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Polgármesteri köszöntő

Ma tán a béke...
Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén' a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén', hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek –
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg…
Kihült a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté…
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét –
Beteg a világ, nagy beteg…
Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve…
Oh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet…
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg…

Karácsonyt várom. Gyújtogatom
az adventi koszorú gyertyáit.
S minden gyertyagyújtáskor
polgármesterként is eszembe jut
egy-egy gondolat.

ÖRÖM-öt okoz, különösen, ha
közös ügy érdekében történt.
ÖRÖM-mel tölt el, ha tudok, tudunk
segíteni valakin, ha látom, hogy ha
csak egy ember is érzi azt, hogy
törődünk vele, érte dolgozunk.

• A HIT erősödik bennem, hogy a
közösségért dolgozni jó.
• És így ha mind a négy gyertyát
A HIT erőt ad újra és újra a minmeggyújtom, a HIT, a REMÉNY, a
dennapi munkakezdésre, hogy meg
SZERETET, az ÖRÖM gyertyáit,
tudjam oldani az egyre több feladaelérte célját ADVENT, nyugodtan
tot. Hiszem, hogy a HIT-et átadni
várom a KARÁCSONY-t, és így
minél több embernek nemes feladat,
minden kedves bőcsi lakosnak hithisz csak HIT-tel érdemes élni!
tel, reménnyel teli, szeretetteljes és
örömökben gazdag ünnepeket és
• REMÉNY mindig van!
boldog újévet kívánok.
A REMÉNY, hogy egymást megbecsüljük, a REMÉNY, hogy bízzunk
Nagy László
egymásban, a REMÉNY, hogy együtt
polgármester
tudunk gondolkodni és cselekedni a
közös ügyért, a közösségért.

• És ha ezt SZERETET-tel végezzük,
akkor SZERETET-et fogunk kapni.
A mondás igaz, hogy jobb adni,
mint kapni. Lehet, hogy többen
vagyunk úgy, hogy SZERETET-et
kapni mégis jobb?
1899 Az elvégzett munka minden nap
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Gyertyalángok
Karácsony felé közeledve itt is, ott is
egyre gyakrabban gyúlnak fel a fények.
Hol magányosan a távoli éjszakában, hol
adventi koszorúkon, templomi oltáron,
meghitt szobácskákban, hogy majd karácsony
estéjén tucatnyi láng éledhessen a díszes
fenyőfákon. Hirdetve a szeretet, az együttlét
semmivel sem megváltható hatalmát.
A sok-sok apró gyertyaláng együtt alkotja
a szívet, lelket gyönyörködtető egészet.
Így vagyunk valahogy ezzel mi, pedagógusok is
az iskolában. Az egészet vágyjuk, az egészet látjuk, ha külön-külön nézünk a közel ötszáz gyermekarcra, ha felidézzük egy-egy tanóra, közös
program fontos mozzanatát. Nehéz a mindennapokból, az ünnepekből kiragadni a legfényesebben ragyogót. Idén talán kiemelkedő a Magyar
Nyelv Évéhez kapcsolódó múzeumlátogatási
program, s a Népmese Napja is több mint száz
tanulót mozgatott meg. Tanulóink élmények után
kutatva utaztak vasúton, közúton, mesehajóval,
lovasszekérrel. Felfedezték a természet rejtelmeit,
megfigyelték a madarakat, túráztak a Mikulással.
Irodalmi színpadunk, zenészeink, táncosaink szerepeltek községi ünnepségeken, rendezvényeken,
eredményeket értek el pályázatokon, művészeti
szemléken. Egy nemzetközi pályázat keretében
11 tanulónk Törökországban ismerkedik az európai kultúrával, s természetesen az angol nyelvvel.
Eljuthatnak még Írországba és Lengyelországba
is, s mi is fogadunk majd vendégeket.
Íme néhány a számtalan gyertyalángból, mely
fenyőnket díszíti. S következzék még egy-két
növendék-lángocska. Végül mindenki tegye
majd hozzá gondolatban a saját lángjait, hogy
így jöhessen létre az egész, mely a szívünké, s
lelkünké.			
Nádasi Ildikó

A kirándulás
Egy szép őszi napon a 4.a és a 4.b osztály
tanítói kirándulást szerveztek.
Az októberi napfényes reggelen vidáman gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor mindenki
megérkezett, tanár néni ellenőrizte a létszámot,
s már indultunk is. A buszon sokat játszottunk,
mókáztunk. A kirándulás első állomása a Hortobágy volt. Itt megnéztünk egy múzeumot, ahol
sok érdekes dolgot megtudtunk a régi mester-

ségekről. Ezután átsétáltunk a madárkórházba,
ahol meglátogattuk a beteg, sérült madarakat. A
busszal átutaztunk a Kilenclyukú hídon és rövid
idő múlva megérkeztünk Debrecenbe, az Állatkertbe. Sokféle érdekes állatot láttunk. Nekem a
legjobban tetszett a majom, a víziló és a strucc.
A legérdekesebb állatokat le is fényképeztem. Az
állatkeri séta után apró ajándékokat vásároltunk,
majd elindultunk hazafelé. Útközben jóízűen
elfogyasztottuk szendvicsünket és jókedvűen
beszélgettünk. Kicsit fáradtam, de sok élmén�nyel tértem haza.
Majd ha a fényképeket fogom nézegetni, mindig
eszembe fog jutni ez a nagyszerű kirándulás
Dobrosi Mária 4.b

Hagyományaink
Bőcsön néhány éve felelevenedtek a szüreti
hagyományok, melynek immár én is részese
lehetek.
Szeptember végén, október elején mindenki izgatottan várja a szüreti mulatságot. A színpompás
felvonuláson az idősek és a fiatalok egyarát részt
vesznek. Még a szomszéd faluból is táncosok és
lovasok érkeznek hozzánk. A menet a sportpályáról indul, szépen feldíszített lovak, népviseletbe
öltözött lovasok vonulnak elől. Hintó gördül
utánuk, aztán cifra szekerek, rajtuk gyermekek,
felnőttek tarka kavalkádja. Zeneszóval vonulunk
végig az utcán, a nyugdíjas klub tagjai vidáman
nótáznak. Több helyen megállva iskolánk néptánccsoportja szórakoztatja a falubelieket. Népviseletbe öltözött lányok kínálják a közönséget
finom pogácsával és borral. Az idősek otthonában is örömmel fogadtak mindek, hiszen táncaink, dalaink fiatalságukat idézi fel. A hagyományok életben tartásán túl ez a legfontosabb: az
együttlét, a közös öröm. A falu apraja, nagyja
együtt.
Estefelé, amikor kissé fáradtan mindenki hazatér,
magával viszi ezt az érzést a szívében.
Göndör Enikő 6.b

Diákönkormányzat
Diákönkormányzatunk vezetősége 14 tanulóból áll. Tavasszal valamennyien részt vettünk
a diákönkormányzati képzéseken. A legutóbbi Bükkszentkereszten volt, ahol három napig
elméleti és játékos programokon vettünk részt

más iskolák diákönkormányzatával együtt egy
pályázati programnak köszönhetően.
Tanévkezdés óta hetente megbeszéléseket tartunk, amelyeken közösen döntünk az iskolai
programokról, segítettük a házirend megújítását.
Kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szervezünk, jótékonysági programokba is bekapcsolódunk. Az ökoiskolai csoporttal közösen szerveztük a a Nemzetközi Hulladékgyűjtés napján
a hulladékgyűjtést. A környzetvédelem mellett
fontosnak tartjuk a hagyományőrzést is. Táncházakban népszerűsítjük népi örökségünket, ahol
süteményt és teát szolgálunk fel a résztvevőknek. Fotó és rajzpályázatot is hirdettünk, s a
diákönkormányzat közreműködésével jött létre
a suliújság és az iskolarádió.
Reméljük, hogy javaslatainkkal, munkánkkal hozzájárulunk az iskola hatékonyabb működéséhez
társaink előtt példát mutatva.
Bártfai Noémi,
Diószeghy Flóra, Ujlaki Attila 7.b

Örökségünk –
őszi projekt
Mit is jelenthet ez a szó? Ebből kaptunk
egy kis ízelítőt az őszi szünet előtti három
napban. Igaz ez szinte semmi azokhoz a
csodálatos történetekhet képest, amit
nagymamáink, magypapáink tudnak mesélni.
Én az 5.b osztályba járok és nagyon jól éreztem a
projekt során magam, mert nagyszerű programokat szerveztünk. Volt táncház, kukoricafosztás, s
közben Balázs néni érdekes történeteket mesélt
gyermekkorából. Eljátszottuk Kukorica Jancsi
történetét. Csicsek tanár néni készített nekünk
görhét és kukoricakását. Megismerkedhettünk
a kosárfonás és a kovácsmesterség rejtelmeivel,
volt hagyományőrző lovasbemutató. Más osztályok a szüretet elevenítették fel, vagy csuhébabát
készítettek, nyelvi játékokat játszottak.
A november elején rendezett kiállításon megnézhettük munkánk eredményét.
Gondolom mindenkinek tetszett ez a három nap,
s maradandó lesz közös örökségünk.
Mares Márta 5.b
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Óvodai hírek
A 2009/2010-es nevelési évben óvodánkba
járó gyermekek összlétszáma 129 fő.
Szeptemberben hétről-hétre érkeztek
az új kiscsoportosok. Nehéz volt az elválás
gyerekeknek, szülőknek egyaránt. Türelmes,
tapasztalt munkatársaimnak köszönhetően
gyorsan megszokták az új környezetet a
legkisebbek.
Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján
örömmel fogadtuk az iskolás mesemondó gyermekeket, akik egy-egy népmese elmondásával
kedveskedtek a kicsiknek.
Október 3-án szombaton tartottuk Néphagyományőrző Szüreti mulatságunkat a Faluházban.
Programunk előzményeként Dudás Istvánék szőlőjében szüreteltek a nagycsoportosok és a Bőcsi
Sütőipari Kft. pékségében szüreti kalácsot sütöttek. Mind a két délelőtt felejthetetlen élményt
jelentett a gyermekeknek.
Szüreti mulatságunkon a nagycsoportosok színvonalas műsorral szerepeltek, majd az egész óvoda a Lármafa népi együttes táncházában táncra
perdültek. Az együttes tiszteletdíját a Bőcsi Gyermekekért Alapítvány biztosította.
Október 20-án délután a Faluházban őszi kézműves játszóházat rendeztünk. Szülők és gyermekek együtt készítettek egyszerű természetes
anyagokból kisebb- nagyobb figurákat, díszeket,
mesés alakokat.
November 4-én a Faluházban a Cincogi és barátai című előadást nézték meg a gyerekek. Mindenkinek tetszett a vidám műsor.

Faluházi hírek
Ebben az évben is sok program helyszíne
volt a Faluház. Az óvodai, iskolai és
nyugdíjas rendezvények mellett számos
saját szervezésű programmal vártuk és
várjuk községünk lakóit.
Január–február a bálok időszaka, az iskolai
alapítványi és vadász jótékonysági báloknak
adtunk otthont.
A községi önkormányzati rendezvények lebonyolításában is nagy szerepet vállaltunk:
• Majális – vidám vetélkedőkön versenghettek
a családi, baráti csapatok, a kisebbeknek volt
bábelőadás és bűvész show.
• Falunap – gyermekelőadás, népi kézműves
foglalkozás, főzőverseny, vetélkedők, hagyo-

November 9–13-ig nyílt napokat tartottunk az
óvodában. Lehetőséget biztosítottunk a szülőknek,
hogy bepillantsanak az óvoda mindennapjaiba.
Nagy örömünkre sok szülő élt a lehetőséggel,
nézte meg gyermekét ezeken a délelőttökön.
November 18-án Miskolcra utaztak a középső- és
nagycsoportos óvodások a Csodamalom Bábszínházba. A Mosó Masa Mosodája című előadásra a
jegyeket a Bőcsi Gyermekekért Alapítvány biztosította. Színvonalas, látványos előadást nézhettek
meg gyermekeink.
November 18-án könyvtárba mentek a Halacska
nagycsoportosok. Zselinszki Nóra könyvtáros
segítségével szórakozva ismerkedtek a könyvek
világával.
December első hete a Mikulás várás jegyében
telt. Minden óvodás „levelet” írt a Mikulásnak és
azt a postán el is küldte a Nagyszakállúnak.
December 4-én péntek délelőtt meg is jött
óvodánkba a Mikulás bácsi, aki kedves szavak
kíséretében csomagot osztott mindenkinek. Az
ajándékot a Bőcsi Önkormányzat biztosította
minden óvodásnak. Mikulás ünnepség hangulatát fokozta, hogy a várakozás perceiben az
óvónők a gyermekeknek elbáboztak egy-egy
téli mesét.
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a délelőttökön együtt készíthettek a gyerekekkel
a szülők karácsonyi üdvözlőlapokat, ablakdíszeket, mézeskalács süteményeket, fenyőkoszorúkat,
fenyődíszeket és különböző ajándéktárgyakat.
Óvodánk karácsonyi ünnepségének időpontja
2009. december 17. Ezen a napon a nagycsoportosok Betlehemes műsorral kedveskedtek óvodás társaiknak és szüleiknek. Nagy örömünkre
az óvoda karácsonyfája alá nemcsak az Önkormányzat által biztosított sok-sok játék került,
hanem az OM eszközbeszerzési pályázatán
nyert 1 000 000 Ft értékű bábkészletek is.
Úgy gondolom, a 2009/2010-es nevelési évet
eddig sikerült tartalmasabbá, élménygazdagabbá
tennünk. Bízom abban, hogy munkatársaimmal
a 2010-es évben is a szülők és gyermekek megelégedésére tudunk majd munkálkodni. Legfontosabb feladatunknak fogjuk az elkövetkezendőkben is tekinteni a derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtését, amelyben a gyermekek testileg, értelmileg fejlődnek és felkészülnek
az iskolai élet megkezdésére.
Csucsiné Török Dóra
óvodavezető

Néphagyományőrző programjaink soron következő rendezvénye december 14-én volt. A Lármafa
népi együttes adventi hangulatú műsora a Luca
napi népszokások felelevenítésével kezdődött,
táncházzal folytatódott majd karácsonyi hangulat
megteremtésével zárult.
December 10-16-ig Karácsonyi kézműves játszóházak megrendezésével vártuk újra a szülőket. Ezeken
mányőrző csoportok előadása, este Hooligans
koncert és tűzijáték.
• Szüreti felvonulás – vendégünk volt
Gömörhorka művészeti csoportja.
A községi és faluházi rendezvények állandó
szereplői a bőcsi óvoda és iskola művészeti
csoportjai és pedagógusai.
Kulturális programok:
• M árcius 15-én a révkomáromi színházi
díszelőadását láthattak Marcibányi-ház
címmel.
• Tavasszal a Dixi-klub második alkalommal
került megrendezésre.
• Két író-olvasó találkozó volt: tavasszal Balázs
Ágnes, az őszi Könyvtári Napokon pedig
Sohonyai Edit vendégeskedett nálunk.
• K oncertet adott Soltész Petra orgona
művész.
• Budapesti színházlátogatás: a Csak azért is
játék című darabot láttuk.
• Ősszel indult útjára a Kávéházi esték programsorozat. Első alkalommal a mediterrán
zene és tánc játszotta a főszerepet, vendégünk
volt Enricoo latin gitáros, míg a novemberi
estén bécsi kávéházi hangulatot idéztünk meg
a Walzer Szalonzenekarral. Külön öröm volt
számunkra, hogy a környező településekről is
szép számmal akadtak érdeklődők.
• Októberben az időseket operett műsorral
köszöntöttük, ahol a miskolci Nemzeti Színház művészeit hallhatták.

• I dén első alkalommal szerveztünk Kihívás
napját, melyen nem csak a falu lakosait, hanem
a Borsodi Sörgyár dolgozóit is megmozgattuk,
volt torna, tánc, biciklis ügyességi verseny, tanösvény bejárás, traktor-húzó verseny, foci, lehetett tekézni, trambulinozni és ping-pongozni.
Egészségügyi szűrések:
Május elején és decemberben tartottunk szűrőnapot, amin településünk lakói ingyenesen vehették
igénybe a különböző szűrővizsgálatokat.
A könyvtárban október hónapban került megrendezésre a Könyvtári Napok, ahol az idősebb
korosztály Internet és kártyajátékokkal ismerkedhetett. Ősszel az óvodások és iskolások is
részt vettek könyvtárhasználati foglalkozáson,
aminek hatására sok gyermek iratkozott be.
December hónapban pedig kézműves játszóházba vártuk a fiatalokat.

December 31-én
SZILVESZTERI MULATSÁGRA
várjuk a szórakozni vágyókat,
műsort ad az Álarc musical stúdió,
vendégeink élőzenére táncolhatnak.
A programról érdeklődni lehet a
Faluházban (telefon: 46/318-183,
30/738-6234)
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Az idősek
Karácsonya
Negyedik Karácsonyra készülődik
az Idősek Otthonának közössége,
melyből 18 fő lakó, 25 fő dolgozó
a kezdetektől, 2006-tól éli át együtt
ezt az ünnepi hangulatot.
Az intézményben különös és fontos jelentősége van az ünnepeknek, hiszen ezek az alkalmak fényesítik a mindennapokat, színt visznek
a megszokottba, kizökkentenek a mélabúból
és hangulatot módosítanak, hosszabbítják
az életet, gyógyítják a betegséget, enyhítik
a magányt, boldogsághormont termelnek. A
Karácsony ünnepe a családok, a szeretet, a
béke ünnepe, mely mindenkiben megszólaltatja a legbelsőbb érzelmi húrokat. Ezen az
ünnepen legszomorúbb az az ember, aki egyedül van, magára hagyott, akit nem vesznek
körül családtagok, barátok vagy jóemberek.
Az önzetlen, tiszta szívből jövő szeretet sugárzását érezni lehet, harmóniát teremt mindenki
lelkében, példát mutat az áramlási környezetében. A szeretet és a jóság egymás testvérei,
mindkettő benne van minden emberben, csak
néha a sok csomagolás elrejti azt másoktól.
Karácsony egyik titka, hogy ezeket a csomagoló-burkokat képes lefejteni, ezen az ünnepen vagyunk leginkább önmagunk lenni.
Nem az a szegény ember, akinek nincs sok
pénze és vagyona, hanem az, aki nem képes
a szeretet adásra és elfogadásra. Mindenkinek szüksége van erre az érzetre, mert nélküle
kővé dermed szívünk, és kiéget, megkeseredett, magányos emberré válunk.
A Bőcsi Idősek Otthona lakói nem csak a
külső fényektől érzik a Karácsonyi meleget,
és nem csak ezen az ünnepen. Egész évben
tapasztalhatják a közvetlen és közvetett rájuk
irányuló figyelmet, törődés, szeretetet és odafigyelést.
Az itt lakók nem kirekesztetten, hanem a község életébe belesimulva, a tágabb közösséggel
együtt élik a mindennapjaikat. Az intézmény
élete nyitott könyv, a belső történések nem
titkok, azokról a környezet is informálódik.
Az otthon teljes nyitottsága miatt bármikor, bárki betekinthet a mindennapjainkba. Rendezvényeinket a helyi óvoda és iskola gyerekeinek
színvonalas műsorai, a Nyugdíjas Egyesület
szórakoztató előadásai színesítik, de minden
községi szervezet , intézmény, és a közösséget kiszolgáló személy és egység odafigyel
működésünkre, segít, ha szükséges.
A szakmailag és emberileg igényes gondozás,
színvonalas ellátás, minőségi szolgáltatás, a
községi hivatalos szerveinek támogató segítsége valamint a „kinti” lakók segítő és megértő
szeretete – mind együtt – eredményeként az
otthon Karácsonya hasonló lesz egy szerető
családéhoz.
Murincsák Mária

Amit az influenzáról, és az infuenzaszerű
megbetegedésekről tudni kell!!!
A betegség tünetei:
láz (39-40 fok), köhögés, nátha, torokfájás,
végtagfájdalmak, fejfájás, hidegrázás, rossz
közérzet, hányinger, hányás, hasmenés.
(influenzára nem jellemző, de a jelenlegi
járványban előfordulhat.)

A terhes nők magas láz esetén azonnal forduljanak orvoshoz, hogy ha szükséges 6 órán belül
megkapják a vírus ellenes szert!!!

Kezelés:
- Ágynyugalom, ágynyugalom, ágynyugalom!!!!!!!!
- Lázcsillapitás (gyógyszer, egész test állott
vizes borogatása, hütőfürdő)
- Sok folyadék!!!!!
1 éven aluli csecsemőt láz esetén kötelező
orvosnak megmutatni, mert antibiotikus
kezelésre van szüksége!!! (nem az influenzás tünetek miatt!)

A betegség elkerülésének
egyetlen módja a védőoltás!!!!

Az influenza megelőzése:
• védőoltás
• gyakori kézmosás szappannal
• köhögés, tüsszentés zsebkendőbe
• a beteg az arcára helyezett maszkkal védje
a környezetében élőket
• zárt terekben gondoskodni kell a gyakori,
rendszeres és alapos szellőztetésről
• beteg ember ne menjen dolgozni és a beteg
gyermekét ne küldje iskolába, óvodába!
Fejfájás esetén gyereknek,
felnőttnek lázat kell mérni!!!!!!

Szoptató anyák a szoptatást
ne hagyják abba!!!!!!

A védőoltás nem okoz megbetegedést!!!!
(a tojásallergiások nem kaphatják meg,
csak kórházi felügyelet mellett!!!)
Ismételten, újra és újra leírom:
a járvány terjedését otthon tartózkodással,
pihenéssel lehet megelőzni!!!!!!!
Rémhírek terjesztésével fölösleges egymást
ijesztgetni, inkább hasznos tanácsokat kell
adni, valamint az egészségügyi személyzethez
kell fordulni használható tanácsokért.
Mindenkinek jó egészséget, influenzamentes
évet kívánunk!
Dr. Oláh Ibolya
gyermekorvos
és Bőcs község egészségügyi személyzete

Ha este lázas a gyerek vagy a felnőtt, és a lázcsillapító hatására másnap reggel nem lázas,
akkor se menjen óvodába-iskolába, munkahelyre, mert fertőz!!!!
A H1N1 vírus mindenhol jelen van, vannak
egyének, akik teljesen tünetmentesen átesnek a
fertőzésen!!!! DE gondos ápolással nem súlyosabb a „hagyományos” influenzánál.

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI
HIVATALBAN
Tisztelt Lakosság!

Bőcs Községi Önkormányzat a 16/2009. (X.
29.) számú rendeletével a Polgármesteri Hivatal
működési rendjére vonatkozóan, a köztisztviselői törvénnyel összhangban, a köztisztviselők
szabadságolásának megfelelő ütemezhetősége érdekében bevezette az igazgatási szünet
intézményét. Az igazgatási szünet a bíróságok
működésében már megszokott és elfogadott
gyakorlat, amelynek keretében az adott szerv
tevékenysége, a meghatározott időszakban
minimálisra csökken, mivel a szabadságokat
csak így tudja biztosítani a dolgozóknak.
A Polgármesteri Hivatalban 2009. december
23-tól december 31-ig igazgatási szünetre kerül
sor. Az év utolsó „rendes” ügyfélfogadása 2009.
december 22-én (kedden) lesz, ezért arra kérjük
ügyfeleinket, hogy ügyintézéseiket ennek megfelelően tervezzék meg.

Tájékoztatom Önöket, hogy az igazgatási
szünet ideje alatt kizárólag ügyeletet tartunk
fenn, az elkészült okmányok átvételén, a
kérelmek, hiánypótlások egyéb beadványok
átadásán, valamint a halálesetek anyakönyvezésén kívül egyéb ügyek intézésére nem lesz
lehetőségük.
Rendkívüli és azonnali ügyek intézésére azonban telefonügyeletet tartunk.
Kérjük ügyfeleinket, ügyintézéseiket megelőzően tájékozódjanak a Polgármesteri Hivatal
ünnepi nyitvatartási rendjéről.

Megértésüket köszönve, minden kedves ügyfelünknek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok, a Polgármesteri Hivatal
valamennyi munkatársa nevében:
dr. Ispán Csilla
jegyző

Mi újság Bőcsön

Tisztelt
Adózók!
Bőcs Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
2009. december 14-i ülésén
elfogadta a helyi iparűzési
adóról szóló 2010. január 1-jétől
hatályos 20/2009. (XII.15.) számú
rendeletet.

Bőcs KSC Kézilabda szakosztály

Női csapat

Férfi csapat

2009. 07. 13-án kezdte meg a felkészülést
a női kézilabda csapat a 2009/2010-es
idényre. A csapatból többen távoztak:
Oláh Adrienn (abbahagyta), Deák Melinda
(abbahagyta), Bakos Katalin (Gyöngyös),
érkezni Galambossy Andrea (Füzesabony),
és Csirinyi Csilla (Hajdúnánás) érkezett.

Közeleg az év vége, jönnek az ünnepek,
a karácsony, a szilveszter, na és az újév.

A felkészülés igen jól sikerült, hiszen több mint
15 mérkőzésen kétszer kapott csak ki a csapat.
Különböző tornákon vettek részt, amit igen jó
eredménnyel zártak, hiszen 3 tornán indultak és
ebből 2 tornát megnyertek.

Felhívjuk az adózók figyelmét,
hogy a képviselőtestület
az iparűzési adó mértékét
2010. január 1. napjától
az adóalap 1,9 %-ra módosította.

Viszont a bajnokság már nem sikerült ilyen eredményesen. Jelenleg 12 mérkőzésből 5 győzelem,
2 döntetlen, 5 vereség. Így a tabellán a 8. helyet
foglalja el a felnőtt csapat. A nem túl jó szerepléshez hozzájárult, hogy több meghatározó
játékos játékára nem számíthatott Veress István
a női csapat edzője.

A rendelet teljes szövege elérhető
Bőcs Község honlapján
(www.bocskozseg.hu), továbbá
a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláin.

Sérülések és betegségek is nehezítették a munkát
az őszi szezonban. Az ifjúsági csapatunk is jelenleg a 8. helyen áll a tabellán 6 győzelemmel és
6 vereséggel. Játékuk olykor nagyon határozott
és meggyőző. Bőcsön és Miskolcon is folyik az
utánpótlás-nevelés, ami nagyon fontos. A bőcsi
lányokkal Oláh Adrienn, a miskolciakkal Kupecz
László foglalkozik. A serdülő bajnokságban csak
6 csapat indult. A Bőcs-Misi csapatunk a 4. a
Bőcs II. a 6. Bízunk a jövőben és reméljük a
tavaszi szezon jobban sikerül, és a bajnokság
végén a dobogón leszünk mindegyik csapattal.

Bőcs, 2009. december 15.
dr. Ispán Csilla
jegyző

Bak Judit
Szakosztályvezető

Labdarúgó Szakosztály
A Bőcs KSC labdarúgó csapata az
őszi szezont a hetedik helyen zárta.
Az idén is elértük a kitűzött célt,
a tabella első felében végezni és
a Bőcs nevét tovább öregbíteni.

új BKSC címeres kulcstartókat gyártottunk és
tervben van 2010-es focinaptár és Bőcs KSC-s
magyar kártya pakli készítése is. Az ajándéktárgyakról a www.bksc.hu-n tájékozódhatnak
látogatóink.

Mindez annak ellenére is sikerült, hogy több
kulcsjátékos távozott a nyáron a keretből és
az őszi szezonban a folyamatos sérülések is
komoly gondot okoztak. Közülük a Bőcsön
nevelkedett Irhás Ignác az első osztályú Haladás alapemberévé vált. A csapat erejét mutatja,
hogy a jelenlegi első DVSC-DEAC és a második REAC sem tudta legyőzni együttesünket.
Mindkét találkozó 1-1 –es döntetlennel zárult.
A tavaszi küzdelmekre hasonló sikereket vár a
vezetőség, amivel az NBII-es tagság megőrzését
is tudjuk biztosítani. Ebben az évben ugyanis az
első 10 helyezett marad a másodosztályban, míg
a 11. helyen álló csapat osztályozóval döntheti
el a sorsát.

A téli szünet alatt több felkészülési mérkőzés
is a tervezett program része, de teremtornákra,
emléktornákra is meghívásokat kaptunk. Többek
között nevezünk a Borosi László teremlabdarúgó
emléktornára, aminek selejtezőit a Bőcsi Sportcsarnokban is megrendezik. A tornára a tavalyi
évekhez hasonlóan sok szurkolót várunk idén
is. A már tradicionálisnak számító teremtornán
a Bőcs KSC az utóbbi 9 alkalommal, amikor
nevezett, 4 első, 3 második, 1 harmadik és 1
negyedik helyet gyűjtött be, amivel a XXI. század legsikeresebb csapata lett Borsod megyében.
Az idén a klub célja az örökranglista élére kerülni egy újabb tornagyőzelemmel.

2009 második felében a klub marketing tevékenysége is tovább fejlődött, elkészültek az
egyedi játékosok képeit, adatait tartalmazó focikártyák, a klub címere alapján készült új asztali zászlók, újabb adag bőcsi sál szállítmányt
rendeltünk, ugyanis a nagy érdeklődés miatt
az utóbbi években a teljes készlet elfogyott,

5.

Utánpótlás csapataink számára is befejeződött
az őszi idény, ahol különösen jó eredményt ért
el az U15-ös csapat. Zsiga Gyula tanítványai a
másodosztályú utánpótlás bajnokságban a negyedik helyen állnak, amiből a tavaszi szezon végére akár dobogós helyezést is össze lehet hozni.
A legkisebb korosztály, az U13 a 13. helyen áll,
de róluk tudni kell, hogy a saját korosztályához

Sok sportágban és így a Kézilabdában is ez a
bajnoki félév zárása. Aki egy kicsit is figyelemmel követi a bőcsi sportéletet az tudhatja, a Férfi
kézilabda csapat a tavalyi idényben nem vívta ki
a bent maradást a NBII osztályban, de a vezetőség közben járásával mégis sikerült ebben az
osztályban való indulás.
A felkészülést és az őszi bajnokságot a tavalyi, megkarcsúsodott csapattal kezdtük el. Voltak játékosok, akik személyes probléma miatt,
akadtak, akik tanulmányaik, vagy munkahelyi
összeegyezhetetlenség miatt távoztak a csapatból. Így épphogy egy kezdő csapatra elegendő
játékosunk maradt, ezért szükségesnek láttuk az
ifjúsági játékosok bevetését is valamint két új
játékos igazolását.
A bajnokság alatt érkezet a csapathoz Stál Róbert,
aki három év után ért vissza Bőcsre a Diósgyőri
KC-ból, valamint Felsőzsolca csapatából Juhász
Krisztián.
A felnőtt csapatunk sajnos az elvárt szint alatt
teljesített, és be kell, hogy lássuk jelen felállásba
még mindig kevesek vagyunk egy stabil bennmaradó csapatnak.
Bízunk benne hogy sikerül megbirkózni ezen feladatokkal a srácoknak és a következő cikkben,
büszkén és boldogan írhassam igen továbbra is
NBII-s Férfi kézilabda csapatunk van.
Hudák János
Szakosztályvezető
képest 1 évvel fiatalabbak alkotják a keretet. Az
U19-es csapat a 9. helyen, az U17-es csapat a
14. helyen áll, akik számára nem úgy kezdődött
a bajnokság, mint ahogy az edzők eltervezték.
Sajnos nem csak számukra volt megterhelő,
de a klub költségvetésének is, hogy a tervezett
10 csapatos bajnokság helyett, 16-ra bővítette
az MLSZ a létszámot, aminek következtében
Makóra, Szegedre és Kecskemétre is utaznia
kellett a fiataloknak. Az edzők és a fiatalok is
mindent megtesznek a jó szereplés érdekében
és a vezetőség is erejéhez mérten támogatja a
távoli utazásokat, annak ellenére, hogy a Szövetség plusz anyagi forrást nem biztosít a klubok számára.
A női csapatunk is befejezte az őszi szezont,
számukra nem sikerült olyan jól az ősz. A tavalyi évben bajnoki címet szerző női csapat ezúttal
csak a 5. helyen áll a megyei bajnokságban, de
aggodalomra nem lehet okunk, hiszen egy győzelemmel már a második helyen lehetnek és egy
jó tavasszal a bajnoki címet is megvédhetik.
Csapatunk szerepléséről és az aktuális információkról, hírekről, tudósításokról hivatalos honlapunkon a www.bksc.hu weboldalon mindenki
olvashat. Tekintse meg a már több mint 6000
képet tartalmazó galériánkat és böngésszen a
régi idők eredményei között.

Mi újság Bőcsön
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Születtek:

ANYAKÖNYVI HÍREK

Bálint Ágnesnek és Orosz Gábornak ...................................................Hanna
Balázs Erzsébetnek és Révész Krisztiánnak........................................ Dániel
Balogh Ibolyának és Juhász Andrásnak ................................................István
Bandzsók Kittinek és Rontó Márió Kálmánnak...................................... Márió
Bányai Anitának és Lippai Attilának........................................................ Attila
Bodó Zsuzsannának és Lippai Tibornak ............................................... Emma
Bordás Máriának és Lakatos Barnabásnak ...............................Jázmin Mária
Budai Évának és Szlavkovszky Géza Jánosnak ..........................Lolita Mária
Budai Irmának és Lakatos Alexnek ........................................... Dominik Alex
Budai Margitnak és Balogh Dánielnek.................................................. Dániel
Cselényi Katalinnak és Tóth Péternek..................................................Balázs
Cseri Katalinnak és Nánási Zsoltnak ......................................................Petra
Deák Krisztinának és Nemesnyik Tamásnak ........................................Balázs
Farkas Nikolettának és Csóka Sándornak..............................................Milán
Ferenc Krisztinának és Ozsváth Györgynek.......................................Melinda
Gellei Ágnesnek és Szilágyi Lászlónak ............................................ Szeverin
Horváth Vandának és Budai Endrének ................................................. Margit
Hudák Krisztinának és Farkas Attilának ................................................. Máté
Juhász Andreának és Rontó Aladárnak ............................................... Botond
Juhász Zsuzsannának és Illés Zoltánnak ............................................. Gyula
Kiss Nikolettnek és Bereczi Lászlónak .................................................... Alex
Lippai Katának és Győri Krisztiánnak ............................................... Boglárka
Lupkovics Zsuzsannának és Bodó Barnabásnak ............................ Barnabás
Montskó Melindának és Galyas Tamásnak ...........................................Vivien
Nagy Editnek és Fodor Tamásnak........................................................Tamás
Oláh Mónikának és Galamb Zsoltnak ................................................... Margit
Orosz Viktóriának és Dudás Istvánnak ................................................. Eszter
Popják Juliannának és Mihalkó Gyulának ................................. Maxim és Lili
Rezes Katalinnak és Hegymegi Norbertnek ...............................................Lili
Rózsa Hajnalkának és Sipos Jánosnak .....................................................Lili
Szabó Csillának és Fehér József Péternek ................................ Kristóf Péter
Szajkó Adélnak és Lakatos Zsoltnak .....................................Jázmin Amanda
Szilágyi Juditnak és Kiss Zoltánnak .................................................. Dominik
Szilágyi Melindának és Faragó Ferencnek ............................................ Patrik
Takács Anikónak és Szendrei Andrásnak ................................................Áron
Tóth Zsuzsannának és Fekete Norbertnek........................................... Bence
Veres Zsuzsannának és Rem Krisztiánnak .............................................Dóra

Házasságot kötött:

Puporka Anita és Setét Aladár
Szőke Zoltán és Balogh Mónika
Török Éva és Horváth László
Pozbai Anikó és Bonta István
Mándi Anett és Galambos László
Erdélyi Edina és Bodnár Tamás
Budai Éva és
Szlavkovszky Géza János
Mándi Bertalan és Szabó Marietta
Tersánszki Zsófia és
Fekete Ferenc Olivér
Bandzsók Kitti és
Rontó Márió Kálmán
Lakatos Anita és Glonczi János
Mi Újság Bőcsön?
Bőcs Község
Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Nagy László polgármester

Elhunytak:

M. Kiss István
Kis István
Lippai István Ferenc
Lippai Elekné
Filep Zoltán
Jezsek Ferenc
Lippai Árpádné
Tóth Barnabás
Kocsis Sándorné
Keresztesi Zoltán
Nánási József
Papp Ferencné
Budai Elemérné
Jáborszki János
Kovács Gyuláné
Nikházi Gyuláné
Kurucz Lajos
Kis Sándor
Bodó Barnabás
Pajger Lajos
Papp Jánosné
Bandzsók Sándorné
Csókné Simon Ildikó
Kecskés Tibor

Örömhír
Pici csillag kicsi Gyermek
Betlehemben született meg
A Szeretet jött el Érted
Megváltotta földi élted
Isten Fia kopogtat be
Áldott Karácsony szent este
Annyit kér csak Rád nevetve
Fogadd be hát a szívedbe
Felmelegít mikor fázol
Felemel ha botladozol
Szalmaszál a tengereden
Reménység ha elhagy minden
Sodor az ár egyre kérded
Pici Gyermek hogyan óv meg
Hited vezessen s megérted
Ura Ő a Földnek Égnek

Természetbeni
juttatások Bőcs
községben
A Gyermekétkeztetési Alapítvány 2009. évi EU Intervenciós Élelmiszersegély
program keretében pályázatot írt ki. Az Önkormányzat a Családsegítő
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
előírtaknak megfelelően élelmiszer csomagokkal támogassuk a lakosság egy részét.
Sajnos nagyon szigorú feltételeket szabtak, így
nem tudtunk mindenkit támogatni. Az elnyert
élelmiszereket, illetve azok mennyiségét minden alkalommal az Alapítvány jelöli ki. Ők
határozzák meg a szállítás és az osztás idejét is. Általában lisztet, tésztaféléket, zsemlemorzsát, tejtermékeket, cukrot kapunk. Ebben
az évben két alkalommal (július, december)
tudtuk ilyen formában támogatni a bőcsi családok egy részét. Ez összességében közel 800
családot érintett. Ezúton is szeretnénk megköszönni az Alapítvány támogatását.

Ön is hozzájárulhat a munkájukhoz
adója 1%-ának felajánlásával.

Adószámuk: 18049842-2-43
Itt szeretném megragadni az alkalmat arra,
hogy köszönetet mondjak a lakosságnak,
mivel a segítségükkel idén is sok használt
ruha érkezett a Faluházba. A Családsegítő
Központ dolgozói Ruha Börzék keretében
osztották és osztják majd szét azokat a
rászorulók körében.

