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Húsvéti 
hangok 
Hogy zúgnak szerteszét 
a nagy harangok!
Bongásuk mély titokkal van tele.
Mily gyorsan szállnak szél szárnyán a hangok.
Megtelik velük a lég tengere.

Hangjuk belekiált az éjszakába. 
Minden harang, mint egy-egy érctorok!
Bong, egyre bong bele a nagy homályba:
Hát halljátok, hogy mit kiáltozok?  

Feltámadott! - Ezt bongom, egyre, folyton,
Hadd szálljon a világba szét,
Halljátok meg városban, hegyen s ormon
Húsvétnak boldog üdvüzenetét!

Szeretnék én is ilyen harang lenni.
Hangomat vinné száguldva a szél.
Szeretném én is harangozni messzi
Húsvét üzenetét: hogy Jézus él!
 Röczey Ödön

A keresztény húsvét időpontja a 325-ös 
niceai zsinaton lett meghatározva. Esze-
rint a tavaszi napéjegyenlőséggel (március 
21.) egybeeső, vagy az azt követő holdtöl-
te utáni első vasárnap a húsvétvasárnap. A 
húsvét így, ellentétben a karácsony ünne-
pével, minden évben más napra esik, de 
mindig március 22. és április 25. között. 
A húsvét meghatározza a többi moz-
gó ünnep dátumát is: farsangvasárnap, 
virágvasárnap, áldozócsütörtök, pünkösd, 
Szentháromság vasárnapja, Úrnapja. A 
húsvét magyar elnevezése onnan szár-
mazik, hogy ekkor ér véget a nagyböjt, a 
hústól való 40 napos tartózkodás.

most eszembe jutott, hogy 13 
éves koromban, mikor ideiglene-
sen Miskolcra költöztem tanul-
mányaim miatt, milyen megdöb-
benéssel, egyben szomorúsággal 
vettem tudomásul, hogy városon 
nem úgy ünneplik a Húsvétot, 
mint mi itthon, Bőcsön meg-
szoktuk. A szomszédok épphogy 
ismerik egymást, ritkán köszön-
nek egymásnak, a rokonok távol, 
a barátok is elmaradnak.

S az is eszembe jutott, hogy gye-
rekként milyen szorongva vártuk 
Húsvétot, az ünnepet és persze a 
locsolkodást. Hogy örültek az apák, 
hogy fiaikat elvihették rokonokhoz, 
szomszédokhoz, barátokhoz locsol-
kodni.

Számon tartották a lányos szülők is, 
ki járt náluk öntözködni, s főleg, ki 
maradt el. A barátságot, a megbe-
csülést jelentette, s megharagudtak 
arra, ki elmulasztotta ezt a szinte 
kötelező Húsvéti ünnepi szokást.

Az eltelt évek alatt nem a váro siak 
változtak, hanem mi itt vidéken. 
Lassan Húsvét ünnepünk is csak 
egy hosszú hétvége, és inkább eluta-
zunk idegenek közé, elmulasztjuk 
ezt az egyre kevesebbszer adódó 
lehetőséget, hogy tiszteletünket 
tegyük, és pár szót beszélgessünk 
azokkal, akik megérdemelnék, akik 
nélkül szegényebbé válik életünk, 
hisz csak közösségben érdemes 
élni. Nem hiszem, hogy az egy-
re rosszabb gazdasági helyzetünk 
miatt zárkózunk be, utazunk el. 
Nem hiszem, hogy nincs szüksé-
günk, hogy vendégzsivaj hallatsz-
szon be az előszobából, hogy nem 
lenne szükségünk pár ismerős, pár 
barát, pár rokon pár mondatára.

Ezért Húsvét előtt most minden 
kedves bőcsi lakosnak Kellemes 
Húsvéti Ünnepet és a hölgyeknek 
sok locsolkodót kívánok!

Nagy László
polgármester

HÚSVÉT ELŐTT
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Nemzeti ünnepünk 
Március 15-én a hagyományokhoz hűen 
idén is megemlékezett a község az 1848-as 
forradalomról.

A megemlékezés Futó Sámuel és ifjabb Futó 
Sámuel sírjának megkoszorúzásával kezdődött 
Belső-Bőcsön. Az önkormányzat részéről Nagy 
László polgármester és Rem Viktor képviselő, a 
református egyház képviseletében Dósa József és 
Posta Ferenc helyezett el koszorút. A Faluház előt-
ti kopjafánál Nagy László polgármester és Csicsek 
Zoltán képviselő, míg az Életet az Éveknek Nyug-
díjas Egyesület képviseletében Nagy Gergely és 
Balogh Lászlóné helyezte el a kegyelet virágait. 

A Himnusz után a bőcsi Faluházban az óvo-
dások ünnepi műsorával folytatódott a megem-
lékezés, ezt követően a nyugdíjasok szavalatai 
következtek. Ünnepi beszédet mondott Csicsek 
Zoltán képviselő, ezt követően bőcsi művésze-
ti iskola színes műsora tette felejthetetlenné a 
közönség számára ezt a megemlékezést.

Ujlaki István

Bőcs Község Önkormányzat képviselő- 
testülete 2010. március 10-én tartott  
testületi ülésén elfogadta a 2010. évre 
szóló költségvetést, így zavartalanul folyik 
tovább intézményeinkben a munka,  
elkezdődhet a koncepcióban is elfogadott 
munkák előkészítése, végrehajtása. 

S hogy mik voltak az alapvető koncepciók, 
közülük egy párat megemlítek:
•  Az önkormányzat intézményeit ugyanolyan 

színvonalon kell üzemeltetni és ugyanany-
nyiért, mint az elmúlt évben.

•  Ugyancsak a 2009-es évnek megfelelő 
szintű támogatások, amit az önkormány-
zat nyújt civil szervezeteknek, az önkor-
mányzat által alapított cégeinek. Ha csak e 
két feladatot a költségvetés szerint hajtjuk 
végre, akkor is az ún. állami normatívák 
csökkenése miatt is kevesebb lesz a ren-
delkezésünkre álló tartalék.

•  A község szebbé, élhetőbbé tétele érdeké-
ben, lakosaink jobb közérzetének javításáért 
jó pár beruházást, felújítást tervezünk.

•  Beruházásra 197 millió Ft-ot, felújításra 156 
millió Ft-ot, (összesen 353 millió Ft), amit 
szintén tartalékunk terhére oldunk meg. 

•  Lényeges dolognak tartom, hogy beruhá-
zásaink nagy részénél pályázatot nyújtot-
tunk be, vannak már nyertes pályázataink, 
s remélem, a politikai változás nem fogja 
befolyásolni pályázataink nyerési esélyét. 
Minden pályázaton nyert összeg a kiadá-
sokat (353 millió Ft) fogja csökkenteni, 
ezért kérek minden bőcsi lakost, aki segí-
teni tud ebben, tegyen meg mindent Bőcs 
érdekében.

•  Rövidesen elkezdődik a belső-bőcsi ját-
szótér építése a Polgármesteri Hivatallal 

szemben az ún. Dudás portán, 16 millió 
Ft megnyert pályázati pénzt tudunk fel-
használni erre. A mellette lévő területet 
is rendbe tesszük, várjuk a „Látványköz-
pontra és Energiaudvarra” beadott pályáza-
tainkra a választ. Ez a beruházás 62 millió 
Ft lenne.

•  Megkezdjük a megvásárolt Malom rend-
betételét. 

•  A tájház kialakítása is folyamatban van, 
így a templomunk és környéke már látogat-
ható, turisztikai látványosságnak is meg-
felelő lesz. 

•  Tovább folytatjuk a község tulajdonában 
lévő ravatalozóink (külső- és belső-bőcsi) 
felújítását, erre 12 millió Ft van tervezve.

•  Szintén megnyert pályázat (34 millió Ft) 
iskolánk utólagos akadálymentesítése, a 
nyári szünetben ezt a munkát be is kell 
fejezni.

•  Beadtuk iskolánk energia-megtakarítá-
si, ill. megújuló energia-használat KEOP 
pályázatot 100 millió Ft értékben, itt 
60 %-os támogatást nyerhetünk. E pályá-
zatunk keretében teljessé tesszük minden-
hol a külső hőszigetelést, ajtó- és ablak-
cseréket, energiatakarékosra cseréljük az 
összes fénycsőarmatúrát, lecseréljük a 
rossz hatásfokkal működő lassan 30 éves 
gázkazánokat, gázkonvektorokat.

•  Mint megújuló energiaforrás pedig beépí-
tünk egy 600 kW-os szalmabálás kazánt, 
ami az új óvoda fűtését is meg tudja olda-
ni, valamint a melegvíz-ellátásunkat nap-
kollektorok fogják segíteni.

•  Faluházunk fűtési rendszere sem megfele-
lő, ezért nyújtottuk be 50 millió Ft értékű 

IKSZT pályázatunkat (ez 100 %-os támo-
gatottságú) ennek keretében nemcsak a 
fűtést, világításkorszerűsítést, hanem aka-
dálymentesítést is el tudunk végezni.

•  Útfelújítási munkában az Ady E. út szé-
lesítését, a Rákóczi út padkáinak illetve 
buszleálló sáv készítését terveztük. Az ún. 
Fontos ház sarkánál szintén útszélesítéssel 
tesszük biztonságosabbá a közlekedést. 

•  Az iskola környékén telekvásárlásokat ter-
vezünk a külső-bőcsi faluközpont kialakí-
tása végett.

•  Képviselő-testületünk döntött egy új óvo-
da-bölcsőde építéséről.

•  A két régi építésű óvodánk sem műsza-
kilag, sem üzemeltetési szempontból nem 
megfelelő, teljes felújításával sem érnénk 
el célt, mivel nem bővíthető a környék 
beépítettsége miatt. Energetikai szempont-
ból is gazdaságos, hogy az iskola melletti 
területünkön oldjuk meg, a volt orvosi ház 
megvásárlásával a bölcsőde együtt lehet az 
óvodával, ami nemcsak energetikai meg-
takarítást eredményez, hanem szervezeti, 
üzemeltetési eredményt is hoz. (Az újság 
középső 4-5. oldalain megtekinthetik az 
egységes óvoda-bölcsőde tervünket.)

•  Megpróbálunk a lehető legtöbb családon 
úgy segíteni, hogy munkahelyeket létesí-
tünk, ami önkormányzatunknak nem vagy 
csak elenyészően kis kiadásba kerül.

•  Tovább folytatjuk községünk parkosítását, 
virágosítását, s reméljük, hogy mindannyi-
an egyre jobban fogjuk érezni magunkat 
Bőcsön.

Nagy László
Polgármester

Bőcs 2010. éves költségvetéséről
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„Amit csak hall a gyermek, könnyen  
elfelejti, amit lát, már inkább megjegyzi.  
De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, 
az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”

Február 13-án szombaton tartottuk óvodánk 
farsangi mulatságát. A gyermekek csoporton-
ként egyforma jelmezbe öltözve vonultak fel 
és vidám műsorral kedveskedtek egymásnak 
és a vendégeknek. Az ünnepség sikerének tit-
ka volt a szülők és az óvoda dolgozói közötti 
összefogás, melynek köszönhetően a gyermekek 
élményekkel gazdagodva térhettek haza.

Március 22. víz világnapja. Erre a napra készü-
lődve a gyermekek a víz fontosságáról, életünk-
ben betöltött szerepéről tanultak. Az óvónők által 
tartott foglalkozásokat kiegészítette a Holocén 
Természetvédelmi Egyesülettől érkező előadó. 
Környezetvédelmi előadás és gyakorlati bemu-
tató segített megértetni az óvodásokkal, miért 
is fontos vigyáznunk környezetünk és vizeink 
tisztaságára. A víz világnapjához kapcsolódóan  
gyermekek munkáiból kiállítást készítettünk a 
Faluházban. Az óvónők lelki ismeretes munká-
jának és a gyermekek lelkesedésének köszönhe-
tően változatos technikákkal készült, különleges 
alkotások születtek. Nagy örömünkre a szomszéd 
települések óvodásai is eljöttek hozzánk ven-
dégségbe ezen a napon. Bőccsel együtt ünnepelt 
Berzék, Hernádnémeti és Sajólád. A gyermekek 

jutalmazásáról az önkormányzat gondoskodott. 
Támogatásukat ezúttal is köszönjük!

Március 26-án pénteken délután Húsvéti kéz-
műves játszóházat tartottunk. Az őszi progra-
munk folytatásaként ismét a faluházba vártuk 
a szülőket és a gyerekeket. Tavaszi hangulatot 
varázsoltak a Csiga-Biga középső csoportosok 
nyitótáncukkal, ezután húsvéti tojás estés mel-
lett fakanál nyuszit, szalvéta kosárkát, textil-
tojást húsvéti díszeket készítettünk. Óvodánk 
nevelőtestülete fontosnak tartja ezen alkalmak 
megrendezését, mert úgy gondoljuk, szükség 
van a hétköznapokat színesítő jó hangulatú 
közösségformáló rendezvényekre.

Májusi, júniusi terveink:
1.  május 7-én pénteken délután  ANYÁK NAP-

JÁN szeretnénk köszönteni az édesanyákat és 
a nagymamákat.

2.  május 10-én a madarak és fák napján óvo-
dánk udvarán tavaszi nagytakarítást és közös 
virágültetést tartunk.

3.  május 17–28-ig ÓVODAI BEIRATKOZÁS. 
Várjuk leendő óvodások érdeklődő szülők 
jelentkezését!

4.  május 22-én szombaton délelőtt néphagyo-
mányőrző PÜNKÖSDI  MULATSÁGOT 
rendezünk. Citerazenekarral, ügyességi ver-
senyekkel, kirakodó vásárral várunk minden 
érdeklődőt a Faluházba!

5.  június 5-én szombaton délután búcsúzunk a 
nagycsoportos óvodás gyermekektől óvodánk 
ÉVZÁRÓ-BALLAGÓ ünnepségén.

6.  június 7–8-án gyermeknapi programokkal 
kedveskedünk az óvodásoknak.

7.  júniusban csoportonként kirándulást terve-
zünk és úszásoktatást szervezünk.

Csucsiné Török Dóra
óvodavezető

Faluházi Hírek
A Faluházban 2010-ben is zajlik az élet,  
változatlanul színes és változatos prog ra
mokkal várjuk az ide látogató bőcsieket.

A teljesség igénye nélkül nagyobb rendezvé-
nyeinkről néhány mondatban.

A kávéházi esték sorozatunkban – a nőnap 
tiszteletére – Gáspár András, a Pesti Magyar 
Színház művésze örvendeztetett meg bennün-
ket Kosztolányi írásaiból összeállított verses-
zenés műsorával, ezután pedig a bőcsi művé-
szeti iskola növendékei, a berzéki Amazon 
tánccsoport és a hernádnémeti Shaw Times 
csoport hastáncosai szórakoztatták a közönsé-
get. A következő kávéházi estet április 17-ére 
tervezzük, mellyel már a közelgő nyár hangu-
latát szeretnénk megidézni.

Szintén jelentős esemény volt a „Bőcsi Csil
lag születik” című helyi tehetségkutató ver-
senyünk, melyen 16 számban indultak el 
fiatalok, hogy ének, tánc és hangszeres zene 
kategóriában mérjék össze tudásukat és fel-
készültségüket. A műsorban szereplő produk-
ciókat a bírálóbizottság összevontan, abszolút 
sorrendben értékelte. Minden résztvevő, aki 
vállalta a megmérettetést jutalomban részesült, 
az első három helyezett pedig díjat kapott. A 
verseny győztese Kovács Petra a torta mellé 
elnyerte a „Zemplén Hangja” könnyűzenei 
tehetségkutató versenyen az egyenes ági dön-
tőbe jutást, melyet Skinti Csaba zsűritag, a 
„Zemplén Hangja” főszervezője ajánlott föl.

Szombat délelőttönként a könyvtárban játszó
házat tartunk a kisebbeknek, a nagyobbaknak 
pedig ismét szervezünk zsíros kenyér partykat, 
ahol a fiataloknak alkalmuk nyílik az uzsonna 
mellett beszélgetésre, zenehallgatásra, közös 
játékra, minden érdeklődőt várunk szeretettel.

Előzetes:
Következő nagyrendezvényünk a hagyomá-
nyos tavaszi Családi Egészségnapok lesz, 
mely április 30-án délután a külső-bőcsi ját-
szótéren a legkisebbek játszótéri sorverse
nyével, és esti fáklyás felvonulással kezdő-
dik, másnap majálissal folytatódik, melyen a 
megszokott programokon túl újak is lesznek.

Az idén a szervezői stábba bekapcsolódik a 
„Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapít-
vány, és felvállalta a családi vetélkedő szer-

vezését és lebonyolítását. Másik újdonság a 
Miskolci Airsoft Egyesület bemutatkozása, 
akik terepgyakorlatot imitálnak, és a nézők is 
kipróbálhatják a műanyaggolyót kilövő fegy-
verrel játszott hobby-sportot, de természetesen 
nem maradnak el a közkedvelt sportprogra-
mok, vetélkedők sem. Délelőtt a gyerekeket 
a Zenebona Társulat szórakoztatja, délután 
pedig fellép a Cairo együttes és a Miskolc 
Dixiland Band.

A tavaszi Egészségnapok május 3-án a már 
megszokott módon egészségügyi szűrővizs-
gá latokkal zárul. Előzetes feladatként a 
család segítő központ ismételten meghirdeti a 
témához kapcsolódó kistérségi rajzversenyt, 
melynek eredményhirdetésére szintén a prog-
ram keretében kerül sor.

A rendezvény részletes ismertetéséről az ápri-
lisi Faluházi programajánlóban olvashatnak.

Szegedi Lászlóné

Környezetvédelmi és néphagyományőrző programok az óvodában
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Ha NYÁR, akkor 
BALATON
“Ússzunk a Balaton kék vizében versenyt a 
habokon át.”

E két fogalom évek óta összekapcsolódik iskolánk 
életével. Még javában tart a szorgalmi időszak, 
de már készülődünk a nyári programokkal. Július 
26–aug. 1-jéig egy hetet szeretnénk eltölteni Szántó-
don az ifjúsági RÉV-üdülőben. A strandoláson kívül 
megismerkedünk a környék nevezetességeivel, ter-
mészeti és kulturális értékeivel. Sport, vidámság, 
humor – így jellemezhetnénk röviden a készülő 
programokat. Olyan tanulók is részt vesznek az 
egy hetes nyaraláson, akik először látják a magyar 
tengert. Reméljük az elmúlt évekhez hasonlóan 
feledhetetlen élményekkel gazdagodnak tanulóink 
és a nyár és a Balaton hosszú ideig kapcsolódhat 
még iskolánk nyári programjához.  

Mares Gyuláné
mentori munkaközösség-vezető

Ökoiskolai  
tevékenységünk
Ökoiskolai programunkban kiemelt feladataink 
a harmonikus kapcsolat kialakítása természetes 
és épített környezetünkkel, környezetkímélő 
szokások alakítása, egészségnevelés.

Folyamatosan végzett tevékenységeink a szelektív 
hulladékgyűjtés, az energia figyelő csoport működ-
tetése, pályázatok figyelemmel kísérése, versenyzé-
si lehetőségek biztosítása tanulóink számára, érték-
közvetítő szabadidős programok szervezése. 

Iskolai és szabadidős programjainkba egyaránt pró-
báljuk bevonni a szülőket, családokat.

A 2009–2010-es tanév második félévének főbb 
programjai: környezetvédelmi versenyeken való 
részvétel, faültetés az iskola udvarán, folyamato-

san szervezzük a megemlékezéseket, programokat a 
Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja 
alkalmából.

A 6. évfolyamos tanulók egy hetes erdei iskolai 
programon vesznek részt Telkibányán. 2010. május 
14-én részt veszünk Budapesten a Világharmónia 
Futás és Gyermekrajz rekord kísérleten. 2010. 
május 18-án részt vehetnek tanulóink egy kirán-
duláson a Tokaji Borvidéken,és elhajózhatnak Sza-
bolcs községbe.

Folyamatosan várjuk azok érdeklődését is, akik a 
Hernád-tanösvényen szeretnének rövid sétát tenni.

Segítjük a hagyományos nyári napközi lebonyolí-
tását, mely ebben az évben az Első Bőcsi  Lovag-
apród Tábor címmel kerül megrendezésre. A tábor 
célja a XII.–XIII. századi (magyar) lovagi kultúra, 
művészet felelevenítése, gyakorlása. A résztvevő 
gyermekek megismerkedhetnek a korabeli zászlók, 
címerek díszítésével, a lovagi, fegyvernöki ruhá-
zattal, lesz lovagi testgyakorlás, lovaglás, íjászat, 
varrás, tánc, etikett. A programot egy hollókői rend-
hagyó történelemóra zárja. A tábor időpontja: 2010 
július 5–9.

Várjuk, hogy minél többen kapcsolódjanak be mun-
kánkba!

Takácsné Beresnyák Zita
 ökoiskolai munkaközösság-vezető

Teen-DÖK a 2009/2010. 
tanév második felében
Engedje meg a kedves olvasó, hogy „in nuce” 
tájékoztassam iskolánk diák-önkormányzatának 
a hátralévő időszakra előirányzott terveivel kap-
csolatosan.

Március hónapban sem maradunk tétlenek, mivel 
képviseljük iskolánk diákságát Csicsek Zol-
tán 8. évfolyamos tanulónk által a Miskolcon 
2010. 03. 10-én megrendezésre kerülő kistérségi 

diákparlament ülésén, ahonnan delegálni fogjuk a 
megyei képviselőket az országos gyűlésbe. 

Nemzeti ünnepeink sorában március 15. fontos 
dátum, melyet iskolai és községi szinten is meg-
ünnepeltünk. Műsorral készültünk az iskolában és 
a Faluházban tartott ünnepségekre, koszorúzunk a 
kopjafánál.

További programjaink közé tartozik egy sikeres 
iskolai pályázatnak köszönhetően miden felső 
tagozatos tanulónk széphalmi utaztatása a Magyar 
Nyelv Múzeumába, mellyel diákjaink egyik korábbi 
kívánságát tudjuk teljesíteni. 

A tavaszi szünet előtt áprilisban húsvéti játszóházat 
szervezünk.
Májusban a legkiemelkedőbb programunknak – 
hagyományainkhoz híven - a gyermeknapi rendez-
vény ígérkezik. Színes programokkal kedveskedünk 
a diákságnak.

A tanév zárásaként június utolsó hetében értékeli az 
iskolai diákparlament az éves munkát.

Répási Norbert
diákönkormányzat  patronáló tanár

Iskolai Hírcsokor
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Női labdarugó  
bajnokság
Csapatunk az őszi bajnokságban sérülések, 
betegségek miatt nem úgy szerepelt, ahogy 
szerettük volna. Jelenleg az 5. helyen állunk 
12 ponttal, igaz a 2.–3.–4. helyen lévők csak 
minimális pontszámmal előztek meg.

A téli felkészülés alatt edzőmérkőzéseket ját-
szottunk, meghívásos terem-labdarugó tornákon 
is részt vettünk. Reméljük, hogy a befektetett 
munka és a csapat lelkesedése eredményeként 
a legjobbak között végzünk tavasszal.

A BKSC vezetőségi határozata alapján a női 
labdarúgó csapatunk egy garnitúra új felszere-
lést kapott.

Jantal Györgyné

Az internet és számítógépes játékok vilá-
gában egyre nagyobb felelősség hárul 
ránk szülőkre, nagyszülőkre. Kis odafi-
gyeléssel sokat tehetünk gyermekeink, 
unokáink egészséges életmódra nevelé-
sében. Kezdő lépésként gondoljunk csak 
a saját  gyermekkorunk kedvenc moz-
gással teli játékaira, túrázásaira  és ezen 
az élményeinket kiegészítve a jelen kor 
lehetőségeivel ismertessük meg a helyi 
ifjúsággal.

Alapítványunk is kiemelten ezzel a célzattal 
jött létre a bőcsi lakosok, elsősorban a fia-
talok sportolási lehetőségeinek elősegítése, 
támogatása, egészségük megőrzése, egészsé-
ges életmódra nevelése érdekében.

A helyi sportolási lehetőségeket szeretnénk 
kibővíteni  általánosabb, de ezáltal szélesebb 
csoportok részére elérhető kikapcsolódási-, 
mozgáslehetőségekkel. 

Tevékenységünk során nagy figyelmet fordí-
tunk a civil szervezetek (helyi alapítványok) 
és intézményekkel (iskola, óvoda, faluház) 
való szoros együttműködésre, így az álta-

lunk hozzáadott értékkel segítjük közösségi 
munkájukat. 

Alapító okiratunkban tevékenységként az 
alábbiakat fogalmaztuk meg: 
•  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés
•  Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és 

ifjúsági érdekképviselet
•  Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése
•  Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

Szemelvények júliusig tervezett program-
jainkból:
2010. május: I. bőcsi teljesítménytúra kicsik-
nek, nagyoknak a majálison
2010. június: Óvodások, iskolások úszások-
tatásának támogatása
2010. július: Nyári tábor támogatása

Végezetül egy idézet Szent-Györgyi Alberttől: 
„A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek 
is az egyik legerőteljesebb nevelő eszköze”.

Hideg Róbert 
a kuratórium elnöke

BKSC Hírek
Labdarúgó Szakosztály
A téli szünet sem telt el eseménytelenül  
a Bőcs KSC labdarúgó csapatainál. Válto-
zás történt az NBII-es felnőtt csapat szak-
vezetésében. Tóth László 196 mérkőzés 
után adta át a stafétát Zsiga Gyulának,  
aki eddig pályaedzőként segítette. 

Korábbi vezetőedzőnk decemberben lett a 
megye legnagyobb csapatának, a Diósgyő-
ri VTK-nak sportigazgatója. A Bőcs KSC-t 
viszont ezentúl is segíteni fogja, klubmene-
dzserként tevékenykedik tovább településünk 
labdarúgásában. Zsiga Gyula új segítője Hideg 
László lett, aki ifjúsági csapatunk edzője is 
egyben. Hideg László ősszel még a női csa-
pat szakvezetői tisztjét is ellátta, idén Jantal 
Györgyné vette át ezt a beosztást.

A téli átigazolási időszak sosem múlik el válto-
zások nélkül. Ebben az évben 8 játékos érkezett 
Bőcsre és ugyanennyi távozott a csapattól.

Érkezett: Siróczki Gergő, Zsarnai Róbert 
(Eger, kölcsönből vissza), Bokros Tibor 
(DVTK), Lázár Norbert (Kazincbarcika), 
Sipos Tamás (Pápa, kölcsönbe), Juhász 
György (Békéscsaba), Hamar Zsolt (Hajdú-
böszörmény), Abdouraman Mohamadou (FC 
Yaounde, Kamerun)

Távozott: Bodiong Ebala, Simeon Stevica 
(Kazincbarcika), Nagy Tamás (Kazincbarci-

ka, kölcsönbe), Szilágyi Norbert (Nyíregyhá-
za, kölcsönből vissza), Martis Ferenc, Török 
András (kölcsönből, végleg), Hadházi Dávid 
(Tiszakanyár, kölcsönbe), Menougong George 
(Diósgyőri VTK, kölcsönbe)

A 2009/2010-es küzdelemsorozatban a cél 
továbbra is az első hat hely valamelyikének 
megszerzése. Zsiga Gyula tanítványai ennek 
megfelelően a téli szünetben több edzőmér-
kőzést is lejátszottak, és napközis rendszerben 
készültek a tavaszi szezonnyitóra. Részt vet-
tünk a 25. alkalommal megrendezett, Borsod 
megye legrangosabb teremlabdarúgó tornáján, 
a Borosi László Emléktornán. A bőcsi selejte-
zőkörből magabiztosan jutottunk a két napos 
döntőbe, ahol veretlenül szerepeltünk a végső 
mérkőzésig. A Mezőkövesd csapata ellen izgal-
mas találkozón 5–5-ös döntetlent értünk el, és 
mindössze a büntető rúgásokban maradtunk 
alul, ezzel megszerezve a második helyet.

Az MLSZ ezenkívül idén bevezette az első 
osztályban már jól ismert klublicenc rend-
szert a másodosztályban is. Klubunk vezető-
sége dolgozik a szükséges papírokon, és az 
infrastrukturális fejlesztések is bíztatóak.

Csapatunk szerepléséről és az aktuális infor-
mációkról, hírekről, tudósításokról hivatalos 
honlapunkról – az immár 5. évét ünneplő - 
www.bksc.hu weboldalról tájékozódhatnak. 
Tekintse meg a már több mint 6000 képet tar-
talmazó galériánkat és böngésszen a régi idők 
eredményei között.

Szegedi István
ügyintéző

A McDonald's Kihívás 
Napja ebben az évben 
ünnepeli a hazai ren-
dezés 20. évfordulóját. 
Bőcsön tavaly kapcso-
lódtunk be az orszá-
gos programba, és a 
versenyben a középmezőnyben végeztünk, a 
legfőbb nyereség azonban az volt, hogy meg-
mozdult a falu apraja-nagyja. 

Bízunk abban, hogy ez a játékos és vidám nap 
az idén is kedvet teremt a mozgásgazdag élet-
mód kialakításához, a rendszeres sportoláshoz.

Szegedi Lászlóné

Kézilabda 
Szakosztály
Női csapat
A tavaszi felkészülés jól sikerült. Sajnos a 
felkészülés alatt több játékos is lesérült, és a 
sérüléshullám ezzel nem ért véget. Van, aki 
már jelenleg felépült és játszik, viszont olyan 
is van, akire szinte nem is számíthatunk a sze-
zonban. A tavaszi nyitány nem túl jól kezdő-
dött, hiszen hazai és idegenbeli mérkőzésen is 
vereséget szenvedtünk, viszont a következő két 
meccset már megnyertük. Az elmúlt hétvégén a 
rivális Hajdúnánással játszottunk, ahol azonban 
fájó vereséget szenvedtünk. Jelen pillanatban 
a 8. helyen állunk 18 ponttal. Az idény végére 
szeretnénk ismét dobogón végezni, ami igen 
nehéznek tűnik, hiszen jelenleg 25 ponttal áll-
nak a 3. helyen. A góllövő listán Silye Rita a 
6. helyen 114 góllal, Bonta Adrienn a 7. helyen 
108 góllal. Az ifi csapatunk jelenleg a 10. helyet 
szerezte meg. A Bőcs-Misi a felsőházban, a 
Bőcs II. pedig az alsóházban szerepel.

Bak Judit
Szakosztályvezető

Bemutatkozik a „Sporttal a bőcsi ifjúság 
egészségéért Alapítvány”



Mi újság Bőcsön8. 

Elhunytak:
Benes István
Gulácsi József
Hideg Attila
Hideg László István
Kiss László
Onda János Sándor
Tarcsi József
Tóth Barna

Mi Újság Bőcsön?

Bőcs Község 
Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagy László polgármester

TAVASZVÁRÁS AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Hosszú és hideg volt az idei tél. Mindenki 
a tavaszt, a meleget adó, hangulatot javító 
napsütést várja, amely feloldja a jeget, a 
hideget. 

Az idősek mindig nagyon várják a tavaszt. Az 
öreg emberre jellemző, hogy évszakban  méri az 
időt: sok telet megéltem ... mondják.
Hiába meleg a ruha, takaró, szoba, bizony fáznak 
a meszes csontok, az elhasznált izületek, a kopott 
bőr. A borús, zord idő nem kedvez a hangulatnak, 
betegségnek, a magánynak és az elhagyatottság-
nak. Főleg igaz ez arra, aki egyedül él.

Az idősek otthonában lakó szépkorúakat is meg-
érintette a tavaszvárás, az ébredő természet han-
gulata. Igaz, hogy pár hónapig kifelé kevesen 
léptek az ajtónkon, de a bezártságot enyhítette, 
hogy ez idő alatt sem szűntek meg a segítő láto-
gatások. Jöttek az óvodások, a Nőszövetség, a 
Nyugdíjas Egyesület tagjai, és más magánszemé-
lyek. Örülünk, hogy a községben nem kell ahhoz 
ünnepnek lennie, hogy eszébe jusson a környeze-
tünkben élőknek a személyes érdeklődés.

A közösségi életforma együtt jár a napi életritmus 
kialakulásával, melyben szerepet kap az egyén 

napi rítusa is. Az időt tartalommal kell megtöl-
teni, hogy ne legyen lehetőség unatkozni, búsla-
kodni, rosszra gondolni. Az otthonban tervszerű, 
egyénre szabott egyéni kis és nagycsoportos fog-
lalkozásokkal, közös szabadidős programokkal 
tesszük az itt lakók életét szebbé és tartalmasab-
bá. A délelőtti, délutáni foglalkozásokra ma már 
úgy készülnek az idősek, mintha kötelező lenne 
ott lenni. A rendezvényeken rendkívül aktívan, 
teljes beleéléssel, lelkesen vesznek részt. Kortól, 
leélt életúttól, betegségtől, egészségi állapottól, 
függetlenül tanulnak verset, olvasnak prózát, 
zenélnek, énekelnek, öltöznek jelmezbe.  Mél-
tóságukat derűsen megőrizve, az adott szerepet 
átélve felejtik és felejtetik a múló időt. Úgy gon-
dolom, ezt így érdemes csak tenni, és megélni. 

Ahogy tisztességet, becsületet tanulunk az idő-
sektől, úgy ezt a hozzáállást is érdemes megta-
nulnunk, hogy megbékéltek lehessünk magunk-
kal és másokkal. 
Mi együtt várjuk a tavaszt az időseinkkel. Várjuk 
a napot, a meleget, lessük a bújó virágokat, vár-
juk az intézetbe lépőket, a látogatókat, a segíteni 
akarókat.

Murincsák Mária

Születtek:
Varga Tímeának és Bandzsók Józsefnek .................................. Ketrin Letícia
Budai Juditnak és Jámbor Istvánnak .................................................Fruzsina
Tersánszki Zsófiának és Fekete Ferenc Olivérnek ................................. Léna 
Gulyás Irénnek és Budai Sándornak ....................................Rajmund Ferenc
Horváth Szilviának ................................................................................ Gábor
Péter Ritának és Lucskay Gábornak  .................................................. Bianka
Lakatos Ilonának és Ónodi Jánosnak ....................................... Rómeó Dávid  
Buszlai Csillának és Puchnyák Zsoltnak ...............................................Zsófia
Budai Editnek és Illés Istvánnak ............................................ István Brendon
Horváth Valériának és Jónás Jánosnak .....................................Jázmin Virág
Szendrey Zitának és Mészáros Barnának ............................................Bende
Pálóczi Magdolnának és Nánási Szilárdnak .............................. Alex és Félix
Bandzsók Beátának és Rádai Istvánnak ............................Fruzsina Melissza
Bodó Bernadettnek és Schőn Viktornak ...............................................Benett
Kaltenecker Tímeának és Szász Csabának ........................................ Blanka
Pomázi Anikónak és Bodnár Zoltánnak ................................................... Adél

Szeretnénk tájékoztatni Bőcs  
község lakosságát, hogy  
egyesületünk nagyon gazdag évet 
zárt, és igen aktív évet kezdett.

2009. februári közgyűlés óta (ez volt 
az új vezetőség választás időpontja) 
változatos programokkal szerveztük 
az egyesületi tagok szürke napjainak a 
színesebbé tételét.

Kirándultunk, fürödtünk, nyaraltunk, 
szalonnát sütöttünk, meglepetés akci-
ókat szerveztünk, nőnapot, anyák és 
apák napját szerveztünk, részt vet-
tünk a községi ünnepségeken, fellép-
tünk a társklubok és egyesületek által 
szervezett rendezvényeken és látvá-
nyos évzáróval ünnepeltük a 2009-es 
évet.

Az idősek otthonával is kulturális fellé-
péseinkkel tartjuk a kapcsolatot, beteg-
látogatásokat szervezünk apró ajándék-
csomagok átadásával. Nagyon jó kap-
csolatot tartunk a község vezetésével, 
a faluház és az iskola vezetésével és 
tanáraival, ezt szeretnék kibővíteni az 
óvoda vezetőivel is. 

A idei évet pótszilveszterrel kezdtük, 
fürdőzéssel, kirándulással folyatatjuk, 
megtartottuk a 2010-es közgyűlésün-
ket és március 2-án színházlátogatáson 
voltunk. Várjuk az új nyugdíjasokat és 
szeretettel köszöntjük a község összes 
lakóját.

Nagy Gergely
az egyesület elnöke

„Életet az éveknek” 
Nyugdíjas  
Egyesület 2010


