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Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásról 
A Magyar Köztársaság Elnöke 2006. október l-jére tűz

te ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választását. A helyi kisebbségi választás időpont jának ki
tűzése a Helyi Választási Bizottságok hatáskörébe tarto
zott. Azokon a településeken volt lehetőség a választás 
kitűzésére, ahol 2006. július lS-ig legalább 30, azonos ki
sebbséghez tartozó személy kérte a névjegyzékbe való 
felvételét. Bogács községben is kitűzésre került 2006. 
október l-jére a helyi cigány kisebbségi önkormányzati 
választás. 

A választási szervek közül a Helyi Választási Bizottság 
volt az, amelyik 2006.július 26-tól kezdően folyamatosan 
dolgozott. Munkája során döntött a jelöltek nyilvántar
tásba vételéről, a szavazólapok adattartalmáról és min
den olyan kérdésről, amelyet a jogszabály hatáskörébe 
utalt. 

A Választási Bizottság létszáma folyamatosan 5 fő volt. 
A választási eljárásról szóló törvény lehetőséget biztosí
tott a nyilvántartásba vett jelölteknek arra, hogy delegál
janak a választási szervekbe, de csak a szavazatszámláló 
bizottságok ba való delegálás jogával éltek, a Helyi Vá
lasztási Bizottságokba egyik jelölt sem delegált tagot. 

A jelöltek 2006. szeptember 8-án 16 óráig kérhették a 
nyilvántartásba vételüket. Ehhez a kislistás jelölteknek 16 
db, a polgármester jelölteknek 47 db szabályosan kitöl
tött ajánlószelvényt kellett összegyűjteniük és leadni a 
helyi választási irodában. A választási bizottság valamen
nyi jelöltet nyilvántartásba vett, mert az összegyűjtött 
ajánlószelvényeik megfeleltek a jogszabályi előírásnak. 
A választási bizottság és a helyi választási iroda munkáját 
egy jelöltajánlást ellenőrző számítógépes program alkal
mazása is segítette. 

Polgármester jelöltként ketten kérték a nyilvántartás
ba vételüket. Mindketten úgy nyilatkoztak, hogy megvá
lasztásuk esetén a tisztséget főállásban kívánják ellátni. 

Kislistás jelöltként 22 fő kérte nyilvántartásba vételét. 
A kiírás ellenére 2006. október l-jén nem került sor a 

helyi kisebbségi önkormányzati választásra, mert a jelöl
tajánláshoz rendelkezésre álló határidőig jelöltek állítá
sára nem került s,Or. 

A szavazás napján a választás mind a két szavazókör
ben rendben lezajlott. A választás eredménye ellen a 
rendelkezésre álló határidőig - a választást követő 3 nap 
- fellebbezés nem érkezett, így a 2006. október 1. nap
ján megtartott helyi önkormányzati képviselők és pol
gármesterek választásán belül a polgármester-választás 
végleges eredménye: 

Érvényes szavazatok száma: 886 ebből: 
Köteles Antal Csaba független jelölt 271 szavazat 
Verhóczki Sándor független jelölt 615 szavazat 
Bogács község polgármestere: Verhóczki Sándor 

3412 Bogács, Ady Endre u. 47. sz. alatti lakos. 

A helyi önkormányzati képviselő-választás eredménye: 
Érvényes szavazatok száma: 6012 ebből: 
Balogi Sándor FIDESZ - jelölt 263 

Csecsődiné Kocsis Ildikó független jelölt 148 

Daragó Károly független jelölt 360 

Farkas Zoltán független jelölt 122 

Ittes Endre független jelölt 165 

Dr. Képes Ildikó Anna független jelölt 343 

Kiss Lajos független jelölt 340 

Kondráth Mihály független jelölt 111 

Kovácsné Fekete Mária független jelölt 387 

Köteles Antal Csaba független jelölt 310 

Lukács Lajosné független jelölt 387 

Mata Zsolt FIDESZ - jelölt 212 

Nagyné Márkus Eleonóra független jelölt 2S9 

Nyeste István függetien jelölt 328 

Péter Zoltán független jelölt 222 

Somogyi József független jelölt 148 

Szajlai Sándor független jelölt 366 

Várnai Krisztián független jelölt 260 

Verhóczki György független jelölt 459 ,) 
Verhóczki Sándor független jelölt 464 

Vig Andrásné független jelölt 206 

szavazatot ka pott. 

A szavazás eredménye szerint Verhóczki Sándor függet
len jelölt 464 szavazattal képviselői mandátumhoz is ju
tott, azonban egyidejűleg polgármesternek választották, 
ezért a képviselők listájáról törölni kellett. 
A fent ismertetett szavazatok alapján képviselői mandá
tumhoz jutott: 
,. Oaragó Károly független 

2. Dr. Képes Ildikó Anna független 

3. Kiss Lajos független 

4. Kovácsné Fekete Mária független 

S. Köteles Antal Csaba független 

6. Lukács Lajosné független 

7. Nyeste István független 

8. Szajlai Sándor független 

9. Verhóczki György független 

Bogács, 2006. október 9. 

Szerencs; Miklósné 

Helyi Választási Bizottság elnöke 

Újraválasztort polgármesterünk: Verhóczki Sándor 



KEDVES BOGÁCSIAK! 

O któ be r l -jén rendbe n, békében lezajlott a 2006. évi önkor
mányzati választás. 

A me gválasztott Képvise lő-te stület nevébe n köszön öm 
az Ön ök mege lőle gezett bizaimát. Külön megköszönöm azt, 
h ogy a polgármesterré történő újraválasztásomat i lye n  sokan 
támogatták. 

A választópolgárok fe lhatalmazása alapján az e l őttünk lévő 
c i klusban a te lepülést egy még jelentőse bb fejlődési pályára 
sze retnénk állítani. 

Pe rsze sokan gondolják most, hogy ez a cél a köze ljövőbe n 
ne heze n  lesz te ljesíthető, h iszen az e lőttünk lévő minimum 
két év a megszorításokró l, az éssze rűsítése kről, és a takarékos
kodásrói szó l e lsősorban. 

Én se m gondolom, hogy könnyű lesz, de h a  minde n optimiz
musunkat fe l áldozzuk, odadobjuk, mert most olyan ke dve zőt
len a c se le kvési környe ze t  akkor biztosan me gtorpanunk. 

Ahhoz, h og ya megtorpanástelke rüljük szükségünk lesz arra, 
h ogy a lehetősége inkke l  a lehető legjobban sáfárkodjunk, sok 
e setben pe dig jelentős mértékbe n sze mléletet változtassunk. 

Az önkormányzat te rmészetesen ne m vállalkozh at arra, 
hogy minden problémát egyedül  oldjon meg. 

Kíván atosnak tartom azonban, hogy a problémák megoldá
sának módját ke re sse, azok ren de zésében lehetősége i függ
vényében részt ve gye n .  

H isze m, h ogy az e gyüttdolgozas, e gyüttgondolkodás e rősö
dik az egész te le pülésen, és a fejlődési pa lya nem csak ábrand 
marad. 

Ke llenek azonban h ozza az ön kénte sek, a c ivi l  ek is. 
Ke llenek, mert az a többlet, amelyet ők adhatnak pénzze l  

nem ki va ltható. 
A fe ntiek sze l lemébe n  sze retném az e lköve tkező négy év

ben B ogacsot ira nyítan i. 
Ehhez va rom ta mogata sukat. 

Verhóczki Sándor 
polgármester 

-�. 

Az idős emberek jól érezrék magukat az ünnepségen 

Idősek napja 

Ma r régóta hagyomannya va lt községünkbe n, h ogy az idős, 
70 éve n fe lül i  ál landó lakosú e m be re ket köszöntik. 

Ez évbe n 2006. októ ber 6-a n tartottak a szépkorúak találko
zójat (voltak, akik 1 0  évet is letagad h atna n a k  a korukbó l, olyan 
fiatalosan n ézte k ki). 

Községünkben 266 fő hetve n  éven fe lül i  a l landó lakosú em
be r él. 1 29-e n jöttek el  a szép őszi napon az iskola étte rmébe, 
ahol színvonalas szó rakoztató műsort lathattak. 

Benyovszki Maria tanárnő összeál l íta saként e l őször a páva
kör szép énekke l  köszöntötte az időseket, majd jó magam az 
O re g  e mbe r imaja cí mű ve rset mondtam e l. Ezuta n  Ve rhóczki 
Sandor polgarmeste r  ú r  köszöntötte a Bogacs idősebb kor
osztálya hoz tartozó lakossagot, s e gyben tajékoztata st adott a 
község fejle sztési programja ró l .  Majd közös ve rset mondtak az 
iskolas gyerekek; Tóth Eve lin, Nagy Eleonóra, Kiss Ga bor 8. és 
Kocsis  Viktória 6. oszta lyos tanu lók. 

A Pre mie r Színház neves művésze i a Rózsalevél c .  nótacso
korral szó rakoztatta k, jókedvre, nóta zasra ösztön özték az ün
nepeiteket. 

A z  ízlésesen megte ríte tt asztalra fe lke rült a finom va
csora is, melyet jó étvággyal fogyasztott e l  minden ki. 

A zokn a k, akik be tegségük miatt ne m voltak je le n az ünne p
ségen, az Idősek Napközi O tth onának ve ze tője gondoskodott 
a vac sora hazhoz sza l l íta sa ró l .  

Az ön kormanyzat jóvoltábó l minde nki kapott 3000 Ft-os ét
ke zési utalva nyt, karac sony környékén pe dig szaloncukrot is 
kapnak a 70 éve n fe lettiek. 

Daragó Károly és Magyar Gyula minden asztalta rsasagot nó
ta szóval, ze neszóval köszöntött. 

Ve rhóczki György fotó i, valamint C sufor La szló videofe lvéte 
le i segítségéve l a ka be ltévé képernyőjén ke re sztül bete kintést 
nye rhe tte k azok is az ünnepségbe, akik valamilyen ok miatt 
ne m tudtak e l menni. 

Köszönet az önkormanyzatnak, a sze rvezőkne k és mind
azoknak, akik valamilye n  te véke nységükkel h ozzaja rultak az 
est sike réhez. 

Ittes Emilné 

Öreg ember imája 

Á ldottak, akik ke dvesen nézne k ra m, 
Á ldottak, akik megértik nehézkes ja rasom, 
Á ldottak, akik h an gosabban szó l nak h ozzám, h ogy 
segítse ne k nagyoth a l lásomon. 
Á ldottak, akik megfogják re szkető keze m, h ogy 
melegítsék, 
Á ldottak, akike t  érdeke l régvolt fiatalság om, 
A ldottak, akik nem unják meg, hogy újra me gh allgassák 
annyiszor h a l lott története imet. 
Áldottak, akik úgy érzik, sze re tetre van szüksége m, 
A ldottak, akik idejükből egy kicsit nekem szente lnek, 
A ldottak, akik magányomban fe lke re s ne k, 
Á ldottak, akik a sze nvedés idején me llém ál lnak. 
B o ldogok, akik élete m  végső napjait derűssé te szik, 
Boldogok, akik mellette m  vannak utolsó ó ráimban. 
A m i kor átlépe k az örök életbe, mege mléke ze m  ró luk 
Jézus köze lébe n. 



KITÜNTETETTEK - 2006. AUGUSZTUS 20. 

Kitüntetett jeink: Polgár Jenő, Magyar Gyuláné, Kovács Sándorné, Balogh Sándor 

B ogács Köz ség Önkormányzata 14 évve l ezelőtt döntött 
úgy, hogy a kimagasló te ljesítményt, a h uzamosabb időn át 
folytatott kieme lkedő te véke nységet kitünte tések adomá
nyozásával ismeri e l .  Ez közakarattá, hagyománnyá vált közsé
günkbe n .  Ennek a közakaratnak te tt e leget az önkormányzat, 
amikor legnagyobb ünnepünkön, augusztus 20-án egy sze 
mélyt Víg Rudolf-díjban, két sze mélyt Alkotói Díjban része sí
tett, egy sze mélyne k Dísz polgári c ímet adományoz ott. 

Víg Rudolf-dij az oknak adományozható, akik a község 
kulturális életébe n  hosszú időn ke resztül áldozatos munkát 
végeztek. I lye n  sze mélynek te kinthető Magyar Gyuláné -
ahogy a faluban szólítják -, I l uska. A közismert postás már 8 
éve tagja a Bogácsi P ávakörnek. A községbe n egy ide ig mű
ködő, a bogác si  fonöt és lakodalmast bemutató együttesnek 
is lelkes tagja volt. Az éve nte megtartott farsangi bál fény
pontja az "Életképe k  a mindennapjainkból" c ímű, e redeti xx. 
század e leji jelmezbe n  és szófordulatokkal e lőadott h umoros, 
íze s párbeszédne k is egyik sikeres fősze re plője . A páva körbe n  
kitartásával, azzal hogy hétről-hétre re ndsze resen e ljár a pró
bákra, példát mutat a fiatalabb ne mzedéknek is, h ogyan ke l l ,  
és hogyan érde me s megőrizni, továbbéltetni a táj egység, 5 

ezen be l ü l  B ogács község gazdag, szépséges dal kincsét. Az ő 
aktív részvéte léve l lehetett a népdalkőr Vass Lajos- Nagydíjas 
és Aranypáva-díjas. 

Az őnkormányzat re ndeletében foglaltak sze rint 
Alkotói Díj az oknak adható, akik Bogács köz ség kulturál is  
életében, e g észségügyi - szoc iális e l látásában, a község fe l
e me lke dése érde kébe n kieme lkedő munkát végeznek. 

2006. év egyik Al kotói-díjas kitüntete tt je : Kovács Sándor
né 

Kovács Sándorné, Manci néni ige n sokoldal ú  egyéniség. É r
de klődése a sokszínű múlt, a népi hagyomány fe nntartása és 
megörzése fe lé irányul. Bogács múlt jában jelentős sze re pe t  
játszott a summás élet, amelynek egy rész letét mutatta be a jól 

· s ike rült"Summás éte le k be mutatója" re ndezvény, ah ol a leg íz
letese b b  éte leke t  ő készítette . Nagy közönségsikert aratott 
a köze l múltban re ndezett babakiál lítás. Igen vonzó látványt 
nyújtottak a korh ű  ruh ákba öltöztetett babafigurák, "akik" a 
múlt  e gy-e gy fontos mozzanatát je lenítették meg. A farsan
gi báljaink "É le tképe k a minde nnapjainkból" c ímű népsze rű, 
h umoros jelenetnek irányító fősze re plője . Mindeze k  mellett 
je lenleg is aktív tagja a páva körne k. Te véke nysége, a hagyo-

mányőrzés, fáradh atatlan, kimagasló e re dménye ke t  fe lm utat
ni tudó egyéniségre utal. 

2006 másik Alkotói-díjas kitünte tett je: Polgár Jenő 
magánvállalkozó. 

Polgár Jenőt a bogác si  vállalkozók és a lakosság körébe n is 
e l ismert, kiegyensúlyozott e gyéniségként tiszte lik. Egy c iklu
son ke resztül volt a köz ség tanácsának tagja. Több éve n  át volt 
szponzora és sze rvezője a bogác si autoc ross ve rsenye kne k, fu
tamoknak, ami igen sok B ogácson üdülő ve ndégne k nyújtott 
kikapc solódást, szórakozást. Ez magas szintű szakmai h ozzá
értést, e l köte leze ttséget, és nem ke vés sz abad időt köve te lt. 
Az autósze re lés mellett ízléses kovác soltvas te rméke ke t  készít, 
ezek közül néhány ülőpad már a fürdőt és a községünk utc áit 
díszíti. 

Bogács Község Díszpolgára Cím adományozh ató 
annak a példamutató e mbe ri magatartású, köztisz te letbe n  
á l ló  magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki te véke nységé
vei jelentőse n  h ozzájárult ahhoz, hogy a te le pülés e l isme rtsé
ge hazai vagy nemzetközi viszonylatban fokozódjon. 

Az önkormányzat 2 006-ban Díszpolgári-címet adományoz 
Balogh Sándor magyar származású osztrák zenemüvész
nek. 

B alogh Sándor Ausztriában élő h a rsonaművész és karme ster, 
B ogácson 1990-ben jelent meg e lőször, a Traismaueri F úvósze
nekarral. Ettől ke zdve évről-évre sze rvezője, kezdeményezője 
és önzetle n támogatója volt Bogács község és St. Pölte n  kőr
nyéki te lepülések közti művészeti, kulturális és borászati szak
mai kapcsolatoknak. Ba logh Sándor segítségéve I jutott e l  a 
Bogácsi Hagyományőrző Együtte s ausztriai ve ndégsze re plés
re . Alsó-Ausztria leghíresebb borvidékére több tanulmányutat 
sze rvezett és szponzorált a bogácsi  borászok számára. A kö
zségünkben re ndezett ifjúsági ze ne i táborokba re ndszeresen 
e lh ozta és sze re pe l te tte a fiatal osztrák zenésze ket. 

Nevéhez fűződik Alsó-Ausztria legne vesebb borászainak 
sze re plése a B ü kkvinfe ste n, és a Kaiblinge r-díj megalapítása is. 
Elsősorban a bogácsi borfe sztiválokon, de más jeles alkalmak
kor is osztrák fúvósze ne karok, tánc- és énekkarok sze re plé
sévei gazdagította B ogács község kulturális életét. Mindeze n  
te véke nység éve l kimagasló érdemeket szerezett az osztrák
magyar kulturális kapc solatok építésébe n. 

Gratulálunk a kitüntetette kne k! További sok sikert, jó e gész
séget kívánunk! 



Dr. Lukács Zoltán Mezőkövesd díszpolgára 

Mezőkövesd díszpolgára: Dr. Lukács Zoltán 

Mezőkővesd Város Önkormányzata Mezőkövesd Díszpolgá
ra Címet adományozott 2006. a uguszt u s  20-án Dr. Lukács Zol
tánnak az egészségügy t erületén végzet t  kimagasló gyógyító 
t evékenységéért. 

Dr. Lukács Zoltán 1 9 3 1 -ben Ta rdon született. 6 éves volt, 
a m i kor Bogácsra kö ltöztek, ahol  szülei a központi posta posta
mestereiként dolgozta k. 

Az elemi iskola 4 osztályát a Glóner iskola fa la i közö tt jár
ta , majd Mezőkövesdre a Királyi Kat olikus Szent László Gim
náziumba került. Már a gimnázium 7. évfolya mán érdeklődve 
tekint ett a biológia és az orvost udomány felé. A gimnázium 
fa l iújságján az 1947-48-49-es évek orvost udományi felfedezé
seiről jelentek meg írása i. 

A gimnázium akkori igazgatója felfigyelt a szorgalmas és te
hetséges fiatalemberre és próbálta a biológiata nári pálya felé 
irányíta ni. Lukács Zoltánt viszont jobba n  érdekelte a z  orvost u
domány. Szilárdan kitartott e l képzelése mellett és felvét elizet t 
a Debreceni O rvostudományi Egyetemre. 1 7  évesen lett első 
éves medikus. 

Daragó Károly az október 20-án kapott díjjal 

19S5. a ugusztusában ka pta meg orvosi diplomáját. A kö r
zetválasztásnál meghat ározó volt a szülők közelsége, ezért a 
Bogácshoz néhány kilométerre lévő Mezőkövesdet vála sztot
ta első, s egyben egyet len munka helye színhelyéül. 

Kö rzet i, majd csa ládorvosként őszinte figyelemmel, tapin
tatta l  fordult betegei hez. Higgadt, közvetlen hangnemét a 
betegek biza lommal, háláva l, és t isztelettel juta lmazták. 

47 év alatt tö bb nemzedéket kezelt. E lmondása szerint a z  
így ö sszegyűjtött ta paszta lat megkönnyítette gyógyító mun
káját. 

Pályafutása a latt folya matosa n képezte magát, továbbkép
zésekre járt, lépést ta rtott az orvostudomány fej lődésével. 
Egészségügyi felvilágosító előadásokat ta rtott , nevelő munkát 
végzett a lakosság kö rében. 

19 76-tól áldozatos gyógyító, felvilágosító, vö rö skeresztes 
munkájáért számos városi, megyei és országos elismerésben 
részesült. A legbüszkébb a P ro U rbe, "Mezőkövesd Városért" 
címre, a "Kiváló Munkáért " kitűntet ő jelvényre, a Magya r  VÖ 
rö skereszttől ka pott elismerésre, a 2005-ben átvett a ra nydip
Iomára és az idén ka pott Mezőkövesd Díszpolgára Címre. 

Mezőkövesdi lakosként rendszeresen járt Bogácsra .  Nem
csak mint szerető gyermek látogatta meg idős, beteg édes
a nyját , ha nem kezelőorvosként gyógyította is őt. Az itt töltött 
idő a latt figyelemmel kí sérte szép üdülőfa lunk folya matos 
fejlődését ,  és 2002-ben nyugdíjba vonulása után feleségével 
Bogácsra ,  a gyermekkor emlékeit őrző szülői házba kö ltözött . 

A jól megérdemelt nyugdíja s évek mindenna pja iban szíve
sen kertészkedik, szőlőt művel. A régi osztálytársa kkal gya kra n  
beszélgetnek a pincesoron egy-egy poh á r  bor mellett a múlt
ról, a jelenről. 

A 47 éves áldozatos gyógyító munka méltó elismerése a z  
idei kitüntető cím adományozása. 

S zívből grat ulálunk hozzá! Jó egészséget és derűs, nyugdíja s 
éveket kívánunk! 

Jankóné Jónós Zsuzsa. 

Daragó Károly tö bb évtizede megha tározó személyisége 
Bogács kult urális és idegenforga l m i  életének. 

Az elmúlt évt izedben kitartó, lelkes zeneta nári munkája ré
vén ismertté vált szűkebb hazánk, Dél-Borsod településein is. 

A Szent Márton Borrend nagymestereként és a Bükka lja i 
Borút Egyesület a lelnö keként átlépte megyénk határa it ,  ha
zánk számos településein és a kö rnyező országokba n  képvi
selte Bogács borkultúráját. S okrétű tevékenysége el ismeréséül 
2006. október 20-án Miskolcon a Megyeházán megrendezett 
ünnepség keretében G yárfás I ldikótól, a Megyei Kö zgyűlés El
nökétől a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Turizmusáért" 

kit űntető díja t veh ette át. 
Gratulálunk! További mu nkájához töretlen lelkesedést és jó 

egészséget kívánunk! 
Jankóné Jónás Zsuzsa 



"Fürdő Szépe" verseny 2006. 
A Bogácsi F ü rdőfeszti vál rendezvényei között szerepelt idén 

i s  a F ü rdő Szépe megválasztása. Erre a játékos, vi dám verseny
re 2006. a u gusztus 19-én lehetett nevezni 9.00-1 2.00-ig. Azna p a 
fürdővendégek a belépőjegyük mellé szavazócédulát ka pta k, 
a mi re a felvonuló versenyző lányok közül a nnak a sorszámát 
kellett írni uk, a kit a legszebbnek ítéltek. 1 2.00-1 4.00 óra között 
ezeket a szavazócédulákat a medencéknél elhelyezett szava
zóurnákba kellett bedobni. A versenyző lányok ezidő a latt há
rom a lka lommal járták körbe a fürdő területét. 

A cím elnyeréséért 19 csi n os fiata l lány versenyzett. A leg
többjük középiskolai, fői skolai, egyetemi ta nulmányait végzi, 
de a kadt köztük hotel maneger va lamint eladó is.  

Nemcsak Magyarország képvi seltette magát ezen a neves 
rendezvényen, hanem volt, a ki U krajnából érkezett, és volt 
olyan is, a ki Ri maszombati lakos. 

A felvonuló lányok óriási si kert a ratta k. Többen elmondták a 
fürdővendégek közül, hogy a zért látogattak el Bogácsra, hogy 
részt vehessenek ezen a versenyen. 

A lányok bemutatkozó felvonulását a zenei skola fúvósnö
vendékei , és iskolánk mazsorettesei kísérték. 

A rengeteg szava zatot zsüri számlálta meg. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre 1 6.00 órakor a fürdő szabadtéri színpadán 
került sor. A díjátadók között volt Kovács István színművész is.  

1. helyezett: Majnár Boglárka Bogács 
2. helyezett: Sziráczki Anikó Sajókaza 
3. helyezett: Agócs Krisztina Rimaszombat 
A versenyben résztvevő összes lány ka pott juta l mat, melyet 

a Bogácsi T hermálfürdő Kft, Bogács Község Önkormányzata, a 
fürdő területén üzemelő vállalkozók, va lamint a z  Andromeda 
Travel Utazási I roda ajánlottak föl. 

Köszönjük a rendezvény résztvevőinek jelenlétét, támoga
tói na k  és a lebonyolítást segítő személyeknek a segítségét. 

Hajduné Nyirő Veronika 
szervező 

Majnár Boglárka 

A 2006-os év F ürdő Szépe Majnár Boglárka lett. 
Boglárka 1 8  éves, Mező kövesden ta nul  a Szent László Gi m

názi u m ba n .  S za badidejében szeret rajzolni és zenét ha l lgatni. 

III. Bogácsi Szüreti Napok 

Két évvel ezelőtt i ndítottuk a " Bogácsi Szüreti Na pok" elne
vezésű rendezvényünket hagyomány teremtő céllal. Bogácson, 
a hol évszázadok óta élnek szőlőtermesztésbő l, borászatból a z  
emberek, meg kell ünnepelni a szüretet, a z  egész évi kemény 
munka gyümölcsét. Mási k  célunk pedig az volt, hogy ősszel i s  
nyújtsunk szórakozási lehető séget a lakosságnak és a z  idelá
togató vendégeinknek, kitoljuk a szezont, i lyenkor i s  megtel
jenek a szálláshelyek. Az idei I I I .  Szüreti Napokat már célzotta n 
keresték a vendégek a z  ország mi nden részérő l .  

A hagyományos tárgyak, szokások jól megférnek a moder
nebb elemekkel. Az aszfa lttutaj és a z  óriás szőlőfürt i mmár 
jelképévé válta k  a Bogácsi S züreti Napoknak. A tutajon sutu
lás, a gyönyörű borh ercegnők, a sző lőkádban bogácsi fi ú, a ki 
ta possa a sző lőt. A S zt. Márton Borlovagrend egyi k  ta gja húzta 
ki straktorral a tutajt, a hata lmas fürtöt szintén két borlovag
rendi ta g vitte. A rend nagymestere pedig ki sbíróként invitálta 
és tájékoztatta a közönséget. Az idén új színfolt i s  került a fel
vonulásba, mégpedig a ki svonat, sző lővessző kkel és fürtökkel 
díszitve száll ította a kedves vendégeket. 

A Szt. Márton Borlovagrend tagjai vitrék a haralmas szö/őfürtöt 

A termálfürdőtő l a Cserépi úti pincesori g  ta rtó szines, vi dám 
felvonuláson a Bogácsi P áva kör népviseletben kínálta a sző 
lőt és a pogácsát, a Mazsorett csoportunk komoly, színvona
las produkciót mutatott be. Az idő i s  oly kegyes volt hozzánk, 
hogy i nkább melegünk volt, mintsem, hogy fáztunk volna. 

A pincesoron, a rendezvény helyszínén a P áva kör kezdte a 
műsort szép dalaival, a mazsorettes lányok vi dáman, mosoly
gósan, tempera mentumosa n üdítő látványt nyújtotta k. Majd 
a Defekt Duó szórakoztatta a közönséget, a kinek esetleg még 
nem lett volna kellő jókedve, -bár i lyen a l igha a kadt- a nnak 
biztosa n megjött, va gy tovább fokozódott. Regő s Zsolt veze
tésével a Mi skolci Nemzeti Színház Férfika ra borda lokat a dott 
elő. Már hagyományosnak számít ő szi rendezvényei nken a So
malja Hagyományő rző Néptánccsoport Tűztánca és a máglya
gyújtás. A sikerük mindig óriási. A mezőkövesdi Hada s zeneka r 
adta a táncházhoz a ta lpa láva lót és a néptáncosok vezetésével 
fa ntasztikus közös táncolás vette kezdetét. 

Nagyon fontos megemlíteni a bogácsi emberek ös
szefogását a rendezvény si kere érdekében. Sok pincet ulajdo
nos készitett finomabbnál fi nomabb tájjellegű ételeket. Idén 
már nem a kadt senki, a ki nek nem jutott volna étel. Bő séges 
kínálat volt, mesteri étkek készültek, teh át azok, a ki k  "csa k" a 
gasztronómia és a finom borok miatt jöttek szeptember 30-án 
Bogácsra, biztosa n nem csa l ódta k. 

Köszönet mi ndenki nek, a ki a siker érdekében hajla n
dó dolgozni, tenni, da lokat, táncokat beta nulni ,  főzni és bármi 
más módon segíteni . Csa k  így haladhat előre a fa lu, és öröm 
látni, hogy ezt egyre többen látják így. A rendezvényre érke
zett vendégek, a közös összefogás eredményeképpen máskor 
i s  szívesen jönnek vi ssza hozzánk. 

Hegyi Anna 



Magyar borbemutató Krakkóban 

A Szent Márton Borrend 2006. május 4-7. kö zö tt 12 fő s de
legációval Krakkóban járt, és a festő i Decius Kastélyszálló ét
termében, május 5-én 19 órai kezdettel magyar borbemuta
tót tartott és szakmai találkozón vett részt, a Krakkói Borbarát 
Egyesület Konferenciáján. 

Ennek keretében bemutattuk az Észak-Magyarországi Bor
régiót: a Mátrai, Egri, Bükki, és a Tokaj-Hegyaljai Borvidék leg
eredményesebb bortermelő inek legkiválóbb borait, ö sszesen 
17 bormintát. 

A delegáció tagjai szakmai civil szervezetek képviselői, a ré
gió neves borászai voltak. A Borsod-Abaúj- Z emplén Megyei 
Önkormányzatot, Dr. Gadóczy Bertalan főosztályvezető kép
viselte. 

A rendezvény fő szervezője a Biuro Turystyczne "Zakopane" 
igazgatója volt, aki 60 fő nyi i l l usztris vendéget hívott meg 
Krakkó reprezentatív éttermébe. 

A vendégek kö zö tt volt Bende Árpád ú r, a Magyar Köztársa
ság krakkói konzulja, továbbá a krakkói Marshall Hivatal elnö
ke, Krakkó rendőr-főkapitánya, a lengyel ál lami tv, a Krakkói 
Borbarát Egyesület képviselői, borkereskedő k és marketing
szakemberek. 

Ennek az eseménynek a keretében, a Szent Márton Bor
rend erő sítette nemzetközi kapcsolatait, a hagyományosan jó 

lengyel- magyar barátságot, és kapcsolatot épített ki sziléziai 
szakmai civil szervezetekkel, amelyeknek képviselő i  kö zül tö b
ben igen elismerő hangon méltatták az esemény jelentőségét, 
értékét, s a jövő re vonatkozó kedvező h atását. Külön kiemel
ték a tö rténelmi magyar- lengyel borút újjáépítésének és mű
kö désének fontosságát. Ezt a nyilatkozatot a lengyel televízió 
felvette és sugározta. 

A bemutató alkalmával üzleti megbeszélések is voltak, ame
lyeket a jelenlévő lengyel borkereskedő k kezdeményeztek, 
Dusza Bertalannal, a Bükkaljai Borászati S zövetkezet elnö ké
vel, Bognár Ferenccel, a Bükkaljai Borút képviselőjével, i l letve 
Kovács Ferenccel, a Mátraaljai Borút Egyesület képviselőjével. 

A krakkói borbemutatót segítették a gyö ngyösi-, egri-, bo
gácsi-, cserépfalui-, miskolci- és edelényi propaganda-kiadvá
nyok, továbbá a Magyar Turizmus Rt. lengyel nyelven készült, 
Észak- Magyarországot bemutató DVD-je. 

A lengyel társszervezetek közreműkö désével, a borbemu
tatóval hatékony lépést tettünk afelé, hogy a lengyel vásárlók 
érdeklődési kö rébe állítsuk az É szak- Magyarországi Borrégió 
borait és borkultú ráját. Rendezvényünk sikerét szaktolmács 
segítette. A lengyel borkereskedő k üzletkötési céllal a kö zeljö
vő ben felkeresik térségünket. 

Daragó Káraly 

TEMPLOMSZENTELÉS HÁRSKÚTON 

Mozsoretreseink vezették a hárskúri felvonulást 

Az összefogás szép pél dáját láttuk szlovákiai vendégeskedé
sünk során szeptemberben. 

Hárskúti barátaink ünnepelni h ívtak bennünket, méghozzá 
nem mindennapi alkalomra. Felújított templomukat szentel
ték meg ezen a h étvégén. 

A faluból Amerikába elszármazott emberek élő rokonai 
nyújtotta k jelentő s  anyagi támogatást a munkálatok elkezdé
séhez. 

A kö zség polgármestere, Jánosdeák Mária kitartó munkája 
révén szerzett á l lami és egyházi támogatásokkal és a helyi ek 
adományaival együtt jelentő s felújítást tudtak végrehajtani. 

Az új ruhába ö ltö zött templom haragja ezen a dél utánon 
nemcsak a fa lubel ieket hívta imára. 

Az ünnepi alkalomra eljöttek az amerikai rokonok és a h árs-

kúti emberek barátai, így mi is, Bogács kö zség képviselet
ében. 

A kö zö s ebédről a bogácsi mazsorettes lányok felvezetésé
vei indult a menet a templomig. 

A püspö k  ú r  által celebrált szentmise után ünnepi műsor 
következett a művelődési házban, melyen a fellépő Bogácsi 
Páva kö r és a Bogácsi Mazsorett Csoport egyaránt sikeresen 
szerepelt a tö bbi magas színvonal ú  előadás közö tt. 

Az estét finom vacsora és hajnalig tartó bál zárta, ah ol a jó 
hangulatról -meg lepetésünkre- a Bogácson is jól ismert Marry 
Boys együttes gondoskodott. 

Vasárnap délelőtt Kassára kirándultunk. A város főterét, szép 
szö kő kút ját és székesegyházát néztük meg. 

A hétvégi vendégeskedésünk kimagasló példája volt a ba
ráti kapcsolatok ápolásának. Újra meggyőző dhettünk arról, 
hogy mennyire fontos dolog a barátság, a magyarság ápolása, 
hogy lehet ö rülni  mások ö rö mének és jó megosztani érzésein
ket másokkal. 

A nemzetközi  találkozón mindenkit büszkeség tö ltött el .  
Kit azért, mert pénzt adott, kit az elvégzett munkáért, máso

kat pedig azért, mert énekével, táncával vagy a puszta jelenlé
tével emelte az ünnep h a ngulatát. 

Együtt voltunk - amerikai, szlovákiai és magyarországi ma
gya rok! 

Gratulálunk hárskúti barátainknak az ö sszefogáshoz, az el
végzett munkához és az ünnep méltó megszervezéséhez. 

Kö szö njük meghívásukat és vendégszeretetüket! 

Lukács Lajosné 
önkormányzati képviselö 

. � 



Diáktalálkozó 

A diákra/álkazó résztvevői 

A 2 006-2007-es ta névtől bővült a Bükka lja Á lta lános Iskola. 
A szo mo lya i isko la is csatla kozott a már meglévő Bogács-Ta rd 
társuláshoz. So k a köz ös feladat, s ezek többsége az isko lave
zetésre, a nevelőtestületre vár. 

Egy isko lának természetesen az o ktató-nevelő munka mel
lett bizto síta ni kell a ta nulókna k a sza ba didős prog ra mokat, a 
kika pcso lódás lehetőségét a mindennapok feladatai mellett. 
Ez vár a díákönko rmányzato kra .  Működik ugya nis mind a há
ro m településen diákönko rmányzat, a melyek az elmúlt évek 
fol ya mán kia la kították a saját a rculatukat a hagyo mánya ikhoz 
mérten. Szeptemberben az a la kuló értekezl eten a háro m  in
téz mény diákönko rmányzatát patro náló nevelők eg yetértet
tünk a bba n, hogy közös sza ba didős prog ra mo kat szervezz ünk 
ta nulóinknak. Majdnem 400 g yereket viszont fizikálisan is le
hetetlen utaztatni. Igy jött az ötl et, hogy diákképviselők rész
vételével szervezzünk ebben a ta névben háro m  a lka lo mmal 
diákta l á l kozó-t. 

Az első ilyen összejövetelen már túl is vag yunk. Természete
sen a házigazda a bog ácsi mentoriskola diákönko rmányzata 
vo lt. Gyönyörű sz ép ősz i  napo n, o któber 13-án ta rtottuk az 
első ta lálkoz ó-t. Tardról és Szo molyáról délután fél háro m ra 
vártuk a vendégeket. A rövid köszöntő után a sz ámítógépes 
teremben a Bükkalja Á lta lános Isko la honla pjával Iwww. bukk
a lja. h ul ismerkedhettek meg a résztvevők. Ez után csoportfel 
adato k  következtek: egy 

"
Á LOMISKOLÁT" kellett pa pírra vetni 

és ka rto nlapra megtervez ni. A közös munka jó lehetőséget 
teremtett az ismerkedésre, a ba rátkozásra. Mert mitagadás, a 
ta lá lkozó megszervezéseko r ez vo lt a legfőbb motiváció a ré
sz ünkről! 

Azért éhen sem maradta k  a diáko k, hiszen sz endvics, üdítő 
vo lt bőven! Mi, bog ácsiak úgy éreztük, hogy nem engedhetjük 
el vendégeinket a nélkül, hogy ne mutatnánk meg nekik va la
micskét Bogácsból. Az idő rövidsége miatt természetesen csa k  
eg y-eg y nevezetesség megtekintésére jutott idő. Meg csodál
hattuk a Szabadtéri Lepkemúzeum g yűjteményét, meg ismer
kedhettünk a pa rókián azzal a ba ba kiá l l ítással, a m i  a bog ácsi 
néphagyo mányo kat elevenítette föl. A délutáni program be
fejez éseképpen nagy érdeklődéssel hallgattuk meg templo
munk és a Bogácsi Mado nna történetét. 

E lmo ndhatjuk, az első összejövetel, az első DIÁ KT ALÁ LKOZÓ 
jól sikerült. A rész tvevők élményekkel telve tértek haza. Örü
lünk neki! Találkoz unk legközelebb Szo mo lyán! 

Lénártné Szeberin Csilla 

Minden, ami szép volt ••• 

1978. szeptember elsején kicsit félve, anyukánk kezét szo 
ro ngatva indultunk el 28-a n  a" rég i" templo mi isko lába . Össze
szo kott csapat vo ltunk, hiszen néhánya n  már a bölcsödében 
meg ismertük egymást. A go ndtala n  óvo da i él et után az isko la 
o lya n idegennek, o lya n elképzelhetetlennek tűnt. Mit kell ott 
csinál n i? Hogyan kell o lva sni, írni, sz ámolni? Hogya n jutunk 
majd el  a mesék után a számok és a betűk birodalmába? Ki 
lesz a ta nító néni és milyen lesz a ta nító néni? 

Nag yo n jó ta nító nénit ka ptunk Ka rádi Ödönné, Ilike néni 
sz emélyében, a ki féltő go ndda l terelg etett bennünket és nagy 
sz eretettel a la kíto tta köz össég ünket. 

Aztán négy év után a nagy létszá m  m iatt o sztályunkat ket
tébo ntották. Az"a"- na k G u ba Margó ta nárnő, a "b"- nek Va rga 
S ándorné, Ma rika néni lett az o sztályfőnöke, a kik jól tudták irá
nyíta ni a mi 3 1  fősr e bővült ka maszo dó csa patunkat. 

És tú ljutottunk a pályaválasztáso n is. Vo lta k, a kik itt ka pták 
az élettől az első pofo nt. T úl vag yunk rajta . . .  É s  túl  vag yunk a z  
érettség i n, néhánya n eg y-két diplomán. 

S köz ben eltelt 20 év . . .  
A 3 1 - ből 22 o sz tálytárs 2006. szeptember 23-án újra össze

jött. Örömmel üdvözöltük o sztályfőnökeinket Ka rádi Ödönnét, 
G uba Margitot és Va rga S ándornét. A rendhagyó o sz tá lyfőnö
ki órán besz á mo ltunk az elmúlt évek történéseiről, a rról, hogy 
kinek hogya n a la kult az élete. Eg yik o sztálytársunk eg észség
ügyi o ko k  miatt nem tudott eljönni, de levelét felo lvastuk. 
Ezek után örömmel hallgattuk vissza ta nára ink o sztályunkról 
elmondott emlékezéseit. Jó vo lt ha llani, hogy vég ignézve raj
tunk, büszkék ránk. 

A va csora elfogyasztása után kisebb-nagyo bb csopo rto k
ban elevenítettük fel a köz ös élményeinket, nézeg ettük a rég i 
fényképeket. 

A ta lálkozón többször szóba került, hogy a  l eg köz elebbi 
összejövetellel már ne várjunk 2 0  évet. No s hetvenegyesek, 

hetvenkettesek ta lálkozunk 2 01 1 -ben! 
Kerékgyártó Andrea 

guggolnak (balról jobbra): Szívós Janas, Derda Zsolt, Kreszadió István, Szabó 
Tamás, Orosz Zoltán 

1. sorban állnak (balról jobbra); )ozwiák Viktória, Vasas Ildikó, Verhóczki Vera, 
Fodor Katalin, Varga Sándorné, Guba Margit, Karádi Ödönné, 

Kerékgyártó Andrea, Fehér Erika 
2. sorban ól/nak (balról jobbra): Balázs tva, Varga Mónika, Verhóczki Dénes, 

Rakóczki Rita, Derda Beáta, Hócza Zoltán. Juhász Erzsébet, Nyeste István, 
Hajdu Péter, Kerékgyártó Lász/ó 
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Ünnepi megemlékezés Q fe/újított müvefödés; házban 

2006. októbe r 2 0. a z  e m lékezés na pja volt B ogácson. Dél
e lőtt az is kol ások te ki nte tték meg társaik e lőadásában az 19 56. 
októbe r 23-i forradalmi eseménye ket idéző ünne pi e lőadást. 

Kora este a kö zs ég fe lnőtt lakoss ága ka pott me ghívást a for
ra da lom ö rö kségének ápolására ,  tis zte letadásra .  

Az is kola ta nulói és pe da gógusai megtöltötték a fe lújított 
Petőfi Sándor Művelődési Házat, viszont a fe lnőtte k kö zül ke 
vesen jötte k e l .  

A z  est a Himnusz e léne kléséve l kezdődött. Ve rhóczki S án
dor polgármeste r  ú r  ű nne pi beszéde után az iskolás gye re ke k 
méltóságte ljes, a múlt je le ntős tö rténe l mi mozza natait doku
mentumok, ve rsek, képek, da lok segíts égéve l e lénk táró mű
sora követke zett. A Szózat közös e léne klése után a jelenlévők 
a z  óv oda e lőtti e mlékműhöz vonulta k és e lhe lye zték az e mlé
kezés koszorúit, virágcs okrait. 

Részlet Ve rhóczki Sándor polgármeste r  úr ünnepi bes zédé
bő l: 

"Tiszte lt Ü n ne p lő Kö zö nség! 

Tö rténe lmünk során 1989 .  októbe r 23-án harmadszor lett 
kiki áltva a Magyar Kö ztársaság, így e ze n  ese mény "társ bérlője" 

a z  1956. októbe r 2 3-i Forrada lom és Szabadságha rc évfordu
lójának. Öss zei l lő, fe leme lő, re ményt ke ltő, szép napjai e ze k  
tö rténe l münknek. Úgy tűnik e bbe n a "köztársaságban" van 
esélye a magya rságnak, hogy ö nállóan, e gye tle n nagyhata l mi 
érde kh álóba n  va ló vergődés nélkül, de a világ és az e u rópai fo
lya matok fi gye lembe véte l éve l a la kítsa, a la kíts uk nemzetünk 
sorsát. Es élyünk a kkor növe ke dhet sors unk jobbra fordulását 
i l le tően, ha a parla me nti pártok nem a különbségeket, a meg
osztást, hanem az össze ta rtozást, a kompromisszumke resést, 
e rős ítő jegyeket hangsúlyozzák és ke res ik. 

Kö zségünkre a bölcs ö n kormányzati vá lasztás e redménye 
te re mtette kie gye nsú lyozott, nyugodt v iszony a je l le mző. E z  
biztos ítja a község fejlesztését megfoga lmazó progra m  meg
va lós ításának lehetőségét a megválasztott Önkormányza t szá
mára .  

Az ötve nhatos "viha r" váratla nul tö rt a z  országra .  A diákok, 
munkások, katonák "s pontán" forrada lmában nagyon sokszor 
ne m a je llem és a meggyő ződés döntötte e l  ki me lyi k  olda lon 
áll, hanem a véletle n. I lye n  véletle nnek ta rthat juk, pl. a zt, hogy 
a főv áros B udai Központjána k fe lke lőit  tú lnyomórészt ha lmo
zotta n hátrányos helyzetű fiata lok a lkották, a ki k  spontán mó
don vették fe l a harcot a sztáli nista diktatúra és a meg szálló 
szovjet csa patok e l le n. 

Ta lán épp a sok v életle nsze rűség, a s pontán eseménye k 
miatt is á l lunk olyan zava rodotta n az új e mléktáblák, szobrok 
e lőtt, mert nem tudjuk még igazán pontosa n kinek, mikor, mi-

ért ke llett meghalnia. Az is kö zisme rt, hogy a re ndsze rv áltás 
után a külö nböző politi kai e rő k  és pártok ö n  igazoló gesztu
sainak, hata lmi a mbíci óinak, a külö nféle kisajátításokna k lett 
konca 19S6. A zavart fokozza még a z  is, hogy harmi nchárom 
eszte ndeig kibeszélhetetlen volt, tize nhat éve pe dig kibe 
széletlen volt a Forradalom és Szabadságharc tö rténése. 

A tö rténe le m s orsfordulóinál nagyon fontos a nemzetközi 
he lyzet a la kulása. 1956-ba n  a nemzetközi kö rülménye k  ne m 
úgy a la kultak, hogy esély legyen a forra da lom győze lmére, a 
v ív mányok megő rzés ére .  Ötve n évve l e ze lőtt Magyarország 
idegen megszállás a latt volt. De mások a be lpoliti kai kö rül
ménye k  is: tú l nagyok voltak a belső e l le ntéte k a hh oz, hogy 
a diktatúra által az egyik oldalra ta rtósa n ki kö tö zött inga ne 
lendüljö n tú l messzi re a mási k olda lon. 

Megs érte tték a nemzet e gészét érze lme ibe n, a mi kor meg
v á  Itoztattá k, és részbe n  e lvették ünne pe it, e lti ltották évszá
za dos szokásaitól, ne mze ti v a l lás i hagyományaitól. Ne mcsa k 
a polgári pártokhoz, polgári világhoz ta rtozó e m be re ket bé
lyege zte k meg. Le "munkásarisztokratázták" a munkásság leg
jobba n  képzett részét, "Ie kulákozták" a legjobba n  gazdálkodó 
pa ras ztokat, "Ieburzsoázták" a kisv állalkozókat, kisi pa ros okat, 
ke res ke dő ket. 

Tiszte lt Ünne plő Közö nség! 

A fe gyveres fe lke lés és a S za badságha rc s zétv álaszthatatlan
ná v á lt. A forradalom be lső fe gyve res e l le ns égét a sze rvezett 
ÁVH-s e gys égek és egyéne k a l kották. Ö k  v éde lme zték a Rákosi 
re ndsze rt legtö bbszö r  a lattomos, ke gyetlen eszközöket, mód
sze re ket használva . Eze k közö tt a legszélsős égese bbe k v o lta k 
a nagyobb városokba n  a védte le n  tö megekre zú dított, sok
sok áldozatot követe lő "s ortüze k': El le nük folyt a la pvetőe n a 
fe gyve res fe lke l és .  

A forradalom mási k nagy fe gyve res kihívását jele ntette a 
s zovje t csa patok e l le ni S za badságha rc .  A fe gyve res harc a for
ra da lom e lső sza kaszába n  a csatasorba álló sok fe lkelő áldoza
tos, hősies harci magata rtás ának köszönhetőe n e re dménnye l, 
győze le mme l végződött. O któbe r  30-án a szovjet csa patok 
megkezdték kivonu lásukat B u da pestről .  Ezt követőe n meg
ke zdő dött a de mokratizálódási folya mat. Az országba n  forra
da lmi bi zottságok, munkásta nácsok a la kulta k. La pok i ndulta k, 
pártok sze rveződte k - re nd volt. 

Ú gy tűnt nove mber 5-én megszűnne k a sztrájkok, romelta
ka rítássa!. újjáépítésse l i ndul a békés munka,  a szabad, semle
ges Magyarországon. Nem így lett. November 4-én hajna lban 
a s zovjet csapatok óriási tú lerejéve l általános támadás i ndult a 
főv áros és nagyobb v á rosok e l le n. 

A roppant tú lerő e l le nére még he te ki g ta rtották magukat a 
magya r  ka tonai e gys égek. Küzdö tte k a munkásta nácsok. De 
me gkezdődött a leszámolás is . Az álszentség és a z  álnok bos
szúállás lett a követke ző időszak lénye ge! 

Termés zetese n ne m véletlen, hogy 19S6 őszét re ndre fe lidé
zik. A fe l ke lő k  és ve lük összha ngban a kormány is olyan célokat 
foga lmazott meg, mi nt p l .  a s zovjet re ndszer totális kritikája, a 
függetle nség, a szólás- és sajtósza badság, a politi kai s okszínű
ség kérdése - e ze k  is oka i  a n na k, hogy napjaink egyetemes 
tö rténeti művei 1 9 56-ot, a magyar forradalmat a h us zadik  szá
za d kie me l ke dő v i lágtörténe l mi eseménye ként e mliti k. 

Gondoljunk a lázatta l 19S6 igazi hősei re és legyünk büszkék 
1956 v i lágtö rténe lmi jele ntős égű forra da lmára!" 

Jankóné J. Zsuzsa 



Tanulmányúton Ausztriában 

A delegációnk tagjai 

Ö n kormány zatunk delegációja (9 fő) Ve rhóczki Sándor po l
gárme ste r veze tésével tanulmány úto n vo lt 2006. o któbe r 1 3-
15.  között Alsó-Ausztriában. Az utazás célja tapasztalatgyűjtés 
vo lt. Látni akartuk, hogy miként működnek és fejlődnek azo k  
a te rmál- és borászati léte sítménye k, amelyek - jó hírük után 
- eddig is példaértékűe k vo ltak számunkra. Úticéljaink me glá
togatásához sokat segíte tt Balo g h  Sándor ú r, Bogács Ausztriá
ban élő díszpo lgára. 

Az e lső úticélunk Grinzing, Bécs ősi szórakoztató-ne gye de 
vo lt. A híres évszázado s m ulatók az utcáról nézve változat
lanok, ám be lül  már minden ko rsze rű te chnikával fe lsze re l 
te k. A mo bil, fűthető-sátoro s  udvaro k  kialakításával akár 700 
fő ve ndéget is képesek kiszolgálni .  A ze neszolgáltatás igen 
diszkrét: se hol ne m hangos, se hol ne m dübörgő. Az itt látott 
Heurigere k: páratlan hangulatú bo rkimérések, étte rmek, ahol 
a bo rász-ve ndéglátó családok apraja-nagyja sze mélyesen is 
részt ve sz a vállalkozásban. A minőség fejlesztésének, a jó hír
név fe nntartásának, generációkon ke re sztül való bizto sítéka a 
családi összefogás és vállalkozás. Ezt láttuk az utunk minden 
á l lo m áshelyén végig a Traisen-fo ly ó  vő lgyében, ahol Ausztria 
legjo bb fe hérbo r  te rmelői működnek, akik te ljesítmény muta
tóik a lapján túlszárnyal hatatlano k. 

Utunk második napján a Krems városa me l letti Lange n
lo isba utaztunk, ahol megnéztük a Lo isiumot. Utunk so rán 
gyönyörködtünk a táj szépségében, a te raszo san kialakított 
szőlőske rte kbe n, a hegyo rmo ko n méltóságte lje sen e me lke 
dő apátságo kban, te mplomokban, az e lénk táruló várakban. 
Megcsodáltuk a jellegzetes zártudvaro s  gazdaságokat és a 
borutak, Heurigere k  hálózatát. A Lo isium egy turisztikai célál
lo más, amelyben be m utatják a bo rászat mú ltját, jelenét és jő
vőjét. Egy óriási bo rászat i ko mplex um, működő pincészette l, 
idege nfo rgalmi irány ító-közpo nttal, áruházzal és szállodával. 
A nagyságát azzal lehet legjo bban kifejezni, hogy a bejár ására 
legalább 2 óra ke l l .  

Bizo ny a m i  régiónko n  is nagyot le ndítene egy hasonló léte 
sítmény Egerbe n, mert egy e kko ra proje kt megvalósításához 
legalább egy város e reje ke ll. Érde késségként me ge m l íte m, 
hogy a bo rturizmusban utazó ve ndégeke t  Heuriger-kalendá
riumokkal és naptárakkal igazítják útba. Ú gy látszik, hogy ez a 
gyakorlat jól működik ne kik. Ennek az a lényege, hogy isme rve 
a ve ndégforgaimat mindig csak annyi pincét ny itnak ki, amen
ny i szükséges. A nyitva lévőkbe n  viszo nt so k a ve ndég. A borá
szok szíve se n és díj nélkül bemutatják gazdaságukat és bo rai
kat. Szakmai kérdése inkre részletes válaszokat adnak. Fe ltűnt, 

Minrapincészet Ausztriában 

hogy e mbe rileg is mindent e l követnek a minőség fejle sztése 
érde kébe n, például: éve nte kétsze r szürete lnek, kevésbé éret
te n és ére tte n. Kre ms váro sában megnéztük a szakrál is  építé
sze t re meke it: a Dómot, az Apátsági te mplo mot, St. Pölte nbe n 
a székese gy házat, majd a W ie ne rwaldo n átutazó ba betértünk 
a Heilige nkre utzi ciszte rcita apátságba. Ez a régió spirituális és 
kulturális szíve legszebb és legnagyo bb műe m lékegy üttese, 
amely 85 0 éve megszakítás nélkül működik. Gyönyörű ro mán
gótikus te mplomában éppe n  misét tartottak ott jártun kko r. 

Utunk harmadik napján e l látogattunk Badenbe, a Bécstől 28 
km-re fe kvő császári üdü lővárosba, ahol e lsőso rban a fürdő
és gyógyturizmust és e nnek léte sítményeit akartuk me gnézni. 
Időnk rövidsége miatt e gy rövid be lvárosi sétára, a nagy gond
dal ápolt őspark (KurparkL és a ko ngresszusi kőzpo nt me glá
togatására vo lt időnk. A város leghírese bb fürdője a Röme rt
herme n 900 négyzetmétere s vízfe lü le te, Európa le gnagyobb 
üve gtetős fürdőcsarnoka. A létesítmény te ljese n légkondicio
nált és re ndelkezik minden e l képze lhető fürdőcsodával: inha
latoriummal, fitness és gyógyászati részle ge kke l. A fürdő mű
kő dtetése és üze me lte tése ige n  tanulságos vo lt a de legációnk 
számára. 

Daragó Károly 

Pávakörünk sikere 

A póvakör tagjai Q budapesti döntő után 

Ö römmel tudatjuk a község lakosságával, hogy a Bogácsi 
Pávakör a VI. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-me
dencei döntőjének Nagydíjasa lett. 

A ve rseny 2006. o któbe r 21 -22-én Budapeste n zajlott le. 



Janika Bogácson 

Az ideális földrajzi adottságok miatt Bogács a pihenni vá- Az ő meghívásukra látogatott el községünkbe Faházi János, 
gyók paradicsoma. a sokak által Janika néven ismert asztaliteniszezö. 

Éves szabadságuk idején sokan keresik fel községün ket, A tornaterem zsúfolásig megtelt, amikor a 64 éves sportem-
remélve, hogy az itt eltöltött néhány nap, esetleg 1 -2 hét a ber a pingpong ütőt a kezébe vette és elkezdődött az asztali-
munkában elfáradt testet és a tenisz show. Mert igazi show-
kimerült lelket pozitív energi- hangulat alakult ki, amikor a 
ával tölti fel. pingpongütőt Janika lecserél-

Ha nyitott szemmel járunk te parkettára, szemetes lapát-
a faluban, feltétlenül látnunk ra, könyvre, CD-tokra. 
kell az énekes tábor résztve- A többszörös magyar baj-
vőit, a karatés, táncos gyere- nok, az egykori európa- és 
keket, a férfi kézi labdásokat, világbajnoki bronzérmes 
és még sorolhatnám azokat, "" sportoló 260 meccs ből 2 56-
akik edzőtáboruk, aktív pihe- ot nyert meg. Ma már csak 
nésük helyszínéül Bogácsot bemutatókat tart, bárhova 
választják. elmegy, ahova hívják. Janu-

Emellett különböző cégek árban pedig Guiness rekord ( dolgozói, nyugdíjas csopor- megdöntésére készül, ahol 52 
tok tagjai mártóznak meg a különböző alakú és anyagú 

( 

bogácsi termálvízben és élve- tárggyal fog pingpongozni. 
zik a minket körülölelő dom- FahóziJános (jobbra) örömmel váfaszo/raz erdeklődök kerdéseire Az asztal másik végén Futó 
bok oldalán a simogató szél és a szelíd napsugár által érlelődő Molnár Ferenc a Bp. Spartacus NB l-es asztaliteniszezője állt, 
szőlő édes nedűjét. majd őt felváltották a közönség önként jelentkező tagjai. A já-

És vannak hangos fiatalokból álló csoportok, akik harsány ték végén Faházi János örömmel válaszolt az érdeklődők kér-
jókedvüket igyekeznek mindnyájunk tudtára adni . . .  déseire. 

Augusztus utolsó hetében a bogácsi Jurta Üdülő közpon- Janika ezen az estén Bogácsból csak a tornatermet és a hoz-
tot választotta a Sinus Consulting Pénzügyi Tanácsadó cég az zátartozó öltözőt látta. Mindnyájan tudjuk, hogy ezenkívül sok 
évente megrendezett olimpiája helyszínéül. A cég dolgozói és szép látnivalót tartogat még településünk és környéke. 
családtagjaik számára ( 300-5 00 fő) rendezett olimpián játékos A rendezvény magánszervezésű volt, ezért csak néhány 
feladatok (tojásdobálás, sífUlás -nyári melegben-), strandröp- bogácsinak adatott meg, hogy részt vegyen rajta. Remélem, 
labda és olimpiai versenyszámok (kajakozás, amit a Tiszán bo- hogy a község lakosai lehetőséget kapnak a 64 éves sporto
nyolitottak le) is szerepelt. ló kivételes személyiségének, látványos pingpongjátékának 

Ideálisnak tartják az itteni körülményeket összejövetel ük megtekintésére, hiszen Bogácson a fiatal, valamint a közép
megrendezéséhez, ezért az idén már második alkalommal korosztályból is  sokan szeretik az asztaliteniszt. 
esett választásuk Bogácsra. lankóné lónás Zsuzsa 

Veterán autós-és motoros találkozó 

2006. szeptember 9-én ismét régi autók és motorok színesí
tették Bogács utcáit. Az Egerből induló különös járműveket a 
Cserépi úti pincesoron csodálhattuk meg közelről. Az autók, a 
korhű ruhákba öltözött sofőrök és utasok, a táj festői környeze
tébe illeszkedve egy régmúlt világot varázsoltak a nézelődők 
elé. Többen éltek a lehetőséggel. és bátran beültek a muzeális 
értékeknek számitó járművekbe. Különösen a gyerekek tetszé
sét nyerték el a régi motorok, háborús katonai autók, tűoltók. 
Kis pihenő után hangos dudálással az utolsó autó is tovább 
gördült a következő állomáshely felé, pedig még sokan akkor 
igyekeztek a pincesorra nézelődni. . .  

1.1. Zs. 

Szent Márton-dal 
Szent Márton hóban lovagolt, 
lova szélnél is gyorsabb volt. 
Szent Márton lovagolt vígan, 
meleg köpenybe burkoltan. 

A hóban koldus vacogott, 
Nem viselt mást, hitvány rongyot, 

"Ö, légy a segítségemre, 
vagy megvesz lsten hidege:' 

Húzza Szent Márton a gyeplőt, 
Megáll a didergő előtt. 

Szent Márton éles szablyával 
meleg köpenyét szétvágja. 

Felét Szent Márton od'adja, 
Koldus hálásan fogadja, 

De Szent Márton már vágtat el 
Köpenye másik felével. 

, 



F o C I Utánpótlás 

Nagy öröm számomra, hogy felkértek e cikk megírására, 
mivel így közelebbröl is megismerhetik a bogácsi labdarúgás 
utánpótlás csapatait. A cikk apropója az okt. 8-i barátságos 
mérkőzések, melyeket Noszvaj csapataival játszottunk. Mi
előtt magáról a mérkőzésekről írnék, szeretném, ha jobban 
megismernék a csapatok m últját is. 

2005 februárjában az akkori sportelnök, Csecsődi I m re kért 
fel a csapatok meg szervezésére és későbbi edzésére. A bogá
csi és cserépfalusi gyerekekből álló csoportokkal márciusban 
kezdtük meg a foglalkozásokat. Azóta a Bozsik program ke
retében több tornán vettünk részt, ahol szép eredményeket 
értünk el. A gyerekek folyamatos egyéni és kollektív fejlődését 
az ellenfeleink is elismerték. A régiós válogatottakban is ott 
voltak labdarúgóink, ahol nyékládházai és mezőkövesdi fia
talokkal együtt nagyon szép győzelmeket arattak. 2005 telén 
már Bükkzsércről is érkeztek gyerekek hozzánk tovább erősít
ve a játékoskeretet, továbbá lányok is csatlakoztak, akik bizo
nyítják, hogy nem csak fiúkból lehet ügyes labdarúgó. 

2006 nagy változásokat hozott a honi labdarúgásban. MLSZ 
elnökváltás, a Bozsik utánpótlás program felfüggesztése (a to
vábbi versenyeztetés még most sem megoldott). Ezen nehé
zségek ellenére a megkezdett munkát tovább folytattuk, így 
érkeztünk el okt. 8-ig, a Noszvaj elleni mérkőzésig. 

Itt szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak, az 
általános iskolának és mindenkinek, aki a sikeres szervezéshez 
és lebonyolításhoz hozzájárult. 

Akik kinn voltak, azt hiszem, nem bánták meg. Szülők, nagy
szülők, rokonok, szurkolók, érdeklődők töltötték meg a pálya 
környékét, hogy láthassák a"kicsik"játékát, mert bár igaz egyik 
gyerkőcöm sincs még 1 3  éves, de akaratban, tettvágyban már 
olyanok, mint a felnőttek. 

A 7-8-9 éves korosztályé volt az első meccs, ahol az ellen
i félnéll érettebb játékot mutatva is sajnos bebizonyosodott, 

szerencse is kell a foci hoz. Az 5:2-es noszvaji siker nem telje
sen adja át a mérkőzés valódi képét. Sok szépen meg szerve
zett támadást vezettünk az egyénileg nagyon ügyes el lenfél
lel  szemben. A mindenkiben ottlévő bizonyítási vágy miatt 
nem sikerült a szebb eredmény, de inkább ezért veszítsünk, 
mint a nemtörődömség miatt . . .  Látható a gyerekeken, hogy 
egyénileg és összjátékban is jó úton haladnak, a korosztálynak 
megfelelő szintre jutottak és ez mindennél fontosabb. Büszke 
vagyok rájuk. 

Ezután következtek a l D-1 1 -1 2  évesek. Erőteljes támadó já
ték a széleken, az ellenfél támadásait még csírájában elfojtó 

védekezés volt végig a találkozón. Az első gól u nkra mégis so
káig kellett várni a szorosan védekező noszvajiak miatt. Ilyen 
stílusú csapat ellen nem könnyű a játék, de a szünetben meg
beszélt változtatások meghozták a várt eredményt; a végén 
3:1  a bogácsiaknak. A fegyelmezett, mindenki által betartott 
taktikus játékért itt is gratulálok a csapat minden tagjának. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a sportszerűen játszó 
noszvaji csapattal egy kellemes délelőttöt tölthettünk el .  A sok 
szurkoló előtt látványos meccseket játszhattunk. Remélem, 
hagyományt teremtünk ezzel. h iszen sok reményteli játékossal 
büszkélkedhetünk, akik ha végigjárják a felnőttjátékossá válás 
hosszú és rögös útját, sok örömet szereznek még községünk
nek. 

Hócza Adám, edző 

Márton Napi Vígasságok 
Bogács, 2006. november 10-12. 
A bor és gasztronómia ünnepe 

November 1 0. (péntek) 
19.00 Komolyzenei koncert a Petőfi Sándor 

Művelődési Házban. 
Ének: Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház 
magánénekese. 
Zongorán kísér: Varga Zsuzsa, a Miskolci 
Nemzeti Szinház korrepetitora 

November 1 1 .  (szombat) 
1 2.00 Lúdételek, bográcsban főtt ételek főzése és 

kóstolása a Cserépi úti pincesoron, 
Új borok kóstolása 

1 3.00_1430 Bortúra a Cserépi úti pincesoron 
1 4." Szt. Márton élete, szokások és hagyományok. 

Kurucz Miklós c. egyetemi docens köszöntője és 
előadása 

14.30 A Bogácsi Mazsorett Csoport bemutatója 
15.00 Maksa Zoltán h umorista vidám percei 
1 6.00 A Szomolyai Hagyományőrző Népművészeti 

Együttes fellépése 
1 6." Máglya lángra lobbantása 
1 7.00 Szilaj Dobkör koncertje ősi sámán 

ritmusokra 
1 8.00 Somalja Hagyományőrző 

Népművészeti Együttes néptánc fellépése 
1 8." Táncház 

A borospincék vendéglátó egységei zenével és jó bo
rokkal hajnalig várják a kedves vendégeket. 

November 1 2. (vasárnap) 
Szent Márton-napi Búcsú 

Egész napos kirakodóvásár a Thermálfürdő parkolójában. 
1 1 .00 Szentmise a Szt. Márton templomban 

Az új bor megáldása 
Bogács Község Önkormányzata. a szervezők és a pince
tulajdonosok szeretettel várnak minden érdeklődőt! 


