
A bogácsi önkormányzat lapja 

Bogácsi Nyár 

III. évfolyam 2. szám 

' .  
-

�. \ 

., 

\ 
" 

Kovács Dóra, 
az 1. Bükkaljai Borfesztivál borkirálynője, 

bogácsi lakos 
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I. BUKKALJAI BORFESZTIVAL 
1993. június 26-án, szombaton Bogá

cson, a megy ei Mezőgazdasági Érdekvé
delmi Szövetség, a község önkonnánY7�1-
ta és a helyi művelődési ház szervezésé
ben nagy érdeklődés közepette rendezték 
meg az J. Bükkaljai Borfesztivált. 
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Ennek középpontjában a megyei bor
verseny állt. Szajlai SIindor, Bogács pol
gánncsterének köszöntője után dr. Meré
nyi Károly, a Kertészek és Kertbarátok 
Orsu'Ígos Szövetségének elnöke, a bor
verseny fővédnöke mutatla be a négy ka
tegórilÍban (biikkaljai vörös- és fehérbo
rok, hegyaljai Furmint és HlÍrslevelű, il
letve sV!morodnik, aszú k) összesen 196 
bort elbíníló szakmai zsűrit. Közben a 
művelődési héíz udvarán szőlészeti-borá
su1ti gépek bemutatója és váSlira zajlott, 
s egy másik szakmai zsűri II bogácsi Ko
vács Dóra személyében borkirálynőt VI;
lasztott. 

MunkálJon a bükkaljai fehérborok kalegóriájának zs/b-ije 

A szép, és a szőlőhöz, borokhoz is értő 
borkirálynőt filÍkeren vitték a strandra, 
ahol a fürdőzők hatalmas tömege előtt, II 

Bogácsi Népdalkör szereplését követően 
dr. Farkas Attila, II zsűri elnöke hirdette ki 
a megy ei borverseny eredményét. 

(Benevezet! 91 tennelő 196 boml) 
Aranyérmes 58 
Ezüstérmes 52 
Bronzérmes 49 
Elismerő okleveles 22 
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Bogácsi tenne lők eredményei: 
Aranyérmet kapott: Balázs Vendel 

(1991) Chardonnay, Balázs Vendel  
(1992) Chardonnay, Derda József(1990) 
Olaszrizling, Hórvölgye Mgsz (1992) 
Muscat Otonell, Siklósi János (1992) 
Rizlingszilváni, Kerékgyártó Gábor 
(1992) Zengő, Varga Viktor (1992) Olasz
rizling, Szerencsi Olló (1990) Kékfran
kos, Szerencsi Olló (1992) Kékfrankos, 
Szerencsi Olló (1990) Zweigelt, Siklósi 

A b'olversennye/ párhuzamosan szőlészet; és borászati kisgépekról is rendezlek kiállítást a kultúr
ház udvarán 

János (1992) Cabernet-Sauvignon, Kiss 
Lajos (1992) Kékfrankos, Fekete Rudolf 
(1991) Furmint, Hajdu Rolal/d (1991) 
Zweigell. 

Ezüstérmet kapott: Varga Viktor 
(1992) Ezerfürtű, Fekete Rudolf (1992) 
Zengő, Hórvölgye Mgsz (1992) Tramini, 
Hórvölgye Mgsz (1992) Leányka, Sze
rel/csi Olló (1992) Olaszrizling, Derda 
József(1992) Olaszrizling, Balázs Vel/del 
(1992) BlÍnáti rizling, Fekete Rudolf 
(1992) Furmint, Varga Viktor (1992; 
Kékfrankos, Siklósi Jál/os (1991) Ca ber
net-Sauvignon, Derda József (1992) 
Yénhegyi vörös, Kerékgyártó Gábor 
(1992) Bíborkadarka-Merlot, Kiss Bama 
(1992) Cabernet-Sauvignon, Fekete Ru
dolf (1992) Kékfrankos, Orosz Sál/dor 
(1992) Muscat Olonell, Hajdu Rolal/d 
(1992) Olaszrizling, Hajdu Ádám (1992) 
Zweigell. 

Dronzérmet kapott: Siklósi Jál/OS 
(1991) Bia nka, Kiss Lajos (1992) Olasz
rizling, Balázs Vel/del (1992) Muskotály, 
BlIrcsák József (1992) Rizling, Szeberil/ 
Vel/del (1992)Yénhegyi fehér, Szerencsi 
Olló (1992) Olaszrizling, Nyeste [stván 
(1992) Rizlingszilváni, Siklósi Jál/OS 
(1992) Bogácsi bikavér, Hajd/.l Norbert 
(j 992) Zweigcll. 

Elismerő oklevelet kapot!: Balázs 
Vel/del (1992) T ramini,  Kiss Bama 



A borkirálynó a polgármester Szajlai Sándor társaságában érkezett az eredményhirdetésre 

(1992) Muscat Otonell, Majoros László 
(1992) Leányb, Szeberil/ Vel/del (1992) 
Vén hegyi vörös. 

Bog,ícs kiizség díszoklevelét kapták: 

Szerel/csi OllÓ Derda JózseF Fekete RI/-, 1> 
dolJ, Varga Vikto/; Balázs Vel/del, Hórvöl
gye Mgsz. 

Bogács község polgánnesten,tóJ kü

löndíjat kaptak: Szerel/csi Ottó, Derda 
Józse! és Balázs Vel/del (a község CÍme
rével díszített butella). 

Mezőgazdasági Kistelwelók R-A.-Z. 

Megyei SziivetségétóJ kiilöndíjat ka

pott: Szerel/csi OllÓ (hollóh,ízi díszv,íza). 

Kertészek és Kertbarátok Országos 

SzövetségétóJ kiilölld(jat kapott: Sikló
si Jál/os (herendi díszváza ), Kerékgyártó 
Gábor (szakkönyv). 

Tokajhegyaljai Bortennelók Egye

siiletétóJ kiilölld(jat kapot!: Hórvölgye 
Mgsz (fémkancsó). 

A borfesztiv,íl bora inak királya az 
egyetlen 20 pontos bor: Mádról BálO/ji 
László 1989 Édes szamorodnija. 

A rendező intézmény nevében gratuhi
lok minden díjazott borlennclőnek. 
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Daragó Károly 
Míiv. Ház ig. 
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A bogácsi fürdóben érdek/ódák százai hallgatták a �izakzstÍ,.i értékelését 

A nyíregyházi 
főiskolások kiállítása 
Június 27-én, vasámap délu1.<'tn négy óra

kor lllűvészetpártoló bogácsi köri tagok é.s 
li k ö zs é güllkb c n  táborozó llluve
szettörténész egyetemi hallgaták előtt He
gyi Imre nyitotta meg a kiállítást. A nyír
egyházi rdjzszakos taniírjelöltek Barczi Pál 
Munkácsy-díjas [cstőm űvész vezetésével 
<lZ idei nyáron ötödször táboroznak Bogá
cson. A kiáll ító tanárjelölteket Katona Ist
viÍn végzős hallgató képviselte. Barczi Pál 
főiskolai tanár tárlatvezelését érdeklődés
sci hallgatták a mcgjelcntek. Akiállítás <lU

gusztus végéig mcgtekinthető a Művelő
dési Házban. 

Népfőiskolai 
előadássorozat 

Népfőiskolai elő<ld,íssorozat volt az idegen
forgalom minőségi fejlesztése érdekében. Már
ciusb<ln és típrilisban 12-24 fő érdeklődő rész�
re, Hegyi Imre II népfőiskolár61, Hajdu Imre 
Bog,ícs és környéke liitnivalóiról és helyben 
hasznosítható tllpasztalfHait adt<l közre, KovéÍc.c;; 
Giíbor, il Borsod-A.-Z. Megyei Idegenforgalmi 
Ilivat<l1 vezetője 11 megyei látnivalókról, a szer
vezet segítő tevékenységéről és a vendéglátók 
érdekvédelmi összefogásának fontosséÍgáról 
szólt, dr. Farkns Líszló - lljtelepi lakos - az 
idegenrorgalom történetéről, gyakorlati fogá
sokról beszélt. Remélhető, hogy a megjctentek 
megszívlelik cl hasznos tanácsokat. A népfőisko
la Szent Márlon-nap után folytatja tevékenysé
gét. 

Társadalombiztosítási 
ön kormányzati 

választások bogácsi 
eredményei 

Egészségügyi biztosítás: 
Munkástanácsok 61 
Értelmiségi Szakszervezeti Tómörütés 29 
Keresztény Szociális Országos Szövetség 43 
Autonóm Szakszervezetek 38 
Liga 79 
Szakszervezetek Együttműködési Fórum 44 
Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége 246 

Nyugdíjbiztosítás: 
Liga 39 
Munkástanácsak 63 
Autonó m Szakszervezetek 
Értelmiségi Szakszervezeti Tómörülés 
Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége 
Keresztény Szociátis Országos Szövetség 
Szakszervezetek Együttműködési Fórum 

41 
24 

283 
34 
62 



Meghívó a Bogácsiak I. (világ)találkozójára 
Bogács Község ÖnkormánY-Lata a Bogácsi Kör és 

il Bogácsi Művelődési Ház 1993. augusztus 20--2 l-én 
megrendezi Bogácson a Bogácsiak I. (világ)lalálkozó
ját. amelyre a rendezószervek nevében tiszteletle! 
meghívom Bogács kÖ7.ség lakosságAl és mindazokat, 
akik származásuk vagy rokonságuk rév'én Bogácshoz 
kö.tódnek. 
Augusztus 20. Szt. István király ünnepének programja 
9.30 �zentmlse a Szt. Márto" templomban 
11.00 Un nepi megemlékezés a Müvelödési 

Házban 
Bogácsi önkormányzat kitüntetö 
díjai nak átadása 

12.00 Fogadást ad Szajlai Sándor Bogács 
pOlgármestere az iskola ebédlőjében 

13.00--15,OO-ig Ebéd rokoni-baráti körben 
15.00 Tájékoztató a község életéről és 

fejlődéséről 
15,30 A község bejárása és megtekintése 

autóbuSlokkal 
17.30 Baráti beszélgetések a Művelödési 

Házban 
19.30 Bogácsi Fonó előadása a Művelődési 

Házban 
Előadja a Bogácsi Hagyományőrző 
Együttes 

Augusztus 21. programja 
10.00 Vigh Rudolf népzenekutató 

emléktáblájának avatása a szülóházánál 
- Széchenyi u . .... sz. (Újsor) 

12.00 Ebéd rokoni-baráti körben 
15.00 Vranovian Népiegyüttes műsora 

a fürdö szabadtéri színpadán 
16.00 Pincelátogatás és borkóstolás 

a pincesorokon közben 
tárogatószerenád 

18.00 Zenés mUlatság a Fürdö Étterem 
kertjében 

A találkoz6 sikeres megrendez.ése érdekében ké
rem a község lakos.'\it, hogy ezt a MEGl-lfVÓLEVE
LET szíveskedjenek elküldeni a távol lévő rokonaik
nak és ismerőseiknek. 

Az általunk összegyűjtöH címekre a rendezők kül
denek MEGllfV6LEVELET. 

Ké�ük a leendő re..ov:tvcvókct, ho�'Y szállásigényüket 
előzetesen szíveskedjenek bcjelcntC'ni a kövctkC'LÓ címre: 

MŰVELÓDÉSlltAz BOGÁCS. Alko.m'ny u. 5. 
34t2 

Őszintén remélcm, hogy aBOGÁCSIAK I. (VI
LÁG)TALÁLKOZÓJÁNAK Ön is a vendége lesz. 
Eseményekben gazdag, szépemlékű napokkal, a szü
IMöld szeretetével és lllC'gújílOIl ooráti kapcsolato kkal 
gazdagodva együtltölthetjük jC'les ünnepünket. 

Szajlai Sánc/or polgármester 

A Bogácsi Nyár '93 rendezvényei 
Június 26-án I. Bükkaljai BoJ1esztivál 
Folklórprogramok a fürdő szabadtéri színpadán. 

Július 3-4. Nemzetközi Dalostalálkozó 
Szereplő csoportok: Tard, Tiszatarján, Ostoros, Nyír

telek, Felsőzsolca, Alsólakos, Csente, Gyulafirátót, Ke
cei. Bogács, a CSEMADOK kassai járás egy"«esei 

Július 4-én de. 10 órától szerepio csoportok Táborial· 
vi Csulorás Egy"«es. OSk". Táborialvi Népzenei Egy"t· 
tes. Nyíradony Szarvas. Bugyi. Seps�zentgyörgy. Novaj. 
Nyírpazony, Ostoros, Szentistván, Vajdabokor, Kesztölc 
Július 1 e-án 15 órakor 

Bogácsi Hagyományőrző Egy"t,es 
músora 

Július 31-én 15 órakor 
Néptáncbemutató 

Augusztus 15-én 15 órakor 
Bogácsi lakodalmas 

Augusztus 2 1-én 15 órakor 
Vranovsan NépiegyuHes músora 

Kiállítás a Művelődési Házban. 
Június 27-augusztus 30-ig a Nyíre�yházi Bessenyei 

György Tanárképző Főiskola hallgatoinak kiállMsa a 
bogácsi alkotótáborban készuH múvekból. 

Dalosünnep Bogácson 

A bogácsiak nem c.mk éneke/tek, de szívesen hallgatták a többi együffes músorát is 

Az 1993. évi Nemzetközi Dalostalálko
zóra július 3-4. között került sor. Most is 
Bogács adott helyet él. rendezvénynek, ez a 
hegyekkel körülvett, banítságos, Borsod
Abaúj-Zemplén megyei község. HalászPé
ter, a Magyar Művelődési Intézet igazgató
ja nyitóbeszédében Sütő Andrást idézve 
ezekkel a szavakkal indította el a fellépő 
együtteseket: "Amíg egy nép énekel, addig 
messzire ha Ilatszik, hogy létezik". A Mező
kövesd és Környéke Kulturális Egyesület 
és a Bogácsi Művelődési Ház á Ital szerve
zett fesztiválon sok országrész képyiseltet
te magiit határainkon innen és túl. Erkeztck 
csoportok Tardról, Tisz;ltarjánból, Ostoros
rói, Nyírtclekről, Felsőzsolrárói, Alsóla
kosrói, Cseniéről, Gyulafirátótról, Keccl
rő� Ösküről, Nyíradányból, Szarvasról, 
Bugyiról, Novajról, Sepsiszentgyörgyból, 
Nyírpazonyból, Szclltistvánról, Vajda bo
korból, Keszlölcről, tenllészctescn Bogács
r61 és két együttes THborfalváról - a Csu
tonís és a Népzenei Együttes. A népi együt
tesek t;,jegységükre jellemző, többnyire 
maguk ;,ltal készített ruháikban léptek fel, 
és a júliusi hőség ellenére lelkesen és jó
k·edvvel énekeltek. Voltak produkciók, me
lyeket színes népi hangszerekkel - például 
gordonnal, cilcnív;ll, bőgővel, tckcrőlal.lt
lal, dudával, furulyáv;i1 és tangóhannónikfí
val - telték v.r.ltov.tossá. A CSEMADOK 
szervczésében érkező Kass(I környéki cso
portok Andr:ís-napi, adventi és karácsonyi' 
népszok;,sokból mutattak be egy csokorrrl
valót..Dc rt hat;íron túlról érkező cgyiittc!1ek 

a magyar népdalok mellett a szláv és szlo
vák népzcnéból is adtak ízclítőL A zsűri 
tagjai - Biztalan Józscf, marosvásárhclyi 
népzenckutató, Kóka Rozália, a Magyar 
Művelődési Intézet főmunkatársa és zene
SZCrLŐ, Kelemen Fcrcnc, a Marosvásárhe
lyi Rádió zcnci szerkesztője - igazi l1épze
nei csemegékkel találkozhattak, de az egy
szerű bá mészkodóna k is nagyszerű él
ményt nyújtott  a kétnapos fesztivál. 
Örömmel tHpllsZlalhaltuk azt is, hogy az 
együttesekben nagy szálllmal találhattunk 
fiatal fiúka! és lányokat is, és néhány egé
szen kicsi gyermekct is bcvontak az ének
lésbc. Jó érzés tudni, hogy az ifjúság is 
megőrzi a tájegységükre jellemző hagyo
miinyokat, és ha ncm is bcszélnek olyan 
ízes tÍljszólásban, mint az idősebbck, él d<l
la ikat, éneklési kedvükct és szok;ís'Jikat 10-
v;íbb fogják vilUu. A szereplő csoportok, V3-

htmint az itt nyara ló nézőközönség a fesztivál 
után is rcmek programokat tervczhctett ma
gának. Jó tú",lehetőséget kínáltak a kömyező 
hegyek és települések, és lennészetesen a 
házigazda Bogács, és estefelé érdemes e!lá
togatni a híres bogácsi pincékbe. Szcrintem 
mindenki gazdag élménnyel távozott a da los
találkozóról, amit Kóka R07..ália szavai zár
tak: "Énckeljünk, énekcljünk, mert amig az 
énck szól, hallgatnak ;1 fegyverek." 

fl. Nemzetközi Dalostalálkozó a Borsod
Aháúj-Zemplén Mcgyci Önkormányzat, 
Mccénás AIHpnak tálllogatásával valósult 
meg. 

Estefán Tünde 



Templomunk kedves ünnepén ... 

Az oltár felszentelését és az ünnepi szentmisét dr. Seregély ls/ván egri érsek cdebrálra 

"Ünncpélyrc szóltak 11 barangok, 
Összegyűltünk oltÍlrod elé, 
Gyermekszívek és a meglett aggok, 
Leborulunk szent kegyelmedért." 

Valób<lIl, ÜIUICpi bantngszó hívta egy-
be Bogácson a falu és az egyházközségek
hez tartozó települések )f'lkosait, hívő népét 
1993. május 29-én este 7 órakor a Szent 
Márton templomba. . 

A több éve tartó, részletekben végzett 
felújító munka legfontosabb része, II szen
tély készült el: fl fóoltiír a tabcrn.íkuhumnál, 
a szcmbemiséző oltár, a szószék, az olvasó
á Ilvá ny, vala mi nt a pa pi és mi nisztráns szé
kek. A mesterien mcgmunk.íll ősi anyag-

Szokás szcrint a mezőgazdasági szövet
kczetben Molmir Istv,ín fl heszélgetőt.ír
sunk. Először is ,IZ aszályról. Huszonöt évc 
él itt él községben, de ilyet még nem lap<lsz
t:llt. A búza szára az idén csak 20-25 ccnti
méteres. A kalász is fele a szokottnál. Har
minckét lll.izsa hekt,íronkénti teTlnésre szá
mítanak. A mai körülmények között ez jó 
termés lesz. Úgy gondolják július l-jén cl
indulhatnak a kombájnok. Árpából valami
vel kevesebb lesz a kiesés. A talaj
előkészítés és a vetés is jó időben történt. 
Hektáronként 30 mázsa termést remélnek. 
Napraforgónál, ahogy tavaly, most is kellŐS 
kelés volt. Nincs teljes egyöntetű állom,íny. 
A kukorica Húsvét körüli vetése szer�n
esésnek bizonyult, kii!önösen fl magángaz-

11 veres ká -, és a művészien felépítcIt oltár 
egy a r.-í nt csodálatot és áhítatot vált ki min
den emberből, aki belép templomunkba. 
Közel érzi magát Istenhez, közelebb érzi a 
Mindenhatót magához. 

Aszentély harmóluája sugallja felénk azt 
a kegyelmet, hogy imádságos lélekkel te
rcmtsük meg magunkban is a belsó. bannó
niát, amely nem emberi parancsra, felületes 
egyéni clbatároz.ísra, hanem csak Isten hí
vó segítő szavára alakul ki, melyet ha elfo- . 
gadunk, béke lesz a szívünkben. Ehhez se
gít hozzá bennünket a mCbrl1jult templo
munk. 

A felújítás gondolata JuhiÍsz Ferenc plé
bános úrtól ered. Szilhd elhatározásánlIk, 

das:ígban (a volt háztáji) uagyon szép az 
állom:íny. A szőlőben a korábbi asz:ílyos 
esztendők és az idei [agy különösen HZ 010-
nell fajtáknál okozolI k:írt. A burgonya ke
lése a magángazdaságokban nem jó. Ezcl\
kívül az idén nagyon sók il burgonyabogár. 
Az eddig használt szereknek már ellenáll
nak. Egy gazda azt mondla, ezektől már 
csak hízik a bogár. 

A Hórvölgye szövetkezet területén eddig 
két ízben volt földlieitálás. A négy község 
határában 777 hektár területet II 006 
aranykorona értékben jelöltek ki kárpótl:ís-

következetes és kitartó munkájának az 
eredménye, hogy a kitűzölI határidőre elké
szülheteU a szentély. 

A tervezés Tilles Béla budapesti tervezó
művész ihletett munkája. 

A részletes, aprólékos, gondos faragásI 
Csíki László helybeli kőfaragó mester ké
szítette, mcly valóban mesterműnek szá
m í t. 

Astíl usába n teljesen oda illő II szék Kor
mos Tibor asztalosmester kezcmunkáját di
cséri., Hki balatoni lakos. 

Kisérje lsten áldása további alkotó mun
kájukat is! 

A költségek tetemesek, de a hivatalos és 
a névtelen adományozók - talán nehezen 
összegyűjtött - forint ja i a Felhasznált anya
gokra és a fehnerült munkadíjakra elégnek 
bizonyu Ita k. 

Segítő adományukért köszönet az Egri Ér
sekségnek, a Bogácsi Önkonnányzalnak és 
minden kedves Hívőnek! Isten fizesse meg! 

Az oltár felszentelését és az ünnepi 
szenlmisét ur. Seregély István egri érsek úr 
celebrálta. Főp{Jsztori szavával hiruette Is· 
ten örök dicsőségét, köszöntötte Isten hívő, 
adakozó, munk,Ís népét. 

Pünkösd előestélyén imájában kérte a 
Szentlélek Úristen megszcntelő kegyelmét 
az Egyházra, minden hívő keresztényre. 

Külön dicsérenel szólt íj gyennekekhez, 
a kik őszinte átéléssel, áhítatos szívvel, ün
nepi musorral köszöntötték Isten házának 
ünnepét. 

Mitsnap - Pünkösd vHsárnapján -, 23 első
áldozó kisgyennek jándt először a megújult 
olt:ímál az Ur asztal:íhoz, hogy hitét megvall
va, elkötelczze magát Jézusnak. Kisérje kis 
életüket, Jézus segítő szeretete! 

Templomunk Isten háza, és a mcnnyor
szág kapuja! Köszönjük Néked, Urunk! . 

TÓ/h Rózsá 

ra. Ebből a bogácsi hatÍlrban 352 hektár 
5711 aranykorona értékben kerül licitálás
ra. Eddig 52 hektárt, ami a terület 14 száza
léka, 1021 amnykorona értékben, 17,8 szá
zalék vásároltak meg a Libásban, a Szög
ben és a Meggyes-erdőben. Az a tapasz
ta lat, hogy nincs nagy érdeklődés a 
földvásárlás iránt, igaz, bogy többen nem 
kapták még meg a kárpótlási jegyükel. Jel
lenlZő, hogy inkább a szövetkezetnek akar
ják bérJetbe adni a foldet. Számukra az volt 
a lényeges, hogy a fóld a nevükön legyen, 
és tudja, hogy hol van. A korábbi eszten
dőkben a háztáji bizonyos biztonságot 
adott, most is sokaknak a legfőbb gondjuk, 
hogy legyen krumpli és kukoricaföld. 

Árpád Géza 



Bővült a "Fészek" camping 
A tulajdonos Kóla Csaba úsz<Ísoktatásl, majd 

szi'ímítógépes tanfolyamokat szervezetL a liaIa
lok részére. Így kezdte bogácsi vállalkozói tevé
kenységél. TcrületvásiÍrlással alakította ki a [11(lj 
camping lerületét, l1<lgyon kemény kétkezi fizi
kai munkával. Kora nyárlóI őszig főleg német és 
holland vendégei keresik fel, SOkélll évek óla 
visszatérnek hozzá. 

A múlt év végén mcgvfisárullák II Bary-féle 
malmot II mellettc lévő gépházzn[ együtt, amo
lyet évtizedeken keresztül a mezőkövesdi Mész 
bérelt és szeszfőzdekénl múködtclett. Legutóbb 
él Németh, I11tljd a Nagy család kezelte. A Kóla 
család ill alakította ki él camping új bcjámlát, 
ahol fogndják a vendégeket, a felújítolt kicsino
sírott épületckkel, [ugi:Ízott kőC,llakkal és pélfko� 
sított területtel. 

A hasznosítása felől érdeklődve a cs"lád -
igen II család, mert ilt mindenki dolgozik és 
véleményt mond - elmondja, hogy ötezer ölJc� 

tük van erre. Azt hat<Írozotlan mondják,sz;ílloda 
nem lesz. Erre szolgál a szembeni Alllbástrom 
panzió. Ilangoskodó hely sem lesz. Talán ma� 
lomcsárda, tánc.:h{jz a néprnúvészet szolgálatá� 
IXln. A külföldi vendégek ugyanis mclegen ér� 
deklődnek az ilyen progr<lmok irflnt. I\. főiskolás 
lány népzene és énekszakos hallglltó Nyíregyh,i� 
zán és az egri barcítaival akár az idén is bemutat� 
kozhatnllk már. Szerintük nagy lehetőségek van� 
nak Bog<Ícson. Mindenféleképpen vlllamilyen 
egészséges szellemiséget kellene formálni. 

1101, mikor és ki JOzi majd n I:><ílinkát 13ogá� 
cson? Kérdésemre Í'I csal;idfő válaszn: az épület, 
II berendezés itt Will, nem gördílek ak(ld;ílyt a 
folynmatos pálinkafözés elé - ősztől-Iavaszig
de nem veszem zokon, hn valaki lTI .. íSllll vállCll� 
kozik egy szeszfőzde működtetésére. Korrekt 
üzleli feltételekkel és emberi módon normális 
kapc..<iolalot lehet ki'l!<Ikítani. 

Hegyi Imre 

[(inyitott a "Paprika csárda" 
Kél hét óla szívesen léílja vendégeit az egri 

Angya I Atti la válirtI kozóés munkalfírsai. Bog<Ícs� 
cs;!1 megismerkedve clhat,írozta, hogy egy alko� 
tótábort létesít az Ertsébet utc;:íh<ln lévő volt 
Slyavin<t (Cs<lviny<t)�rélc hcízban, <thol (IZ idősek 
napközije volt. Bérleti díjat fizet az önkorl11jny� 
z;!tn:lk.lűbb kish<'íz"t is megnézell a községben, 
végül is a Tilllcsics utca 8. sz,ímú h,ízat (özv. 
Győri Imréné Kiss Borbélia - közismerten Cipó 
Bori nénié) vette meg. 

H,mgulatos kis vendéglő! - II bud(liakhoz ha
sonlót akar kialilkít<tni, ahol nincs harsogó zcne� 
br, ahol ClZ emberek szívélyesen,jó ha ngulatban 
beszélgetnek, nem részegednek Ic. Az elmúlt 
napokl:><1n a bogiÍcsi<lkon kívül cserépick es a 

UÉC! r,MLt:K 

zsérci ek is szívesen vacsonízlak itI. A német, 
holland és az angol vendégeket németül és an� 
golul beszélő pincérek fi'la Cllrte, azaz étlapról 
szolgálják ki. A vendégek főleg harlllinc-negy� 
ven év körüliek. 1\ diszkóból jövők közül éjfél 
körül sokan fogyasztllnak palacsint<Í1 és r<Íntott 
sajlot. Vendéglfíl,ísi elve, [ilozóliája: nlÍís közön� 
sege az én közönségem is. Kolleg1ilis kapcsola� 
tol kí"'ln kia1:Jkílilni m;ís vendéglátókkal. 

Ilétvégekre különbözö programo! szeretne 
szervezni, ősszel szüreti bilit, télen pcdig ipartes� 
tüleli bfíll is, a házal pedig egy új teremmel 
bővíteni. 

Hegyi Imre 

J/ap/ani bvrozgarás a Csecs/yuki pincesoron 

Dr. Magócs Gusztáv, 
a vállalkozó háziorvos 

Valójában vállalkozásjellegű, mert az or
vosi tevékenységben sok mindent fix és kö� 
töt!, bizonyos esetekben kereljellegű. Július 
1 �jétól már nem az önkormányzat kapja a 
társadalombiztosítástól az egészségügyi elJá
tlisra a pénzt, hanem a vállalkozó orvosnak 
kell kigazdálkodnia az egészségügyi kártyák 
ut�n kapott összegből és a minimális területi 
pótlékból. A sza krna i feladatok terén nem lesz 
változás, mert ami eddig ingyenes ellátás voll, 
az továbbra is marad. A kapott pénzből jó 
gazdálkodással ezt a területet tovább lehet 
bővíteni. Önállóbb lesz, mert bizonyos ese
tekben nem kell például sebkőtözésre a me
zőkövesdi rendelóbe küldeni a beteget. A rcn� 
dclkezések főleg városi egészségügyi ell<ítás
ra vonatkoznak, így a falusi orvosok országos 
gyúlésén a falu érdekében kellen hallatnia 
hangjukat. Cserépfaluban dr. Orosz J<Ínos, és 
a szomolyai orvos is már egy éve gyakorolja 
a vállalkozó orvosi tevékenységet. A vállalko� 
zó orvosnak gazdasági és pénzügyi ismere
tekkel is kell gyarapítania tud:ísát. 

Az 1970 augusztusában átadott "Egész� 
ségház" tulajdonosa tovnbbra is a helyi önkor
m{jnyzat. Az épület állagá.nak karb:Jntart�sa is 
az ő gondja. A törvény értelmében köteles 
átengedni az épületet használatra a vállalkozó 
orvos részére. Az orvos fizeti a munkatársai
nak él bérét, járulék<Ít a villany, a fűtés, a víz, 

<1 szennyvíz és él mos::lIéÍs díjfít, na és a saj{jt 
bérét is. 

A vállalkozó orvosnak ez év július l-jétől 
sokkal több adminisztrációs, Írnsbeli elfog
lalts<Íga lesz. Ez év novem her 30�igsok adatol 
tartalm<lzó karton t kell kiállítania minden biz� 
tosítottról. A tüdószúrés, a szemüvegírat;ís, az 
idcggondozói és a bór- és nemibeteg�gondo
zói viz5gáltitokra n em kell kérni <1 beutalót az 
arra rászorulóknak. A többi esetben csak a 
váll<1lkozó háziorvos bculalójával lehet <l ren
del6intézetben és il kórházban jelentkezni. Az 
orvos munkája - a másik, a beteg embert kell 
gyógyítania - nagyobb nyugalmat kíván. Az 
Egészségházban javítani kell él körülménye
ket, ahol az általános orvosi ellátáson kivül, 
fogorvosi ellátás és védónói szolgálat is rnú� 
kÖJik. Ezenkívül két szolgálati lakás is van. 
Nem jelentene luxust, ha a község nagyon jó 
tclefonellátottsrtgát az egészségügyi szolgá
latban is javítanák. 

Dr. Magócs Gusztáv két éve él kőzségiink
ben a családjával. Nemrégiben a Spieger-Ko
vács Sándor-féle (Pigli) házat vették meg. 
Kecskeméti házukat elad ták. Felesége dr. Rá
kóczi Éva is orvos, aki jelenleg Egerben tel
jesít szolgálatot. Az ő édesanyja is ideköltö
zött. A házukat a régi Spiegel-féle ház udvari 
részét az ámbitusos, gangos részt felújították 
és bizonyos mértékben modernizálták. ilyen
formán az Egészségházban al. emeleti 80 
négyzelméteres szolgálati lakást az önkor� 
mányzat, mint tulajdonos hasznosíthat ja. 

(/regyi) 



"Lakodalom lesz a mi utcánkban . . .  " 
Régen hrtllatszott fl Illi utcánkban vi

dám la kodalmj  énekszó. Az elmúlt  évtize
dek alatt  megteltek az lijtelepi utdk csa ládi 
házakkal, clIllClyckbcl1 az (lj, kisgyermckJa
kosság a szépülő, korszerűsödő új környe
zetben növekedett l"elllőtté észrevétlenül.  

Az esküvői ünnepség előkészületei a z  
ezzel párosuló szülői gondoskodás nem 
csökkent, nem szürkült, továbbra is rt leg
nagyobb családi ünnepi ra ngját őrizte Illcg. 
Ha cltckhllünk az clókészüJctek nehéz, sok 
időhöz kötött csalildi ,  barjti, jó szomszédi 
munkájától és anyagi gondjaitól, nagy il 

vidá I1lság, jókedv, it z örömt'.! ki fejező nóla
szó, fl közös ének. 

Magyíl móta -da Ikincs IlICgÚj II híS(I okoz a 

vendégseregnek sok örömeI. Tiszteletre és 
bámulatra méltó az él dal- és nÓlagyújtc
Illény, ;lIncly a z  clókészülctck, él gyülekc
zés és a hivó:l talos szcrta rtiísok utá II clóad.ís
ra kerül. 

Kultur.ílis életünkben cl népditll túl nyoll1ó
részt a hivatásos sz.tkcmberck kisaj.ítítOtl.ík, 
él népi dal és nótllkincs IcértékclódötL Észre
vchctőcn fogynak a cig;ínyzcllckarok, (I mú
sorszórdsból is kiszoru lnak 11 népünk által 
mcgismcrt n6tlík, dalok. Ezért elllcli az öröm 
és vid�lllsiÍg l111pjaivá fl lakodalIlHH II vendég
sereg da los együttese. Itt tudományoskodó 
válogatás nélkül a lélekből, emlékekből tör
nek ICI a da lok-nót;' k. Kjdcrül, hogy a hétköz
nap embereinek egyéni da lkészlctci vitluUlk, 
csoportos ditlbemulatóra képesek, zcnei hal
híssal,  érLclemkifejező készséggel és kórus
fegyclemlllcl hivatásos kamagy vczénylésc 
nélkül is képesek. 

SOk;-IIl ismerik még a dalt  " . . .  Fchér g<t
lomb szftll il falu felctl. .. " lelket nyugtató 

. ',: .:.:." 
.':':' 

jelkép, a béke az ;,rtatlan boldogság, a fia
talság szép reménycinck és a szülői örömök 
összegezett értelme. Érze lmes, dallamos, 
lágy gondolatvilág, amclyet az ünnepi a Ika
lom emel a hétköznapi gondok fölé. Ezt 
e lfelejteni, leértékel ni nem szabad. 

A vid/ím vcndégscrcg nCIll is hagyja ma
gát, a vid"lll dalok kifogyhatatlanul jutnak 
fl szabadba messzehangzóan. Senki seIll pa
n(lszkodi k  <I cscndháborításra. Kedves II be
térő vendég is, osztatlan az öröm a z  ifjú pár 
rcményteli boldogságában. 

Ki tudn.íl fclsorolni a számtalan ismert 
ma�y,1T nót;í t, máig örökzöld katonanótákélt. 

Elő és él Iig feltíír1 dalvil;íg CZ, a Illely tovéÍ bb 
éj  szövcgkönyv nélkül is az idősebbckbcn és 
csökkenő mér1ékbcn a mili i (júságban is, mi
vel az iskoliíkb'lI\ éllig t'l llulható. 

A kelllény rock és a gyorsan bervadó 
táncdtlltöJllcg hangz<tvHra ellenérc tovább 
él  a lllagyiH népi nóta-dal kincs világ a négy 
világt;íj felé, a hol lllagy;lfok élnek, b<lztÍ nk
hitll, községeinkbcn, falvainkhan, a mi szé
peil fcjlődő községünkbcn is. 

Ez a népi nótakincs, ez él 11 fa lu népénck 
Iclkébcn, cz szolgiíltatja lllagya rstÍgá nak 
nelll zetiségéne k sokszí nú, tá rSflda lilii szint
különhség nélküli önvalloll1iÍsát. 

". .. Ezt a hegyet a zsebkendőmnek a négy 
sarktÍban is el hordolll . . .  " 

Ez a jelkép, eszmci tar1alllla a minden 
akad;,lyt  legyőző akaratnak és az ezzel 
együttjáró munkának. 

Nelll ak(ldt még OIYélll sz;ílllszaki a l k(l l
mazott, aki összegeztc volna pénzértékben, 
ómbérbell, mlpsztÍmban az önkéntes és a 
szeretet .ílla l lcljcsített lakodalmi szolgá lta
tást. 

" ." " " " " "  .. " '.'. :" " " ' " 
" : " .:':': '." . . ':': :.' . ",." ,. , : :" ':: 

Pályakezdéshez összegyűjtött anyagi ja
vak, Illa mondhatjuk: "Kezdő tőke", ugyan
csa k a szűkebb és távola bbi családi és isme
retkör kézzelfogbató támogatása és jókí
vánsága. A vendégsereg közvetlen résztve
vője (I jövendőt építő új csa ltÍd élctbe 
indíttÍstÍnak. 

Az ünnepélyes események között jogo
Sllltsiíga van a jó lltlngu lat  folyamatos fenn
ta rliísiíban. Ha él fizetctt zenészek a lkalmat 
adnak II  saj;ít dítlkincs szabad tÍramlásának, 
úgy élnek is ezzel az írat lan forgatókönyv 
szcrint. 

A Illi községii nk szociográu,li felülnéze
te kedvező képet mutat az ifjú ncmzedék 
fokozatos helybenmaradásábilJl. 

Gya kori la koda l m a  k, megnövekedett 
forga lom az a nYi:l könyvi bcjegyzéscknél a 

kibővített Községhiíztín kedvező jeleknek 
tekinthetők. 

Felsorolbatjuk többé-kevésbé helyes 
sorrendben a szétterjcdő községünk kor
s,ak,í l lomása it :  Újsor-Újtelcp-Pást. Új há
zak, korszerúen felszere l t  új otthonok, szé
pen öltöztetett, gondozott ifjú gyermcksc
reg sokasodásél fejezi ki a szűkebb értelem
ben vett  hazaszeretet, la kóhelyi  hűség 
etnikai összeta rtozlÍs valóságát. Eszembe 
juttatja a la koda Imi vidámság örökzöld dal
la m:ít a Illegva lóslIlás folyamatának élő ki
l"ejezésére. 

" . . .  (Ncm, nem, ncm) n e m  lllegyünk mi  . I " JIlnen e ...  

Dr. Nándori Gyula 

Bogács időjárásáról a gazdáknak 
Bngács időjárás;ít széls6séges időjárási vi

szonyok nem zavarj:ík meg. Csnpadékból a z  
orszagos átlag alaltí mennyiség hull ik.  

Természetesen vannak ellól eltérő adatok 
IS. 

1967 és 1992 év között az éves átlag csa
padékmennyiség 560,8 mm. Kiemelkedő 
m e n n y i ségű csn pa dék h u l lot t  1 970-ben, 
93 1 , 1  mm. Azóta egyre t6bb az aszályos évek 
számíl . 
1971 360,7 mm 
1973 441,7 mm 
1981 486,5 mm 

1 98::! 
1986 

381,8 mm 
381,4 mm 

és 1 992-bcn 3 72,0 mm ami a z clmúlL  16 év 
legaszályosabb éve volt. A fenti adatok bizo
nyítják, hogy a legtöbb évben a "'Iaj vízkész
lete kritikus volt. 

Ez erősen kihatNl <1 mezőgazdaságrtl is. A 
konyhakerti növények és a szántóföldi kulLú
rnk szenvedtek elsosorba n, de az év kezdctén 
már il mélyebben gyökerező növények pl. a 
szólő is krtrosodolt a vízh iánytól.  

Az idei téli  csapadékmennyiség is jelentő
sen elmaradt az átlagtól. 

átlag lehullott 
mennyiség/mm 

január 33,2 6,9 
február 35, I 9,6 
március 34,8 24,5 
áp;i1is 4 1 ,6 47,7 
majus 58,6 1 9,0 
Június hóntlpb,1!1 is II többéves átlag 77,5 

mm helyeit a cikk megír;ísá ig (VI. 18.) csupán 
30, t mm esett. 

Május, június hónapban lehullott esők rö
yid időtartíJmúak voltak, 20 és 50 perc kÖZÖLt. 
Igy a talaj csak a csapadék cgy részét tudta 
befogadni. A rövid idő miatt a talaj nem tudott 
lehűIni és az eső másik része a meleg talaj ról 
�Ipárolgott. Erre rásegített a gyakori erős szél 
IS. 

Jégesők szempontjából is Bogács viszony
lag szerencsés helyen fekszik. Kisebb jégve
réses évek: 1 975, 1 980. 

Ez év június 4-én délut:ín jött jégeső rövid 
ideig taroll és il mo�yoró nagyságú jégszem ek 
nem tettek nagy k<trt a szőlőkben. 

A jégeső kizárólag záporszerúen esik és 
többnyire heves és tartós zivatar kísérő jelen-
ség

s
e. 

' I '  h -1- . , zerencses vo t az IS, ogy a szo o lIltenzIV 
növekedési szakns7..ában jött a jég és a növény 
gyorsan rcgcner<1lódott. Kevés levélsérülés és 
a fialal hajtáscsúcsok letörése keletkezett. 

A napsütéses 6r:.ík száma magasabb volt az 
átlagtól, de ezzel együtt il hómé\r.éklet is m<l
gasabb voll. Május 1O-tóI 27-30 C maximum 
hőmérsékletet lehetett mérni, ami előbbre 
hozta a szőlő virágZc1sát. A virágzás idején 
június e)ejéi� tart6san meleg idó volt, így a 
terrpéskölődes jónak mondható. 

Osszegezve il leírtakat, ha rendkívüli idő
járás nem következik be, biz�kodva nézhe
tünk a jövőbe, legalább is szőlőlermés szem
pontjából. 

Siklósi János 



Augusztus 1 5., Szombat MGhely 

"Semmi nem idegen tőlem, ami jó" 
H....mu iMRE 

Hor�boo, hciborúbao miodig a 
Mreg il .... j ór�.E�" a %ászJó· 
vivo5vel, G a KURTOS odia a j •• 
let rohamra, viuxavoouló.lra, 
mindeo csopalmomulatra . 
Kürtösoek lenni bOto . , kűr· 
tösoek !.,ni felelöuég�ürtös. 
nek lenni dicsöség_ � kürtösem· 
ber affi'. jelkép. O ax, akire 
akarva akaratlaoul oda k.1I fi· 
gyelni: .btautót fUl is 11 silanzi
ot. A kürtös �il. óra. Iga
:t.odni ken hona. (ibaN, ird ... 
mcs hozzó igazodni, s nem (.$Ck 
hóborílban. Békiben is. 
Bogács kilitiise Daragó Károly. 
A szó valódi értelmében i.IJ,hisl:� 
kilrlmúvész-tnnAri diplomával 
tendelknik, 8 15 esztendeje a 
Miskolci Szimfonikus Zeneknr 
kilrW!;e. Dejelképes értelemben 
is IIZ. minl a dél·bon;odi üdülófo
ru (szülófalujll) múvelódési há· 
zAnak igozsntójn. No, persze, 
nem [I címe, tituruslI miatt, ho· 
nem, nmit., nmenn)'it éli ahOGYan 
a;inálja. 
n"Sl'ica;a1 k.'lPCl:ilJlntbflD scoknn és 
s)'akrnn elmnndják, rendkívül 
szerencses ndflttsób'Ű település, 
értékes iermAIk.inca;el, S)'i."n)'ii· 
nl t.Aji kiimyezeUel, ki ... ál6 kerté
szeti, mindeoekel6U svilésteli 
/\dotl!itisokkol, IIZO'l)ahnas, ere
jén felül is ib'yek .. ·ó mAb')'ar ln· 
kossáSgal. Houá is teszik afféle 
ir4;ységgel: kiinn}'Il nekik. Al: a 
80k hétvégiház.t.u1njdonus, a na
pi 5·6 ezer mngy/\r és külfoldi 
vendés mind-mind haSlllotho! III 
fnlun[lk, gyarllpodásl birtosft.la· 
k(,inak. Ez így mind·mind szép 
til; igoz. Csak hAt kurAnlsem tel
jes, ponte)s vélenH!ny. 
A s"k vendég, nz ókel vunu, ru .... 
d6, ibj, bor, ezek vaJ6b/\n diintA
ek, esnk bAL nz idelAtogow ven· 
dég swbndsASIl ideje Illut! nem 
a;upón mrödni (is bort inni akar. 
A swbadsAg éppen arra való, 
hogy ez idr. /\lntt szellemileg is 
töltódjön, gnwagudjon A! ember. 
Nos, Darag(i KAmly, a zenésl:, a 
mú\'elódési hAz igazsato ed is
merte fel. Ilo&)' Viln egy nagy
S'l.t'ru természeti adot.�ág., ame' 
ly emberek ezreit vonnA, s ez.zel 
n lehelőséggel élni kell. S ó élt is 
vele. 
Mn - s nem a Inlullpalrilita elfo
gultság mund/\lja velem, hanem 
o reMis tapasztala.t, hogy -na&)'
ságrendjéhez viswnyJtva a leg
tiibb - s merem mondani, kell6 
rIIT\Sű és Slfnvonnlú - kulturális 
progrnmnt Dusácson rendemek 
nynranla Dorsod·Abnúj-Zemp
lén lUeb'1·ében. De m{ig /\bszlllút 
értelemben, sur rendben, a nagy· 
,'átusokknl iissze" etve is, az első 
iit kult.unilis cenlruru kiizé 8urul· 
hnlú. 
Ebbl'!n o munkáhlln, eredmén)'· 
Ix-n snk embernek vlln résu, /\ 
mi.nden nkci'oI. e�'értelruuen tá· 

Akisasszuny elóm teszi a kUMi" 
siirl- résl.énilo dolog befejezve; 
vArja, bogy fizessek. Né!em a 
siirt, nézem a n6t - .klváruk�, 
ahogyan ezt szukták mundani. 
A hii4;}' a a;l\p mellett rendelke
zik ntlmi pszicholö!;iai érzékkel, 
mert - mag}'aroUltul- me(;.ieg}" 
zi: �I\ hob is sürI" 
A hab is siir! Hllt el: nem igoz! 
Hunnnn tud ez/\ lány ilyeneket? 
Mert ez már filozófia. Fogom o 
kursót, isv,m; m�t már az élet
ben nem derUl ki, hogy történt.
e Ilgynevezell ",'ÚlycsonkílAs 
vlIgy �em. Ez must nem is érde· 
kes. Ugyan melyik �zumjru; em· 
ber vórja ki a flITró nyárban, 
hngy leszlilljon e Sür h/\bja ... A 
n>opll6l1k - mikiizben mérik a! 
itillt -bekilIkuU\lják II sv.mjúsá· 
gut is. Hogy mit �zámft Dl: egy· 
kétcent.ilit.er meSSpórull sör po
harankdnt? Érdekes szAmításo· 
kat Iehel..ne végezni. Talnn nem 
is armyira. a kflnkrét bnszonr61 
van szó, hanem arról, hoSY esy 
élelmes Ül:letembemek mindig 
mOSDÍeli! h/\jlik a keze. hauer
U!m e&)' mixernút. aki -Islen bi
v,ny- annyiro megs:wkta, hogy 
mindenhól le kell csippenteni 
egy kicsit, minden szómlóhuz 
houá kell adni, hogy mikur azt 
kérdezték t..íle hnnyóra, akkur is 

többel mundolt be néhány perc-

l:etközi fúvóstábora l:árja, Ez 
utóbbiban /\z !dén KárpátaljAtól, 
Erdélyb61, AusdriAl.lÓ1 érkezett 
gyerekeink is v(lltak. 
E t.Abumk h/\llGntni a tanulns, a 
pr(,bák mellett rendszeresen 
koncerteznek a ternplClmban, a 
tennálfilrdt'iben, ll! Alnhástrnm 
pantióban, lIút At járunk unm· 
széc\us falvakba Ül, mi liibb rend· 
szeres szerephíi vagyunk az esri 
kulturális rendezvényeknek. 
Igllz, hOSY houiim a zene áll leg' 
közelebb, de célunk a társmIlvé· 
szetek támrogatása is. Lassan hA' 
gyomnnyossá válik a képz6mű. 
vészeti tábor. Ebben Barczi PAl 
grankusmllvész irányitásAval 
roná rképz6 fóiskolás fJ8taJok dol
goznak. A munkák egyrészét ki
állit juk a mllvelódési házban, 
egyrészük itt marad a faluba, 
megteremtve ezzel egy mIljdani 
képz,imúvészeti gyűjlemény 
alopjait. 
a Éli IIgyea zenélt!, a kultllnnun
"d.� l}l.Il'tJg6 Kdrol)' OIiZ/open sze· 
repet ud/Wlt idén at l. Biikkoljai 
borfe:;ztiudl m('grclldczésébcn, 
!i!eroezéstbcll is. 

Daragó Károly, a bogácsi kürtös Fo16: Farko$ Moya 

a Semmi sem idegen tlileru ami 
jU. Miért lenne et al61 kivétel a 
bur? Mogom is szeretem 8 jli 
bI,rt. E táj aduttságllinál fOb"'O 
nagyszerllen alkalmas egy vi· 
Iósza·\'illSzatérli borünnep, bor· 
shuw megrendl'zésére: Idén vnll 
azel",;, óriási sikerrel,s nemcsak 
azért mert 100 borral ncveztek a 
megye termeMi. A rendez\'ény 
fllSfldtatA811 volt kivá!.i. Jövl'ire 
mlÍr nemcsak Tokaj·Hl'!g)'alje, 
BUkklllja, Eger b(lJ1.ermeMil hiv. 
juk meg, hanem a! egész orszá
lónt, minden burvidékel. Mes fug. 
juk tudni a;inAlni! 

mogató Po!glirmCl;teri Hivatal· 
tól, a polgtirmeslertiil, Smjlai 
Sándortólkeulvene\'cs Ils névte· 
len lokálpl\t.rióttlk hosszúsoráig, 
de III C'SlIpnL elején a kürWs áll: 
Daragó Károly. 
Mielótt. felsurnlnAnk mi minden 
tiirtént kulturális téren BogA. 
(:SIC"! al: elmúlt évekbl'!n, el kell 
mé; m(ndnnunk: D/\ragő Károly 
t.a{tia B kiizségi önkoml!ínyz.nt
nak, sót egyik képviselője a dél
borsodi !.Ajnak a .. Borsod·AbaUj· 
Zemplén meS}'ei Onknnnán,YUIt. 
bon. 
a Nem sok ez l'g)'SZCITc1 H(llJYun 
vagy "�cUdmi clm,yiftJe {lIllA. 
""'. 
• Ebbólqyscm funkció. Mind· 
mind feladal kitl17.iilt oélukkal, 
kihr"á.sollil, s el:SWmUmril ér· 
dekes, nagykal/\nd, emberi pró· 
b •. 
Ezideig mili mindig vuh id6m és 
energiám rmndenre, s ÚP' érzem 
sikerilllhelytAllnom minden te
rüleUn. 'Persze a kérdést Úb'Y is 
fel lehet tenni megéri-e ennyi 
mindennel fuslolknzni? Nos erre 
Bt a válaszom, anyagilag sem
miképp $(!Ill. Emberileg, erköl
csileg vis.zont isen. Bevallom, ha 
csupán pénzkeresésre (ordU.n
nám a z  id/imet sazdag ember 
lennék. AnyagiIng cSllk, mert 
szellemileg- nab'Yfln sivár! Sze· 
rena;ére ll! én értékrendembcn 
B pénmél vann/\k fonlosabb, 
sokknljobbllll elótérbe linó érté· 
kek is. (Csok zAnlJelhelljl'gyzem 
ml1:, hng)" 28 én IllUnkO'·iszu. 

cel. t.·18gyarón: vérébl'!lI vull, 
hogy megcsalja, bea;npjll o ven
déget. Minde!: nem uj dolog. A 
pincérek, mixerek, a;apnsok, ge
bincsek. minden ... álfaját ililll8-
rem. Auu, att hiUem, h"G'Y is· 
merem, mert fUozórakus gundol· 
kodásU (SBpo$ll1 még nem talál· 
koztruu. 
L.eüliik, isz.l.lgatum o sört és is· 
mét.el,gelem mngamblUl: II hah 
is sür. ElTe az anallogiára /\ztán 
hl is gy,"",k néhány tételt. Nos, 
ha a hab is slit, akkor természe
tesen az Ó'lodAs kisIAny is nő; a 
Trabant is 8ut(" a Szil1\'8 is ru
Iyú, fl nyuSdlj is jiivedelem, t0-
vábbá a barlang is lnktls, meg a 
['line! hb is, és a kacsall\bon fior
gó várkastél)' is. Mégis,miCS(,da 
különbség! Minliségi küliinb· 
&4; ... Mert a flll)'adékok fels.z.i· 
nén buborékokb61 összeálló la· 
ra képúodmény (vab,)is a hnb)
bár vegyileg tényleg kimutatha
tó benne AZ ilyen, vag)' IlI)'on ne
dd minden eleme - mégsem te· 
kinthető sem sömek, sem te} 
nek, sem mUbtnak, Sem málna· 
sliirpnek. 
Ezl egy jellegU!tes moodásWlk 
is bizunyftja, mell' irufg}-en sz61: 
.,Mese babbal· Magyar uyelvte· 
rületen nem kell m/\gyarázni, 
mindenki tudjll, hugy amnlylUl 
fOlfújt, f'ii1tupirututt stövegról 

nym! olaUegyet.1en C(:}'lIzer nem 
mentem oda !'SYetlen f/inököm· 
höz !lem rl:tetésemelésl kémi, pe
dig az mindig az átlng alatt. volt.) 
Számomr/\ sokkal-sokk/\I na· 
gyobb érték, boldogság a pénz· 
nél példAul egy olyan esemény
friSIJ példa -, hogy személyesen 
felkeres éli elhoua nekem Iegú· 
jabb zenemúvét Birtolan József 
a neves man�'Vásérhelyi zene
szenó,aki /\dnekem ajlinlva ir· 
l •. 
a KWC$i, m idtJ/t ooJ/Jmcl)'ik 0/
va.td nl./gyképQ$éggcJ., vagy tUl· 
zá.�Sl.lIlJddol/J(J lkIgclc:s kultlll'dJ is 
szercpét ű/ctócn 1i0000fjuk fel mi 
mind(01wd bil.<:;:ktlkedhct, h.re1J· 
kcxllwl cM ez a f/JluT 
• Annak idején jO Uzé""el kezd· 
tUk n tempk>r11i hllngversenyek· 
ke!. In ... ilá!ásomro zenéS2:, éne· 
kes baráu-iru lejöttek B"G'licsta, 
8 II több mint 700 é ... es, kivál6 
akusztiktijU Szent Márton tem� 
lomban nogysikeru koncerteket 
adULk. Ez II templomi hAllb .... er. 
aenyson,wt azóta is f(j ottmkci· 
ójll o Bugáa;i Nyár rendez ... ény· 
soroUltánuk. A német, holland, 
belga vendégek küJönÖlit'n el 
!./\nnak ragadtatv/\ tóll'!. 
Ot é\'e hArom ransos zenei tá
bllrn/\k helyszine a falWlk. ElsIí· 
ként mindiS a középiskllllisok 
kamara-éneke táhorát rendez· 
tUk meg, 6ket kiivetik a hivatá· 
S(lS énekespályára készUlók 
Lbd<i Mnrgit operaénekes és 
Mura Péter karnagy vezetésé· 
,·e!. As" rt a zeneiskullisuk nem· 

van szó, lIJlIelynek selWUi voM· 
sAgtartolmo, alapja, realitása 
nincs - éppen ezért nem is kell 
kmlolYlln vermi. 
t.1inden ilyen bölcsessés tapasz
talati alapun születik. Ahnl él
márpedig nálunk ugyancsak vi
rul- ott nyilván sokat mnnipu· 
láhak a mesével és a habhal. 
Biv'nyus, hogy nem esy CS(lf'C'S 
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a KlJrC$i, � lIumdjdJt nem/ehet 
az ember próféta �Ijdt lullájd· 
ban. Tc !ugyW! Lcltcxl cU a dolo 
go" 
• Nézd, én úgy érzem elismerik 
a munkámnt. Aroit teszek - ter· 
mészetesen suk más j6nkarlltll 
emoorrel - vnlnh,,1 hasmothuz/\ 
falunak. Hirnevét niiveli, még 
Wbh ... endéget hoz a farunok, s 
mindeLb61 Mori néni, J(l6kll há· 
n;i is prufilAl, mert liibb gyiliuül. 
a;iit, bort, a;igatésztJit tud érté· 
k('$fteni, wbb vendégszflbll lesz 
kindhaw. 
Szomomra persze a munkám 
közvetlen eredménye a fontus, a 
kulturális, a szeUemi h/\SVlll, /\z 
enel megteremthet.í j6 tArso· 
da!Jui atmoszféra. �n ugyanis 
fontnsnak Lartom, hogy a kör· 
nyezetemben jó hangulat urol· 
kodjék, mert minden más egyéb 
te\'ékenységhez is erre feltétle· 
nül szükSég van. Manapság 
gy/\krnn tapnszt.nllm mindenfe
lé, hug)' túl snk a méltat!nnkodó, 
kiábrAndult, ru;szked\'u panas:!' 
kndtiember. MnS/UUJUalknpcsn. 
latban eg)' dolgot biztosan tudok: 
én nem IIU/\ szüleUem, hu&y 
ezek sziuunt sznf'C,rltsnm! 

Itmk mindig, mindent mesés ele
mekkel, s I'!gy kis hnbblll tálnl
tak, s tállllll/\k must is. Nem 
akaruk a kezdetekig visswm
enni, de már at országot is eGY 
rellér lóért vettUk ugyebár. Ezer 
esztendl; /\laU adán Mesebeli 
János lell maga a nép is, aki 
flklirhnnysZl,r nekigyl1rkliziitt, 
hugy- a ml'Seheli kirAlylón}t el· 

Szó szó/óban 
kezdte, hanem egy vezér - egy 
küzéleti férfiu. Hugy mik"r? Hu 
viccelni /\kamék azl mondhat· 
nllm, hugy akkonban, mik"r a 
Vereckei·S'l.oroson bejöU.ünk \I 
mesitta",-ultunk ennek a teijel
mézzel foly<i Kánoánnok A látvá· 
nyától, meg talAn a habvi ku· 
roisztól is. 
Tény, hl,;)' a buborékukra, /\ szi· 
várván)'rI\, a délibábra egyik 
népse annY1ra fogékony,minta 
mogyar. Vagyis mindarra, fogé· 
knnyak vagYWlk, ami meSfog. 
blltatJan. 
Úb')' \litszik nem tudunk ilhlziók 
nélkill élni 
Ezlszhaduk ,íta tudják népük
rói az ort;zAgn/\gyok, ezért ná· 

nyerend,i - hadak"nék fl SArk
Annya!. Idlinkénl ugyan nlnk
ránk kiillttltt ... nlnki: "A király. 
Iyány: mese Jltn"s-, de minden 
h/\sdalan. Pedig alu/\ n/\s)' llre· 
míhnn jI,néhánysz.nr otUlagyt.uk 
a f"Gwlkllt. 
H,isi ptizb/\n, !;yózelme� cSRlá
kon ábrázoltat{,U a magyar, s 
ke ... és Stó esett a vesztes hábl ... 
rúkr61. 
Furcsa nép vagyunk. Ad nem 
hisszük el, hugy az áhított ki
rály·lyóny - 8kinl'!k öleléSt!re 
annyira vágyunk -mese, de, ha 
,'aloki IlZtmondjll netán, hoS}' a 
hob issör, anrwk hitell adunk. A 
kapkudosról, a bizonyítvAny 
fúlyu.n� mllSyarAzásáról péklA-

tM-loétvége VII 

Fecske Csaba.: 
A kereszten 

Én Istel/cllt, éTI Istellcm, 
mért ha.gytdl cl engem? 
Mert forgatod II kétség 

jéglU(/eg V/l.sdt ,<;z(vemben r 

Nem az /lZ elviselhetetlen, 
az izz:ó uas·szaggatta seb, 
a h ú.o; kinja, . de az ('gész lényemet 
dthaJtJ jegcs rémület, 

ahogy utoljára. még .c:zf!tru!zek, 
m�gfCTt&ódue fNdi vdgytól, 
mieldtt, "tini {ogat, kilépsz 
II fogva tarlÓ lIildgból 

Billafará 

Thsnády László 

A magányos cédrus 
Mogdnyos cédms búsan áll II parton, 
a ttluolba néz, valamire udr. 
Nagy dgal,.'at a szl!l felé kitdr; 
ig; dll, ha nap deriii, s borong az alkony. 

A ('�<;iiggedé.<; emészt, fejem lehajtonl, 
az élet oly rideg, nagyon siLdr: 
a nap IIl/iliJ,', az éjnek árnya Ldr. 
MagállYos céd/"ll$ áll bú$(Jn o parto/I. 

A kM/! morva, &clet kerc1011e, 
o [ellyhe /Jézl/i, �1c1enhe !'CSZI.It' ... 
A.: tg ezCI' fWmpdba lIlt&lItt. 

És fdjl/a élI/i, fl/is dacolva élni, 
IJCJlami lIanrlll.YI, dj sUpel remélni 
lehel iti $ZiNa, viz és �g k&iltL 

Óvórosi hilwk Mezey hlv6n rajzai 
�----------------------� 
ul elhisszük, he ;y: ez a nyug"dt 
eró. A válsligr6i, hogy ez c!:'1lk pf. 
féle vJilsás-jelenseg. A munkll' 
nélküliség pedig nem tiihb, minL 
bizonyus f"glalkl,zl.at.asi gllnd. 
Aztán ,'/\nnnk pri"atiz.Aci'lS nc· 
hézségek, e kthház.akban vérei· 
lAtási U1van,k (eU'k kisebhek), 
LAp/\sztnlhntó továhhA n{imi 
pangás az ipllr!\go.k �'ikébell
mAsikában, s az exportl.al is VM' 
nnk kisebb blrn}'odolmak. Tlll/ln 
emlJthetném az (lktaUisi rend
szer anomAliAit, de mi ez ahhtlz 
képest, hogy II lnnkiinyvek tiihh
sége (avaSy jelento'os hányndn) 
elkészül szepte.Jnb.:-rre. 
Talán elég is ennyi péMn, huSY 
mindenki számára vilngllss!\ 
váljék: nAltmk II csap<l6l/ln}Tlkhil 
/\ konuAny togjai.ig mindenki 
tisztában vlln a relath'itássnl. 
Nem ugy, mint a kun ... encitik 
igájában nyúgkidö ansol"knál. 
Mert ott példliul, h a  o mescllSc, 
deUnél s}"rsabban halad a ki· 
rAlynli gépkocsija. li ezért felirjn 
őt a rendór, akkur Bt utaIk"d"· 
nó bocsánatot kér. Ha nálunk 
hnjt gyorsan egy knnuAnytag, s 
ennek kisebb balesct /I kiivet
ke;:ruénye, azt nem lehet elin· 
témi !'SY bocslinlltkérésseL Azt 
ki kell vizsgálni. S a tüzetes vizs
gAlal kideríti, hug}' a tény, nz 
tény - de csupán relativ gyur�· 

hajtás esete rllrgfltt fenn. Mert 
u�lln mihez képest. rnehet �m, 
liM a ma�/\r utakon egy gépklr 
csi? Nicki Laudll sebességéhez 
viszunyít.va bizll.lsan nl'!m. Hát 
/\kk"r nyilván egy téesz !IoZRJUár· 
fogatához. 
Aroiból az kilvetkezik, hogy a mi 
egész bolAdásWlk - a mAgyar 
ut"n és az út ftilött, alatt és mel· 
lett - telatlv. 
Újnhb silrt kérek I csapnslAny· 
lia, s - miutAn más vendég nincs 
- mesélek neki a hanzlirtil. A 
nem egészen natal olvas(ok - ha 
mlisként nem, Mt KrUdy 'rása· 
futil - ismerik a kifejezést. Né· 
mct eredetIl SW, de én szeretem 
- a hnnG'ul/\ta miatt. A hAnr;li 
mint ez o kérikilnyvekhen is ol· 
v/\sható - a sür lefejtett és 
üsszel,')'ÚjtöU habja. Ha ez ne
lIIn bf;(lyolull - maGYarázom a 
killo.sswnynak - akkor eláru
I"m, hogy mindÖ68ze arn',1 van 
svi, hllgy mi még nem tIIlAItuk 
fel ozt a kis flllap:>t (milyen kár, 
hogy nem tudom I nevét), ami
vel, szerte Eunlpllban, lehlluák 
a c!:'1Iposok a $Ör hahjél, vBgyis 8 
hAnzliL Ami sör ugyan, de ... 
Hogy eghz.en világll8 leGYek: a 
buburékokból i"5szeéU!I lnza kép
:r.lodmény nem embemek való. 
Kevesebb mesét, s csak mérték· 
kel a baboL.. 



NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI 
Z E N E I  T Á B O R O K  

BOGÁCSON 
A Bogácsi Művelődési Ház szervezésé

ben 1993. július 9�1ugusztus 8. közölI 3.  
alkalommal rendezzük meg a zenei táboro
kat. 

Középiskolások komaraénekes tábora 
július8-18-ig Regós Zsolt kart/agy vezeté
sével. 

KONCERTPROGRAM.JA: 
Július 10. Szombat 19.30 

Zenés áhítat 
a Bogácsi Szt. Márton templomban 

Július 11.  Vasárnap 15.00 
Ha ngvcrscny 
a Tiszakeszi Ref. templomba n 

Július 1 1 .  Vasárnap 19.00 
Hangverseny 
a Tiszabábolnai faIu l\tl pon 

Július 15. Csütörtök 20.00 
Ha ngverseny 
az Egri Bazil ikában 

Július 17. Szombat 19.30 
Hangverseny 
fl Bogácsi Szt. Márton templomban 

Kamarakórusunk június 22-29. közölt 
részt velt a lengyelországi Bydgoszcz-i 
Nemzetközi Zenei Fesztiválon, ahol 3. he
lyezést ért cl. 

Fiatal ÉI/ekesek Nyári Találkozójajúli
us 19-29-ig László Margit operaél/ekes és 
Mura Péter karmester vezetésével. 

KONCERTPROGRAMJA: 
Július 22-én 16.00 

Hangverseny Bogácson 
. az Alabástrom Pflllzióban 

Július 22-én 20.00 
H(lngverscny Egerben 
II Franciscanus Udvarban. 

Július 24-én 19.30 
Hangverseny Bogáeson 
él Szt. M;írton templomban 

Július 25-án 16.00 
Hangverseny Tibolddarócon 
a kat. templomban 

J ú I i us 28-á n 19.30 
Hangverseny Bogácson 
a Művelődési Házban 

Zel/eiskolások fúvós tábora július 30-
augusztus 8-ig, Panyi Zoltán karmester 
vezetésével. 

Té r z e n é k  l e s z n e k :  
Augusztus 5-én 16.00 

Bogácson a Hőfürdőbcn. 
Augusztus 6-án 15.00 

Ta rdon II Tájbáz udvarán. 
Augusztus 6-án 17.00 

Mezőkövesden a Fő téren. 
Augusztus 7-én 10.00 

Bogácson a Hőfürdőben. 
A tíÍborok kOllcertprogramja a Művé

szeti és Szabadművclódési Alapítványi pá
Iy.ízat támogatásával valósul Illeg. 

J)aragó Károly 
M,;v. Ház ig. 

Az A labáslrom panzió Bogács egyik legszebb épülele 

. '  

Népművészeti fórum 
Mezőkövesden 

Mezőkövesd város önkormányzata szivélyesen in
vitáh "Fórum az 1996-05 népmúvészeti programok 
bemutatására" címú tanácskozásra. A találkozó lehe
tőséget teremteti a népmúvészet terén tevékenykedők 
számára, hogy az 1996-05 EXPO és a honalapítás 
1 100. évfordulójának méhó megünneplésére készülve 
elképzeléseiket ismertessék. Egyfelől a Művelődési és 
Közoktatásügyi Minisztérium, a világkiállítással fog
lalkozó társaságok és irodák, országos kulturális intéz
mények képviselői, mlísfclől a megyej szervek és helyi 
civil alakulatok tájékoztatták egymást a "holt tarlunk"
ról. 

Pap János Mezőkövesd polgármestere köszöntőjé
ben kihangsúlyozta: a matyó név kötelez és egyúttal 
felelősséget is jelent, hogy S<ljátos népmuvészetünk 
lehetőségeit kihasználjuk. Szólt Mezőkövesd mai ne
vezetességeiről. mint például a Hadas, a Mezőgazda
sági Gépek Múzeuma, Kisjankó Bori és Takács Margit 
múvészete, Takács István festőmúvésznek a matyó 
életet megörökítő alkotásai ról. A matyóföld községei
ről; Szentistván és Tard, ahol tájmúzeum is van. A 
környék (ürdőhelyeiről: Bogács és Kács. 

l\. felszólalók a tájegysé.gek sajátosságairól, válto
zatosságairól, a népmúvészet megszólító szere.péről 
beszélgettünk egymással .  Arról is szóltak, hogy a ha
gyomány csodálatos eszköz a kezünkben. /\. népi érté· 
kek a forráshelyén igaziak. felelősek vagyunk a meg
tartásáérI. Meg kell akadályozni a szélsőségek megje· 
lenését ezen a léren is. Küzdeni kell a vadhajtások 
ellen. Magunkat mutassuk meg a rendezvényeken. A 
minisztérium képviselője örömmel nyugtázta, hogy (,z 
a tanácskozás Mezőkövesden volt. 

Dr. Fügedi Márta a He.rman Ott6 Múzeum néprajz
tudósának gyökerei mezőkövesdiek. Az ősök terem
tetle értékekről nagy tiS".twlelfel bcszr.lt. Ajánlotta, 
hogy mindezeket tudományos hitelességgel kell fel
dolgozni. Jobban kell becsülni a helyi szorgalom te
remtetle a lkotásokat. A mezőkövesdi Mezőgazdasági 
Gépek Múzeuma - egy SZilkmáját szerető házaspár 
életmúve- külföldön nagyobb elismertségnek örvend. 
Aszolnokiak - benne Tfiszafüred is-kész programmal 
álltak elő. A Bács megyeiek a XI. Dunamentj Folklór
fesztiváira készülnek, ahol tizenhét nemzet képviselő
je lesz jelen. Ez már a 96-os fe.sztiválra val6 felkészü
lési is szolgálja. Ebéd ulán a I-J;adas települése.n lévő 
táncpajtában a maty6 Pávakör és a fiatalok TImár 
Sándor: I3ükkaljai táncok bemutatásával adotl ízelítőt 
a táj népmúvészcti értékei ről. 

Jelen volt Szajlai Sándor bogácsi polgármester is, 
aki kérdésünkre elmondotta, hogy az önkormányzat 
döntése alapján az EXPO-hoz a gyógy-idegenforga
lommai kapcsol6dunk. Ajól sikerült I. Bükkaljai Bor
verseny továbbfejlesztése is sikerrel kecsegte.1. A me
zőkövesdi tanácskozáshoz kapcsolódva az eddigi sike
res nemzetközi népdalos találkozón - Víg Rudolf nép
zenetudós falujában - részvételre kötelez. 

Hegyi Jmre 

Bogácsi Nyár 
Bogács Köz,ég Önkormányzatának 

lapja 
Szerkeszti: 

a Szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: 

Szajlai Sándor polgármester 
Szedés:GARAMOND 

Kiadványszerkesztő Stúdió 
Eger, Tízeshonvéd u. 15. 

Telefon: 36/312-631 
Nyomás: Nyomdász BT 

Eger, Petőfi Sándor u. 19. 
Te1c�on: 36/3 13-859 


