az NBI/b osztályhoz kellő számú és tudású ifista korú játékosunk,
ezért a Miskolci sportiskolával együtt, működési
megállapodást kötöttünk. Velük közösen oldjuk
meg a fiatalok nevelését.
Az ifi csapatunk a 8. helyen áll az őszi bajnokságban. Továbbá velük közösen indultunk a
megyei felnőtt bajnokságba is azokkal a játékosokkal, akik valamilyen oknál fogva nem fértek
be az első csapatba. A megyei csapatunk játékát
erősítette a felnőtt csapat 5 tagja Hajdú Magdolna Kerekes Nikolett, Rajna Krisztina, Bak Judit
és Nánási Szilvia is. Jelenleg a 1. helyen áll a
megyei osztályú csapatunk. Itt meg kell említeni
Nagy Andrea nevét, aki az ifjúsági góllövő listát
vezeti 10 mérkőzésen szerzett 96 góljával és tagja az országos serdülő válogatottnak

is kiderül, a középkorban, újkorban és legújabb
korban mely csaták zajlottak Bőcs környékén,
mely birtokos családok uradalmának a része
volt a falunk. Szintén izgalmas adatokat találunk arra vonatkozóan, hogy közigazgatási
szempontból hogyan alakult községünk története egészen a 20. század közepéig, amikor is
az akkori Külső- és Belsőbőcs egyesült Bőcs
néven. A sort számos más adattal lehetne még
folytatni, nem hagyva ki falunk egyháztörténetét, gazdaságát stb. A múzeumok néprajzi
anyagának adataiból azonban csupán vázlatosan tudunk következtetni községünk mindennapi életére, hagyományira, hiszen az általunk
megélt történeti események, régi szokásaink, a
szüleinktől, nagyszüleinktől hallott történetek
legtöbbször csak az emlékeinkben és persze a
szívünkben élnek tovább.

Férfi szakosztály: A 2006–2007 évi bajnokság
felemás eredménnyel végződött a férfi kézilabda
szakosztály számára. A felnőtt csapatunk sajnálatos módon nem tudta kivívni magának a bent
maradást, az NBII É–K csoportjába. Ezzel szemben az ifjúsági csapat 22 mérkőzésből mindöszsze 1 mérkőzést elvesztve megszerezte a dobogó
legfelső fokát, s ezzel kivívta a szereplést a bajnokok tornájára, amit Kalocsán rendeztek meg
júniusban és ötödik lett a csapat.
Az NBII bajnokságából való kiesés után a csapat
átszervezésre került.
A vezetőség úgy döntött, hogy az ifjúsági csapatot, kiegészítve a felnőtt csapat bőcsi játékosaival, indítja el a megyei bajnokságban, az idegen
játékosoktól pedig megválik. Így csapatunkban
most már igazi bőcsi fiatal szív dobog, ugyanis
a csapat átlag életkora mindössze 19 év.
A bajnokság őszi idénye, nagyon, izgalmas eredményt hozott, ugyanis a végén négy csapat is
azonos pontszámmal áll a bajnokság élén és ezen
négy csapat közt a mi fiaink is ott vannak.
Nem kérdés a csapat célja a bajnokság megnyerése és ezzel az NBII-es bajnoki szereplés kivívása, de mindaddig még nagyon sok munka és
erőfeszítés áll a csapat előtt.
Mivel utánpótlásra is szükség van egy csapatnak
így az iskolával együttműködve egy serdülő csapat öszszeállítását kezdtük meg, ebben Dienes
Anett és Filep Zoltán van az egyesület segítségére, akik az iskolás gyermekeket tanítják ezen
szép sport alapjaira, és a „szivacs kézilabda” bajnokságban már szép eredményeket érnek el.
Az egyesület vezetősége pedig megpróbál a
gyerekeknek minél több versenyzési lehetőséget
biztosítani tornák szervezésével, hogy az őszi
Országos Serdülő Bajnokságban való induláskor,
megfelelő felkészültségük legyen, és örömet leljenek a versenyzésben.
Remélem ebben az idényben, és utána is sok
szurkolót, köztük szülőket láthatunk a nézőtéren,
akik lelkesítik, buzdítják a gyermeküket és a csapatunkat a minél jobb, és szebb siker elérésére.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítette és figyelemmel kísérte tevékenységünket.
Addig is hajrá Bőcs!
Sporttársi üdvözlettel: Hideg Levente

Úgy gondolom, hogy falunk története csak
akkor lehet teljes, ha az írott és régészeti források adatain kívül a bőcsiek visszaemlékezéseit,
szokásait, hagyományait is összegyűjtjük ebben
a kötetben. Ehhez kérem mindenki segítségét,
aki Bőcs történetét, kulturális életét stb. ki tudná egészíteni saját személyes emlékeivel vagy
szülei, nagyszülei által elmondott történetekkel, továbbá régi fényképeit, iratait, feljegyzéseit rendelkezésünkre bocsátaná a készülő
munkához. Minden dokumentumról másolatot készítünk, majd az eredetit visszajuttatjuk
tulajdonosának. Kérem, aki ilyen módon hozzá
tudna járulni a helytörténeti kötet elkészítéséhez, jelezze a Polgármesteri Hivatalban vagy
a Faluházban!
Nagy Katalin

Labdarúgó szakosztály
A BŐCS SPORT KFT. labdarúgó szakosztályában 147 férfi és 12 női igazolt sportoló van.
Minden korosztályban versenyeztetünk csapatokat NB II felnőtt, U19, U17, U15, U13, Boszik
(U7, U9, U11) és a női csapat.
A 2006–2007-es bajnokságban felnőtt csapatunk
az NB II keleti csoportjában az 5. helyen végzett, U19-es csapatunk csoportjában a 6. helyen
zárt, U17-es csapatunk csoportjában 2. helyezést,
U15-ös csapatunk 5. helyezést, U13-as csapatunk
pedig 12. helyezést ért el.
A működéshez és a versenyeztetéshez szükséges
anyagi fedezetet szinte teljes egészében a többségi tulajdonos (Bőcs Községi Önkormányzat)
biztosítja. Folyamatosan lép be támogató is, de
ezen a téren még van mit fejlődni. A szakosztály vezetése azon dolgozik, hogy minél több
sportszerető embert és vállalkozást nyerjen meg
támogatónak.
Csapataink eredményei tiszteletre méltóak,
hiszen egy kis települést képviselve érték el ezeket. Egyre több helyi fiatal gondolja úgy a példát
látva, hogy a labdarúgást választja. Az iskolában
is teret nyert a képzés, amelynek finanszírozásában pályázati forrás is szerepel. Településünkön
szinte minden adva van az eredményes minőségi
és szabadidős sport végzéséhez. A 2007–2008-as
bajnokság őszi fordulói után felnőtt csapatunk a
10. helyen áll, de csak 2 pont választja el az 5.
helytől. Célunk továbbra is az első ötbe kerülés.
Utánpótlás csapataink az elvárásoknak megfelelően teljesítenek. Női csapatunk szereplése egyre
ígéretesebb, meglátszik már az elvégzett munka,
amit Hideg László edzővel folytat a csapat. Jó hír
szurkolóinknak, hogy az önkormányzat – figyelembe véve az MLSZ előírásait – a bőcsi sportpályán fejlesztéseket tervez (lelátó, pályaszélesítés,
labdafogó háló, eredményjelző).A mérkőzésekre
kilátogató nézők kiszolgálása nagymértékben fog
ezáltal javulni. A tavaszi forduló további mérkőzéseire szeretettel várjuk szurkolóinkat sportszerű biztatásban bízva.
Friss hírek a www.bksc.hu oldalon.
Tóth István
szakosztályvezető

Mi újság Bőcsön

7.

HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
Ingatlan címe:
HIRDETMÉNY 2.Bőcs,
Móricz Zs. u. 21. szám 383 hrsz,
Köszönetnyilvánítás
Fontosabb adatok: 636 m alapterület,
2

Bőcs Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete az alábbi
ingatlanok értékesítését hirdeti meg:
1. Ingatlan címe:
Bőcs, Munkácsy utca 63. szám 746/5 hrsz,
Fontosabb adatok: 952 m2 alapterület
Lakás területe: 84 m2,
3 szoba, komfort
A garázs területe: 26 m2
Lakott, induló ár: 6 M Ft

Lakás területe: 66m2,
2 szoba összkomfort
A garázs területe: 17 m2
Lakott, induló ár: 6 M Ft
Az ajánlatokat zárt borítékban, jeligével ellátva
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba (3574
Bőcs, Hősök tere 1.) Dr. Ispán Csilla jegyzőhöz
címezve, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 30 napon belül.Az ingatlanok megtekinthetők a
Polgármesteri Hivatal munkatársaival előre egyeztetett időpontban. Döntés: a beadási határidő lejártát
követő első testületi ülésen.

A „TUDÁS HATALOM”
Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át a bőcsi
gyermekek számára felajánlották.
2007-ben 144 710 Ft-ot használtunk
fel tehetséges tanulóink jutalmazására.
Az Alapítvány Kuratóriuma

A Gyermekélelmezési Alapítvány 2007-ben is támogatta
a rászorulókat községünkben élelmiszer csomagokkal.
A támogatottak köre: kisnyugdíjasok, munkanélküliek, hátrányos szociális helyzetű gyermekek.

Az Alapítvány kizárólag támogatásokból, felajánlásokból gazdálkodik,

egyik bevételi forrása az adó 1%-a.
Tájékoztatásul közöljük a rendelkező nyilatkozathoz szükséges adatokat:

Adószám: 18049842-2-43
Név: Gyermekétkeztetési Alapítvány.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek

Bodó Zsuzsannának és Lippai Tibornak ........................................... Flóra
Lakatos Ilonának és Galyas Norbertnek ...........................................Virág
Lőrincz Erzsébetnek és Harsányi Lajosnak .................................. Gertrúd
Pálóczi Magdolnának és Nánási Szilárdnak ................................. Marcell
Oláh Mónikának és Galamb Zsoltnak..............................................István
Kiss Andreának és Tirpák Lászlónak ........................... Bettina és Brigitta
Bordás Máriának és Lakatos Barnabásnak ......................... Violetta Virág
Gulyás Irénnek és Budai Sándornak ...................................... Mirella Irén
Radics Krisztinának és Budai Krisztiánnak ..................... Krisztián Kevin
Budai Ibolyának és Lakatos Gábornak ............................................Gábor
Kiss Ágnesnek és Dányi Gábornak..................................................Gábor
Budai Lindának és Váradi Mártonnak ...........................................Márton
Csóka Jolán Rozáliának és Béki Gábornak .........................Letícia Gerda
Lakatos Margitnak és Kiss Ernőnek ......................................... Krisztofer
Farkas Nikolettának és Csóka Sándornak ........................... Nelli Nikolett
Ladó Juliannának és Dobecz Sándornak ......................................... Réka
Farkas Mónikának és Varga Istvánnak ................................. Gergő Bence
Varga Tündének és Dudás Lajosnak .................................................Gréta
Kis Tímeának és Bai Lászlónak .....................................................Botond
Csurkó Katalinnak és Tircs Károlynak .........................................Kamilla
Szendrei Zitának és Mészáros Barnának .......................................... Máté

Házasságot kötött

Halottaink

Szemán Szilvia és Rajna Sándor
Juhász Andrea és Rontó Aladár
Gyarmati Mariann és Bodó Bertalan
Dr. Kis Anikó és Dr. Magyari Balázs
Lakatos Ilona és Ónodi János
Farkas Nikoletta és Csóka Sándor
Bak Enikő és Holod Bertalan
Hauberger Andrea és Balázs János
Balogh Rita és Hegymegi László
Dudás Mariann és Gyarmati András
Cseri Katalin és Nánási Zsolt
Takács Anita és Dányi Norbert
Bakonyi Etelka és Franczúz János
Bodnár Rita Margit és Bodnár József
Bak Judit Andrea és Balázs Flórián

Alexa Barnabás
Alexa Barnabásné
Almádi József
Balázs Barnabásné
Balázs Józsefné
Bodnár Eszter
Budai Jánosné
Busku Béla Istvánné
Cselényi Dánielné
Dudás Lajosné
Glonczi Jenő
Göndör Sándor
Hideg István
Homolya Albertné

2007. december 31-ig
Lakatos Ritának és Bancsók Gábornak..............................................Dóra
Glonczi Beatrixnak és Bancsók Józsefnek.........................József Levente
Orosz Zsuzsannának és Simon Attilának ............................................Bori
Barna Piroskának és Pogonyi Tibornak ............................................Tibor
Kővári Nikolettnek és Ónodi Istvánnak .................................... Annabella
Roppantó Mariannak és Lippai Zoltánnak ......................... Mariann Flóra
Veres Henriettának és Kovács Zsoltnak ........................................ Marcell
Csóka Ritának és Lakatos Mihálynak ............................................. László
Orosz Viktóriának és Dudás Istvánnak .......................................... András
Kovács Erikának és Puchnyák Miklósnak ............................ Gréta Emma
Kiss Máriának és Illés Jánosnak ..................................... Gergő és Martin
Kahanc Melindának és Engi Nándornak .......................................... Milán
Miskolci Zitának és Boncsér Attilának ..............................................Dóra
Nagy Katalinnak és Klinkó Imrének................................................Bence
Kosecki Bernadettnek és Süli Lászlónak ....................................... Bianka
Rosentál Szilviának és Jutkó Lászlónak .......................... Szilvia Kamilla
Balogh Mónikának és Szőke Zoltánnak...........................................Kevin
Kiss Pálmának és Mogyorósi Lászlónak ........................................Martin
Barna Hajnalkának és Horváth Jánosnak .................................... Hajnalka
Budai Juditnak és Jámbor Istvánnak ..................................... Ketrin Virág
Nagy Tímeának és Petró Csabának ............................................. Dominik
Hudák Miklós
Huszár Lajosné
Kiss Dánielné
Kiss Lajos László
Kónya István
Kozma István
Lippai István Dezső
Lippai Józsefné
Magyar Ferenc József
Nagy Jánosné
Ördög Albert
Sas Béla
Szabó Lászlóné
Szlavkovszky Géza Jánosné
Takács László
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Bőcs Község Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Nagy László polgármester

