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Reményik Sándor:
Mindennapi kenyér
Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.

FELHÍVÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. június
2. ülésén alkotott 23/2008. (VII.3.) számú rendeletével lehetőséget ad azon tehetséges fiatalok közép
és felsőoktatási tanulmányainak támogatására, akik
szociális helyzetükből adódóan tanulmányuk költségeinek viselésére nem vagy csak részben képesek.
A pénzbeli juttatás olyan bőcsi állandó lakcímmel rendelkező diákok/hallgatók számára adható, akiknek
a) nappali tagozaton gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában tanulmányi átlaguk a 4,0-át
meghaladja; vagy
b) első diploma megszerzése érdekében felsőfokú
oktatási intézményben tanulmányokat folytatnak,
az első évfolyam első félévének sikeres befejezését követően, ha az elbírálás megelőző félévben a
tanulmányi átlaguk a 3,51-et meghaladta,
továbbá családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem nem lépi túl a munkabérek legkisebb összegének másfélszeresét (2008. évben nettó: 85 895
Ft/fő) és a családjuk nem rendelkezik a megélhetés
alapvető szükségleteit meghaladó vagyonnal.
A pénzbeli juttatás odaítéléséről és összegéről a képviselőtestület Oktatási és Kulturális Bizottsága dönt.
A támogatás feltételének részleteit, a csatolandó
dokumentumokat, a folyósítás szabályait megismerhetik a rendeletből, mely megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az
önkormányzat által július hónapban nyilvánosságra
hozandó pályázati felhívásból.

dr. Ispán Csilla
jegyző

XII. évfolyam II. szám
2008. augusztus

„Gondolom gyújtok én itt egy kicsinyke lángot, s ha ti mindannyian
élesztgetitek, s tápláljátok, meglehet, akkora tűz keletkezik belőle,
hogy az egész világot bejárja fénye.”
(Dürer)

NE ADJUK FEL!
A televízión kapcsolgatom a sávokat, keresem
az EB focimeccs közvetítést, miközben az egyik
csatornán egy francia kis falucska életét bemutató
kisfilmen állok meg. Kicsit belenézek, és nem
tudom otthagyni. Valamiért megfog, megragad,
egyszerűen nézni jó. A kis közösségi ház este
megtelik, – igaz, látni, a sarokban egy televízió
is működik – nagy kártyacsata zajlik több asztal
körül. A parkrészen a számomra megfejthetetlen szabályú golyózáson évődnek egymással, s
közöttük vannak fiatalok is, „nem égő” ha együtt
van több generáció. Persze, mutatják a nagyokat
bukfencező fiatal gördeszkásokat is, most gyakorolnak a tartományi versenyre. Havonta utcatalálkozókat rendeznek, ahol a „legjobb bagette-sütő”
címért küzdenek.
S eszembe jutott, hogy hány üres padsort láttam
a templomban bőcsi orgonaművészünk hangversenyén. Eszembe jutott, hogy a nyugdíjas klub

szervezte műsorokon a faluházban szinte csak a
magas színvonalat biztosító résztvevők voltak.
Szeretném, ha fiataljaink is elmondanák, hogy ők
hogyan töltenék el Bőcsön szabadidejüket, és azt
is, hogy miképpen lehetünk ebben segítségükre.
Kérem, ne adjuk fel. Próbáljuk meg, milyen az,
ha többször együtt van a falu lakossága, próbáljuk
ki, milyen érzés egy közösen eltöltött este után
másnap munkába, iskolába menet újra találkozni. Próbáljuk meg az elkövetkezendő falunapon,
hogy jól érezzük-e magunkat együtt, mi, bőcsiek
a bőcsiekkel.
Jó egészséget és kellemes közös időtöltést
kívánok mindenkinek.

Nagy László
polgármester
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KÖZÉPPONTBAN
A GYERMEK
A kisgyermek szereti azokat a történéseket, amelyek róla
szólnak, amelyeknek ő a főszereplője és a közönsége.
A gyermeknap ilyen esemény az óvodások életében.
Ebben a nevelési évben is, már hagyományként ünnepelt együtt az öt óvodai csoport május 23-án.
Igyekeztünk gazdag, változatos, élmény teljes programokat biztosítani a kicsiknek, amihez külső segítői
támogatásokat is kaptunk.
A Bőcsi Gyermekekért Alapítvány jóvoltából egy óriási „csúszdavárat” béreltünk az óvoda udvarára, valamint a zenés-szórakoztató műsor sem maradhatott el.
A miskolci rendőrség jóvoltából izgalmas, érdekes
kutyás – bemutatón vehettek részt az óvodások.
A tűzoltóság „lánglovagjai” ez évben is kellő biztonsággal mutatták be a tűzoltás gyakorlatát. Igazi élmény
a gyerekek számára, amikor saját maguk is használhatták a vízfecskendőt, és magukra ölthettek néhány
ruhadarabot.
Az óvó nénik közös
játékkal kedveskedtek
a gyerekeknek, a dajka nénik finom ebédet
főztek az intézmény
udvarán.
Igazi gyermeknapi-partit
sikerült varázsolni ezen
a napon. A kicsik vidámsága, boldog tekintete volt a
legnagyobb elégedettség mindannyiunk számára.
Felszabadult, örömteli záró programja még a nevelési évnek a közös óvodai kirándulás. A Nyíregyházi
Vadaspark kibővült állatállománya gazdag látnivalót
nyújtott a gyerekek számára.
Az egzotikus állatok, növények varázsa maradandó
élményben részesített mindenkit. A felejthetetlen és
különleges fóka-show-t még nagyon sokáig emlegették a gyerekek.
Lajtiné Gábor Karolina

JÁTSZÓTÉRAVATÁS
BŐCSÖN
Ünnepélyes alkalomra került sor április 30-án Bőcsön,
elkészült és átadásra került a várva várt játszótér. A
kisgyermekes szülők régi igényét elégítette ki a település önkormányzata, amikor úgy döntött, hogy önerőből
építi föl a létesítményt.
Avatási ünnepség keretében Nagy László, Bőcs község polgármestere adta át a teret a gyermekeknek,
akik nagy örömmel vették birtokba az új játékokat.
A vállalkozó szellemű csemeték vetélkedőn vehettek
részt, melyben kiderült, ki a legügyesebb a mászókák
leküzdésében. A győztesek gyümölcskosarat, az első
látogatók pedig lufit és banánt kaptak.
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BESZÁMOLÓ KÉPEKKEL 2007/2008
Az iskola értékközvetítő szerepe különösen felértékelődik
napjainkban, s nagy felelősséget ró a jövő nemzedéket
nevelő pedagógusokra. Hiszen a tananyag puszta közvetítésén túl számtalan feladatunk adódik a mindennapokban, s az ünnepi alkalmak során egyaránt. A közös
tevékenységek – legyen szó tanulásról vagy szabadidőről – láthatatlan, de mindennél erősebb szálakkal kötik
össze a tanulót tanítójával. Példát adva szorgalomból,
kitartásból, lelkiismeretből, emberségből.

koordinációs képességeket. Leendő sportiskolásaink
a budapesti Vidámparkban töltött néhány vidám órát
követően az Üllői úti Fradi-pályán kísérhették pályára
a bőcsi labdarúgókat, mely feledhetetlen élmény volt
mindannyiuk számára.

Olyan élményekkel gazdagodtunk az utóbbi hónapokban is, melyek méltán tartoznak legkedvesebb emlékeink közé. Ezekből villantunk fel néhányat képes
beszámolónkban.
Az igazi tudás az iskolapadokon túl kezdődik, vagyis
akkor, ha az elméletben tanultakat a tapasztalatszerzés megerősíti. Igyekszünk a hatékonyság növelésére
minden alkalmat megragadni. Rendszeresen szervezünk kirándulásokat Budapestre a Jövő házába, ahol
tanítványaink személyes tapasztalatok útján, érdekes
foglalkozásokon bővíthetik ismereteiket.

A környezeti nevelés kiemelt céljaink közt van folyamatosan. Ökoiskolaként különösen nagy figyelmet fordítunk természeti és épített környezetünkre, az egészséges életmódra egyaránt. Tanulóink szívesen vesznek
részt kirándulásokon, madármegfigyelő túrákon, erdei
iskolában, s nyári természetvédelmi táborunkban is.
Egydülálló farsangi nyitótánc – hatvan tanulóra. A
látvány önmagáért beszél!
Nemzeti ünnepeink talán a legszebb közösségi élményeink. A múlt megidézésével épített jövő a legemberibb értékeinket hordozza magában. Múltunkat
örökségül kaptunk, s feladatunk annak továbbadása
az utókor számára.
A beiskolázással kapcsolatos programjaink minden eddiginél szélesebb lehetőséget biztosítottak az
érdeklődők számára iskolánk életének, programjainak megismeréséhez. Örömünkre sokan éltek a
nyílt tanítási napon valórészvétel lehetőségével. Idén
először hirdettük meg sporttagozat indítását, játékos
alkalmassági vizsga keretében mértük fel a mozgás-

Művészetoktatásunk fiatal területe a néptánc oktatás,
mely a mozgáskultúra fejlesztésén túl kiváló alkalom
a magyar hagyományok életben tartására, továbbadására, az igazi értékek felismertetésére. Végzős néptáncosaink számtalan sikeres fellépéssel öregbítették
iskolánk hírnevét. Köszönetképpen és annak nem
titkolt reményében, hogy újraéleszthetjük az ifjúsági
néptánccsoportot, néhány napot jutalomként a Balatonon tölthetnek.
Gyermeknapi programjaink is a hagyományőrzést szolgálták. A tavalyi nagy sikerű jurta állítást követően
lovasbemutatón ismerkedhettek tanítványaink őseink
életével. A legkisebbeket a Csodamalom Bábszínház
előadása is várta. Programjainkat a Bőcsi gyermekekért Alapítvány támogatta.
Az alábbi gondolatokkal ünnepélyesen útjára bocsátottuk végzős diákjainkat: „Mindőtökben lánggal és az
ifjúság ígérete, a hang mely szólít egyre előre a jobb
jövő felé. Szívetekben tudás és tehetség, elmétekben az
álmok bővizű forrása… lelketekben a holnap ígérete,
s én hiszek bennetek. (Lamey)
S valóban ez a legfontosabb: higgyünk gyermekeinkben, társainkban, s nem utolsó sorban önmagunkban.
Nádasi Ildikó
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HŐSÖK NAPJA,
BÉKESSÉG
NAPJA!
„Békesség légyen földön embereknek,
és jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek!”
A református énekeskönyv 315. dicséretének
fenti sorait választotta községünk polgármestere a június 1–jén megtartott ünnepség
jelmondatának.
A hagyományos ünnepség új elemmel
bővült: miközben a hősökre emlékezünk,
törekedjünk a békességre, a megbékélésre!
Bőcs lakosai a templomban gyűltek össze
ezen a napon. Nagy László polgármester ünnepi beszédét három gondolat köré
fonta:
– Feladatunk a múlt tisztelete, a hősök megbecsülése, azoknak méltatása, akik életüket
adták a hazáért. Nevük kőbe vésve ott van
a Hősi Emlékmű talapzatán, de megbecsülésünket azzal is kifejezzük, hogy minden
esztendőben emlékezünk rájuk. Hőseink
emlékét azonban azzal becsüljük meg
a legjobban, ha békességre törekszünk,
hiszen ők is azért adták az életüket, hogy
béke, békesség legyen.
– Reményét fejezte ki, hogy a mostani és
a későbbi idők hőseinek nem a harcmezőn kell majd hősiességüket megmutatni,
nem fegyverropogások között, hanem a
mindennapi élet hősies küzdelmeiben,
amit azért vívnak, hogy hazánk, népünk
felemelkedjen.
– Váljon hagyománnyá a múlt és a jelen ily
módon történő összekötése, a Hősök Napja legyen a jövőben is a Békesség Napja
is egyben, hogy növekedjen, erősödjön
községünkben az összetartozás.
Az ünnepség részeként hangverseny volt
a templomban, amelyen közreműködött
Soltész Petra orgonaművész, Abaffy Nóra
zenetanár-egyházzenész, valamint Hoffmann
Ágnes hegedűművész.
A programban Johann Sebastian Bach, Heinrich
Schütz, valamint Gárdonyi Zsolt művei szerepeltek. Szívesen hallgattunk minden hangszert
és éneket, de különösen örültünk Soltész Petra
játékának, amikor megszólaltatta a szépen felújított 100 éves orgonát.
Soltész Petra számtalan szállal kötődik
Bőcshöz. Szülei, családja, egész rokonsága
itt él. Ő is innen indult el, általános iskolai
tanulmányait itt végezte és itt kezdett zeneiskolába járni. A Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola orgona-tanszakos növendékeként sokat gyakorolt a bőcsi templom
orgonáján, már egyetemista korában is adott
hangversenyeket Bőcsön. Soltész Petra orgonaművészként végzett Budapesten a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.

Bővülő feladatok a családsegítésben
„Mindenkinek szüksége van arra,
hogy emlékeztessék rá, milyen fontos,
hogy ő is itt él a Földön,
és hogy minden élet változást okoz.”
(Marge Kennedy)
A falvakban, településeken élők életmódja
sokat változott az évek során, sokan maradtak
egyedül, mert gyermekeik a több munkalehetőséget biztosító városokba költöztek. A család már nem minden esetben tudja betölteni
a támogató szerepét. A bizonytalanság érzése,
a munkahely elvesztésétől való félelem miatt
a gyerekek nem adják fel munkájukat a szüleik miatt. A szegénység sajnos egyre nő társadalmunkban, legfontosabb háttértényezői jól
ismertek:
- a gazdasági szerkezet átalakítása következtében jelentősen csökkent a foglalkoztatottak aránya
- tömegek szorultak ki a munkaerőpiacról
- megjelent a tartós munkanélküliség
- a szociális transzferek reálértéke folyamatosan és jelentős mértékben csökkent
- ártámogatások leépítése, a jövedelmek differenciálódása
- az egyenlőtlenségek növekedéséhez a szegénység mélyüléséhez vezetett.

melynek összegéről a helyi képviselő-testület
dönt a felmerülő költségeket és a hatályos jogszabályokat figyelembe véve. A Bőcs Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. december 31-től a Családsegítő Központot bízta meg
két, a településen már évek óta működő, szociális
alapellátási forma biztosításával.
Az étkeztetést és a házi segítségnyújtást kezdetben a helyi önkormányzat, majd a Gondozási
Központ biztosította a folyamatosan megjelenő
igények kielégítése érdekében. A Miskolc Kistérség Többcélú Társulásával folytatott együttműködés kapcsán, a településen átszervezés történt
a szociális alapellátási formákban, így kerültek
át ezek a szolgáltatások, illetve a feladatot ellátó szociális gondozók és segítők a Családsegítő Központhoz. Az ellátásban részesülőknek a
továbbiakban is, a Miskolc Kistérség fenntartásában önállóan működő, Bőcsi Idősek Otthona
konyháján főznek.
Kavics és Homok
Egy filozófia professzor az előadását úgy kezdte,
hogy fogott egy befőttes üveget és feltöltötte kb.
5 cm átmérőjű kövekkel. Rákérdezett, hogy ugye
tele van az üveg?
Igen – volt a válasz.

Ezek a folyamatok a makrotársadalom szintjén tendenciák, statisztikai adatok formájában
ragadhatók meg. Az egyes emberek problémái
sokszor a maguk drámaiságával azonban a
kisebb közösségek, a helyi közigazgatás szintjén csapódnak le. Így a konkrét segítségnyújtás
módját is elsősorban ezen a szinten kell megtalálni.

Ezután elővett egy dobozt, tele apró kavicsokkal,
és elkezdte beleszórni a kavicsokat az üvegbe.
Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti
üres helyeket, megint megállapították, hogy az
üveg tele van.
A professzor ezután elővett egy dobozt
homokkal és azt kezdte betölteni az üvegbe. Természetesen a homok minden kis rést kitöltött.

Az étkeztetés esetében azoknak a szociálisan
rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, ill. önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azt az
igénylőt, aki kora vagy egészségi állapota miatt
nem képes arról más módon gondoskodni. A
kérelem benyújtásához mellékelni kell a család
jövedelemigazolásait.

És most – mondta a professzor –
vegyék észre, hogy ez az önök élete. A kövek
a fontos dolgok – a család, a partnered, az
egészséged, a gyerekeid – ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A
kavicsok azok a dolgok, amik még számítanak,
mint a munkád, a házad, az autód. A homok
az összes többi. Az apróságok. Ha a homokot
töltöd be először, nem marad hely a kavicsoknak
és a kövöknek.

A házi segítségnyújtás formái különösen, melyek
a gondozói tevékenység körébe tartoznak:
- a meleg étel házhoz szállítása,
- bevásárlás, tüzelő beszerzése,
- takarítás- igény esetén,
- orvoshoz kísérés, orvos és mentő házhoz
hívása, gyógyszerkiváltás,
- hivatalos ügyek intézése,
- külső kapcsolattartás elősegítése, rokonok
értesítése, megkeresése,
- pszichés gondozás.

Ugyanez történik az életeddel. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod,
nem marad hely azoknak, a dolgoknak, amik igazán fontosak számodra.
Fordítsd figyelmet azokra a dolgokra,
amelyek alapvetők a boldogságod érdekében.
Játssz a gyerekeiddel. Szakíts időt orvosi ellenőrzésre. Vidd el a párodat táncolni.
Mindig lesz időd dolgozni, takarítani,
vendégeket hívni, rendet rakni.
Először a kövekre figyelj – azokra,
amik igazán számítanak. Állítsd be prioritásokat.
A többi csak homok.

Rendszeressége az igénybe vevő igénye, rászorultsága alapján alakul. A rendszerességet, a
gondozás módját, formáját, a gondozás irányítója határozza meg a gondozási tervben és 2008.
01. 01-től, a szakértői bizottság véleményében
foglaltak figyelembevételével. A házi segítségnyújtás iránt benyújtott kérelemhez is mellékelni
kell a család jövedelemigazolásait.
A szolgáltatásokért a család jövedelmi viszonyinak megfelelően térítési díjat kell fizetni,

„Nem akadályozhatjuk meg,
hogy a szomorúság madarai
átrepüljenek a fejünk felett,
de megakadályozhatjuk,
hogy fészket rakjanak a hajunkban.”
(Kínai közmondás)
Takács Edina intézményvezető
Családsegítő Központ

Mi újság Bőcsön
FALUHÁZI HÍREK
Az év első fele meglehetősen mozgalmas
volt a Faluházban. Az idén is voltak községi
intézmények és civil szervezetek által szerevezett programok, és saját szervezésű rendezvényeink egyaránt.
Márciusban 49 fő részvételével látogattunk el
fővárosunkba a Pesti Magyar Színházba, ahol
az Andersen, avagy a mesék meséje című zenés
darabort néztük meg.
Április 18-án a Faluház nagyterme rendhagyó
módon múlt századi, kávéházat idéző hangulatot
öltött magára, a Miskolci Dixiland Band volt
vendégünk. Igényes zenét hallhattunk kitűnő
muzsikusok művészi tolmácsolásban, melyet a
bőcsi közönség vastapssal jutalmazott.

Vendégünk volt még a Budapesti Bűvész Cirkusz,
a szintén fővárosi Pitypang Színház, a Borókás
együttes és a Vidám Vándorok, mely előadások
egy része az iskola, óvoda és a faluház közös
szervezésében valósult meg.
Az iskola nálunk rendezte meg a művészeti vizsgákat, a József Attila szavalóversenyt, a ballagási
és tanévzáró ünnepséget, filmvetítést és rendhagyó iskolai foglalkozásokat, az óvoda pedig a
farsangi mulatságot, az anyák napi, ballagási és

„ÉLETET
AZ ÉVEKNEK”
A bőcsi nyugdíjas egyesület ebben az évben
is az előzőekhez hasonlóan minden hónap
első csütörtökén, az ónodi vásár napján
tartja taggyűlését.
Január-februárban a klubtagok meglátogatták
betegeinket. Február-márciusban társas összejöveteleket tartottunk sakk és kártya party formájában. A farsangi batyus bálon mindenki jól
érezte magát. Márciusban két alkalommal színházlátogatáson vettünk részt.
A március 15-i nemzeti ünnepünkön a nyugdíjas
klub tagjai közül Sátor Jánosné egy szavalatot
adott elő.
Április 12-én a Megyei Szövetség által szervezett költészet napján vettünk részt. Az ebből
az alkalomból kiadott kötetben két klubtársunk
versei is megjelentek. A faluházban a Miskolci
Dixi koncertjén jól érezték magukat a résztvevők. Több dalos találkozón szép sikerrel szerepeltünk, voltunk Nyékládházán, Emődön és
Mezőkövesden.
A fáklyás felvonuláson az óvodásokkal és az
iskolás néptánccsoporttal közösen adtunk műsort.

4.

évzáró ünnepséget. A település intézményeinek
összefogásával került sor márciusban a Prevenciós hónap megtartására, melynek keretében az
iskolások szakemberek előadásait hallgathatták a
következő témakörökben: az alkoholizmus és a
drog ártalmai, a barátság és szerelem, a szex és
a nemi betegségekkel kapcsolatos felvilágosítás,
a toleranciáról pedig a kongói Franz Motumbo,
az Afrikáért alapítvány vezetője tartott interaktív
foglalkozást.
Április 30. és május 5-e között került sor a
hagyományos Egészségnapokra a családsegítő
központ, a községi védőnői szolgálat és a faluház
együttes szervezésében. Volt fáklyás felvonulás,
sportversenyek kicsiknek és nagyoknak, iskolai és családi vetélkedő, ovis játszóház, aerobik
bemutató, Mátyás király krónikájáról szóló
mesejáték a Grimm-Busz Színház előadásában,
és vásári komédia a Vaga Banda gólyalábasainak bemutatásában. Közel százan vettek részt az
ingyenes egészségügyi szűréseken, és kihirdettük
az előzetesen négy településen meghirdetett rajzverseny eredményét.
Ezen kívül még két alkalommal vehettek részt
szemvizsgálaton az érdeklődők, és két alkalommal volt véradás.
Első alkalommal rendeztünk Bőcsön május 31-én
nyugdíjas Ki Mit Tud-ot. Az „Életet az éveknek”
helyi Nyugdíjas Egyesület és a Faluház szervezésében, a települési önkormányzat támogatásával
szervezett rendezvényen több mint 400-an vettek részt. Felléptek Alsózsolca, Berzék, Emőd,
Gesztely, Harsány, Hernádnémeti, Köröm, Mezőkövesd, a miskolci Vasas, Nyékládháza, Onga,
Ónod, Sajólád, Taktaharkány, Tiszalúc, valamint
Bőcs testvértelepülése, Gömörhorka és a vendéglátó Bőcs hagyományőrző csoportjai és szólistái.
Rendkívül színes és színvonalas műsorral mutatkoztak be a résztvevő szépkorúak, igazán nagy
élményt nyújtva minden résztvevő számára.

Kiemelkedő esemény volt június 1-jén községünk
szülötte, Koncz József festőművész kiállítása,
melyet Barna István nyitott meg. A kiállítást egy
hónapon keresztül lehetett megtekinteni. Koncz
József 2008-ban megkapta Miskolc Város Művészeti Pedagógiai díját.
Nagy László polgármester a kiállítás megnyitóján
kiemelte, hogy életében háromféle kapcsolatban
volt Koncz József festőművésszel, Józsi bácsival: mint a család barátja, mint tanára a Földes
Ferenc Gimnáziumban, és mint falubeli ember,
és mindhárom kapcsolatból egyetlen dolog sugárzik: Józsi bácsi mindenkor ember volt a szó legnemesebb értelmében, és ma is az.
Szegedi Lászláné

A május 1-jei rendezvényen a családi vetélkedőn
a szépkorúak csapata is indult. Az egyesület tagjai Tiszaújvárosban és Polgáron pihenték ki a téli
és tavaszi fáradságot, júniusban pedig anyák napi
ünnepséget és apák napját tartottunk.

kategóriákban színvonalas előadásokkal örvendeztették meg a jelenlévőket. Ezek között szerepelt testvértelepülésünk, Gömörhorka nyugdíjas
klubja is. Ez a rendezvény községünk kulturális
színvonalát jelentősen növelte.

Az önkormányzat támogatásának jóvoltából
nagyszabású Ki Mit Tud-ot rendezhettünk, melynek szervezése a Faluházzal közösen történt. 18
kulturális csoport vett részt, akik különböző

A jövőben is szeretnénk eddigi hagyományainkat
megőrizni és kapcsolatainkat szorosabbá tenni.
Kézsmárki Károlyné

Mi újság Bőcsön
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A SZERETET OTTHONA
Igen! Szeretet Otthon Bőcsön! Abban a községben,
ahol nem feladata az önkormányzatnak ilyen intézményt létrehoznia és működtetnie.
A mai napig vannak ellenzői létének, jogosultságának.
Viszont az már tény, hogy ebben a községben él 52 fő
idős ember – egy helyen –, aki bőcsi lakosnak vallja
magát, nem szeretne máshová költözni élete hátralévő
szakaszában. Megszokta, megszerette a települést, a
házat, ahol él, képes együtt élni az intézeti szabályokkal,
biztonságban érzi magát. Emberhez méltó bánásmódban
részesül életében, halálában egyaránt. Ha levelet küld
hozzátartozóinak, és csak azt írja rá feladóként, hogy
szeretet otthon, megérkezik a viszontválasz erre a cím-

LABDARÚGÁS
A Bőcs Sport Kft. labdarúgó szakosztályának csapatai hasonlóan az elmúlt években, meghatározó
szerepet töltöttek be csoportjaikban. Azt hiszem
ez elismerésre méltó. Köszönet a helyi kötődésű
edzőknek, akik nagyszerű munkát végeznek csapatainkkal minden nehézség ellenére. A felnőtt
csapat az NB II-es bajnokság 8. helyén végzett,
ami tagságának további meghosszabbítását jelenti
a második vonalban. Ez az eredmény úgy érzem
lehetett volna jobb is ha egy-két hazai pályán
elvesztett mérkőzés (amelyen esélyesek voltunk)

re. Az intézménybe látogató emberektől több esetben
hallhatunk olyan véleményt, hogy az intézmény menynyire extra, magas szintű ellátást biztosít az itt lakóknak.
Tény, hogy a hazai szociális intézményekhez viszonyítva, a beköltöző kliensek előző életminőségéhez képest
úgy tűnik – látszatra –, hogy ez valóban csillagos minősítésű „ház”. Viszont az uniós országokhoz képest egy
átlagos szintű ellátásnak felel meg.
Érdekes, hogy ki minősít így fel egy ilyen helyzetet.
Az az ember, aki még nem vesztett el számára fontos
dolgot, még nem került olyan helyzetbe, hogy családi
problémáját csak segítséggel volt képes megoldani.
Ilyen szituáció, mikor családtagjának egészsége, léte,
sikerül a magunk javára fordítani. A mérkőzésekre
kilátogató szurkolók biztos látták, hogy a pályán
is elindult egy kis fejlesztés, hiszen az MLSZ
előírásait a bajnokságban induláshoz teljesítenünk
kell. Új kispadok épültek, a pálya szélessége 4
m-rel lett növelve, valamint egy fedett lelátórész
is épül, ami egyrészt a mérkőzésre kilátogatók
jobb kiszolgálását teszi lehetővé, másrészt szabadtéri színpadként is használható.
Az új bajnokságra készülve, a felnőtt csapat
keretének többségével a vezetőségnek sikerült
megállapodnia a folytatásról, de távozók és érkezők is lesznek. Az előttünk álló szezon, figye-

biztonsága, nyugalma a tét. Aki szeret valakit, annak a
legjobbat próbálja nyújtani. Talán azért, mert megérzi,
megérti, hogy aki segítségre szorul, annak mennyire
nehéz ezt elfogadni, megélni.
Az otthon szóhoz számtalan pozitív töltetű jelző kapcsolódik. Egyike csak a szeretet kifejezés, ami a Bőcsi
Idősek Otthonát is jellemzi, és amit mások fogalmaztak
meg. Munkatársaimmal együtt őrizzük, méltányoljuk
ezt a megítéltetést, – talán egyszer Bőcs is a szeretet
falujává válik. Rajtunk múlik !
„Jó dolog szeretni, még jobb – szeretve lenni!”
Murincsák Mária
lembe véve a feljutókat, sokkal nehezebbnek
ígérkezik.
A szakosztályról bővebben olvashatnak a
www.bksc.hu internetes oldalon. A friss hírek
mellett várjuk szurkolóink észrevételeit is. Utánpótlás játékosaink közül többek iránt NB I-es
csapat érdeklődik, a tárgyalások folynak.
Női csapatunknak az utolsó fordulóig volt esélye
a feljutásra, ami csak a rosszabb gólkülönbség
miatt nem sikerült. A lányok, asszonyok elszántságát ismerve jövőre ismét a feljutásért szállnak
harcba.
Tóth István

Végezetül álljanak itt az eredmények:
Csapat

Helyezés

Mérkőzés

Felnőtt NB II

8.

30

11

9

10

47

42

42

U 19

5.

27

12

3

12

51

48

39

U 17

6.

27

12

6

9

84

53

42

U 15

9.

23

4

5

14

45

127

17

U 13

6.

24

13

1

10

88

64

40

Nők

2.

14

10

1

3

41

19

31

KÉZILABDA
Női Szakosztály
Az NBII-es bajnokság megnyerése után a csapat újra indulhatott az NBI/B-s bajnokságban.
Az őszi szezont így a 6. helyen zártuk. A tavaszi
szezon első nyolc meccséből 7-et sikerült magabiztosan megnyernünk. Külön sikernek számított idegenben legyőzni a rivális Hajdúnánás és
Füzesabony csapatát. Az utolsó 3 meccsünkön
vereséget szenvedtünk, de a cél sikerült, sőt
egy hellyel fentebb léptünk a tabellán és az
5. helyen zárta a bajnokságot a csapatunk. Az
ifjúsági csapatunk is jobban szerepelt a tavaszi
szezonban, a 6. helyet sikerült megszerezniük.
A góllövő lista élmezőnyében szerepeltünk,
Bonta Adriennek sikerült a 4. helyen végeznie 153 góllal. Az ifjúsági góllövő listán Nagy
Andrea 189 góllal visszacsúszott a második
helyre, de ez így is szép eredmény. Gratulálunk nekik!
Részt vettünk a serdülő bajnokságban is többkevesebb sikerrel. Szeretnénk, ha még több

Győzelem

Döntetlen

Vereség

bőcsi lakos látogatná a meccseinket. Köszönjük
az eddigi szurkolást!
Miskolcon edzőtáborozik az Országos serdülő
válogatott és ennek keretében augusztus 19-én
17.00-tól a bőcsi sportcsarnokban,
edzőmérkőzést játszik a bőcsi felnőtt csapattal

Sporttársi üdvözlettel:
Bak Judit

Férfi Szakosztály
Véget ért egy újabb bajnok évad a férfi kézilabda csapat életében. Mint azt már az őszi szezon
után megírtam csapatunk négyes holtversenyben várta a tavaszi fordulókat az első helyen.
A hagyományosan megrendezésre kerülő Kerekes-Menyhért felkészülési tornán magabiztosan
pontveszteség nélkül szereztük meg az első
helyezést a klub fennállása óta másodszor.
A tavaszi bajnokság kezdete nem úgy sikerült,
ahogy azt mi szerettük volna, már az első két
mérkőzésen három pontot vesztettünk. Az alapszakasz végeztével így is csak a második helyen
álltunk egy ponttal lemaradva a Felsőzsolca
mögött.

Lőtt gól

Kapott gól

Pont

Mivel az NB II-es szereplésbe való feljutáshoz
18 mérkőzést kell játszania a csapatoknak az
első két helyezett oda-vissza alapon döntötte el, hogy kié a bajnoki cím és az NB II-es
játékjog.
Nagyon kemény harccal mind a két mérkőzés
megnyertük és így a mínusz egy pontot plusz
háromra módosítottuk, és miénk lett az arany,
amit polgármesterünk Nagy László akaszthatott
a fiúk nyakában.
Csapatunk véghezvitte a célkitűzését, újra
NB II-sek vagyunk, és ez azért is nagy öröm,
mert ezt bőcsi fiatalok érték el, és ezt a csapat-összeállítást jövőre sem áll szándékunkba
megváltoztatni, mert ez egy CSAPAT csupa
nagybetűvel.
A magasabb osztályba való felkerüléssel azt is
elértük, hogy jövőre az utánpótlásunkat is megfelelően tudjuk versenyeztetni mind az ifjúsági,
mind pedig az országos serdülő bajnokságban, és
reméljük szép sikereket fogunk ott is elérni. Az
augusztusban újra induló edzéseinken mindenki
szeretettel várunk. Hajrá BKSC, hajrá Bőcs!
Sporttársi üdvözlettel:
Hudák János

Mi újság Bőcsön
Felhívás
Községünk történetének megírásához szeretnénk összegyűjteni a fellelhető anyagokat.
Ehhez kérjük mindenki segítségét, aki Bőcs
történetét, kulturális életét stb. ki tudná egészíteni saját személyes emlékeivel vagy a
szülei, nagyszülei által elmondott történetekkel, továbbá régi fényképeit, iratait, feljegyzéseit rendelkezésünkre bocsátaná a készülő
munkához.
Minden dokumentumról másolatot készítünk,
majd az eredetit visszajuttatjuk tulajdonosának. Kérjük, aki ilyen módon hozzá tudna
járulni a helytörténeti kötet elkészítéséhez,
jelezze a Polgármesteri Hivatalban vagy a
Faluházban!
Köszönjük a segítségüket!

Értesítés önkormányzati
tulajdonban lévő lakások
értékesítéséről

Felhívom Bőcs Község közigazgatási területén
ingatlan-, telek- és földtulajdonnal (természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek) rendelkezők figyelmét,
hogy a tulajdonukban, kezelésükben, használatukban bérleményükben lévő mezőgazdasági és
üzemi területek, valamint lakóingatlanaik és az
előtte lévő gyepsávok, csapadékvíz-elvezető árkok
gyommentesen tartásáról folyamatosan kell gondoskodniuk, az allergén gyomnövények (parlagfű, üröm) esetében a védekezést már a virágzást
megelőző időszakban meg kell kezdeni és ezt az
állapotot folyamatosan a vegetációs időszak végéig fenn kell tartani.
A gyommentesítés elmaradása esetén a földhasználó költségére közérdekű védekezést rendelek el
a növényvédelemről szóló 2000 évi XXXV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a
földhasználó a védekezési kötelezettségének az azt

A Mi újság Bőcsön előző számában megjelent, az
önkormányzati lakások értékesítésére meghirdetett
pályázati eljárások lezárultak. A Bőcs, Munkácsy
M. u. 63. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan a képviselőtestület 2008. július 2. napján
tartott rendes ülésén döntött a beérkezett, érvényes
pályázatok ismertetését követően. A nyertes pályázat „péntek” jeligével érkezett, melyben az ingatlan vételáraként 7.550.000 Ft-ot jelöltek meg
A Bőcs, Móricz Zs. u. 21. szám alatti ingatlan
értékesítésére vonatkozó döntést a képviselőtestület elhalasztotta.
dr. Ispán Csilla
jegyző

elrendelő, védekezésre kötelező határozat ellenére
sem tesz határidőre eleget.
A parlagfű-mentesítési és egyéb védekezési kötelezettségét elmulasztó, a mezőgazdasági termelés biztonságát veszélyeztető, a közegészségügy
védelmét szolgáló növényvédelmi intézkedéseket
és beavatkozásokat elmulasztó tulajdonosokkal és
földhasználókkal szemben növényvédelmi birság
szabható ki, amelynek összege húszezer forinttól
ötmillió forintig terjedhet. A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi kamat
terheli, amelynek mértéke a mindenkor érvényes
jegybanki alapkamat kétszerese. A bírságot és
késedelmi kamatot adók módjára kell behajtani,
amelyről az állami adóhatóság gondoskodik. A
növényvédelmi bírság megfizetése nem mentesít
az egyéb szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségre vonás alól.
dr. Ispán Csilla
jegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek
Veres Zsuzsannának és Rem Krisztiánnak
Buszlai Csillának és Puchnyák Zsoltnak
Bak Juditnak és Balázs Flóriánnak
Szoboszlai Mónikának és Bodnár Gábornak
Hauberger Andreának és Balázs Jánosnak
Lőrincz Erzsébetnek és Harsányi Zsoltnak
Budai Edinának és Pankucsi Jánosnak
Mura Beatrixnek és Kertész Zsoltnak
Dr. Kis Anikónak és Dr. Magyari Balázsnak
Salamon Erzsébetnek és Lakatos Sándornak
Juhász Andreának és Rontó Aladárnak
Bandzsók Tündének és Peti Szabolcsnak
Lakatos Editnek és Juhász Józsefnek

Házasságot kötött

Halottaink

Gyüker Tünde Tímea és Burka Gábor
Oláh Anikó és Mohácsy József
Szoboszlai Mónika és Bodnár Gábor
Bonta Adrienn és Szakszon Gábor
Kőhalmi Judit és Csóka László
Göndör Éva Edit és Nagy Bertalan
Lakatos Erzsébet és Nagy László István

Benes Istvánné
Nagy Sándor
Pásztor Ádám
Lefler Istvánné
Lánczi Imréné
Lakatos Zoltánné

Programajánló:
2008. augusztus 16-án ismét

Tisztelt Lakosság!

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS
TISZTELT LAKOSSÁG!

6.

Dániel
Petra
Teó
Gábor
Botond
Gertrúd
János István
Patrik Szabolcs
Mira
Erzsébet Napsugár
Gréta Andrea
Arabella Tünde
Kevin

FALUNAP
A Sportpályán
Öregfiúk és női focibajnokság
és 11-es rúgó verseny
Kötélhúzó verseny,
Biciklis ügyességi verseny
Vetélkedők:
Síkáló-hajító verseny hölgyeknek
„Told az Asszonyt” asszony-cipelés
talicskában uraknak
„Bőcs Toldija” címért –
ki a falu legerősebb embere
Rodeóbika-bajnokság
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Hagyományőrző együttesek műsora
FŐZŐVERSENY
a „Bőcsi Fakanál” díjért
Kézműves foglalkozás
gyerekeknek és felnőtteknek
Egész nap:
Ugrálóvár,
Rodeóbika,
Lovaglás;
Büfé
Este az Iskola melletti kézilabdapályán

HOOLIGANS KONCERT
TŰZIJÁTÉK
2008. augusztus 17-én 17.30 órától

BŐCS – FERENCVÁROS
NB II. labdarúgó mérkőzés a
miskolci DVTK Stadionban
Mi Újság Bőcsön?
Bőcs Község
Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Nagy László polgármester

