Hegyi Imrét, falunk szüiöttét Pro Comitatu díjjal tüntette ki
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés. A díjat Szabó György,
a megyei közgyűlés elnöke adta át Miskolcon, a megyeházán,
nemzeti ünnepünk október 23-a alkalmából.

(Írásunk a 2. oldalon')

Nagy volt az aszály
Az őszi mezőgazdasági munkákról szóló
tájékoztatóját a címben szereplő mondattal
kezdte Molnár István. A betakarítási adatok
erról tanúskodnak, mert: búzából 22 mázsa,
árpából 19 mázsa, napraforgóból 12 mázsa
termett hektáronként. A kukorica szépen in
dult, de a tartós szárazság miatt a termés em
lítésre scm méltó. A szólónél mintegy 25 szá 
zalékos volt a kiesés. A termés ig en széles
sk:ílán mozgotl, hektáronként, dúlónként
nagy volt az eltérés. A minőség j6. Hagyomá

Pro Comitatu díj Hegyi Imrének
Hazaszereleiből, Izősiességből, tiszla

ságáért Bogács szrl/öltének, Hegyi Imrének

ságb61 mil/atoll példát a magyar nép sza

a Pro Comilalll díjat adományozta a Bor

badság- és fiiggetlenség-vágyának az egész

sod-Abmíj-Zemplén Megyei Közgyrílés.

világ és az 1I/6kor csodálatát, tiszteletét ki

Hegyi Imre a történelmi Borsod-Gömör

vív6 forradalma és szabadságharca 1956-

Kis/101ll vármegye Nemzeti BizolIságának

ban. És példát mutatott a megtorlás évei

titkára és alelnöke, a Nemzeti Parasztpárt

ben becstelenségből is. Ma már azonban el

titkára, a vármegyei törvényhat6ság, majd

kell feledni bizonyos sérelmeket. Elmlílt az

a megyei lanács tagja és országgyrílési kép

ökölbe szorított kezek ideje..

viselő,

II

Hazafias Népfront megyei alelnö

nyosan a Hungarovinnél értékesítettek mint

Egyebek között a fentieket mondta iinne

ke és titkára volt nyugdíjba vonlIlásáig.

egy 10 ezer hektoliter úgynevezett seprős

pi beszédében Seffer Ferenc önkormányzati

Minden lehetséges f6rumon sz6t emelt a

bort.

képviselő Borsod-Abmíj-Zemplén megye

települések és kistérségek fejlődéséért, a

okt6ber 22-én megtartott iill/lepi közgyrílé

vidék polgárosodásáért, az arányos telepii

sén. Az 1956. évi forradalom és szabad

lésfejlesztésért. Jelentős szerepet vállalt

ságharc évfordul6ja, valamint a Magyar

1945-tól a mlÍkedvelő 1t1l7vészeti munka mi

Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja

nőségi fejlesztésében, az Olvasó Népért

alkalmáb61 rendezett iinnepségen Szab6

mozgalom kibontakoztatásában. A /lOnis

György, a megyei közgyrílés elnöke felol

mereti numka lelkes támogat6ja. Hősi em

A vetés az időjárás miau október 29-én
fejeződött be. A négy kÖ7.ség határában 900

hektár búzát vetettek. Kárpótlási jeggyel lici
táláson vás<'írolt földek tulajdonosainak szán
tást és vetésI végeztek. Akj igényel t e vetóma
got is vásárolhatott. Ők a négy község határá
ban 50 hektár búzát vetettek el. Ebból a bogá

vasta Göncz Á rpád köztársasági elnök táv

lékmlívek felállításáért lrarcolt. Emléktáb

november 20-ra szeretnék befejezni. Pa rlagot
nem akélrnak hagyni.

iratát, amelyben végtelen sajnálkozását fe

lák elhelyezését szervezte, könyvtárat ala

jezi ki, llOgy más irány" elfoglaltsága miatt

pított, sportpályát létesítell, /allat, publikál.

Eddig" négy község határiibnn három lici

nem tud részt venni az iinnepségen,

Szívügye a népfőiskolai és népi kollégiumi

amelyre meglrfvták. TisztelelIel és barát

mozgalom. Propagál6ja a kistermelésnek,

sággal köszöntötte a közgYlÍlés résztvevő

háztáji gazdálkodásnak, a családi vállalko

it, megyénk lakosait, azzal, hogy ápolják

zásoknak. Honismereti tevékenységében ki

a forradalom és szabadságlrarc hagyo

emelkedő a Maty6föld értékeinek felkutatá

mányait.

sa és közkinccsé tétele, a Maty6föld dmlÍ

csi határban :20 hektá rt . A mélyszánlást

t�lás volt. Az össz es licitálandó terület 776

h ektár. Október 14-ig 362 hektó rt, a terület 46
százalékOt vás;írolták meg, amelyból szántó

278 h e któ r, a többi gyep, erd ó és szóló. E
területból a bogácsinké 289 hektár, belóle 127

hekt,ír " szántó. 80 hektárt a tulajdonosok

A közgyrílés tagjai mellell megyénk or

periodika szerke!iztése. A Tokaji Ír6tábor

szággylílési képviselői, a parlamentipártok

egyik alapít6ja. Jelentős szerepet töltölI be

prominens személy;ségei, társadalmi intéz

a megye irodalmi foly6iratainak létre/lOzá

mények, szervezetek, egyházak, képviselők

sában, szerkesztésében, a megye íróinak és

A Bogácsi Télbell a magiillgazdákkal foly

kaptak meghívást az iillflepi közgYlílésre,

költóinek a megismertetésében. A 75 éves

tatoll beszélgetésről sziimol/lnk majd be oll'o

amelyen Szab6 György a megye kitiintető

Hegyi Imre nyugdíjasként is aktív, a Társa

sóinknnk.

díjait adta át.

dalmi Egyesülések Borsod-Abmíj-Zemplén

haszonbérbe adtfik a szövetkezetnek, arany
korona érték szerint. A lllgok is ezen elv sze

rint kapják a földjük után jó ró összeget.

Árpád GéUl

A kisközségek életben maradásáért, és

Megyei Szövetségének mlmkájában vesz

gyarapod(ísáért, az emberléptéklÍ telepii

részt. Történelmi sorsfordulókat megélt ta

lésfejlesztésért, megyénk mlÍvelődési moz

pasztalatai, mélységes embersége és tenni

galmainak és tlÍrsadalmi szerveződéseinek

akarása példaad6 1ellet az ifjabb nemzedék

segítéséért, fél évszázados közéleti munkás-

számára is.

Idős emberek találkozója

Kiforrt (lZ idei bor

Kettószázhuszonnyolc 70 éven felüli

ról. Szólt a kárpótlásról, a földlicitólásról

polg:írtársunkat hívta meg Szajlai Sándor

is. Ez az idős nemzedék sok mindent

polgármester beszélgetésre. Aszokásos téli

megélt. Sokat dolgozva magának épített

összejövetel az infJuenzajárvány miatt el

házat, még szebbet gyermekeinek, segí

maradt. A mostani nyári ta láJkozón pénzt

tett az unokákna k, még komfortosabbra is

ugyan nem osztottak, mint máskor, de a

futja erejükból. Bánatuk, hogy sok gye

szerény jóízű vacsonít jó hangul"tban fo

rek és unoka már munkanélküli. A csalá

gyasztották el a megjelentek. Mintegy 30

dok összefogása átsegít het a bajokon. A

beteges idós embemek házhoz vitték a va

Hagyományórzós Kör bemut"tta a "Bo

csorát. Az összejövetel, a találkozás terem

gácsi fonó"-t. A fiatalkori emlékek nyo

tett jókedvet. Jó néven vették a polgármes

má n legelószőr a 80 éves asszonyok per

ter tájékozt,ltóját

dültek táncra. Napokig emlegették az ösz

it

nehéz időben is felmu

tatható eredményekről és II gáz, a vezetékes
ivóvíz és szennyvíz bevezetésének tervé-

szejöveteIt.

Hegyi l.
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UJ TORVENY
Tantestiiletünk lépést tartvii il változéÍssal
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UJ ERTEKEK?

-

. A szüló természetesen szeretné minél to

3./ Erkölcsösségre - erkölcsi nevelésre

igyekszik nyomon követni flZ új oktatási

vttbb maga közelében tudni

gyennekét,

aIUlak tudatábilll, hogy az erkölcs mindig

törvény vilájál. látjuk, érzékeljük íl tör

megkímélve a kora i p.íI yaválasztás győtrcl

viszonyt fejez ki, kifejezi az egyén és a

vény körüli huza-vonát, de lapasztaljuk,

meitől, dc gyennekc sikeres lovábbtanulcí

hogy az idő múlásával egyre löbb olyan
"
"
..rügy is fakild ti "törvény fáján , amiből

sa esélyének ludaiában.

társadalom viszonyát. Ezek a nonnák vál
"
janak "benső késl-séggé .

lehel az érési folyamat végén "élvezhelő

anyagi, erkölcsi felelősségének tudatában

re. Ez kifejeződik a különböző világnéze

gyümölcs".

becsülelIel leljesílelle, illelve ludla leljesí

tek megje/enítésében, ami a gyerekeknél

A legutóbbi nevelési értekezJctünkön

teni kötelezettségeit. Azonb(l!l il törvény

még inkább csak viilígkép. (Viiakészség

"együtt érlelhettük" az oktattÍs, a nevelés

várható érvénybelépése újabb terhet ró az

fejlesztése - az érvek és ne a hangerő, a
lekintély győzzön.)

ti

Az iskohít felUltartó önkormányzatunk

"szellemi gyümölcsét" dr. Nagy Andor ta

önkormá nyza tra. Reménycink szerÍIll

nár úrml az egri tanárképző főiskola tan

löbblel anyagi leherból a központi köllség

székvezető főiskolai tanárával, községünk

velés is nagyobb részt lud vállahu.

.a

4./ ToleranciáT(!

- "IllHsság" eJislllerésé

kL iskola és környezeIének kapcsolatá
ban jelenlős szerepe lesz

az

Iskolaszéknek.

régi bar;'lj;'val. (Csak z;,rójclben emlíicm

kL iskola a tanulókkal, a nevelőkkel, -

Jelentősége kidomborodhal az intézmény

meg és emlékezIelek a '80-as évek közepé

helyzelÜknél fogva -a figyelem közponljá

pénzügyi, gazdtlsági Illcnedzselésének ko

re - végére - az Iskola Tv .íltal, Bogács

ban állnak (eselenként kiszolgállatva).

ordinálásában. Az iskohlvezetéssel karölt

rói, az iskoláról forgaiolI Iv-filmekre -

ve lehet olyan segítőtársakat (szponzoro

amelyek f'orgatókönyvét írta. De szellemi

A nevelőtestület nyitott minden új fel

atyja és szervezője volt azoknak él bogcícsi

ild(j( befogadására. A várható új törvényt, a

programjHnak, nevelési rendszerének isme

szüret eknek is, ahol

viliig minden tájá

változások(lt sem sorscsapHsként éli meg. A

retében szívesen áldoznak annak megvaló

ról gyűltek össze a "szüretelő Iskola Tv

jövőben (j minőségében és mennyiségében

sílásáért.

sek", hogy

is Jluís fehtdatok megoldcísa kívHnja, a "sze
"
replők harmoni kusabb együttműködését.

hátrányos, sokszor rendezel/cn köriilmé

gács hírél, vcndégszeretetél. A zárójelet

Az együttműködés a eélok meghatározásán

nye. Programjainkat nevelési feladatainkat

még ne z,írjuk be, hiszen amikor fl fcnt

kereszIül indulhal el. A szülők, az Önkor

ezen sajátosság figyelembevélelével ké

említett escményekre gondolunk, azaz is

má nyz"l felelőssége

szítjük, ami sokszor

kolánkról, az oktatásról,

közell1llJlt ese

ben, és nem utolsósorbfIlI a feltételek bizto

tőzését" jelentik szánlUnkra. Szeretnénk azt

Illényeiről vállunk szót, flgyUllk vetítő

sításában módosult. Tudomásul kell ven

is elkcrülni, bogy a vá rhatóa II tízosztályos

vászná n Illeg kell jelenjen

mindig vi

nünk, ha azl akarjuk, hogy a bogácsi gyere

HItaláIlos iskola utolsó két osztálya ne kon

dá lll, önzetlen, segítőkész, ötletgetzdag

kek közelünkben készüljenek fel az éleire,

zervfilja tovább a h<tlnínyokal. Felelős

Vargil Sándor íllakja - akinek ellllékét so

a pályaválaszlásra - Ianuljanak löbb nyel

ségiink közös " jövő nemzedékek gondol

kan liszteljük.)

vet, ismerkedjenek Illeg a sZHmítógép

kodásmódjának alakításában is. A gyerek

Teluít Illég semmi scm dőlt el. A megle

használat és -működés a Ifi pjaivaI (és még

érdeklődésél jó ha ébren lartjuk az értékek

betősen eltérő, egymtÍsl1(jk ellenszegülő vé

löbb példa sorolhaló) - annak ára lesz. Bő

leményekből csak következtelni lehet bizo

víteni kell a foglalkoztiltótennek számát és

tisztelete iránt. Különösen nagy jelentősége
"
van a község közös értékeinek megtartá
"
soban, megvédésében (pl. hogy a kicsinyes,

(I

<I

szakmai tapasztalaUtik gya

rapítása mellett vigyék el a viliigba Bo

ti

ti

a

célok megjelölésé

kal) feikulaini, akik

az

iskola pedagógiai

HelyzelÜnket bonyolítja a cigánylanulók

<I

feladatok, ..megket

kialakí

felszereltségét. És (lzt hiszem nem elhanya

landó iskolaszerkezel első lépcsője az alap

golható tényező a sorban az önálló, kreatív,

amatőr, kalmár szellemnek ne essenek ál

vetően kiegyenlítő jellegű "elemi" okt(lt.ís,

kezdeményező pedagógus szerepc sem. A

dozatul értékeink, mint <I Hintóvölgy -amit

a IIIinek kerete (I tízosztáI yos áIta!.ínos isko

viírhaló jól megfogaimazol! célokat az is

lehet, nuír et követkcző generáció csak "au

la.

ez merőben új fel'HJílt, új kihívás

kolfiban, - Jllint értéklercmtő műhelyben

tósmozi" néven fog ismerni).

különösen az olyan vidéki iskolilk számára

Illj igyekszünk szellemi, pedetgógifli érték

mini a bogácsi. Miért? Mert a törvényteTYe

ké alakílani.

nyos irányokm. Az látszik, bogy

8;

él

bogy az iskola - mint nyitott intézmény -

zet (IZ egymásra és egymásba épülő általá

A helyi nevelési rendszerünkben megkü

nos és középiskolai intézményszerkezete

lönbözIctelI figyelmet fordítunk mint érté

llleglcrcmti a s(ljátos "iskol€tpiflcosítást",

kekre:

1./

Befejezésül szerel ném hangsúlyozni,
nem határozódik el.a község eredményei
lől, de gondjailól scm.
Ami a községnek öröm, az jó iskolának,

A IesIi, lelki egészség gyarapílására.

de lűrjük a gondok begyűrűzését is. Szeren

püléseken, ahol közel egynliís mclletl mű

A sokféle, nem kívánfttos hatások kivédésé

csére gyerekeink legtöbbször vidHmak, de

ködnek állal,ínos és középfokú oklal;,si in

re, tfivoltartására (stressz, félve írom le:

rűsek. Dc azt is érzékeljük, hogy a szülők

tézmények.

drog si b.).

önzetlenül, sokszor erejüket meghaladva

ami kiv:íló(ln működhet (lzon nagyobb tele

2./

A műveltségi szinl fejleszlésére. A

gondoskodnak gyerekcikről. Ők pedig lud

ségiink is -, ahol csak egy iskola működése

pernulnens műveltség megalapozására -

ják, aki nem szorította keményen össze a

várható él jövőben is - saját magának kell
"
megteremtenie saj.ít
konkurcnciáját ,
"
hogy a bogácsi gyerekek fejlődése, egyál

ennek lényege a személyekre, tanulókra ki

száját, nem vcrejtékezett, azzal általában

dolgOZOl! pedagógia. Reméljük, hogy az

könyörtelenül elbánik a dolgok szigorúsií

iskolai élet fószabályozója: a lanlervek (ke

ga, (IZ kÖImyűnek tallíllatik és fölmorzsoló

talán esélye él toviíbbtanulásra (Izonos le

rellanlervek) erre lehelőségel biztosíta nak.

dik.

gyen él több okt'llttsi intézménnyel rendel

Olyan fogalmak, kalegóriák keriilnek elő

kező lelepülések gyerekeinek esélyeivel.
"
Nem egyszerű feladat egyik szereplő SZtt
"
mára sem.

térbe, mint az igazság,

Dc

.1

kistelepüléseken, - mint (I mi köz

cl

szép felismerése,

a jóság gyakorlása, a hauszeretelre neve
lés, valamint a médiaismeretek.

Csodát nem v;,runk, dc úgy gondoljuk,
ahol létezik barátság, megértés, tudás, olt
lehet nyugaIOIll, eredmény.

Nyeste Is/váll

"

"

..

[(ET NAP A GYO[(EREKNEL

A (világ)tafálkozó keretében fe/a vallák Bogácson, az Újsoron

(J

község szü/öllének. Víg Rudolf népzeneklllatónak em/éktáb/ájál.

Fotó: Laczó József
Ez évben Szent Istv.ín királyunk ünne

pülést megelőzve az országban elsőként,

A Víg Rudolf-díjat hosszú, eredményes

pe alkalmából Bogács község önkor

má r I 946-ban emlékművct emelt az eleselt

kulturális tevékenységükért a Hórvölgye

mányzata - ha csak két llllpra is, de -

magyar hősöknek és áldoZiI toknak - majd

Tsz támogatásával létrejön páva kör alapító

hazahívt" az országba, világba kirajzolt

az egykori, ma is élő bajtársak elhelyezték

tagjai kapták meg.

bogíícsiakat. A hazahív6 ünnep immáron

(IZ

a bog,ícsi J . (világ)találkozója néven ke

lékmű talapzatánál.

emlékezés és

il

kegyelet virágait az em

A harmadik elismerés az Alkotói-díj
.
ugyancsak méltó kezekbe került. Ezzel Da

A község művelődési házában Colytató

ragó KárolYImk, a művelőúési ház igazga

dott ezután a prognIlll. A zsúColiísig Illeglelt

t6jának országhatárokon túl is ismert kultu

Úgy mondják a dél-borsodi üdülóralut

n<1gytercmben a Himnusz hangjai után

rális munkásságát, szcrvezőképességét ju

ismerők, <Ím a gyökerei ket tekintve nem

Szajla i Slíndor polgármester mondott ünne

ta Imaztá k.

oda kötődők - olykor ncm kis irigységgel

pi beszédet. Mindenekelőtt flugusztus 20-a

DélutiÍn falunéző, lHltiÍrjiínís, majd baráti

ezen a Bog.írson mindig történik valami.

jelentőségét, Szent István ünnepének má

beszélgetés, illetve il hilgyollliínyőrző

Így igaz, hisz ha csupiín az elmúlt két-há

hoz szóló üzenetét hangsíllyozta. "A feladíl t

együttes előadásáb'Ill '1 Bogficsi fonó meg

rom hónap történéseit idézzük is rcl, olyan

nem volt kicsi István idejéocl1.

lekintése szerepelt

cscményekről S7.iímo11m ttunk be, mint az L

resen megoldotta. A feladat nem kicsi ma

Másnap, szombaton délelőtt az Újsoron, "IZ

Bükkaljai BorCesztivál,

ka11 laraéllekesek,

sem. De képcsek Icszünk-e mi Istvánhoz

51. számú ház falán Hegyi [mIC emlékbeszé

a fúvószenészek, a képzőművészek tiíbora,

hasonló tetlekre? A válaszok, miként a tel

dévei, a p<Ívakör színes dalcsokrával - édcs

vagy a nemzetközi népzenei találkozó.

anyja, özvegye és gyermekei jelenlétében -

A mostani, és minden m{ts településnek

tek sem - mivel az időnk szűkre szabott "
nem késhetnek.

is ötletet, példM adó, kétnapos (vilííg)talál

Az ünnepi beszéd után adták;h az önkor

RudolCnak, a Bogácsról elszán11f1zott népze

kozó -amelyre sokfelől hazajöttek a hajda

mányzat á I til! egy é.vvel korábban alapítot1,

nckulalónak, Kodály ZoltfÍn tallítvánYfÍnak,

ni bog.ícsiak - tiuguszllls 20-án délelőtt a

most első it Ikalon1lnaI odflÍlél1 díja kat 'Izok

munk'ltársántik, it cigányCoiklór nemzetközi

műemlék Szent Mártoll templomban ünne

nak, akik Bogácsért hosszú időn át sokat

leg elismert klJtatójának emJéktáblájlÍl.

pi szentmisével kezdődött. Azt követően a

tettek, teJcpülésükért eredményesen mun

Délut;,n a bogácsi hőfiirdő színpadán

templom l1\elleui II. vihlgluíborús hősi cm

k;'lkodtak. A Bog(,csért elnevezésú életmú

színponlpás népitá nc-bemutiltó követke

lékműhöz,

térdeplő kőkatol1iíhoz vonul

díjat első alkalommal Csiki János kapta, a ki

zett, majd pincesori kirfÍndulás borozgalfis

tak a résztvevők, ahol előbb Hegyi Imre, a

hosszú éveken át volt a község tanácsell1ö

sal, tiÍrogató muzsikával, s végül a Hőfürdó

Bogácsi Kör nevében emlékezett meg a

ke. Az ő ideje alatt form;,lódott, alakult ki a

éttermében báll.i1 zfírult a kétnapos ese�

világh;,ború bogácsi áldo7.at"iról - kibang

község mai markáns arculata, s vált üdülő

ménysorozat.

súlyozva, hogy ez a Calu mindcn más tele-

filIuvá.

rül be a község, sőt egész Illegyénk törté
netébe.

ti

II

Ó azt sike

II

programban.

Celavatták a (világ)találkozó résztvevői Víg'

Hajdú Imre

1992/93. tanévben végzett 8. osztály névsora

Becsengettek
Az 1993-1991-es iskolai tanévben 213
tanuló iratkozott be iskolánkba. 14 (anuló·
csoportban (osztály) és kél napközis cso
portban laflulnok.
Az 1993. szeptember l-jén meg/arfoll
iskolai lanévnyitón Lukács Lajosné igoz
ga/ónő (/ következő kedvcs sZ{lwlkkal üd
vözölte az első oszrályosokal:
- Szerefclfel köszöntelek titeket, isko
lánk valamennyi lanára, dolgozója és la
mdója nevében. Örülünk érkezés/eknek!
Bizakodl'o néziink rátok, reméh'c, hogy
milldannyian méltó tagjai lesztek közössé·
giinknck. Az izgalmat, amil az ismeretlen
ség okoz, feloldja majd fl kíwÍncsiság, fl
vág)� a ludás iránt. EgyikÓlökben sc legyen
félelem! III csak kaptok! Tudást, barátsá
got, sok szép élményt. KilógU[ előttetek

fl

l'iMg, ha megtanultok írni, olFasm� szá
molm·.Akmjntok tudni minél többet és töb
bet, s egyre inkább ráébredtek a I'ilág szép
ségeire.
Ha ezt iigyesen, szorgalmasan teszitek,
semmi nehézséget nem fog okozni sztÍmo
fokra és öröm lesz a tanulás. Őrizzétek meg
játékos kedl'ereket. 111 is lesz lehetőség rá.
HáM/játok meg jó mllnkál'a� jó maga/m··

Az elmúlt

tanévben végzell bogácsi gye ekek. A fOlón még hetedik osztályosként
r

ttÍssal szüleitek eddigi gondoskodását,

Bajzáth Krisztián, Balogi László,Boldi

hogy büszkék lehessenek első osztályos

zsár Nikoletta,Csiki Bernadett,Csiki Lász

gyerinekeikre.

ló,Derda Zoltán,Győri Krisztián,Gyurcsik

A megjelent sziilőkhöz pedig így szóir.'
- Ha holnap reggel e/engedik, Fagy el

Péter,Hazafi AniHt,Hócza László,Koczka

Répási J;,nos, Tóth Csaba, Várnai Kriszti
án,Zilai Péter.
Avégzellek köziil továbbtanlll: 3 fő gim
náziumban,7 fő sZflkközépiskolitbfln Eger,

Péter,Kovács Krisztina 1., Kovács Kriszti

Mezőkövesd, Miskolc (zenei), !o

szívvel és örömmel tegyék. Tanító ném)"iik

na n., Maj llíí r István,Márton Zsolt, Molnár

munk;,s - főleg

gondosan késziil a gyerekek fogadására.

Judit, Molnár ZsuzsalUla, Németh Ákos,

napos tanfolya.nra iratkozik be, 3 fő a 8.

Minden készen állahhoz, hogy barátságos,

Péter Zoltán,Pipás Tímea,Szajlai Julianna,

osztályt már egy egri gimnáziumban végezte.

kísérik gyermeküket iskolánkba, nyugodt

otthonos teremben egy /Íj család, az osztály
közössége formálja gyermeküket tovább.
Legyiink ebben őszinte társak. A gyerekek
mos! már a mieink is, felelősek \lagyunk
ér/ük. Tudniuk kell, hogy szerelelte� féltő
gondoskodással neveljük, tanit juk őket.

fő szak
kereskedelmi,2 fő !o hó

"

OSZI HANGULAT...

r:.öbb gondot,

odafigyelést jelent majd
Onőknck is az iskolai élet. Gondjaikkal
forduljanak segítségért bánnelyikünkhöz.
Az 1993194·es iskolai tanév első oszlá
lyosainak névsora.
l.

(I

osztály. Vezetője: Jankóné Jónás

Zsuzsa (a"ár. Bodnár Bernadell, Budai
Enikő, Csendes Máté, Fiilöp Mónika, I-Iák
Gyula, Pócza Attila, Lénárt József, Lócú
Andrea, Janka Barna, Mikes Allilo, Nagy
Km·nél, Sári BrigilIa, Szajlai Csilla.
1. b osztá/y. Vezetője: Tóth Rózsa tanál:
FarkasAndrás, Farkas Gyula, Farkas Ka·
talin, Kállai Renáta, Pusomai Aladár, Pu
somaiAngéla, Pllso/11ai Éva, Pl/soma; Ibo
lya, Pl/SUli/a; Is(ván, PusoJna; Szilvia, Szi
lai László, Szitai Szilpia.
}ankónéJó"ás Zsuzsa tanár vezetésé\lel

.

•

szép l11lísorral köszöntöl1ék a tanévnyitón
megjelenteket. A mlísor szereplói: Makó

�
.
.

Zsanett 3/a osztály, Farkas Kitti 210, Tóth
Klaudia 2/a, Jankó Gergely 21a, Tóth Zsa·
net! 41a, Verltóczki Dóra 7/0 és Galambos
Gréta 8/a oszlály tanulói voltak.

�,, ,.,....'
""","",.
•. '!ti
/
'"",

... a

cserépi úti pincesor

Infrastruktúra, urbanizáció, magyarul:
városiasodás
lld3ndóm a jövő számára

hozom fel. Minden utca portalanított,

a házi központi fűtési rendszer átalakítá

történelmi tényként: 1993

egyik oldalon szilárd anyagú járda van, a

sára. A mai rendszerek biztonsági tarta

novemberében Bogács a ve-

főutcán mindkét oldalon. Vezetékes ivó

lékként való felhasználására. A művelő

zetékes ivóvíz és a gáz bevezetésének

víz hosszabb ideje néhány utcában.

dési ház és az áfész iparcikkboltja közö

Aránylag korszerű az egészségház, az

sen bemutatóval egybekötött t,íjékoztatót

óvoda és az iskola. 450 telefonnal pedig

szcrvczve a szerelvények ajánlásárél, ta

sok nagyközség által irigyelt helyzetben

karékos használatára.

M

lázában égett. A takarékszövetkezet új
épületében az intézés érdekében több S,,"
Z<ln ellátogattak. Viziteltek és ügyfélként
jelentek meg. A maiak s7�'Ímára pedig: a
XX. sz,'ÍZ<ld, vagy másképpen

il

második

évezred utolsó éveiben való helyi tenni
valóinkról írnék.
Karácsony közeledtével eszembe ju
tottak a polg;íri isko\;li történelemtamí
rom szavai, amit elZ ezredik év közeledté
vel az akkori közhangulatról mondott. Az
emberiség körében elterjedt, hogy 1000ben vége lesz a világnak. Voltak, akik
.,csak egy nap él világ" hangulat;íban ki
rúgtak a l"ímból, mások jámborul visel
kedve készültek a megérdemelt menny
beli életre. A monda szerini megjelelll az
Úr angyala és közölte: az Úr még \OOO
évet adott az emberiségnek. A 2000. év
közeledik. Az 1000 körül élt ember nem
sokat tudhatott a .világról. A ma embere a
szol"íj;íban ülve látja a megveszekedett
embcrlclcllségct, él háboníkat, fl parla
menti acsarkod;ísokat, a gyűlöletet, egy
más )etipnísát. Ma is IHlálkozunk embe
rekkel, akik a viágvégéról beszélnek. M,í
sok meg ;IZért dolgoznak, hogy ne legyen
háboru. Sok,lIl nzért, hogy a természetet,
a környezetet védve mentsék meg az em
beriséget. Vajon 2000-ben megjelenik-e
az Úr angyala és mit mond majd. Én úgy

vagyunk. Eleink jól telepítették a középü

A sZCIUlyvízesatorna ismereteim sze

leteket. Az utódok méltó módon folytat

rint nz utca közepén héJlnu méljd. Ez még

ták ezt. A fürdőtől az iskoláig 5-600 mé
teren belül létesült szinte minden középü
let. A művelődési háztól az iskoláig pedig
külöllöscn összpontosult, és r{íadásul a
főutca - Alkotmány utca - egyik oldalán
szinte szomszédokként. Egy település
életében ez rendkívül kedvező körül
mény. Sok település megirigyelhetné ezt
a

városias mag"-ot.
"
Az újabb létesítmények elhelyezése

körül olykor vita volt, mint például az
iskola esetében. A közvélemény-kutatás
sor.ín a község lakoss;igának többsége a
főutc;ín ajánlotta az új iskola építését. Így
ékeskedik a mai helyén. Sajnos, nem voll
körii Itekintő a tanács a P;Í11Iuíz építésénél,
mert a térből vettek el területet. A műve
lődési h,íz mellett jobb lett volna felépíte
ni. A Kenderföldet a Szilvással együtt és
a - hajdanvolt Kutyaszorító - ma Viola
utca kÖfllyékét egyidőben kellett volna
sz,1badkézből értékesíteni. A labdarúgó
p:ílyát, amely most kelet-nyugati irányú,
észak-déli irányban kellett volna átalakí

nagyobb körültekintést igényel. E mun"'l
befejezte után egy három centiméteres
bitumenréteggel borítják le a felbontott
ute;íkat. A járdnk építése, felújíl;ísa és
kiigazítása, minőségi javítása az önkor
mányz,1t és a lakosság közös feladata.
Ezután következő

szépítő" munkák már
"
kinek-kinek a ház előtt ad tennivalót. Jó
szívvel ajánlom polgártnrsaim figyelmé
be az e téren vnló összefogás hasznossá
gát a faluszépítés érdekében. Az egyéni
arculatú ház.-1k csinosítás;1 és a virágosítás
a tulajdonos ízlése szerint történhet. A
sokszínűség BemeSél k v.íltozatosság, ha
nem maga a szépség. Ez az önrendező
buzgalom a küzdve biz,1kodók munknja,
az idelátogatók elismerését v;ílthatja ki
olyképp, hogy szívesen jönnek vissza eb
be a szép "kis városkfiba".

A

'POlgármester úr a Bogácsi Tél
ben a már feldolgozott adatok
ismeretében ír majd tájékoz-

tatót a vezetékes ivóvíz és a gáz beveze
téséről. A Bogácsi Kör a Téli Népfőiskola

tani. Ilyenformán a Viola utca és az Ifjú

szervezésével lesz segítségére a község

s;íg utca, mint nyugati terelőút szolgálna

lakóinak újabb ismeretek megszerzésére.

a keskeny JÓ7.5ef

Az elmúlt két hét folyamán többször volt

üzent az emberiségnek. Madách Imre

Rákóczi utcában egy már majdnem ro

alkalmam tapasztalni a takarékszövetke

..Az ember tragédiája" címú színjtítékcí

mos házat és a másik oldalon egy mellék

zeiben az olt dolgozó és a polgánnesteri

ban, amikor is azt mondotta ember küzdj
"
és bízva bízz<íl".

épületet közlekedésbiztonsági okból meg

hivatal tisztviselőinek sokszor túlórával

kellene szüntetni. Sorolhatnánk még több

végzett munkáj;ít.

gondolom, é�Z Úr már

cl

múlt században

A világ nagy felfordulásban van. Ná

tennivalót is.

Mindig jól és szépen öltözötten, fris

lunk is. A falvakban az emberck többsége

A vezetékes ivóvíz és a gáz bevezeté

scn, figyelmesen, halk udvariassággal,

azonban tette azt, amit ősei is évsz.-Í
' zado

sének előmunkálatai nuír megkezdődtek.

olykor mosolyogva kedves szóval intéz

kon át, termeltek. Tehát küzdöttek és nJÍn

A piacon tárolják a műanyag csöveket.

ték

a

hozájuk fordulók ügyeit. Ahol em

1994 tavasz,'Ín, nyarán a község utcáit

bemek szolgáltatást végeznek, hasznosít

tized koron:ltanúság:íval éíllítom -, még

feltúrják a csövek lefektetése előtt. Min

s:ík ezt és tegyék által;ínossá. A Téli Nép

pedig becsülettel. Ilyen volt a művelődési

denfajta közlekedésnek nagyobb figyel

főiskola ahhoz is segítséget kíván nyújta

héíz, a fürdő és r1Z egészséghflz építése,

met és türelmet ajá niatos tanúsítani. A téli

ni, miként hasznosítsuk majd a több

hogy csak a jelentősebbeket említsem. A

idősZ<lkot hasznosan kellene felhasználni

s7�lbad időt művelődésre, a családi élet

fiirdő működése, a vendégek fogadása,

a telken és a házon belül adódó szerelési

emelkedettebbé tételére és gyermekneve

ellátása sok v;í Itozást hozott il község éle

munkák célszerű és takarékos elvégzésé

lésre. Az élet szehbé tételére.

tében. Most csak

re. A már mcglévő vízvezetékrendszer és

dig biz,1kodtak. KÖ7.5égiinkben

il

településpolitikaiakat

Hegyi Imre

Víg Rudolfra emlékezve
Tisztel, emlékezők!
Ezen épület helyén fi l i I <lZ a ház, amel yben
1929. június 25-én fe lsírt egy gyermek hangja.
Víg Mihály és Farkas Magdolna elsőszülölt lia
Víg Rudolf jelezte vil ;tgrfljöttét, az <l p.-1 i nagyapa
Víg János házában. Vajon gondo IL-c e házban
valaki

él

boldogSííg pilla nat,iban arra, hogy majd

64 év múlvfI emléktábla jelzi, a csahídbeli nagy
eseményt, amely ma él fö lncvcló és útjára bocs:í ·
tó, majd egyidőben hazil hívó közösség ünnepe
A szülőralué, dc tudtár<! adja a vil.ígnak is. A
szülófa l u nevében köszönetet mondok MCljOroS
Éva asszonynak, a ki bővített és 1110s1 tmís arcu
lalú ház tulajdonosának, hogy hozz.ij<Írull az
emiékttibia elhel yezéséhez. Csiki LtÍszlónak pe
dig

<l

míves munkál.

A hely, il legközvetlencbb környczct, il család,
mint föl ncvclő és útravalót <ldó erő meghatá rozó
egy cm ber életében. Ezt il tcmetésen, egy jeles
évfordulón, vagy mint most is

ClZ

emléktábla

avatásán próbáljuk clmondani. Gyerckkorom
ban az Andornak fa lurészrc gyllkmn j{irtllm aplli
�agysz ülcimhez. Tapaszlaltam, hogy ilZ akkori
Ujsor e részén jó hUl1lorú e m herek éltek. Ilyen
voll lIZ öreg RecC\ent VígJ,ínos csordás i s . Rudi

Az emléktábla-avatáskor Víg Rudolf özvegye megköszönte a bogácsiakllak amiért méltán ápolják
férje emlékél.

mellél verve mondla az őt b;íntóknak� tudd meg
Reccsent unoka vagyok. Any.ti nagyHpja J7ilrkas

c!omflnyból és k<lrvezetésből. Tud;ísát

M<lgyar

nökünkct Farmosi Imrét. aki élete múvéért Eöt

Istv,ín is jó humoni ember volt. ElpusztíthíJlat

Allami Népi Együttesben, a IXlgácsi f'élvakörben

vös-uíjat kapott. Ahol tc születtél a mai Széche

cl

líJl1, természetes tréfacsináló kcdvét és vi d<Ímsfí

hasznosította. Egy összeil ll ítiÍsban az általa kö

nyi utca 5 1 -es szfi mC! hfiz fa lán mától a szülőfa

gjt volt te!1;ít kitől örökölnie. Gycrmekien örült

z ö l t 1 00 magyar népdal ból 1 8 -nak a címe alatt

lud lakossága által állított emléktábl<l á l l a te

ha

il szülóf'l l u Bogács neve szerepe l . MlIj dnem

tiszteletedre, fl népzenekutatásb<ln végzett mun
kád clismcréscképpcn. Emlékezetem szerint flZ

rt

környczctét l11cgbotránkoztathattét. A korán

ell<lvozott M i klós testvére nagy lel kieróvel és

l a ooo magyarországi cigány-népzenei felvé

tréfá l kozva viselte el az öt ért szerencsétlensé

tele van. 1976-ban Tokiób<ln két nagylemeze

utóbbi 70 évben Bogácson személynek ncm á l 

get, fél karja elvesztését.

nagydíjat nyert. Az indiai kormfiny hosszabb

lítottak emléktáblát.

Édesapjll kiviíló kőműves, de sok minden

időre meghívta. Kereste a cigány népzenei for

Ö a cigányban a másik embert látta, akinek

Ezen az emlékezetes napon itt van körünkben
a téged nagy szerctettel föl nevelő és reád mindig

máshoz is értő ember volt. Anyai nagyanyja

rást.

közismert nevén Fodor Pllnni nénirc m i n t buzgó

eltérő a zenei világa. Amikor Indira Gandhi Bu

büszke szerető Édes<lnyád. Özvegyed a l egki
sebb gyermekeddel, a reiÍd oly n<lgyon hasonlító

valltísos ilsszonyra emlékszem, aki il korabeli

dapesten járt, meghívta őt és feleségét a fogadás

pílrasztasszonyok sorfíból intelligenciájával is

ra, ut�na cgy szúkkörú megbeszélésre is. Az

kiemelkedett. Anyai ágon Jani nagybjtya m i n t

UNESCO ösztöndíjasaként Párizsban és Róm�

7..suzs<lval él. KővHri Annfl nemcsak szerető re
leséged és gyermekeitek nevelő édesanyja, ha

harangozó, nelllc..
'ia k a kötelei kezelte mcsterien,

banjárt. Előadásokat tartotl Moszkvában, Kijev

nem segítötiírs<1d is volt <1 munkt'ídban. Emléke

llilnelll - külö nösen Petóritól - sok verset mon

ben, I ndiéI sok viÍrostÍban. Oroszul és <lngolul jól

det n;lgy tisztelettel és szeretettel Hpolja. Eljött

dott nagy .ítéléssel . Ferenc nagybáty" az apai

beszéll. Megtan u l t cigányul. Sőt gépi adatfeldol

n<lgyapa l11l!Sterségét folytatta, kőfamgó mester

gozó tanfolyamot is végzett, hogy a népdalok

voll. Feleségével Tóth Rozáli nv<ll és Jani b.íty

rendszerezésénél hasznosítsa.

Iyávélt lállltm őket az öreg iskola alkalmi színpa

Rudi! 011 fenn az égi mezőkön most rigyclj

d;í n népszílll11úvekben játsza n i . J u l i nagynénje

az Újsorra ! Most m<í r t udjuk, hogy I Q83. márci

boltos is vol t, cl11ellelL jónevú varrónő, <I bogfícsi

us 4-e óta olt fent tartózkodol. Május végén

i ntelligenciitnak kenyeret sütÖtl és finom étele

Miskolcon beszéltem Nagy Laci édesöccsével

ket főzött.

Ágh IstvH nnal. Elújságol tam neki, hogy szül őra

Az igazi m llZSfl mégis az Édesanyja volt.

lud önkormányzata Víg Rudol f-díjat alapított és

Nemcsak beszélni, hanem énekelni is tőle tanult.

;lzt Szent istván napján adják ,it először. Nagyon

A szüleitől hfllloll bogácsi és summás népdalo

megörült e hírnek. Gondolom Nagy L.aci most

kat kott:íra vetítette és 1 4 éves koníban elvitte

fejezte be e jcles n<lpon hozz.íd írt köszöntő

Kodály Zoltánhoz. A mester örömmel fogadta az

versének felolvas,ísál. Tc nagyon jó néven vet

ifjú tehetséget és élete végéig liímog;ltta, szinte

ted, mert

fogadott riflnilk tekintette. Magiíhoz velic 11 Ma

festőmúvész, hanem költő lesz. Lett is, mégpe

gy<lr Tudol11ií nyos Akadémi:1 Népzenei Kutató

dig Kossuth-díjas. Most pedig

Intézetébe tuuom.í nyos munkat;í rsnak. Élcte vé

zád: No te oogiicsi fiú (mert a kollégiumban így

gén pedig testamentum ként neki adta .ít azt a

szólított) ülj model lt, megrajzollak! Biztos szó

kcményrcdcl ú kottatartót, flmetyben a Bfl rtókk<ll

ba került közös múvetek ,.A népek d<llai" cl világ

gyúj tölt dokumentumok<lt őrizte. Neki adta ji,

legdemokratikusabb da loskönyve. Kelet-közép

mint a tárgybéln legil 1etékesebbnek.

Európa fiatílljai ann<lk idején ezeket a dalokat

Ta nító iskol:: í i : '!ükrös, Bicske, Bog,ícs, Me

n

DózstÍban monuwd: Nagy Laci nem

Ő

így szól hoz

hflrsogták.

zőkövesd é.... Uudapest voltak. lu különösen a

Rudi! A 45-ös MADISZ vezetöi közül miÍr

Dózsa György népi kollégiumot kell kiemelni.

elment Fodor Júlia korelnökl,irsa m. Síremlékén,

Moszkvában a C.s ajkovszkijról el nevezett Zenei

a nyitott könyv egyik oldalán tanító. a mfisik

Fóiskolfin kitün tetéses diplomát szerLelt zenetu-

oldalán az .ill: könyvtáros. Tav<lly temettük e l -

Magua húgod i s . K<ltll húgod Luxemburban él.
M i n d a hat élő gyermekeitek közül iti vélnnak

11

];ínyok. Tcgn<lp <l boglÍcsi és .a vcled kapcsolatos
emlékciket elevenítették fel . Anna lányod Pal ker
Uorbtila nevő unok1Íddal jött cl . Ti nem ismcrté
tek egymást, mert temetésed utlÍn néhany nflppal
született. Kilti l<inyod

<IZ

Egyesül t Államokból

jött haza. A fiúk közül Andn'ís, aki az Édes Anna
címú filmben is szerepel t Amerikából. Balázs és
Miska Pestról gondolnak rád nagy szeretettel.
R u d i ! 1945 ny<lrán a MADISZ-ban az akkori
fiatalokat te megttlnítoll<ld egy nagyon szép nép
dalra. IQ93. iíprilis l -jén temetésed tizedik év
rord ulój,in délben a 45-ös riatalok unokái, déd
unokái reád emlékezve szintén clénekellék e
népual t . I l a ngozzék most i s fel - olt fenn ti i s
Nflgy Lacivtll énekcljétek velünk - a most már
Víg Rudolf-díjélS IXlgiícsi Piívakör tagjtlinak aj
káról� a Páviikör énekli a ,.Tavaszi szél vizet
.írasz!"' címú népdéli t. Az e m lékező az emléktáb
láról l eveszi

ct

leplet.

(Elhangzott Bog_cso n, 1 993. augusztus 2 1 é n délelőtt 1 0 órakor. Víg Rudolr emléktáblájá
nak avatásilkor.)
Hegyi Imre

Segítségükkel -

�

VIZ,

gáz, telefon

Anyakönyvi h írek
Születések:

L

gyermekük ufóneve szül. ideje

Szülők neve:
Szitai András
Farkas Edit

András

t993. 04. 16.

Tibor

1993. 04. 2 1 .

Gyöngyi

1993. 04. 25.

Dávid

1993. 04. 26.

József

1 993. 05. 06.

Réka

1993. 05. 07.

Fruzsina

1993. 05. 17.

Máté Milán

1993. 05. 25.

Szitai Tibor
Pusomai Erzsébet
Farkas József
Pusomai Angéla
Gyártás Csaba
Kovács Gabriella
Szitai Jenő
Kolompár Anna
M urányi János
Merkl Mária
Rácz Vilmos
Ezekben a nlJpokban a közműfejleszlési hitelek ügyébenjönnek az ügyfelek (JZ új bogácsi székházba

Pusomai Mónika

betétállományt kezelnek, a h i lelállományuk

Verhóezki György

Bogrtes és

pedig 200 m i l l i ó forint. A valamennyi laka·

Póta Erzsébet

Vidéke T,tkarékszövetkezel, amely hat dél

rékszövetkezetre j e l lemző szolgáltatásaik

borsodi település, Bogács, Cserépfalu, Bükk

mellett sajátos tevékenységük a vidék üdülő

zsérc, Szomolya, Tard és Cserépváralja közös

j e l l egéből adódóan

Október elsejétől új, korszerű. küllemében
is impoz::íns székházba költözött

(.l

[)

fizetővendégszolgálat.

"bankja". Va lamennyi településen kirendelt

Bog:ícson pél dá u l 35 nyaraló vendégfor

ségük működik. a most átadolt székházban

galmát bonyolítják, a szolgáltatásaik sorába

például a földszinten kapott helyet a bog::Jcsi

tartozik a valutabeváltás is.
Emellett a térségben a z úgynevezett táma·

kirendcllségük, az emeleten pedig a központ

Prókai József
t 993. 05. 25.

Répási Júlianna Szilvia Máté

Házasságot kötöttek:
Kovács Tibor és Farkas I lona

gatot! hitelek felvételére van napjainkban

irodá i .
Az új épület "megálmodója" a z ÉSZAK

igény, így ebben működnek közre. A közmű·

TERV Arhiteclura Kft. VOll, míg a míves ki

fej lesztési hi teleket víz·, gáz-, telefon- és

viteli munka a Mezőkövesdi Építő Szövetke

szennyvízhálózat kiépítéséhez veszik fel ép·

zetel dicséri.

pen ezekben a napokban a takarékszövetkezet

Berecz András 65 éves

takarékszövetkezet veze

tagjai. E közműfej lesztési hitelek a működési

Csorba Gáborné Csorba Teréz 83 éves

tője kérésünkre elmondta, hogy 320 m i l l i ó s

területükön mintegy 2 ezer embert érintenek.

Csufor István 73 éves

G,í l M i h � l yn é ,

a

Meghaltak:
Antal Gábor 73 éves

Daragó István 71 éves
Farkas Tibor 60 éves

Magánvállalkozói igazolványt kaptak:
felephely

Név

tevékenységi kőr

Istvánti László
Hornyikné Juhász Magdolna
Boldizsár Csaba
Répási Lászlóné

textil- és ruházati keresk.
büfé·falatozó
autós mozi, büfé-falatozó
parkolási dijbeszedő

Boldizsár ZoHán
Simon Ed'
Novák Ferenc
Tórösné Péter Mária
Jankó Róbert
Beller Istvánné
Hócza Viktorné
Mikeszné Kovács Ildikó

üzletkötő, termékforgalmazó
fodrász
büfé·falatozó
egyéb nem bolti kiskeresk.
természetgyógyász, úszás okt.,
egyéb nem bolti kisker.
ajándék, strandcikkárusitás
közúti árufuvarozó
egyéb nem bolti kisker.

Lénárt Győző
Angyal AUila

gépjármúvezető-oktaló, faáru-kereskedés
EHerem (vendéglátás)

Horváth Gyuláné
Kiss Sándor
Lecsó Sándor
Verhóczki Teréz
Kovács István

egyéb nem bolti kisker.
bülé
zöldség·gyümölcs ker.

Ifjúság u. t 9.
parkoló
strandfürdő

ruházati kiskeresk.
egyéb nem bolti kisker.

Ady E. u. 4.
Széchenyi u. 31.

vásározó
strandfürdő
hintóvőlgy
parkoló
Jegenyesor u. 40.
Arany J. u. 3.
strandfürdő
Vörös Hadsereg u. 23.
Széchenyi u. 45.
strandfürdő
JÓkai u. 46.
Ifjúság u. tO.
Ifjúság u . tO.
Táncsis u. 8.

Nagy Elekné Sipos Erzsébet 81 éves
Nagy Gáborné Budai Mária 86 éves
Soós Józsefné Fekete Margfi 63 éves
Szeberin Lajos 66 éves
"

Bogácsi Osz
Bogács Község Önkormányzatának
lapja
Szerkeszti:
a Szerkesztőbizottság
Felelős kiadó:
Szajlai Sándor polgármester
Szedés:GARAMOND
Kiadványszerkesztő Stúdió
Eger, Tízesbonvéd u. 15,
Telefon: 36/3 12'631
Nyomás: Nyomdász BT

19.
Telefon: 36/3 1 3 -859

Eger, Petőfi Sándor

u.

