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Polgármesteri köszöntő
Ady Endre sorai sokkal szebben fejezik ki a karácsony 
teljességét, mint ahogyan én valaha is leírhatnám. 
Néhány gondolatot fogadjanak el tőlem, az ünnep 
kapcsán.

A szeretet ünnepének nevezzük mostanában karácsonyt. 
A kis Jézus születését ünnepeljük, s a Megváltóval együtt 
született akkor egy család is. Egy szerető, odaadó közös-
ség, amit sokan ma sajnos egyáltalán nem ismernek. A 
karácsony egy olyan ünnep hazánkban, amit majd' minden 
család együtt tölt - egy kivételes este, kivételes napok. A kis-
gyermekek öröme a legszebb, akik csillogó szemmel nézik 
a gyertyalángot. A dédszülők öröme is végtelen, hiszen az 
unokák elviszik őket magukhoz vacsorázni. A feleség bol-
dog izgalmát is ismerjük mind, aki legjobb tudását adva 
készíti az ünnepi vacsorát. Egy valami van, ami mindnyá-

jukban közös:  a SZERETET. Amire mindenki titkoltan, 
vagy kimondva is, vágyik. Karácsonykor ez valahogy min-
dig jobban sikerül - adunk és kapunk, s ezért szeretjük és 
várjuk mindannyian az ünnepet. Karácsonykor a legfonto-
sabb a család. Egész évben szanaszét vagyunk, mindenki 
rohan a boldogulása és a teendői után, melyek annyiszor 
szétszakítanak bennünket - de a karácsony, a karácsony az 
más. Karácsonykor, ahogyan Krisztus Máriával és Józseffel, 
mi is együtt vagyunk édesanyánkkal, édesapánkkal, testvé-
reinkkel, gyermekeinkkel, rokonainkkal.

Áldott, Békés Karácsonyt, és Boldog Új Évet Kívánok a 
képviselő testület és az Önkormányzat dolgozói nevében

Nagy László
polgármester

Ady Endre: 
Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

Forrás: Összes versei, Bp., 1967

Faluházi hírek
15 éves a faluház

Már az 1930-as évektől volt a községben Fonóház, 
Külső- és Belső-Bőcsön külön Színjátszó-kör, Dalárda, 
Citerazenekar, majd a 70-es évektől Pávakör, Nép-
tánccsoport, Hímző-szakkör és Ifjúsági klub.

1970-től viszont nem volt a településnek kultúrháza egé-
szen 1993-ig, ekkor épült, és 1993. november 20-án adták 
át a jelenlegi Faluházat, melyben véglegesen helyet kapott a 
többezer dokumentumot tartalmazó községi könyvtár is. 

Számtalan színvonalas előadás, műsoros est és összejö-
vetel került itt megrendezésre.

Hagyománnyá vált, hogy az önkormányzati rendezvé-
nyeknek, óvodai és iskolai ballagásoknak, évnyitóknak 
és évzáróknak, szavalóversenyeknek, „Miénk a színpad” 
találkozóknak, anyák napi ünnepségeknek, növendék és 
adventi hangversenyeknek, az első osztályosok karácso-
nyi műsorának, jótékonysági és egyéb báloknak színhe-
lye a Faluház.

Sokan azok közül, akik valamikor iskolásként itt izgultak 
a színpadon egy-egy szereplés alkalmával, most a néző-
téren drukkolnak szereplő gyermekeiknek.
Számtalan báb- és meseelőadás, irodalmi, zenés és 
műsoros est, író–olvasó találkozó, kiállítás volt az 
elmúlt években.

Ezek közül a teljesség igénye nélkül említenék meg 
néhány nagyobb szabású rendezvényt:
•  2002-ben itt rendeztük meg a bőcsi zeneoktatás bein-

dításának 10 éves évfordulóját;
•  2007-ben kiállítást rendeztünk falunk szülötte, Koncz 

József festőművész alkotásaiból;
•  ebben az évben pedig nyugdíjas Ki Mit Tud-ot szervez-

tünk a nyugdíjas klubbal karöltve 18 település hagyo-
mányőrző csoportjának részvételével.

A Faluház otthont ad a Bőcsi Nyugdíjas Egyesületnek, 
a Baba-mama Klubnak, különböző tanfolyamoknak, 
önkormányzati és egyéb intézményi rendezvényeknek, 
fórumot biztosít a civil szervezetek részére, és esküvők 
lebonyolításához. Szintén hagyomány, hogy az utóbbi 
években egészségnapokat, egészségügyi szűrővizsgála-
tokat tartanak a Faluházban a lakosság részére.

A 15 éves évforduló alkalomból november 15-én bel-
sőséges szülinapi ünnepséget tartottunk, ahová meghí-
vást kaptak a Faluház régebbi és jelenlegi dolgozói, a 
társintézmények dolgozói, a régi ifjúsági klub tagjai és 
a falu vezetői. A műsorban meghallgathattuk Soltész Pet-
ra orgonajátékát, Karafa Zsuzsanna hegedű, és Nánási 
Ágnes zongora előadását, Bodó Zsuzsanna pedig pró-
zával szórakoztatta a közönséget. A köszöntő után min-
denki megkóstolta az emeletes születésnapi tortát. Az est 
hátralévő részében a Walzer szalonzenekar szórakoztatta 
a jelenlévőket.

Szegedi Lászlóné
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Könyvtári hét
A Faluház könyvtárában október 6-ától 
egész heti színes program nyújtott minden 
korosztálynak kikapcsolódási lehetőséget. 

A legfiatalabb olvasóinknak babaolvasó jegyeket 
adtunk át a baba-mama klubban amivel a kicsik 
könyvszeretetét, könyvekkel való ismerkedését 
segítjük. Az általános iskolások egy rendhagyó iro-
dalom órán vehettek részt Gáspár András színművész 
előadásában, aki felesége Balázs Anna könyveiből 
olvasott és játékos formában szerettette meg azt a 
gyerekekkel. A középiskolásoknak diákmunka lehe-
tőségekről tartott tájékoztatást  az információs iroda 
munkatársa, aki természetesen továbbra is segíti az 
érdeklődőket az álláskeresésben. A nagyikról sem 
feledkeztünk el: a könyvárban megismerkedhetnek 
a számítógép kezeléssel és az Internet használatával. 
Kellemesen telt az idő és mind jobban ráéreztek a 
számítástechnikában rejlő lehetőségre. Szeretnénk 
folytatni a nagyinet programot.

A hét zárásaként vasárnap a Jancsi és Juliska valamint 
a Kolontos Palkó című meséket tekinthették meg a 
gyerekek, a berzéki művészeti csoport jóvoltából.

Zselinszki Nóra

Egészségügyi 
szűrések
A falu lakosainak egészségügyi szűrővizsgálatai-
ra december 12-én került sor a Faluházban, melyen 
településünk lakói ingyenes szűrővizsgálatokon vehet-
tek részt. Volt tüdőszűrés, érrendszeri vizsgálat, hasi 
ultrahang, EKG, vérnyomás és vércukorszint-mérés, 
látás - hallás vizsgálat, bőr és szájüreg vizsgálat, a 
nőgyógyászati és urológiai szűrések pedig 16-án, ked-
den voltak. Ezen a napon lehetőség nyílt a helyszínen 
különféle gyógyhatású termékek megismerésére. A 
rendezvény iránt az idén is nagy volt az érdeklődés, 
összesen több mint százötven fő vett részt az egész-
ségmegőrző programban.
A következő vizsgálatok jövő év májusában, az egész-
ségnapok keretében lesznek.

Falunap 2008 
Bőcsön a falunap hagyományosan az  
augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódik. 
Így volt ez az idén is, igaz egy kicsit  
hamarabb, augusztus 16-án.

A falu lakóit, hogy le ne késsenek a színes prog-
ramokról, a Safari Kürt-quartett ébresztette zene-
szóval. Aki lement a sportpályára, végigizgulhatta 
az öregfiúk és a női focisták meccseit. A Vidám 
Vándorok fellépésével megvártuk a későbben 
kelő gyerekeket is. Nem volt hiábavaló, hiszen 
akik eljöttek, nagyon élvezték az interaktív színes 
bohócműsort.

Akik pedig úgy gondolták, hogy részt vesznek a 
főzőversenyben, hozzákezdtek az ételek elkészí-
téséhez. A déli harangszóval kezdődött az ünnepi 
műsor. Ünnepi beszédet mondott Nagy László 
polgármester, az új kenyeret megszentelte Szőnyi 
Tamás református lelkész, a műsorban pedig a bőcsi 
óvodások, iskolások és nyugdíjasok szerepeltek.

Egy órától az események több helyszínen zajlot-
tak: a színpadon hagyományőrző csoportok vidám, 

színes szórakoztató műsorát láthatták, a népdalok 
és néptánc mellett volt zenés bohózat, cigánytánc 
és spanyol tánc is a nyugdíjas csoportok előadá-
sában. Mindazok, akik ügyességüket akarták pró-
bára tenni, beneveztek a különböző vetélkedők-
re: az asszonyok gyakorolták a sikáló-hajítást, a 
férfiak megmérkőztek a falu legerősebb embere 
címért, a két nem együttműködésének pedig a 
„Told az asszonyt talicskában” vetélkedőben vol-
tunk tanúi. A 11-es rúgó és a kötélhúzó verseny 
is nagy népszerűségnek örvendett – persze főleg 
a férfiak körében –, nem is beszélve a rodeóbika 
bajnokságról, amitől még az eső sem tudta elven-
ni a versenyzők vállalkozó kedvét. Gyerekek és 
felnőttek Herceg Mária vezetésével nagyon szép 
termésbábokat, lakásdíszeket készítettek, és volt 
pólófestés, arcfestés, ugrálóvár és a lovaglás, hogy 
csak néhányat említsek a kínálatból.

A mozgalmas nap este a kézilabdapályán folyta-
tódott a Hooligans együttes fergeteges koncert-
jével, majd tűzijátékkal zárult, melyet a hagyo-
mányoknak megfelelően a helyi vállalkozók 
támogatásával rendeztünk meg. 

Szegedi Lászlóné

Verőfényes őszi napsütésben került sor 
október 11-én a hagyományőrző szüreti fel-
vonulásra Bőcsön. 

A menetet szép rendben lovasok vezették, kora-
beli hintón érkeztek a falu elöljárói, a bíró és 
a bíróné, a falu apraja-nagyja pedig szekere-
ken ülve járta be a községet. Kisbíró dobolta 
közhírré a nem mindennapi eseményt. A bőcsi 
óvodások és iskolások néptánccsoportjainak 
színvonalas előadása, a nyugdíjasklub népdal-
körének vidám nótázása garantálta a jó han-
gulatot, a nézőket pedig népviseletbe öltözött 
lányok kínálgatták borral és pogácsával.

A felvonulás keretében avatták föl az AVOP 
Leader pályázaton nyert támogatásból elkészült 
Helytörténeti információs sétányt, ahol az oda-
látogatók bepillantást nyerhetnek Bőcs múltjába 
és jelenébe.

Szüreti felvonulás Bőcsön
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„ A mi iskolánk 
olyan hely …”
… ahol szándékaink szerint a napjaink elvárá-
sainak megfelelő műveltséganyag mellett valódi 
emberi értékeket is közvetíthetünk gyermekeik 
felé. Ahol fontos a közösség, az összetartozás, az 
őszinte szó. Ahol a tanórán kívüli programok is a 
nevelést szolgálják.

Színes iskolai tevékenységünkről – mellyel célja-
ink megvalósítását támogatjuk - most maguk a leg-
érintettebbek, a diákok vallanak, csokorba gyűjtve 
az elmúlt négy hónap élményeit, s jelképesen ezzel 
megköszönve a Községi Önkormányzat, a Bőcsi 
Gyermekekért Alapítvány támogatását, a peda-
gógusok, szülők bíztatását, kívánva mindenkinek 
boldog karácsonyt!

Nádasi Ildikó

Budapesti 
kirándulás
Szerintem az egész kirándulás nagyon jó volt! Mie-
lőtt a Szépművészeti Múzeumba mentünk körbe jártuk, 
megcsodáltuk a Parlamentet. A múzeumban két cso-
portra bontottak minket. Az egyik csoport a reneszánsz 
művészettel, a másik csoport más népek kultúrájával 
ismerkedhetett meg. Különböző hímzéseket, tányéro-
kat, kelyheket és még sok más érdekes dolgot láttunk 
a magyar néphagyományokat bemutató tárlaton, s 
magunk is kipróbálhattuk ügyességünket a kézműves 
foglalkozásokon, s népzenei érdekességeket hallhat-
tunk a Kaláka együttes előadásában. 

Délután a Lánchídon sétáltunk át Budára, a Halász-
bástyáról nagyon szép volt a kilátás. Megnéztük Szent 
István király szobrát, a Magyar Tudományos Akadémi-
át. Nagyon jó volt a kirándulás, sok élménnyel lettünk 
gazdagabbak.

Ujlaki Attila

2008. a reneszánsz éve. Ezért iskolánk októberben 
egy három napos projekt keretében visszavará-
zsolt minket a XVI. századba.

Előzetesen ismereteket gyűjtöttünk erről a korról. Az 
osztálytermek falait teleragasztottuk képekkel, melyek 
a kor jellegzetes építészetét, öltözködését és az embe-
rek életmódját mutatták be.
Tanáraink és mi is jelmezekbe öltözködtünk, így min-
denki Mátyás király és Beatrix udvarában érezte magát, 
csoportokba verődve előadtunk egy-egy Mátyás-mon-
dát, amit szüleink és diáktársaink is megnéztek.

A tanórákon megismerkedtünk Janus Pannonius és 
Balassi Bálint költészetével; Bakfart Bálint zenemű-
veivel; Raffaello, Leonardo da Vinci és Michelangelo 
művészeti alkotásaival; Kepler és Kopernikusz tudomá-
nyos nézeteivel; gyönyörű nyakékeket fűztünk és külön-
böző címerekkel díszített pajzsokat barkácsoltunk.
A programokat egy játékos vetélkedő zárta, és az 
Aranysarkantyús Lovagrend tagjai tartottak nekünk 
egy látványos bemutatót, s mindannyian élveztük a 
reneszánsz táncházat.

Rengeteg ismerettel és élménnyel gazdagodtunk, és ami 
a legfontosabb: fantasztikusan éreztük magunkat.

Csicsek Zoltán és Csicsek Péter

Iskolai vigasságok
A szeptemberi iskolakezdéstől napjainkig 
sok-sok érdekes élményben volt részünk. 
Az érdekes órákat, mozgalmas szüneteket a 
délutáni és hétvégi programok színesítik.

Nagy élmény volt számunkra a matyó hagyo-
mányok és népviselet bemutatása, melyet 
köszönünk a bőcsi nyugdíjasoknak, a rene-
szánsz napok zárásaként szervezett közös 
hangverseny tanárainkkal, s az azt követő 
néptáncbemutató. A decemberi ünnepekhez 

is kapcsolódnak 
é l m é n y e i n k . 
Örülünk, hogy 
az ökoiskolai 
p r o g r a m o k 
keretében részt 
v e h e t t ü n k  a 
Mikulás-túrán. 
A bükki  kirán-
dulás a Majális-
parktól Molnár 
sziklán keresz-

tül a turista emlékparkig vezetett., ahol a 
Mikulás már várt minket, a fák közül már 
messziről észrevettük a piros ruháját. Aján-
dékokat is kaptunk tőle.

Nagy lelkesedéssel készültünk az angolosokkal 
a Chrismas party-ra, angol dalokkal, versekkel, 
jelenetekkel vártuk az érdeklődő szülőket, ven-
dégeket, s mi magunk is jól szórakoztunk.

Orosz Eszter, Szabó Evelin

Mikulásvonat
Miskolcon, az erdei kisvasút végállomásán 
mikulásruhába öltöztetett vonatszerelvény 
várta az izgatott kisdiákokat, köztünk majd-
nem 100 bőcsi gyermeket. 

A vonaton a krampusznak énekeltünk, s a szép 
dalokét cserébe ő is tanított nekünk egy tél-
köszöntő éneket. Lillafüreden mesevilág várt 
bennünket. Télapó vezetésével átélhettük Süsü, 
a jóságos sárkány történetét, akinek  mi is segí-
tettünk abban, hogy otthonra találjon. A vad-
körtével való célba dobásnak gyümölcslé volt 
a jutalma. Végül a csodás erdei környezetben 
Télapó mindenkit megajándékozott. 

A kirándulás végén, meseország kapujában csi-

lingelő csengő alatt mindenki kívánhatott vala-
mit. Én azt kívántam hogy egészséges legyek, S 
kívánom ezt iskolatársaimnak, családomnak, s 
mindenkinek a föld kerekén.

Dobai Gabriella

Mátyás király udvari bolondja voltam
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Az egyesület az elmúlt fél évben különböző 
programokban vett részt.

Augusztusban a Falunapra hagyományőrző 
együtteseket hívtunk meg, akik mindig szíve-
sen jönnek Bőcsre.
Egyesületi tagjaink az ország számos gyógyfür-
dőjében pihentették meg fáradt és öreg testü-
ket. Mezőkövesden és Polgáron élvezhettük a 
gyógy- és termálvíz felüdítő hatását, Tapolcán 
a barlangfürdő nyújtott csodálatos látványt. 
Bükkszentkereszten a füves Szabó Gyuri bácsi 
gyógyteáit vásárolhattuk meg, és a bükki táj 

friss és tiszta levegőjét szívhattuk magunkba. 
Lillafüreden a Palotaszálló parkjában valamint 
az István barlangban sétálhattunk, ahol kelle-
mesen elfáradtunk.

Októberben a szüreti felvonuláson végig nótáz-
tuk a falut, az idősek világnapja alkalmából a 
Gondozási Központtal és a Faluházzal közös 
műsort adtunk a település szépkorú lakóinak. 
Novemberben a „Szülőföldem” című honis-
mereti vetélkedőn mértük össze ismereteinket 
Miskolcon, ahol 4 klubtagunk szerepelt szép 
eredménnyel. Ebben a hónapban egyesületünk 

3 versírója író-olvasó találkozó keretében a 
Faluházban és a Gondozási Központban mutatta 
be most megjelent verseskötetét. Decemberben 
diagnosztikai szűrésen vizsgáltattuk meg egész-
ségi állapotunkat.

Az általános iskola tanárainak adventi koncert-
jén az énekkarunk karácsonyi éneket adott elő. 
Évzáró ünnepségünket december 17-én tartottuk 
meg, melyen a bőcsi művészeti iskola növendé-
kei adtak gyönyörű műsort az időseknek.

Kézsmárki Károlyné

„Életet az Éveknek” Bőcsi Nyugdíjas Egyesület

KARÁCSONY
Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. 
De ez az ünnep egyben a szeretet, az öröm, a 
békesség, a család, az otthon ünnepe is. Ma 
a kereszténység egyik legnagyobb eseménye.

A karácsonyt az iskolánkban is az adventi készü-
lődés előzi meg: feldíszítjük az iskolát, kará-
csonyfát állítunk, a fára felkerülnek saját kezű-
leg készített tárgyak is. Ajándékokat készítünk 
a karácsonyi játszóházban, az első osztályosok 
betlehemes műsorral készülnek, s tanáraink kará-
csonyi hangversennyel szereznek örömteli perce-
ket a bőcsieknek.

A karácsony minden évben december 25-ére 
illetve 26-ára esik, de a hagyomány szerint már 
24-én feldíszítjük a karácsonyfát, illetve megkap-
juk, átadjuk az ajándékokat.A szeretet ünnepén 
az emberek kedvesebbek egymással, több időt 
töltenek szeretteikkel. Az ünnep alatt a rokonok, 
családtagok összegyűlnek, beszélgetnek, erősö-
dik az egymáshoz tartozás érzése. 

A karácsony egy gyönyörű, meghitt ünnep. Szeret-
nék mindenkinek – iskolatársaim nevében is - BOL-
DOG KARÁCSONYT kívánni, s kívánom, hogy az 

ünnep meghittsége ragyogja be majd az új esztendő 
hétköznapjait is.

György Enikő
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Izgalmas idényt tudhat maga mögött 
a BKSC labdarúgó csapata. A csa-
pat idén három fronton is kiváló 
eredményt ért el. Az NBII. Keleti 
csoportjában ősszel a Ferencváros-
sal vívtunk nagy harcot, sokáig úgy 
tűnt, hogy az első pozíciót nem is 
sikerül megszereznie csapatunktól. 
Az őszi első az FTC lett, akit egye-
dül a Bőcs KSC tudott legyőzni. A 
Diósgyőri stadionban lejátszott talál-
kozón 2-1 arányban nyertük meg a 
rangadót.

A Magyar Kupa sorozatban is nagy sikert 
értünk el, amikor bejutottunk a legjobb 
16 csapat közé. Klubunk története során 
ez még egyetlen alkalommal sem sike-
rült. Az ellenfél az NB1 második helyén 
álló Újpest volt, aki ellen már nem sike-
rült a továbbjutás.

Csapatunk a Liga Kupa sorozatban is 
érdekelt volt, ahol szintén szép sikereket 
értünk el. Magyarország második számú 
kupasorozatában csoportmérkőzéseket 
játszottak első és másodosztályú csapa-
tok. Csoporttársaink: Vasas SC, DVTK, 
DVSC-TEVA, Nyíregyháza Spartacus, 
Vác. 8 forduló után már eldőlt, hogy 
a Vasas és a Diósgyőr csapatai jutnak 

tovább a negyeddöntőbe. A Liga Kupá-
ban is nagy skalpokra tettünk szert. Az 
első osztályú Nyíregyházát idén már 
másodszor győztük le, de az őszi NB1-
es bajnok Debrecen elleni 3-2-es mér-
kőzés után is felkapta a fejét a magyar 
sajtó.

A sikerekben gazdag ősz megismertette 
a médiában a Bőcs KSC nevét, aminek 
köszönhetően az országos napi és heti 
sportlapok rendszeresen cikkeztek a 
borsodi kiscsapatról. A BKSC hivatalos 
oldalának nézettségében is meglátszott 
az eredményes szereplés. A látogatottsá-
gi statisztika sorra megdőlt és ősszel egy 
új látogatottsági csúcsot is beállíthattunk, 
amikor is egy nap több mint 2800 egye-
di látogatója volt az oldalnak. A www.
bksc.hu továbbra is minden friss hírt, 
információt közöl a labdarúgó csapattal 
kapcsolatban.

A szakosztály gazdasági helyzete az 
önkormányzatnak köszönhetően stabil, 
de a jövőben elengedhetetlen minél 
több szponzor felkutatása és bevonása a 
szakosztály működtetésébe. A szponzo-
rokkal a kapcsolatfelvétel, reményeink 
szerint, a sikeres ősz után könnyebben 
fog menni.

Jó szereplés mutatkozik az utánpótlás neve-
lésben is. A felnőtt csapatban már több fia-
tal játékos is bemutatkozott. A Liga Kupa 
sorozatnak köszönhetően lehetőség nyílt 
a fiatalok kipróbálására éles helyzetben, 
mint az eredmény is mutatja nem vallottak 
szégyent. Ifjúsági csapatunk a Diósgyőrrel 
küzdve a második helyen végzett, ami azt 
mutatja, hogy kiváló munka folyik az után-
pótlás nevelésben is.

Jelenleg a téli szünetet töltik játékosa-
ink, hogy januárban kipihenve, feltöl-
tődve kezdjenek egy, reményeink sze-
rint, hasonlóan eredményes évet. Ebben 
segítségünkre lehet az önkormányzat, a 
szponzorok, illetve mindenki, aki a csa-
patot szereti és támogatja anyagilag és 
szurkolással.

Klubunkkal kapcsolatos hír, hogy az 
ajándéktárgyakból készletünk elfogyott, 
amit január-februárban tervezünk feltöl-
teni. Az új asztali zászlókat és sálakat a 
Sportpályán és a Faluházban lehet majd 
megvásárolni. Figyeljék honlapunkat, 
ahol megtekinthetik majd a megújult 
ajándékokat.

Szegedi István
kommunikációs vezető

Bőcs KSC labdarúgó szakosztály

A háború moraja még élt az emberek-
ben 1948-ban, folyt az ország újjáépíté-
se. A bőcsi fiataloknak nem volt elég az 
egész napos kemény munka, a játék- és 
mozgásvágy és az összetartozás öröme 
miatt egyre többen jelentek meg dél-
utánonként az akkor még legelőnek 
nyilvántartott részen, és összeálltak a 
csapatok. 

Eltelt hatvan év. A BKSC vezetősége 
úgy érezte, hogy ezt méltó módon meg 
kell ünnepelni. Ki kell fejeznünk köszö-
netünket a bőcsi sportolóknak, akik a 
„szívüket tették ki a pályán” a bőcsi 
sikerekért, Miértünk. Szántai Lajos 
öntőmester művészi munkájával és Czap 
Tibor támogatásával elkészült egy bronz 
jubileumi dombormű, amit a sportpálya 
előterében a meghívott egykori sportolók 
lepleztek le. Az alapítótagok névre szó-
ló emlékérmet vehettek át. A futballcsa-
patból sajnos csak Aradi Dezső bácsi és 
Nánási József bácsi emlékeztek a nagy 
csatákra. A kézilabdás hölgyek közül 
többen el tudták fogadni meghívásun-
kat, és Balogh Piroska, Gyüker Erzsébet, 

Gyüker Éva, Kerekes Eszter, Koncz Esz-
ter, Lados Ilona, Orosz Margit, Török 
Margit a régi fürge mozgásukat sajnálták 
a leginkább. Két alapítótag nem tudott 
részt venni az ünnepségen, Hajdú István 
bácsi mindenes, és betegsége miatt Kiss 
Olga. Az időközben elhunyt sportolók 
tiszteletére és emlékére az alapítótagok 
egy koszorút helyeztek el. 

Az 1990-ig a csapatokban játszó bőcsi 
sportolók emléklapot vettek át a ven-
déglátás közben, miközben a kivetítőn 
sorban nézhették a róluk hatvan évvel 
ezelőtt készült fényképeket. Régi csapat-
társak, barátok elevenítettek fel egy-egy 
történetet. Köszönjük a sok erőfeszítéssel 
és lemondással járó munkát, ami mások-
nak rengeteg örömet szerzett - remélem, 
a következő évtizedekben sok gyerek 
tekinti majd példaképnek az esten meg-
jelent sportolókat, és egyre több sportág-
ban köszönthetünk majd egyre több bőcsi 
fiatalt. 

Nagy László 
polgármester, a BKSC elnöke 

60 éves a Bőcsi Községi Sport Club (BKSC)
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Házasságot kötött
Nagy Nóra és Szabó Antal
Kiss Ildikó és Kertész Gábor György
Lupkovics Zsuzsanna és Bodó Barnabás
Urbán Vilhelmina és Csányi Péter
Zelei Erika és Szántó Attila
Tóth Zsuzsanna Renáta és Fekete Norbert Roland
Holod Alíz és Danyi Róbert
Mező Melinda Mária és Budai Zsolt
Varga Magdolna és Szilágyi Ferenc
Cselényi Katalin és Tóth Péter

Mi Újság Bőcsön?

Bőcs Község 
Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagy László polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születtek
Spitzmüller Mónikának és Csirmaz Istvánnak  ..........................................  Viktória
Kiss Arankának és Balogh Istvánnak  .......................................................... Ádám
Radics Krisztinának és Budai Krisztiánnak  ........................................ Patrik Márk
Lovrity Ivettnek és Szabó Gábornak  ............................................................. Kata
Miklós Orsolyának és Balázs Attilának  ...................................................... András
Balogh Rozáliának és Lakatos Róbertnek  ..................................... Julianna Judit
Nagy Melindának és Lakatos Zoltánnak  ................................................  Friderika
Lakatos Margitnak és Kiss Ernőnek  ..................................................  Ketrin Virág
Korcsog Mariannának és Tóth Imrének  .................................................... Emese
Szilvássy Teréziának és Széman Gábornak  ................................  Klára Gabriella
Varga Magdolnának és Szilágyi Ferencnek  ............................................... Tímea
Budai Editnek és Illés Istvánnak  ............................................................  Melissza

A Gyermekétkeztetési Alapítvány 2008. évi EU 
Intervenciós Élelmiszersegély program keretében 
pályázatot írt ki. Az Önkormányzat a Családsegí-
tő Központot bízta meg a pályázat elkészítésével. 

Az általunk benyújtott pályázatot az alapítvány 
kuratóriuma sikeresen bírálta el, így az idén is 
lehetőségünk nyílt arra, hogy a pályázatban elő-
írtaknak megfelelően élelmiszer csomagokkal 
támogassuk a lakosság egy részét. Sajnos nagyon 
szigorú feltételeket szabtak, így nem tudtunk min-

denkit támogatni. Az elnyert élelmiszereket, illetve 
azok mennyiségét minden alkalommal az Alapít-
vány jelöli ki. Ők határozzák meg a szállítás és 
az osztás idejét is. Általában lisztet, tésztaféléket, 
zsemlemorzsát, tejtermékeket kapunk. Ebben az 
évben három alkalommal (február, szeptember, 
december) tudtuk ilyen formában támogatni a bőcsi 
családok egy részét. Ez összességében közel 700 
családot érintett. Köszönjük a Gyermekétkezteté-
si Alapítványnak. Nagy segítséget jelent a bőcsi 
rászorulóknak.

Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy köszö-
netet mondjak a lakosságnak, mivel a segítségükkel idén 
is sok használt ruha érkezett a Faluházba. A Családsegí-
tő Központ dolgozói Ruha Börzék keretében osztották 
és osztják majd szét azokat a rászorulók körében. 

Remélem, hogy az elkövetkező évben is számítha-
tunk a bőcsiek támogatására, és bízom abban, hogy 
további sikeres pályázatoknak köszönhetően még 
több családnak segíthetünk.

Takács Edina

Természetbeni juttatások Bőcs községben

Halottaink

Deli Istvánné
Dorgai József
Koncz Sándor
Bonta István
Bónis Ottó Gyula
Tarcsi Lászlóné
Fetter László

Köszönetnyilvánítás
A „TUDÁS HATALOM” 

Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik 

személyi jövedelemadójuk 
1%-át 2007-ben a bőcsi 

gyermekek számára 
felajánlották. 

2008-ban 146 211 Ft-ot használtunk fel 
tehetséges tanulóink jutalmazására.

Az  Alapítvány Kuratóriuma

„Életet az Éveknek” Bőcsi Nyugdíjas 
Egyesület 2007. évi mérlege adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK 2006. év 2007. év

B./ Forgóeszközök 208

IV. Pénzeszközök 208

Eszközök összesen 208

FORRÁSOK 208

F./ Kötelezettségek 208

II.Rövid lejáratú kötelez. 208

Források összesen 208

„Életet az Éveknek” Bőcsi Nyugdíjas Egyesület 
2007. évi eredmény-kimutatása

2006. év 2007. év
A.Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.017

1.  Közhasznú működésre kapott támogatás 949

a. Helyi önkormányzattól 300

b. Egyéb szervezettől 649

4. Tagdíjból származó bevétel 68

5.  Egyéb bevétel 0

C. Összes bevétel 1.017

D. Közhasznú tevékenység költsége 1.017

-  Személyi jellegű ráfordítások,közterhek 609

- Anyag jellegű ráfordítások 219

- Egyéb ráfordítások 6

-  Ráfordításként nem érvényesíthető kiadás 183

I. Adózás előtti eredmény 0

J. Fizetendő adó 0

K. Tárgyévi  eredmény 0

Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2007. évi mérlege adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK 2006. év 2007. év
B./ Forgóeszközök 689 1.060

IV. Pénzeszközök 689 1.060

Eszközök összesen 689 1.060

FORRÁSOK

F./ Kötelezettségek 689 1.060

II.Rövid lejáratú kötelez. 689 1.060

Források összesen 689 1.060

Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2007. évi eredmény-kimutatása

2006. év 2007. év

A.Összes közhasznú tevékenység bevétele 2.793 3.522

1. Közhasznú működésre kapott támogatás 2.780 3.462

a. Alapítótól 2.755 3.445

b. Egyéb szervezettől 25 17

2. Tagdíjból származó bevétel 8 60

3. Egyéb bevétel 5 -

C. Összes bevétel 2.793 3.522

D. Közhasznú tevékenység költsége 2.793 3.522

- Személyi jellegű ráfordítások,közterhek 1.527 2.043

- Anyag jellegű ráfordítások 798 973

- Egyéb ráfordítások 468 135

- Ráfordításként nem érvényesíthető kiadás 0 371

I. Adózás előtti eredmény 0 0

J. Fizetendő adó 0 0

K. Tárgyévi  eredmény 0 0


