
Boldog Húsvéti ünnepeket kívánunk községünk 
minden lakójának! 

a Bogácsi Községi Önkormányzat 
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HUSVETI GONDOLATOK 

A természet csodálatos megújulásának meg
figyelése minden évben valami megmagyaráz
hatatlan, ám éppen ezért újra és újra visszatérő 
ámulatba ejti az embert. 

Vége a hosszú télnek, s mi ntegy varázsütésre 
itt a tavasz! 

Hogy figyeltünk minden apró jelre: február 
2-án kibújik-e a medve a barlangjából, február 
24-én megtöri-e Mátyás a jeget, vagy inkább 
még csinál, majd március 18-21. Sándor, József, 
Benedek hozza-e a zsákban a meleget? 

Vagy mikor halljuk meg az első "nyitnikék" 
igazán szívmelengető, dallamos énekét? Aztán 
az egyik nap, alkonyatkor, a lassan kúszó go
molyfelhőkből egyszerre csak kihallik a vadlu
dak gágogása, majd feltűnik a jól ismert "vé"


alakzatuk, s aztán fáradt számycsapásokkal el
tűnnek ismét a kúszó felhőkben. 

Fújnak a böjti szelek, néha enyhébben lenge
dezve, vizet árasztva, majd kitartó esővel, tépve, 
cibálva, süvítve, olykor hóvihart szórva. 

Tudjuk, a szeszélyes április, ideig-óráig okoz
hat még kellemetlenséget, de remélhetőleg ápri
lis 12-e meghozza a rügyfakadást, előcsalogatja 
a zöld levélkéket és a simogató langy meleg a 
hónap végére virágba borítja az orgonát, 
melynek bimbónyitása erre az időszakra 
esik. 

Ilyen a természet. Örök megújulása példa le
het mindannyiunk számára. És vajon milyenek 
vagyunk mi emberek? Képesek vagyunk-e mi is 
megújulni? Lélekben (Istenhez fordulva, buzgó 
imával segítséget kérni megújulásunkhoz? Föl
tehetjük magunknak bármikor ezt a kérdést. 

A lelkiismeret-vizsgálat nincs időhöz, hely
hez, eseményhez kötve. Csak Istenhez. Ő mind
annyiunkszámára, a mi üdvösségünkért, elküld-

te egyszülött Fiát, Jézust, hogy kereszthalálával 
megváltson bennünket. 

Közeledik Húsvét ünnepe, Jézus Krisztus fel
támadásának napja, a keresztény egyház egyik 
legnagyobb ünnepe. 

Legalább ilyenkor, Húsvét táján forduljunk 
Istenhez, gyakoroljunk bűnbánatot! A 40 napos 
nagyböjti időszak megadja erre a lehetőséget 
mindannyiunknak. A hívő ember erőt merit hité
nek megerősítéséhez a Húsvét szent misztériu
mából. A közös családi, templomi és egyéni 
imák utat találnak Istenhez, és Nála meghallga
tásra lelnek. 

Ezért várjuk a Húsvétot. 
Megünnepléséről már a Ill. századból vannak 

adataink, de általánossá a VIII. századtól vált. 
Időpont ja a tavaszi napéjegyenlőség (márc. 21.) 
után következő holdtölte utáni vasárnap, amely 
mindig márc. 22-e és ápr. 25-e közötti időre esik. 

Kezdetben 4 napos volt, később három napig 
tartott, napjainkban pedig már két napra csök
kent. 

A húsvéthoz kapcsolódó egyházi, polgári és 
népi szertartásnakszéleskörú irodalma van, me
lyek legtöbbjéről hallottunk, vagy ismerjük és 
gyakoroljuk is. 

Legismertebbek: - A húsvéti határkerülés, 
amikor a határt megkerülve bő termésért imád
koztak és kérték Istent, hárítsa el a fagyot, a 
jégverést, a gonoszt a vetésekről. 

- A víz megtisztító erőt, egészséget, frissessé
get, szépséget adó varázsereje is közismert. 

Nagypénteken hajnalban, mielőtt a holló átre
pül a patak felett és megmossa benne a fiát, 
meríteni kell a vizéből és ebben kell megmosda
ni a lányoknak, hogy szeplősek ne legyenek. 
Emlékszem, nagyapám soha el nem mulasztotta 
volna ezt a kora hajnali vízhordást. Finoman 

célozva rá, hogy két nap múlva lesz még dol
gunk a vízzel, készítsük a piros tojást. 

- Igen, a húsvéti locsolkodás kedves népszo
kás, termékenységvarázsló jellege van. 

Urbanizálódó világunkban nem tiszta vízzel, 
hanem illatos, drága kölnivízzel locsolkodnak, 
sietve, elkapkodva. A kedves, köszöntöversiké
ket már csak a kisebb fiúk mondják el, cserébe 
nem a festett tojást, hanem a pénzt várva. 

- Pedig a húsvéti festett tojás (csokoládé to
jás, nyuszi és kiscsibe helyettesíti napjainkban) 
kedves, szép ajándék volt a locsolkodóknak. 

Legtöbbször a vöröshagyma héjának főzeté
ben színezték a tojást. Szép sárgás-barna színt 
kapott, melyet száradás után szalonnadarabká
val fényesítettek. Ma, a különböző tojás festék
porok segítségével a szivárvány minden színére 
festhetők a tojások. A tojáshoz is különböz 
hiedelmek fűződnek. Jótékony hatást tulajdoní
tottak neki, sőt még a héját is mágikus tárgyként 
használták. Hazánk egyes tájain különleges mo
tívumokkal díszíti k még a megfestett tojásokat, 
a tájjelleg hagyományainak megfelelően. Sok 
helyen a húsvéti ételeket fogyasztás előtt megál
datták a templomban. Az ételek közül a főtt 
sonka tojással, a kocsonya a legismertebb és a 
legszívesebben fogyasztott ételféleség, mely 
nem hiányozhat egyetlen húsvéti asztalról sem. 
De a fi nomabbnál finomabb sütemények, külön
böző formájú, csoki ból készült édességek is gaz
dagítják az ünnepi asztalt, várva a vendégeket. 
De tartsunk mértéket! 

Gondolatainkkal, tetteinkkel elsősorban ne a 
külsőségekre figyeljünk, hanem lelki békére tö
rekedjünk, hogy megújulva,örömmel várhassuk 
az ünnepet, melyen Jézus Krisztus feltámadt. 

T6th R6za 

LOCSOLKODÓ VERSEK FIÚKNAK ÉS FÉRFIAKNAK 

Korán reggel felébredtem 
messze-messze jártam, 

Tündérország kék tavából 
rózsavizel Mztam. 

Na, te kislány megöntözlek 
ma van húsvét napja, 

Tündököljön a két orcád, 
mint a piros rózsa. 

Az illatos rózsavíztól 
megnónek a lányok, 

Zsebemben is elférnek majd 
a piros tojások. 

Azt csicsergi a kis fecske, 
Odakinn a házereszbe: 
In lakik egy kis leányka 
Ingó-bingó rózsaszálka. 
Bejártam a fél világot, 
Láttam sok-sok szép virágot. 
A legszebbre most találtam, 
Hogy öntözzem, alig vártam. 
Rózsavizet hoztam neki, 
Engedjétek meglocsolni. 
Meglocsol/ak, mosolyogjál, 
Mint a rózsa illatozzál. 

Alighogy feljött a hajnal hasadása 
Siettem öltözni ünneplő ruhámba. 
Üvegembe a rózsáról friss harmatot szedtem, 
Versemet a legszebbek közül kikerestem. 
És most ideértem kopogtam merészen, 
Kelj fel kedves kislány meglocsollak szépen. 
Ragyogjon a szépség angyali orcádon, 
Te légy a legszebb lány ezen a világon. 

Köszönteni jöttem az egész családot, 
Kellemes, boldog húsvétot kívánok. 
Vidámság-e házból soha el ne fogyjon, 
Serény munkakedvük egyre gyarapodjon. 
Eljöttem e háznak megtisztelésére, 
Ha az ittlakóknak nem esik terhére. 
Várjatok leányok, kérlek szeretettel, 
Hadd öntsem meg fejeteket egy kis rózsavízzel. 
Viruljon orcátok mai nap szépséggel, 
Á ld jon meg az lsten friss jó egészséggel. 
Öntözésre méltó gyönyörű virágok, 
Kellemes, boldog húsvétof kívánok. 



SZÍNPADON A BOGÁCSI FONÓ 
Az idősebbek közül ugyan ki ne emlé

kezne szívesen vissza fiatalságára és azokra 
a szép élményekre, amelyek a fonó ban tör

téntek. 
A fonóban, moly hosszú téli esték vidám 

összejövetele volt, ahol a lányok, asszo-

nyok fontak. v 

Mai szemmel nézve azt is mondhatjuk a 

fonóról, hogy az a falvak kultúrájának alko

tó m(ihelye volt. A munka mellett ugyanis 
dallal, tánccal, muzsikával, vidám játékok

kai és mesékkel szórakoztatták egymást az 

emberek egészen Gyümölcsoltó Boldog

asszony napjáig. 
Megyénk jeles néprajzkutatója, Lajos 

Árpád szerencsére feldolgozta a bogácsi 

fonóhagyományokat is - így az Ó gazdag 

anyagából válogatva egészíthetIÜk ki a sa

ját gyűjtésünket. Hagyományőrző együtte

sünk ezért néprajzilag hiteles forgatóköny

vet tanulhatott be Szajlai Sándorné vezeté

sével. 
Milyen is a Bogácsi fonó? - Stilizálatla

nul életszeru. 

Kovács Sándor bácsi csapravert boros
hordójához nótaszóval vonuló legények ér
kezésével kezdődik az előadás - miközben 
a színpadon színpompás népviseletben fon
nak a lányok-asszonyok. Munka közben 
felhangzik a "Vígbogácsra gyertek háza
sodni" kezdem dal. 

Ezt követően felcsendülnek a legszebb 
fonódalok, melyeknek mondanivalója ve
zeti és végigkíséri a cselekményt. 

A legények színpad ra lépése után felol
dódik a feszült várakozás és az öröm percei 
következnek. Az első legény szerepét ját
szó Kiss Barna vidám humoros párbeszé
deivei, DorogiMihályné, Kiss Józsefné, Pi
pás Gyula találó meséivel, majd a párosító 
játékokkal a közönség számára is izgalmas
sá teszik az előadást. Legszebbek azonban 
a közösen előadott dalok, melyeknek han
gulatát és népies varázsát mély átéléssel és 
teljesen egyéni előadásmóddal Hócza Jó
zsefné és Kovács Sándorné teszik igazán 
értékessé. Egy szép és nagyon ritkán éne
keit hallgató előadása egzotikus hangulatú
vá válik, amikor Magyar Gyula tárogató-

kíséretével visszaidéződik a távoli múlt. A 
merengő rezignáltságot tréfás epizódok kö
vetik, majd fergeteges tánccal fejeződik be 
az előadás. 

A bemutató február 28-án volt a bogácsi 
művelődési házban, amelyen a szereplők 
nagyszeru játékkal, közvetlenséggel, élet
szeruséggel ehiyerték a közönség tetszését. 

Március 22-én Cserépfaluban vendég
szerepeltünk a Bogácsi fonóval, ahol a m(i
velődési házban megtartott sikeres előadás
sal eseménygazdagabbá tettük a cserépi bú
csú napját. 

A jövőt illetően remélem, hogy a z  
együtt játszás élménye, közösségformáló 
ereje és az előadások sikere tovább élteti az 
együttest. 

Előadásainkkal szeretnénk sok örömet 
nyújtani a tisztelt hallgatóságnak, kedves 
közönségünknek. 

Közművelődési rendezvényeink részle
tes programtájékoztatóját a következő lap
számunkban, a Bogácsi Nyárban jelentet
jük meg. 

Daragó Károly 
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VENDEGLATASRA 
KÉSZÜLNEK 

A télre a nyári IÜzelővásárlással kell felkészülni. Egy idegenfor
galmi településen, üdülőhelyen télen és tavasszal ajánlatos a várha
tó vendégek fogadására gondolni. Úgy kell előkészülni, hogy más
kor is szívesen idejöjjenek Bogácsra, nemcsak a gyógyvíz okán, 
hanem a szíveslátásért is. 

A régóta múködő, jó hírű Fészek kempingben sok a külföldi 
látogató. A minőségi szolgáltatás hozza vissza az üdülőket. Az 
Alabástrom panzió, a Hór-patak partján szépen berendezett étterme 
és konyhája a gyógyító fürdés után csendes beszélgetésre is alkal
mat ad. Lénárték ABC-boltja és péksége egy év alatt közkedveltté 
vált, a Verencében. A nyáron az üdülőket meglepetés éri, mert az 
ABC-áruház egyik sarkában látványkemencében a szeme láttára 
sütik a túrós buktát, a fahéjas csigát és más finomságokat. Bogács 
déli részén az úgynevezett "Alsóboltban", amelyet Lénárték béreI
nek - Eger és Mezőkövesd után -, az itt élők is mindennap friss 
kenyeret vásárolhatnak. 

Hegyi Imre 

A Fészek kemping évről évre népszerűbb 

Bogács éke: az A labástrom panzió 
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A panzió étterme 

Az ,,Alsóbollol" ez évtől Lénárték bérlik 



TÁJÉKOZTATÓ 
Bogács Község Önkormányzat képviselő-testületének 1992. február 28-án megtartott üléséről 

Aképviselő-testületelfogadta az 1992. évi 3. sz. rendeletet, ami az 1992. 
évi önkormányzati költségvetési tervet tartalmazza. Az intézmények mű
ködtetésére és a település fejlesztésére 1991-ben felhasználtunk 54 millió 
177 ezer Ft-ot, ezzel szemben ez évben 47 millió 827 ezer Ft-tal számolunk. 

Természetesen az � 6 millió 350 ezer Ft különbség nem befolyásolja a 
közintézmények zavartalan múködését, de a fejlesztési lehetőségünk szű
kült. 

BevéteU tervünk: 
- normatív állami támogatás 
- személyi jövedelemadó 
- egyéb támogatás 
- mGködési ár- és díj bevétel 
- út- és villanyközmú-hozzájárulás 
- helyi adó bevétel 
- gépjárműadó 
- el6z6 évi pénzmaradvány 
Összes bevétel: 

24 millió 578 ezer Ft 
9 millió 17 ezer Ft 

4 millió 345 ezer Ft 
2 millió 273 ezer Ft 

556 ezer Ft 
1 millió 826 ezer Ft 

525 ezer Ft 
1 millió 48 ezer Ft 

47 mUUó 827 ezer Ft 

Tervezett főbb kiadások az Intézmények működtetésére: 
- általános iskola 11 mi lIió 232 ezer Ft 
- óvoda 2 mi lIió 755 ezer Ft 
- b6lcs6de 2 millió 311 ezer Ft 
- idősek klubja 
- körzeti egészségügyi szolgálat 
- fogászati szakrendelés 
- polgármesteri hivatal 
- rendszeres szociális segélyre 
- rendkívüli szociális segélyre 
- el86 lakáshoz jutók támogatására közel 
- a megemelkedett kamat átvállalására 
- intézmények eszközp6t1ására 
- múemléktemplom bels6 felújítására 
- önszerveződó szervek támogatására 
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HIREK 
Megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt 

ielyi szervezete 1992. február 21-én. Elnökének 
Gál Lászlót választották meg. 

Az 1991-ben szervezett 201 fós telefonépít6 
közösség megrendelése alapján a MPJÁV bo
nyolításával a telefonkészülékek üzembe helye
zése folyamatosan történik. Aszerzódésben vál
lait kötelezettségüket 1992. május 31-ig teljesí
tik. 

Értesítjük a lakosságot, hogy újabb telefon
építő közösséget szervezünk. Kérjük azokat a 
telefonigénylőket, akik még nem iratkoztak fel, 
minél el6bb jelentsék be igényüket a polgármes
teri hivatalban. 

A község gázhálózatának a kiépítését tervez
zük. A lakosság körében igényfelmérést vég
zünk. Kérjük, hogy ez iránti igényüket jelentsék 
be a polgármesteri hivalatba. 

1 mi lIió 329 ezer Ft 
2 millió 395 ezer Ft 
1 millió 192 ezer Ft 
5 millió 150 ezer Ft 
1 millió 770 ezer Ft 

436 ezer Ft 
1 millió Ft 

400 ezer Ft 
345 ezer Ft 
100 ezer Ft 
200 ezer Ft 

A tervezett főbb kiadásokon túl még több-kevesebb feladat megoldására 
van pénzügyi fedezet. 

F'lllesztésl feladatra 2,7 millió Ft van tervezve, ezen belül: 

a Fülöpsziget és a Dózsa Gy. út közötti terület rendezésére 600 ezer Ft, 

a közvilágítási lámpák felszerelésére 100 ezer Ft, 

- a víz-, szennyvízhálózat megépítésének a tervezésére 2 millió Ft. 
Tervezve van a járdaépítés a Pást út, Táncsics út, Ifjúság út, valamint a 

Jókai út végére. 

A testület döntött: 
- Az els61akáshozjutók vissza nem térítendő támogatásában, 7 házaspár 

kapott 90-90 ezer Ft-ot, 

- A megemelkedett kamatozású hitelek támogatásában 18 fő kapott évi 
1&-18 ezer Ft támogatást, 1 f6 évi 6 ezer Ft-ot, 1 f6 kéreimét pedig 
elutasította a testület. 

Elbírálta a testület a rendkívüli szociális segélyre benyújtott kéreIme
ket. 93 kérelem közül 82 fő részére 2-2 ezer Ft egyszeri segélyt 
állapított meg, 11 kérelmet pedig elutasított. (A segélyben részesültek 
névsorát a hivatal hirdetőtábláján meg lehet tekinteni.) 

- Döntött a testület a községünkben élő 70 éven felüliek egyszeri 1000-
1000 Ft összegű támogatásában (214 f6), az összegek kifizetése meg
történt. 

- Az 1991. évi szemétszállítási díj kifizetését a 70 éven felüliek részére 
utólagosan átvállalta az önkormányzat. Akik a szemétszállítási díjat 
már befizették, azok részére a Polgármesteri Hivatal visszautalja a 
befizetett összeget. A kedvezmény érint 146 főt, 68 ezer Ft erejéig. 

- Rendkívüli nevelési segélyben részesítette az általános iskolás és az 
óvodás gyermekek szüleit, gyermekenként 1000--1000 Ft összeg ere
jéig. A szülők részére a segély kifizetése megtörtént. 

"A község háza" 

Polgánnesteri hivatamnk 

Swj/ai Sándor 
polgármester 



A falun élő ember nlindig nagy várako
zással tekint a tavasz elé. Az 1848-as tavasz 
meghozta a jobbágyfelsza badítást. Az 
1945-ös fóldosztással megdöntöttük az ide
jétmúlt nagyúri földbirtokos rendszert. Rát 
az idei tavasz milyen lesz? - teszik fel a 
kérdést nagyon sokan. Biztosít ja-e az idei 
kívánatos jó tennést és hogyan segíti elő a 
jövő évi tavaszt? Olvasom egy tudósítás
ban, hogy történelmünk legnagyobb fóld
rendezése előtt állunk. 

A jobbágyfelszabadítás után, a század
forduló idején, "kitántorgott Amerikába 
oIillió emberünk". Az első világháború utá
ni Nagyatádi-féle földreform idején kevés 
és gyenge földet osztottak szét, pl. Bogá
cson a Proletár-dűlőt. A háromolillió nincs
telen országa leltünk. Az 1945 utáni három
négy esztendőben a régebbi birtokos gaz
dák, a kistermelők és az újgazdák a külföld 
szerint csodá t műveltek. Pedig súlyos hábo
rús károkat szenvedett a magyar mezőgaz
daság és a falu is. Az 1960-as években a 
"tenneJószövetkezeti községekben" az volt 
a kérdés, hogyan szokik össze a termelési, 
szervezési tapasztalatokkal rendelkező ré
gebbi gazda, az újgazda és a növekvő szá
mú alkalmazotti gárda. Izgalmas kérdés 
volt a fiatalok közérzete is. Az agrársza
kemberek és a tanultabb parasztok szerepe 
növekedett. 

A hatvanas, hetvenes években, s mégin
kább a nyolcvanas években a szomszédos 
országokétól eltérő sajátos szövetkezeti 

A mezőgazdasági szövetkezetek életé
ben az 1992-es év sorsforduló lesz, aoli alól 
a bogácsi "Rórvölgye" Mgtsz sem kivétel. 
Az új törvényeknek megfelelően rendezni 
kell a kárpótlási igényeket és 1992. decem
ber 31-ig át kell alakulnia a szövetkezetnek. 
E fontos törvények gyakorlati végrehajtása 
mellett, anyagi lehetőségek beszűkülése 
oliatt sok gazdasági problémával küzdve 
dolgozunk. 

Szövetkezetünk az átmeneti törvény ér
telmében az önkonnányzatoknál kezdemé
nyezte az érdekegyeztető fórumok mega la
kitását. A különböző földalapok - rész
arány tulajdon, tagi földalap, állami tulajdo
nú föld, kárpótlásra javasolt terület -
kijelölésének tervezetét elkészítette és a fó
rumnak átadta. Afórumok a javaslatot meg
tárgyalták és kisebb módosításokkal elfo
gadták. 

A vagyonnevesítés az, amely ma foglal
koztatja a községek lakosságát. Vagyonne
vesítésre jogosultak az aktív és nyugdíjas 

FALUSI GONDOK 
gazdálkodás alakult ki. A szakszövetkeze
tek jelentették a másságot. Majd a nagyüze
oli közös és a háztáji együttműködése a 
termelésben és az értékesítésben. A vállal
kozó szellem mindinkább erosödött. Gya
rapodott a Ronda-traktorok, a fóliás kertek 
száma. A magyar mezőgazdaságban egyes 
ágazatok viJágszínvonalon termeltek. A fa
gyasztóládák terjedésével egy évben több
ször volt sok udvaron disznóvágás. A falu 
képe is megváltozott. Először a riasztó sá
tortetős házak, majd az olykor pazarló mó
don épült, és fenntartásában is túlságosan 
költséges "magas" házak épültek. Ma már 
szolidabb, lakályosabb házak épülnek, ahol 
a komfort is teljesebb, és igénybevett. A 
régi istállókat garázzsá alakitották át. A vil
lany sokfajta komfortot biztosít. Egyre ál
talánosabb a portalanított járdák és utak 
készítése, valamint az egészséges ivóvíz 
bevezetése. 

A paraszti nyugdíj alacsony. Sokan, fő
leg a fiatalok, városba költöztek. Egyes kis
községek elnéptelenedtek. 

Az elmúlt 47 év alatt a falun élő ember 
helyzete, státusa megváltozott. Tóbbszöris. 
Volt, aki ipari munkássá vált, majd közülük 
nem kevesen visszajöttek a tsz melléküzem
ágába. Az asszonyok a gyalogmunkából, a 
kertészetból sok helyen a varrodába kerül
tek. 

Arendszerváltás óta sok oIinden megvál
tozott, változóban van. A bizonytalanság 
egyre nagyobb. 

Az iparból hazajönnek a munkanélküli
ek. Aszövetkezetekben is növekedik a szá
muk. A varrodákban is még kevesebb 
asszonyt foglalkoztatnak. A kistermelők -
akármire szakosodtak is - egyre nagyobb 
bizonytalanságban élnek. A földmérők 
ugyan járják a határt, de a tulajdon dolgá
ban oIindenki bizonytalan. Nagy kérdés, 
mennyien lesznek olyan emberek, akik a 
földet igazán szeretik. Ahelyi és a táji adott
ságokat oliképpen fogják kihasználni? Fel
tör-e a sok jó gondolatot magába záró szel
leoli búvópatak? Amegújulni tudó gazdák, 
a korszerúen temlelő művelt parasztpolgá
rok? A folyamatosságot biztosítani kell a 
termelésben, hogy az ellátás és az export ne 
szenvedjen kárt. 

1848 történelnli lépést tett, a 45-ös föld
reform már megkésett, de jelen volt a kor
szerú elképzelés, a dán példa követése. 
Csakhogy Kelet-Közép-Európában nem 
termelési és értékesítési szövetkezetek ala
kultak, hanem erőszakkal,. törvénytelen
séggel, embertelen módon, paraszti meg
alázással termelőszövetkezetek. Afalu ezi
dőben is tette a dolgát - ahogy lehetett. 
Most ismét lépni kell, emberi mértékkel, 
akár magángazdaként, akár az új szövetke
zetben. Csak a milliárdos értékeket ne pa
zaroljuk el. Község}inkben ezért kértük a 
szövetkezetek képVIselőit, hogy lapunkban 
a legfontosabbról tájékoztassák a lakossá
got. 

Hegyi Imre 

" " ", 

VALTOZAS ELOTT. .. 
tagok a tagsági viszonyuk alapján, a volt 
tagok és azok örökösei pedig 1992. március 
20-ig adhatták be igényüket (akiknek 5 
éves tagsági viszonyuk volt). Vagyonneve
sítésre a törvény hatálya és a közgyúlés 
döntése alapján április 30-ig kerúl sor. 

A vagyonnevesítés után a szövetkezeti 
vagyon részjegy és üzletrésztőke formájá
ban a tagok tulajdonába kerúl, melynek bir
tokában a tulajdonosok dönthetnek a va
gyon működtetéséről és arról, hogy földjü
ket egyénileg vagy csoportosan, illetve át
alakult szövetkezeti formában/formákban 
működtetik. 

Az átalakulás a háztáji fogalmát meg
szünteti. 1992. évben még a kialakitott for
ma szerint biztosítja a szövetkezet a háztáji 
területeket. Ajövőt iIIetócn a tagság dönté
sétől függően egy közös művelésű, kisegítő 
gazdaság igénye körvonalazödik. 

Ilyen változások és bizonytalansági té
nyezők közepette a szövetkezet tagsága 
teszi a dolgát, küzd termékei eladhatósá
gáért, amit a termelőktől áron alul és 
megkésett fizetéssel vesznek át. 1992. de
cember 31-ig a szakcsoportoknak is át 
kell alakulniuk, vagy más formát kell vá
lasztaniuk. 

Vételi jog illeti meg - helyileg kialakult 
áron -a szakcsoport tagját, a legalább 5 éve 
használatában lévő földre. A szövetkezet 
vezetősége keresi a megoldást az 5 évnél 
rövidebb ideje használatban lévő szakcso
porti fóldek értékesítésére is. 

Az előttünk álló hónapokban elengedhe
tetlen a párbeszéd és egy nagyfokü toleran
cia, hogy a változásokból adódó feszültsé
geket csökkenthessük. 

PappErnó 
lsz -elnök 
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SZOVETKEZETIHETEK 
Igen, talán ez a cím érzékelteti legjobban 

azt a felfokozott érdeklődést, várakozást, 
amelyet valamennyi szövetkezeti keretek
ben élő és dolgozó emberből vá Itott ki az új 
szövetkezeti törvény. 

Ezt igazolják a Mezőkövesd és Vidéke 
ÁFÉSZ működési területén február első 
napjaitól lezajlott szövetkezeti rendezvé
nyek is, amelyek iránt a tagság részéről 
soha nem tapasztalt érdeklődés volt jellem
ző. 

Így volt ez a bogácsi tagszövetkezetnél 
is az 1992. február 19-20-án megtartott két 
részközgyúlésen, amelyeken a szövetkezeti 
tagság közel 90%-a jelent meg. 

A gazda gondosságával és felelős
ségével érdeklődtek az ÁFÉSZ 1991. évi 
eredményei iránt, s arról, hogyan tovább. 
A bogácsi szövetkezeti tago knak is az a 
véleménye, hogy a jelenlegi forma már 
bizonyított, élet- és mtíködőképes. Alj\al
mas arra, sőt garanciát jelent, hogy w1.öz
ség áruellátásának döntő többségét a jö
�őb.en is  eredményesen végezze az 
AFESZ. 

Nagy figyelemmel kísérték a szövetke
zet vagyonnevesítési javaslatát is. A tagság 
egyetértett azzal, hogy az alaprészjegy 
összege mellett a tagsági és a - dolgozók 
esetében - szövetkezeti munkaviszonyban 
eltöltött idő legyen a felosztás alapja. A 
törvény szerint az összvagyon 70%-át, azaz 
365 millió forintot nevesít a szövetkezet 
közel 16 ezer tag részére. Ebből az összeg
ből a bogácsi tagszövetkezet tagsága - 621 
fő - 7,565 millió Ft-tal részesül, mely egy 
tagra kiszámítva átlagosan 12 ezer forintot 
jelent. Az üzletrészt értékpapír formájában 
kapja meg mindenki, amely után évente a 
nyereség függvényében osztalékot fizet a 
szövetkezet. 

A tagsági kötődés fokozásának szép pél
dája volt, hogy a részközgytíléseken meg
jelent szövetkezeti tagok 250 Ft-os vásárlá
si utalványt kaptak, amit szívesen fogadott 
minden tagunk. A részközgyűléseken a bo
gácsi szövetkezeti tagok is megválasztották 
5 évre a helyi intézőbizottságot és a körzeti 
küldötteket, akik már képviselték is a tago
kat a március 21-én megtartott küldöttgyú-

A Bogács és Vidéke Takarékszövetkezet 
a lakosság szolgálatában 

A működési terület felnőtt lakosságának közel 80%-a a tagja, a 30 éve alakult 
Bogács és Vidéke Takarékszövetkezetnek. 

Tevékenységi köre: 

Betétgyűjtés 

Kölcsönkihelyezés 

Egyéb pénzügyi szolgáltatás 

- biztosítás 

- fizetővendég-szolgálat 

- valutabeváltás 

- szerencsejáték ért 

1992. évi elképzelések 

1991. évi állomány 

235 millió Ft 

146 millió Ft 

6 millió Ft 

2,5 millió Ft 

2,3 millió Ft 

1,0 millió Ft 

Növekedés %-a 

131,8 
139,7 

114,9 
84,7 

457,4 
110,0 

A tagság és a szövetkezet vagyoni kapcsolatának növelése, valamint a banktör-

vény előírásainak biztosítása céljából: 

- az alaprészjegy összegének emelése, 

- célrészjegy kibocsátása. 
Agyorsabb és biztonságosabb ügyintézés céljából a számítógépes adatfeldolgo

zás továbbfejlesztése. 

Bogács községben új irodaház építése. 

lésen. Itt keru It sor arra az emlékezetes 
eseményre, melynek során több - főleg idős 
- szövetkezeti tag, több éves munkája alap
ján kitüntetést vett át a szövetkezet elnöké
től. 

A bogácsi intézőbizottság javaslata és az 
igazgatóság döntése alapján községünkből 
Kiss Józsefné IB-tag Szövetkezeti Díj ki
tüntetésben, míg Hegyi Albin volt IB-elnök 
Kiváló Szövetkezeti Tag elismerésben ré
szesült. 

Ezúttal is gratulálunk a kitüntetetteknek, 
és kéJjük, hogy a jövőben is tevékenyen 
járuljanak hozzá községünkben közös szö
vetkezeti céljaink megvalósításához. 
Ugyanezt kéJjük tagságunktól is, a szövet
kezet üzleteiben történő vásárlása ik során 
javaslataikkal segítsék a bolti dolgozók 
munkáját. 

A küldöttgyűlés elfogadta a vásárlási 
visszatérítés kornzerúsítésére vonatkozó ja
vaslatot, melynek bevezetésére ez év júliu
sától kerül sor. Úgy vélem, valamennyi szö
vetkezeti tagjól jár, hiszen mindenki a tény
leges élelmiszer, napi cikk vásárlása után 
kap majd visszatérítést, ez összegszeTÚsé
gében is több lesz az eddigitől, de erről az 
ÁFÉSZ részletes információban tájékoz
tatja majd tagságát. 

Dorogi Mihályné 
IB-elnök 

Pályázati felhívás 
Bogács Község Önkormányzat Polgár

mesteri Hivatala, versenytárgyalás útján 
bérbe adja üzemeltetésre - vállalkozó ré
szére - a Strandfürdő melletti személygép
kocsi- és autóbuszparkolót, valamint az 
iker teniszpályát. 

Pályázati feltételek: 
bogácsi lakosok pályázhatnak, 
a parkoló bérleti díja 1992. május l-től 
1992. szeptember 30-ig 290 OOO Ft 
ÁFÁ-val, 
a teniszpálya bérleti díja 1992. május 
l-től 1992. szeptember 30-ig 25 OOO Ft 
ÁFÁ-val. 

Versenytárgyalás ideje: 
1992. április 27. (hétfő) 15 óra, 
Versenytárgyalás helye: 
polgármesteri hivatal tanácskozó terme. 

Verseny tárgyalásra várunk minden ér
deklődőt. 

A versenytárgyalás megkezdése előtt -
parkolóra történő pályázás esetén 10 OOO 
Ft-ot, teniszpályára történő pályázás esetén 
1000 Ft-ot letétbe kell helyezni. 

Bővebb felvilágosítást Szajlai Sándor 
polgármester ad - munkanapokon - a pol
gármesteri hivatalban. 



A közrend megszilárdítása érdekében 
A bogácsi rendőrök négy községben, 

székhelyükön Bogácson, valamint a kör
zethez tartozó 3 önkormányzat területén 
látják el feladatukat. 

Az összlakosság száma kb. 6000 fő. A 
lakosság nagyobb százaléka mezőgazda
ságban dolgozik, illetve a közeli bükkábrá
nyi külfejtéses bányaüzemnél. Tóbb mint 
ezer munkanélkülit tartanak számon, és 
már több, főleg cigány személy segélyre 
kényszerül. 

így már jelentkezett nálunk is a megél
hetési bíínözés, mivel a családfő lopni 
kényszerült, hogy a családját eltartsa. 

Bogács Európa-szerte ismert gyógyhatá
sú vizéről, a fürdő körül az elmúlt két évti
zedben vállalati és egyéni üdülők százai 
épültek fel. Tóbb külföldi keresi fel a köz
séget pihenés céljából, így Bogács lakossá
ga megduplázódik, és sajnálatos módon 
ezen személyek sérelmére is követnek el 
bííncselekményeket, pl. kerékpárlopás. 
Nyári időszakban megemelkedik a vagyoni 
bűncselekmények száma is a lakosság sé
relmére. 

ŐSszel a kiürült üdülők tulajdonosainak 
sérelmére betöréses lopást követtek el 
1991. december hó elején, majd 1992.janu
ár hóban. 1990-91. évhez viszonyítva 
csökkent a bűncselekmények száma és nőtt 
a felderítési és nyomozati eredményesség. 

Súlyosabb bűncselekmények - ember
ölés, rablás, garázdaság, súlyos testi sértés 
- a területünkön az utóbbi egy évben nem 
volt. 

Létszámbóvítés után a községekben sű
rííbbé és gyakoribbá vált a rendőri jelenlét, 
melyhez a bogácsi polgármesteri hivatal 
által munkába állított két mezőőr is segítet
te munkánkat és szerepük van az elért ered
ményekben. Amezóórökoldalfegyverrel és 
egy járőr kutyával vannak ellátva, s nem 
régen kaptak URH-rádiót. 

Szolgálati átszervezéssel - közösen a 
mezóőrökkel - a téli éjszakákon átfogó el
lenórzéseket foganatosítottunk az üdüló 
körzetekben és a kieső hétvégi telkeken, 
ami eredménnyel járt, mivel kevesebb be
törés történt. 

A munkánk eredményességét képezi, 
hogy először az országban a bogácsi pol
gármesteri hivatal vásárolt részünkre Lada 
Combi személygépkocsit, mely URH-rá
dióval van felszerelve, így a mezóórökkel 
is tartjuk a kapcsolatot, de külön tartják a 
kapcsolatot a mezókövesdi rendórkapi
tánysággal is. 

Hétvégeken és nagyobb esemény bizto
sításakor közós szolgálatot látunk el. A he
lyi önkormányzat és társönkormányzatok 
segítőkészek, a polgármesterekkel és a kép
viselótestületek tagjaival kapcsolatunk jó, 
információinkat mindenkor kicseréljük és 
az égető feladatokat közósen meg�zélve 
igyekszünk maradéktalanul megval6sítani. 

Répási László 
rendőr ZJÍsz/ós 

Vállalkozói hírek 
Vállalkozó neve 
Kovács Gyuláné 
Jacsó Márta 

Burcsák László 
EVIKETKft. 

Vállalkozás helye 
I�úság út 12. 
Alkotmány út 34. 

Alkotmány út 95. 
Béke út l. 

Tevékenységi köre 
fértizakó-készftő 
dohány, virág, csoma�olt élelmiszer, 
pal ackozott ital árusítása 
közúti árufuvarozó 
önkormányzat tulajdonában levő 
vegyes bolt üzemeltetése 

A nagy csapat 

Kikségűnk Inbdanig6csnpata 1947-hen.Az öregek szerint ez volt eddig Bogács kgjohh Jocicsapata. 

Anyakönyvi hírek 
1992. I. negyedév 

Házawsot kötöu: Szitai R6ber"1 és Szitai Erzsébet 
Kis László és Juhász Erzsébet 

Születések: 
Sz:ülók neve gyermekük neve 

YígAndrás 
Farkas Márla Martin 

Pusomai Aladár 
Kolompár Ágnes Bálint 

Bauer Uszl6 
Kovács Katalin U.�6 

Pozsomai Attila 
Szitai Ara.nka Attila 

Szilai J6zsd 
Farkas Angéla Klaudia 

Mizser Lajos 
Kovács Erzsébet Barbara 

Horváth Csaba 
Pauomai runde Sándor 

vi szobi J 6zsef 
Ittes Ágnes Vivien 

Farkas József 
Pusomai Angéla Angéla 

Farkas András 
Poz.somai Gizella Gyula 

Papp István 
Manár Krisztina Rita 

Kovács István 
Rak6czki Rita Nikolett 

Szitai Jóu;ef 
Pusomai úika József 

Pusomai Lajos 
Éva Poz.somai Margjt 

T6<h Em6 
Pusomai Etelka Richárd 

Meghaltak: 
Farkas Imre (56 éves) 
Ádám-Molnár Gyuláné (Virág Mária 62 éves) 
Kerékgyártó Imre (56 éves) 
Koc:zka Lajosné (Szajlai Eszter 94 éva;) 
Molnár István (83 éves) 
Csorba Albin (45 éves) 
Csorba Albinné (72 éves) 

Össz.uillítolta:póczjk L-1Ii 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton mondok köszönetet Pintér Sándor 

Bogács, Alkotmány út 3. sz. alatti lakosnak, aki 
az elveszett autóstáskám megtalálásár61 értesí
tett és a benne levő iratokat, igazolványokat 
pénzzel együtt hiánytalanul visszaszolgáltatta. 

.'. 
-.,.-

Kormos Gy';; 
üdűl1ftulnjdonos 

A jövóben megjelenő lapszámainkban hirde
téseket veszünk fel. Kérjük. hogy a hirdető vagy 
reklámszöveget hozzák be a }X>lgármesteri hiva
talba. 

Bogácsi Tavasz 
Bogács Község Önkormányzatának 

lapja 
Szerkeszti: 

a Szerkesztőbizottság 
Fotó:Fojtán László 

Felelős kiadó: 
Szajlai Sándor polgármester 

Készü.lt 1000 példányban. 
Szedés:GARAMOND 

Kiadványszerkesztő Stúdió 
Eger, Tízes honvéd u. 15. 

Telefon: 36/12-631 
Nyomás: Nyomdász BT 

Eger, Petőfi Sándor u. 19. 
Telefon: 36/13-859 


