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ÁRVÍZ 2010 BŐCS
Ha valamit nem kívánok senkinek,
az az a munka, amit május 15-től
június 15-ig végeztünk, végeztem.
Utólag azért bizton állíthatom,
hogy nem volt felesleges.

Azokban a hetekben a védekezés volt a legfontosabb feladatunk, közben pedig más jellegű, a szokásos hétköznapi munkákra nem
volt sem mód, sem idő. Senkinek nem kívánom az aggodalmat, ami jó pár napon át
kitöltötte életünket: sikerül-e megvédeni a
falut a katasztrófától. A gyötrődést (fizikai,
szellemi), ami szinte végkimerülésig fokozódott sokunkon, sokáig nem felejtjük.
S hogy mi történt? Egy hónapon belül két,
három vagy négy árvíz? Már magunk sem
tudjuk. Május 15-én bejelentették: a Hernádon az LNV (legnagyobb vízszint) feletti vízállás várható. Ténylegesen zárójelben
kell megjegyeznem, hogy az árvízszinteket
nem mindig egyértelműen kaptuk meg - ha
egyáltalán megkaptuk valahonnan, kitartó
érdeklődés után. Az árvizek számát azért
nem merem meghatározni, mert volt úgy,
hogy a tetőzés után, a 40 órás esőzést követően újabb, magasabb tetőzés következett
be, egy kis apadás után. S minek tekintsük
az Onga-Ócsanálos térségében kiszakadó
gátból hátba támadó árvizet, ami végül a

legnagyobb gondot okozta? A gátszakadás
után jó pár órával, amikor már a tóközi
vasútvonalnál járt a víz, szóltak, hogy nyakunkon az áradat. Szerencsére megtaláltuk
azt a helyet, ahol egy gát építésével egységesen meg tudtuk védeni Belső-Bőcsöt az
árvíztől.

Megkezdődött a verseny, ki a gyorsabb:
a gátépítők vagy a víz. Centimétereken
múlt, de inkább úgy mondanám: a gátépítők elszánt munkáján, erőn túli teljesítményén múlott. Kihúztuk addig, amíg
meg nem jött a külső segítség. Láttuk az
idős asszonyt homokzsákot tartani, láttuk
a bőcsi gyereket cipelni a zsákot, láttuk a
férfit, aki az utolsó pillanatban tette helyére, szakszerűen az egyetlen fegyverünket,
a homokzsákot. S láttuk a harminc órán
át megállás nélkül dolgozó, erejét vesztett ember bizalmát: sikerülnie kell. A
vízügyi szakemberek, katasztrófa-védelmisek szerint is veszélyes volt a helyzet,
így kénytelen voltam elrendelni a kitelepítéssel egyenértékű biztonságos helyre
való szállítást.
Nem volt örömömre ez a döntés, de a
veszélyeztetett település-részeken sok
volt a kisgyerek, az Ő kihozásuk a víz
betörése esetén sok időt vont volna el

más területek mentésétől, ezen kívül úgy
érzem, a bőcsiek és a külső védelmi szervek munkatársai egyaránt innentől gondolták komolyan, hogy nagy a baj. A külső
segítséget ettől a ponttól kezdve kaptuk
gördülékenyen. Nem volt még olyan Bőcs
történelmében, hogy annyi fegyveres erő
(katonák, rendőrök) vonult volna fel - ez
tovább fokozta a lakók félelmét, de kitartását is. Azóta hálámat kifejező levelet küldtem a hatalmas feladatot végző fegyveres
erőknek, s most is köszönetet mondok
mindenkinek, bőcsinek és nem bőcsinek,
akik hősies helytállással újrafogalmazták,
milyen munkát lehet végezni a faluért, a
közösségért.
A gátakon több mint 150 ezer homokzsákot
építettünk be, nem csak a Hernád vízétől
nedvesen. Egypár, közösséget megbontó,
bűncselekménynek számító esemény ellenére minden bőcsi ember megtette a legnagyobbat, összefogva, érezve munkája nagyságát, érezve a közösség nagyszerű erejét:
teljesítették a rájuk bízott feladatot. A
köszönetnyilvánítás mellett egy személyes
megjegyzést szeretnék tenni: mivel egy időben csak egy helyen tudok lenni, utólag is
úgy látom, hogy mindig a legveszélyesebb
helyzetek, a legsürgősebb feladatok megoldásán dolgoztam, és voltam a hatóságok
által elvárt helyen, közben pedig, a többi
területen, igyekeztem az általam elfogadott
és munkájukkal bizonyító személyekben
megbízni. Nagy bajban csak az igazi közösség tud felnőni a feladatokhoz, ezért vagyok
reménykedő: sok dolgot tudunk még megoldani Mi, bőcsiek.
Nagy László
polgármester
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KÖSZÖNŐLEVÉL
A bőcsi lakosság nevében szeretném kifejezni hálámat azért, hogy vannak még kicsiny
országunkban olyan emberek, akikben él az
összefogás, a törődés, a részvét, a segíteni
akarás, az empátia érzése. Községünk is azon
falvak egyike, amelyeket 2010 júniusában elért
az árvíz pusztítása. A helyi lakosság összefogása sajnos kevésnek bizonyult a Hernád és a
környező folyók, patakok erejével szemben. A
honvédség, a rendőrség és a civil önkéntesek
nélkül településünk közel fele víz alá került
volna. Nem igazán lehet szavakba önteni azt
az érzést, amit a sorláncban álló, 24 órában
homokzsákot pakoló katonák, rendőrök, civilek látványa keltett bennünk. Bár mi is kivettük
a részünket a munkából, nélkülük nem sikerült
volna. Idegenek, akiket ideküldtek, vagy jöttek
kérés nélkül is az ország másik szegletéből,
a szomszéd falvak egyikéből. Voltak, akik
fizikai erejükkel, voltak, akik gépeikkel, és
voltak, akik adományaikkal támogattak bennünket. Ott és akkor nem volt idő és lehetőség kifejezni hálánkat, ezért vettem bátorságot,
hogy ezt ilyen formában tegyem meg.

KÖSZÖNJÜK!
Takács Edina
Családsegítő Központ vezetője

TÁJÉKOZTATÁS

Az árvízzel, belvízzel kapcsolatos,
bejelentett lakossági károk összesítése
megtörtént.

A képviselőtestület döntése értelmében a
A képviselőtestület döntése értelmében a
lehetőségek szerint segítünk a ténylegesen
kárt szenvedőknek. Nem tudunk segíteni
azokon, akik nem tettek meg mindent azért,
hogy az árvíz miatti káruk kisebb legyen (a
felhívás ellenére a veszélyeztetett helyeken
hagyták értékeiket).
Központilag kirendelt, illetve felfogadott
szakemberek (statikus, építész) szakvéleményei alapján építési hatóságunk a
szükséges előírásoknak, jogszabályoknak
megfelelően intézkedik. A képviselő testület bizottsági javaslatok, szakvélemények
alapján dönt a kárenyhítés összegéről.
Nagyon sok kárbejelentés érkezett, ezért a
nagyobb károk elhárítása, a lakhatás biztosítása kap elsőbbséget.
Mivel független szakemberek véleménye
alapján alakulnak ki a kárösszegek, azokat
minden fenntartás nélkül kérem, fogadják el.

A képviselőtestület dönt a gátak, gátakhoz
tartozó műtárgyak felújításáról, a gátrendszer bővítéséről, erősítéséről. Ezek a beruházások több tízmilliós kiadást jelentenek,
de a még nagyobb biztonság érdekében
ezeket a munkákat sürgősen elkezdjük.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy
a gát tetején, illetve a gátoldal támasztásá-

ra használt homokzsákokat (amelyek nem
érintkeztek a vízzel!) a lakosság elviheti, a
benne lévő homokot építkezés céljára felhasználhatja, de ezt előzetesen a BŐVÍZnek (Kossuth u. 1.) be kell jelentenie.
Nagy László
polgármester
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FALUHÁZI
HÍREK
Idén is benevezett községünk a Kihívás
Napja 2010 országos programjába, melynek
időpontja május 19. volt.
Ám a sors iróniája, hogy éppen ezen a napon
tetőzött először a Hernád térségünkben, így
Bőcsön az áradás átírta a tervezett forgatókönyvet, a Természet kihívása várt minket.
És mert a lapátolás, a homokzsákok töltögetése, a gátak megerősítése meglehetősen aktív
pulzusnövelő tevékenység, a szervezőbizottság elfogadta, hogy mi ezzel vegyünk részt
a versenyben. A III. kategóriában – melyet a
lakosság lélekszáma szerint határoztak meg
– az induló 50 település között a 6. helyen
végeztünk. Ezzel megvalósítottuk kitűzött
célunkat, miszerint a tavalyi középmezőnyből
a legjobbak közé léptünk előre.
Szegedi Lászlóné
faluházvezető

ÓVODAI HÍREK
A rendkívüli időjárás és árvízi helyzet az
óvoda május-június hónapra tervezett programjait sorra fölülírta.
Május 22-re tervezett pünkösdi mulatságunkat
el kellett halasztanunk. Tudtuk, a mulatozás
helyett nagyobb szükség lesz az óvoda dolgozóira a homokzsákok pakolásánál.
Szerencsére május 25-től újra járhattak a gyerekek
az óvodába, így május 29-én, szombaton megrendezhettük az elmaradt pünkösdi mulatságot.
A középső csoportos gyerekek elevenítették
föl ezen a délelőttön az ünnephez kapcsolódó
népszokásokat, pünkösdi királykisasszonyt és
királyfit választottak.
A nagyobbak és a legkisebbek is táncra perdülve szórakoztatták a közönséget. Táncházzal,
ügyességi vetélkedőkkel, kirakodó vásárral, és
finom ebéddel kedveskedtünk ezen a napon a
gyermekeknek.
Június elején sajnos ismét a víz vette át a rendező szerepét. A június 5-re tervezett ballagóévzáró időpontját az árvíz miatt el kellett halasz-

tani egy jóval későbbi időpontra. A belső-bőcsi
óvodát bezárva, matracok lerakásával készültünk
a legrosszabbra Belső-Bőcs egyes területeinek
kitelepítésére. Hála a rendkívüli összefogásnak
ez nem következett be!
A belső-bőcsi munkatársak Belső-Bőcs területén
védekeztek, míg a Külső-Bőcs területén lakók
ezen a területen igyekeztek hasznossá tenni
magukat.
Néhány napra még a külső óvodát is be kellett
zárnunk.
A belső-bőcsi óvoda fél udvara vízben állt,
ezért itt a fertőtlenítést az ÁNTSZ szakemberei
végezték. A megrepedezett falakat a karbantartók június-júliusban javítják, hogy ősztől zavartalanul indulhasson a nevelési év. A külső óvoda
dolgozóinak fertőtlenítő nagytakarítása után újra
fogadhattuk a gyermekeket.
Az árvíz elvonultával igyekeztünk elmaradt
programjainkat sorra bepótolni. A legnagyobbak
újra úszásra jártak, és készültek a ballagásra.
Június 18-án és 20-án megtartottuk óvodánk
évzáró és ballagási ünnepségét. Az évközben
tanult dalokból, versekből, táncokból színes
csokrot nyújtottak át a vendégeknek az óvónők
és a gyermekek.

Szeretném tájékoztatni a szülőket, hogy nyáron,
júniusban és júliusban a külső óvoda folyamatosan NYITVA tart. Augusztusban 3 hétre bezárunk
a karbantartási és nagytakarítási munkák miatt.
Óvodánk augusztus 23-tól lesz újra nyitva.
Mindenkinek kellemes pihenést kívánok!
Csucsiné Török Dóra
óvodavezető
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KÉRDÉSEK–VÁLASZOK
Szeretnék egy új rovatot indítani újságunkban, amelyben azokra a kérdésekre válaszolok, amik az utóbbi időben
felvetődtek, és nagymértékben érintik a
falu lakosainak életét.

Kérdés: Miért szükséges új óvoda építése?
Válasz: Óvodáink fölött eljárt az idő:
alapvetően nem erre a célra épültek
(lakás, valamint sörgyári felvonulási raktár), a mai elvárásoknak nem
felelnek meg, nem átalakíthatóak, nem
bővíthetőek – így aztán maradnak a
túlzsúfolt csoportok, hiányzik a betegelkülönítő, az orvosi szoba, a tornaszoba és a fejlesztő helyiségek. A szép
festés és jó felszereltség csak a látszat,
valójában elavultak, műszakilag teljes
felújításra szorulnak az épületek, ráadásul – elhelyezkedésükből adódóan - az
árvizek és belvizek is állandó problémát okoznak.
Az új óvodának, amelynek helyéről már
döntött a képviselőtestület, több előnye
lesz:
- a folyamatosan bővülő faluközpontban
helyezkedik el
- mivel óvodának épül, funkcionálisan
teljesen megfelel a mai elvárásoknak

-

-

és igényeknek, akár fejlesztő csoportok
kialakítására is van lehetőség
energetikailag kapcsolódik a többi intézményhez, a megújuló energiaforrásokat
közösen lehet a leggazdaságosabban
felhasználni (intézményeink energiafelhasználása töredékére csökkenhet)
igény szerint bővíthető
a lakosság régi igényének megfelelően
az óvoda bölcsődével együtt épül, egy
intézményként működnek majd
az óvodai életet az időigényes és elhúzódó felújítás nem fogja zavarni.

Ezek olyan előnyök, amelyekről nem
szabad lemondanunk s nem szabad elhinnünk, hogy a faluközpontban magasnak
tűnő áron vásárolt ingatlanok nem érik
meg az árukat.
Bőcs lakossága, a bőcsi gyerekek megérdemlik, hogy legyen egy minden igényt
kielégítő, szép, új óvodájuk, bölcsődéjük.
Kérdés: Miért dolgozik annyi ember a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában?
Válasz: Én is örülnék, ha ezek az emberek vállalkozások dolgozói lennének, de
mint a mindenki által ismert és sajnos
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megélt gyakorlat bizonyítja, egyre több
a munkanélküli. Így önkormányzatunk él
azzal a lehetőséggel, hogy az „Út a munkába” programba minden dolgozni akaró
embert felvesz, hisz a kifizetett béreknek csupán az 5 százalékát kell állnunk,
amit nem szabad sajnálnunk, mivel így
120 bőcsi családnak tudunk jobb megélhetést, életkörülményeket biztosítani.
Ezek az emberek a munkával lekötik
magukat, megélhetésük megszerzésére
nem más módot választanak és egyre
több, a községnek is hasznot hozó feladatot tudunk adni nekik. Nem esett jól
a csökkent munkaképességű emberek
alkalmazásának megkérdőjelezése sem.
Önkormányzatunknál a nyolc, hasznos
munkát végző dolgozót a központilag
megemelt és mindenképp befizetendő
rehabilitációs járulék értékéig foglalkoztatjuk. Örüljünk közösen ezeknek az
eredményeknek, hisz kizárólag bőcsieket
hozunk valamivel előnyösebb helyzetbe.
Manapság minden munkalehetőséget
meg kell ragadnunk, amivel bőcsi családok megélhetését segíthetjük.
Nagy László
polgármester

A HIRTELEN KIALAKULT SZÍVIZOM ELHALÁSRÓL
(SZÍVINFARKTUS), ILL. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSÁRÓL

Mayarországon a halálokok között a
szív- és keringési betegségek állnak
az első helyen, megelőzve a daganatos
betegségeket. Évente 25 ezer ember
hal meg szívinfarktus következtében.

A halálozás a 90-es években Nyugat-Európában 1 %-kal csökkent, Magyarországon
1 %-kal nőtt.
Az okok között leggyakrabban dohányzás,
túlsúly, magas vérzsír, magas vérnyomás,
valamint a mozgásszegény életmód szerepelnek.
A hirtelen jelentkező infarktus leggyakoribb tünete a szegycsont mögött jelentkező
mély, szorító fájdalom, mely nem szűnik.
30 percnél tovább tart, gyakran órákon
keresztül. A fájdalom testhelyzetváltozásra nem mérséklődik. A végtagok sápadtak,
hideg verítékesek.
A laikusok által végezhető „diagnosztikus
tevékenységek”: vérnyomás, ill. pulzusmérés, sajnos nem jellemzőek az infarktusra, mivel 50–50 %-ban lehet mindkettő
emelkedett vagy éppen alacsony.

Létezik „néma infarktus” is, mely lezajlott infarktusok 30–40%-át is kiteszi. Ezek
utólag derülnek ki egy elvégzett EKG
vizsgálat során.
Terápia: nagyon fontos az elsődleges ellátás gyorsasága.

A halál oka az első órákban – 50%ban az ellátás nélküli esetekben – a
kamrafibrilláció (extrém szapora kamraműködés). Ennek kivédésére szolgálnak a
defibrillátorok.
A kórházi korai halálozás is 30% volt a
defibrillátorok megjelenése előtt.
Az új tervezésű defibrillátorok mobilisak,
akkumulátorral működnek, kis méretűek.
Műkésük teljesen automatikus, ami azt
jelenti, hogy maguk diagnosztizálnak, ill.
sze. megfelelő elektromos impulzussal
helyreállítják a szív működését.
A készülékkel csak szakképzett orvos,
vagy arra kiképzett egészségügyi szakszemélyzet dolgozhat.

Örvendetes, hogy egyre több helyen van
ilyen készülék.
Községünkben is található 2 db.

Az egyik az Idősek Otthonában, a másik
a sürgősségi táska részeként a háziorvosnál. A rendelők és az otthon egészségügyi
személyzete a műszer használatához szükséges alapkiképzést megkapta.
Amennyiben a fent leírt tüneteket észlelik,
reggel 7-től este 7-ig a háziorvost és a
mentőket kell értesíteni.
Telefon:
mentők: 104, háziorvos: 30/342-65-65.
Ügyeleti időben és hétvégén gyanú esetén
mentő, esetleg központi ügyelet értesítendő.
Fontos kihangsúlyozni, hogy nem egy
mindent gyógyító „csodagépről” van szó,
kizárólag szívizom infarktusokban jelentkező számos szövődmény közül egynek a
kezelésére alkalmas!
Dr. Sinka Géza Csaba
háziorvos
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TANÉVZÁRÁS 2009/2010
A mellékelt rövid összefoglaló a legki
emelkedőbb eredményeink tükre. Szép
példája iskolák értékközvetítő pedagógiájának, mester és növendék közös,
örömteli tevékenységének, a minden
napok apró teljesítményét megkoronázó
ünnepi pillanatoknak. Hisz a legfontosabb tanulság: helytállni minden körülményben. Tanulásban, sportban, emberségben, s ha kell a gátakon is.

E színes kis csokorral kívánunk szép nyarat,
békés napokat mindenkinek.
Országos versenyek helyezettjei
Prózamondás
Kurucz Zsófia és Szendrey Réka;
felkészítő tanár: Simkó Ilona
Népdaléneklés
Szabó Evelin, Rácz Anna;
felkészítő tanár: Gottner Krisztina
Diákolimpia
Atlétika országos döntő – 10. helyezett:
Szabó Cintia – kislabda hajítás
Országos elődöntő
Kézilabda
Rigó Krisztina, Marczis Fanni, Kocsis
Szabina, Rácz Anna, Deák Laura, Berta
Cintia, Fészki Alexandra, Orosz Eszter,
Szabó Cintia, Turóczi Ágnes, Göndör
Enikő, Szabó Evelin;
testnevelő tanár: Dienes Anett
Labdarúgás
Gulácsi Bálint, Zima Alex, Tóth Dominik,

Nagy Róbert, Fészki Norbert, Varga
Ádám, Németh László, Tokaji Balázs,
Szabó István, Lakatos Róbert;
testnevelő tanár: Simon Attila

Megyei és kistérségi versenyek
„Szép szó” Műveltségi vetélkedő
1. helyezés
Csicsek Zoltán, Székely Ádám, Filepkó
Máté, György Enikő;
felkészítő tanár: György Istvánné
Kémia verseny helyezettjei
Tóth Gergely, Vozárik Péter;
felkészítő tanár: Ujlakiné Kazamér Ágnes
„Föld napja”környezetvédelmi verseny
3. helyezés
Mares Márta, Kondás Dávid, Nagy Dániel;
felkészítő tanárok: Mares Gyuláné,
Majoros Józsefné
Helyesírási verseny 1. helyezés
Csontos Csaba; felkészítő tanár:
Macskásné Kosztyi Ottilia
Szavalóverseny 1-2. helyezés
Marczis Fanni, Kocsis Szabina;
felkészítő tanár: Nádasi Ildikó
Rajzpályázatok
Rémiás Szilvia; felkészítő tanár: Takácsné
Bersenyák Zita
Legjobbjaink a tanévzárón az alábbi díjazásban részesültek:
Önkormányzati ösztöndíj a 2010/2011.
tanévre: Székely Ádám, Filepkó Máté,
Tóth Gergely
Farkas Imre Emlékkupa: Fészki Alexandra

Bai Józsefné Emlékkupa: Rigó Krisztina
Filep Zoltán Emlékkupa: Gulácsi Bálint
Takács János Emlékdíj: Székely Ádám
Lippai Lajos Emlékérem:
Csicsek Zoltán és Vozárik Péter
Alma mater díj:
Filepkó Máté, Lippai Árpád , Szalánczi
Józsefné, Hideg Marianna, Soltész
Ferencné
Kézilabdacsapatunk és ifjúsági tánccsoportunk az önkormányzat jóvoltából egy hetet
tölthetett Balaton.
Legifjabb focistáink a Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség vendégei voltak Budapesten.
Nyári programjaink:
Fonyódliget (július 1–5): 20 tanuló ingyenes táborozása - a TINTA Tanácsadó
Kft oktatási szakértőcsoportjának felajánlása
Lakitelek (július 12–18): 20 tanuló
ingyenes táborozása – az Országos
Erdei Iskola Egyesület közvetítésével a
Lezsák Sándor által alapított Népfőiskola Alapítvány felajánlása
Balatonőszöd (július 18–25):
80 fő ingyenes táborozása a megyei
önkormányzat jóvoltából
Nyári napközi (július 5–9)
Nyári tábor: Balatonfenyvesen
(augusztus 8–14)
Nádasi Ildikó
iskolaigazgató

NEMZETKÖZI
ISKOLAI
EGYÜTTMŰKÖDÉS
2007-ben hallottam először arról a nagyutaztunk, ahol egy felejthetetlen hetet töltöt- hogy egy nagyon tartalmas és hasznos két
szerű lehetőségről, miszerint az EU támogatja a tagállamokat abban, hogy egymás
kultúráját jobban megismerve minél
közelebb kerülhessenek egymáshoz.

Ez az un. Comenius Program, ami elsősorban általános és középiskoláknak szól, és a
pénzbeli támogatásnak köszönhetően külföldi utazásokra is lehetőséget ad - segítve
ezzel a gyerekeket a használható nyelvtudás megszerzésében. Iskolánk tavaly nyáron
nyert egy ilyen pályázatot. Négy ország –
Írország, Lengyelország, Törökország és
Magyarország – két éven keresztül együtt
dolgozik azért, hogy egymás kultúráját,
szokásait, hagyományait minél jobban megismerje. Az első utazásra 2009 decemberében került sor, Törökországban voltunk egy
hétig. Az ott készült képeket bárki megtekintheti a www.picasaweb.google.com/
spiky6211 weboldalon, valamint az iskolánk
honlapján is www.bocsiskola.hu
A program folytatódott ez év tavaszán,
május 8-án a lengyelországi Raklawice-be

tünk az ottani iskolásokkal és családjaikkal.
A program leghasznosabb része szerintem
az, hogy a gyerekeket a vendéglátók családoknál helyezik el, így még közelebb kerülhetnek a nemzetek egymáshoz, megismerve
a családi szokásokat, meglátva életkörülményeiket.

A következő tanév elején – 2010/2011 –
mi leszünk a házigazdák, reményeink szerint december első hetében a három ország
diákjai és tanárai érkeznek majd hozzánk
egy hétre a következő találkozóra. Igyekezni
fogunk mi is jó házigazdákhoz híven tartalmas programokkal minél jobban megismertetni őket hazánk és szűkebb környezetünk
hagyományaival, szokásaival és kultúrájával. Igyekezni fogunk azon is, hogy ez a
kapcsolat az iskolák között ne szakadjon
meg, hiszen a gyerekek nagyon sok új barátra tettek szert.
A program zárásaként 2011 tavaszán Írországba utazunk majd Cork városába, az
ír partneriskolához. Biztos vagyok benne,

évet fogunk lezárni az utolsó találkozóval.

A program mindenki előtt nyitott. Értem
ezen azt, hogy bármelyik diák és család
részese lehet vagy részt vállalhat benne.
Egyszerűek a feltételek – szorgalmas tanulás, kitűnő magatartás és természetesen
közösségi munka. Szeretnénk, ha nemcsak
minél több diák, hanem szülő is felismerné
az ebben a tevékenységben rejlő lehetőségeket, és csatlakoznának, illetve támogatnák
munkánkat.
Pályafutásom során mindig is nyitott voltam
az új irányok és lehetőség felé, és igyekeztem azokat a dolgokat megvalósítani, amik a
gyerekek hasznára, épülésére váltak. Az első
találkozó után a diákoktól és szülőktől érkezett visszajelzések alapján már most látom,
hogy annak ellenére, hogy sok munkával
járó dologról van szó, mégsem ez volt az
utolsó ilyen pályázat.
Hideg Marianna
idegennyelvi munkaközösség-vezető

Mi újság Bőcsön
2010. augusztus 20.

FALUNAP
BEHARANGOZÓ
Játszótér-avatás

és játszótéri sorverseny
Belső-Bőcsön
Amatőr foci
Főzőverseny

Ünnepi megemlékezés
Bőcsi művészeti csoportok
műsora és bőcsi előadók
bemutatkozása, akik régi és
új slágereket énekelnek
És lesz még
Zenés gyerekműsor
Slágerturmix

Ügyességi vetélkedők

Egész nap:

„Fajátékok modern
köntösben” ugrálóvár,
trampolin, kézműves sarok,
arcfestés, büfé

Este:

István, a király

rockopera a miskolci
Álarc Musicalstúdió
előadásában
TESTÁL zenekar
koncertje
Mi Újság Bőcsön?
Bőcs Község
Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Nagy László polgármester

6.

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY
Hosszú és nehéz tavasz áll a Bőcs KSC
labdarúgó csapata mögött. Sérülésekkel
és az árvíz okozta nehézségekkel tarkított
szezon után a csapat a 9. helyen végzett
az NBII. Keleti csoportjának 2009/2010es küzdelem-sorozatában. A bajnokságot
a Szolnok csapata nyerte meg, így ők
feljutottak az első osztályba. Az NB1-ből
a Diósgyőr és a Nyíregyháza esett ki, így
igen izgalmas szezon következik a Keleti
csoportban.

Az utánpótlás bajnokságok még nem értek
véget. Csapataink közül az U15-ösöket emelhetjük ki, akik a másodosztályban már megszerezték a biztos 4. helyet. Gratulálunk a Zsiga Gyula és Vass László edzette fiataloknak.
A Magyar Labdarúgó Szövetség 2010-ben
bevezette az NBII-es kluboknál is a licencet,
klubunk vezetősége a szükséges dokumentumokat időben benyújtotta. A szövetség a

napokban elbírálta a licence kérelmeket, és
zöld utat adott klubunknak is a következő
idényre. Természetesen jövőre is az a célunk,
hogy megfelelő erősítésekkel az utóbbi évekhez méltó szereplést produkáljon a csapat a
másodosztályban.
A felnőtt csapat játékosai jelenleg pihenőidejüket töltik, majd július elején kezdik meg a felkészülést a 2010/2011-es szezonra. A klubvezetés
azonban nem pihenhet, mivel az árvízhelyzet
miatt a centerpálya talaja teljesen tönkrement,
és az edzőpálya 70 százaléka is használhatatlan. A vezetőség azon fáradozik, hogy a károkat felmérje, és minél hamarabb megtörténjen a
helyreállítás. Csapatainkról és az aktuális hírekről hivatalos honlapunkon, az 5. éve működő
www.bksc.hu weboldalon tájékozódhatnak.
Szegedi István
ügyintéző

VÉGET ÉRT A 2009/2010-ES
BAJNOKI ÉVAD

Női felnőtt csapatunk a 6. helyen végzett.
Csapatunk 3 meghatározó játékosa a góllövő listán az első 10 között van.
Silye Rita 195 góllal a 4., Bonta Adrienn 155
góllal a 7. és Takács Mária139 góllal a 8. lett.
Ifjúsági női együttesünk a 9. helyen zárta ezt
az idényt. A góllövő listán 130 góllal Mogyorósi Tamara a 11. helyen végzett, aki a felnőtt
csapatban is egyre több lehetőséget kapott.
Utánpótlás csapatainkat át kell értékelnünk
és át kell szerveznünk.

Férfi csapatunk a 10. helyen végzett a bajnokságban. A góllövő listán csapatunkból
Stál Róbert 127 góllal a 6. helyen, míg
Hefró Norbert a 17., Rigó József pedig a
18. helyen végzett. Sajnos az új versenykiírás miatt, amiben a 2010-2011-es évadra a
12-es mezőnyt 10-re csökkentették, a csapat
mégsem tudta egyenes ágon kivívni a benn-

maradását a bajnokságban. Azt, hogy ősszel
hol indulhatunk, még nem lehet tudni, a szövetség felé jeleztük indulási szándékunkat az
NBII-be, de hogy szerepelhetünk-e benne,
azt a június 30-i nevezési határidő leteltével
tudhatjuk csak meg.
A férfi ifjúsági csapat mind az őszi,mind pedig
a tavaszi idényben szépen szerepelt, és a végelszámolásban alig csúszott le a dobogóról és
megszerezte a 4. helyezést. A góllövő listán
Ozsváth Márk az 5. helyen végzett 175 góllal.
A felkészülés júliusban, augusztusban kezdődik meg. Bízunk benne, hogy sokan fognak
ellátogatni ősztől meccseinkre.
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!
Bak Judit és Hudák János
szakosztály-vezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halottaink:
Gál Erzsébet
Lakatos Alfréd
Lippai István
Mándi Bertalan
Nagy Mária Zsuzsanna

Születtek:
Béki Gábornak és Csóka Jolánnak Dóra
Budai Krisztiánnak és Radics Krisztinának
Forgács Róbertnek és Tóth Gabriellának
Mohácsy Józsefnek és Oláh Anikónak
Rózsa Jánosnak és Rentka Juliannának

Házasságot kötöttek:
Lippai Tamás és Szabó Adrienn Zsuzsanna
Nyilas Róbert és Dankó Edina
Spitcmüller János és Okszimec Krisztina

Jázmin
Gabriella
Áron
József Zoltán
Hunor Bence

