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BEZARULT
vendégeké. A fürdőző létszám és il pénzügyi
eredmény alakulása azt jelzi, hogy nincs vissza
esés. Ezt szeretném egy pt1r számadattal illuszt
rálni.
Tervezett fürdőzőlétszám:

220 ezer fő

Tényleges fürdőzőlétszám:

246 ezer fő

Brultó árbevétel:

21,5 millió Ft

Várható kiadás:

17 millió forint

Cél kitúzésünk volt a nullszaldós üzemeltetés.
A pozitív eredmény jelen gazdasiígi körülmé
nyek között - s ha figyelembe vesszük, hogy
országos szi nten a fürdők nem termelnek nyere
séget, sőt sok esetben veszteségesek - nem
mondható rossznak.
A többleteredményt a szállásférőhely értéke
sítésé1x51 és a fürdő területén működtetetl kem
pingből tudtuk elsődlegesen produkálni.
1992-ben szállásférőhely
1001

vendégéjszaka:
1993-ban szállásférőhely
'
/Jogácsol már régen felfedezte Nyugat-Európa. Németek, Itollandok, be/gák, osz/rákok küfönösen
nagyszámban keresik Jel községünket
1974-ben kczdődölt meg fl bogácsi Strandfür
dő számára a .,gazdaváltiÍsok'" sorozata.

feladat zúdult rrink. (Anyagbeszerl.és, munka
ügy, bérgazdálkodás, vízkészleL-gHzdálkodás,

Községi tanács, különböző költségvetési üze

szerl.ődéskötések, pénzügyi gazdáIkodás, szám

mek, majd 1979.január l-től a R-A-Z. Mcgyei

I;íz;ís, tervezés, statisztikai nyilv,íntartások és

Vízművek Vállalat üzemeltettc a fürdőt 1992.
december 31-ig.
Ekkor születell meg a döntés: 1993. január
l-jétől a Vagyomítadó Bizottság hatiÍrozala szc
rint visszakerül az Önkormányzat lulajdomíb<1.
A kör tehát bezárult.
Bárki volt az évek sonín II fürdő üzemeltetője,
(l

bogácsiak mindig sajátjuknak tudták, érczték

nem véletlenül, hiszen ezt innét senki CI nem
viheti.
Alapvclően meghatározza il falu életét. Köz·
vetve és közvetlenül is hozzájárul a község fej·
lődéséhez jövedelmi viszonyai hoz, munkalehe·
tőségek kialakítás:'hoz. Gondolok in a kereske
delmi és vendégléító egységekre, a [izetö-ven
dégszobák

kiadására,

kistermelők

termékértékesítésére. A telekeladások pedig je.

még sorolhatmím.) Ezek melleIt a plusz fclada
tok melleu kellett megbirkóznunk a zavartalan
üzemeltetés nem kis fcladat;:ívaJ.
A fürdő üzemeltetése nemcsak a közvetlenül
ott dolgozókClt leHe próbára, hanem a Polgár.
mesteri Hivatal dolgozóit is, hiszen a fürdővel
kapc.,>olatos adminisztrációs feladatok egy ré
szét ők végezték és ez nagyságrendben több,
mint az egyéb intézmények összesen.
Nagyon nagy segítségünkre volt a munka
végzésben a polgrirmester úr gyors intézkedése
a fürdő telefonhálóz<ltának kiépítésére, melyet
június IS-lől haszmílhatunk.
Rcndészeti I"cI<ldatok megoldilscíra szintén sc
gítségcl kaptunk a polgárőrök fürdőbe rendelé
sével.
Szükség volt a munkájukra, hiszen negatív

lentősen hozzájárullak a község fejlcsztési ki

jclcnségek sajnos nálunk is egyre gyakoribbak.

adás<linak fedezetéhez.

Kerítésen történő belógás, lopások sorozata.

Magél a fürdő is elég sok embernek biztosít
munkCllehctőségcl. Az elmúlt 20 év alalt 15 bo
. giícsi szerezte meg itt nyugdíjíÍt, és a dii.íkokat is
beleszíÍmolva több mint 100 fő részérc biztosítolt munk,ít.
Úgy éíLCm a fürdő i II. ClZ i It dolgozók számám
nem jelentell hátnínyt 11 Vízművek VállalCltnál
eltöltölt 13 év. Ez alatt <IZ idő alatt jelentős
beruháziísok valósulWk meg a I"ürdőben, hogy
cSélk a n<lgyobbakat említsem: hidegvíz bázis
kiépítése. Uj termálkút. úszómedence, szoci:ílis
épület. Ezek a beruházások az in dolgozók rész
vételével épültek, s így hozzájiírultak ahhoz.
hogy a különböző iskolákban mcgszeíl.ett elmé·
leti ismereteket a mindennapokban kipróbálhas
sák, megfelelő gyakorlatra téve szert az üzemel
tetés során alkalmClzzák. Az cJmondoUClkn<lk is
köszönhető, hogy vállalati hátlér nélkül fel mer·
!Lik vállalni az üzemeltetésI.
Embert próbáló évet tudhCltunk a híttunk mö·
gÖtl, a rgClzdClváltás"'.s31, a vriltozással rengeteg

Igaz a közmondás: "Alkalom szüli a tolvajt"'.
A lopüsok ellen csak il vendégek tudnak ered

ményesen védekezni. Az cl t<lpaszt<llatom, hogy
túlságosan optimisták, felclőtlenek ezen cl téren.

Tóbb ezer forint, arany ékszerek, értékes kocsi
kulcsok, iratok találhatók a reklámszalyrokban
őrizetlenül. Nem veszik igényl� az értékmegőr
zőt, pedig <lZ csak 20 fol. Lopás esetén jön a
piÍnik. ,..Mindenki hib;ís"' II rendőrség pedig ke
resi il ,.tűt" él szénakazalban.
Az üzemeltetést nem könnyítette a szárazs,íg,
az <lsziíly. Hidegvizes kÚljainkban nem volL víz
ulánpótlás, így jclentős vízhiünnyal kellett meg
küzdeni.
Remélem vendégei nk nem érl.ékel ték gond

2672
vendégéjszaka:
Kemping vendégéjszaka 1992-ben:

6421

Kemping vendégéjszaka 1993-ban:

9743

Ezek a szrimok adják <I hogycll1 továblxlt, a
fejlesztés irányát. Tisztában vagyunk <Izzal.
hogy nem volt cgészen kényelmes és ideális
dolog sem a fürdőzőknek, scm a kempingesek·
nek a júliusi, augusztusi csúcs. A sátra k, lakóko
csik igen nagy területet foglaltak el, melyet ko
rábban il fürdőzők pihenőhelyként és sportolásra
hClsználhatlak. A kempingezőknek sem volt
ideális, hogy tiSZlálkodni csak a [ürdő területén
lebetett.
Ezen kell tehát vriJtoztatni.
A teljesség igénye nélkül említeném legsürgősebb feladatainkat:
l. hidegvízb<Ízis bővítése (új kút fúrása),
2. kempingezés feltételeinek javításCl,
3. tél i forg<llom növelése medencebefedéssel.
Véleményem szerint főleg az első kellőt sürgösen meg kell oldani, <lnnak érdekében, hogy
vendégkörünket megőrizhessük.
f.ontosnak tartom a l"ürdő egészéreelkészítr
a rendezési tervet, amel y szerint a távlHli fej l�_
tés az alapjítn valósítható meg. A távlati fejlesz
tési elképzelések meg kell, hogy feleljenek <ln
nak clZ új kihívásnak miszerint az utóbbi évek·
ben egyre több külföldi turista líttogatja a fürdőt.
1992·es felmérés szerint a külföldről ideérkezők
skálája szélesedett. A fürdőbe érkező külföldiek
megoszlása %-ban:
44,9%

Németország

13,9%

Csehszlovákia

7,6%

Lengyelország

7,3%
5,3%

Belgium

5,2%
5%

Dánia
Svédország
Hollandia

Ausztria
2%
1981-ben a fürdőbe érkező kül földiek 73,2%

a Csehszlovák volt.
Fejlesztési elképzeléscink vannak, azok meg·
va!ósításrihoz Clzonban igen sok pénzre lenne

jainkat, h(l nehézségek árán is a medencékben

szükség. Bízve az Önkormányzat tiszlánlátásá

mindig volt víz, a zuhanyozók működtck. az

ban, böla; mcgítélésében remény van arra, hogy

üzemzavarokat nyitvat<lrtási időn kivül hárítot

ha apró lépésekkel is, a pénzügyi lehetőségek

tuk el.

határain belül a bogácsi fürdő fejlődni fog.

Az üzemeltetés si kerességének megítélése
nem az én feladatom, hanem a fürdő1x: líítogCltÓ

Kiss Auna

Jiirdő.·ezelő

Miértfontos
Az új közoktatási törvény számos feladatot

az

iskolaszék?

lába járó gyermekek szüleinek, ha az iskola

laszthatják azt a kereltantervet, amely alapján

szék tagjaként a problémák megoldásában

saját helyi tantervet dolgoznak ki, vagy már

iskolaszék létrehozása. Fél éven belü I mjndcn

felelősen részt vesz.

működő, kész tantervet vesznek át. Ismeretes,

iskolának iskolaszéket kell alakítania.

A nevelőtestület képviselőit a nevelőtestü
let választja, a fenntartó képviselőit a fenntar

hogy a tantervek közölt a hozzájuk tartozó
pedagógiai módszerekben, a gyermekek lekö

határozott meg, melyek közül az egyik

ttZ

Az iskolaszék az iskola munkáját segítő, az
iskola demokratikusabb muködését Ichetóvé

tó bízz.1 meg.

töttségében a szülők anyagi tehervállalásában

levő testület. Az iskolaszék a szülők, a neve
lőtestület és az intézményrenntartó azonos

Az iskola költségvetését, pedagógiai
programját II fenntartó fogadja el. Az isko

tozó tankönyvcsomagok ára nagyon kiilönbö

számú képviselőiből áll.

laszék lesz az a fórum, amely lehetővé teszi

Az iskolaszék, szemben

ct

hagyományos

szülői munkaközösségekkel, ténylegesen
rendelkezik olyan jogokkal, amellyel beFo
lyásolhatja az iskola rövid és hosszú távú
múködését. Nem mindegy tehát, hogy kik

azt, hogy a fenntartó elé már egyeztetett
anyagok kerüljenek. Az iskolaszék munká
jában

tl

fenntartó képviselői is részt vesz

nek, így a nevelőtestület közvetlen kapcso
latba kerülhet a fenntartóval.
Az iskolaszéknek egyetértési jogköre van

lesznek a tagjai.
A szülők képviselőit az iskolában tanuló
,erekek szülei választják. A már működé
szülői szervezetek a választások előkészítésé
ben, lebonyolításában, a választott képviselők
bes7.<Ímoltatás{Jban kapnak nagy szerepet.
Sokan kétkedve nézik uz iskolaszékre vo
natkozó előírásokat, mivel régebben is csak
nehéz munkávnl lehetett a szülők között mun
kaközösségi tagokaltalálni. A szülők elfoglal
tak, gyermekük miatt félnek kimondani véle
ményüket.

-a szervezeti és működési szabályzat elfo
gadásakor,
- a házirend elfogadásakor,
- vállalkozás alapján folyó oktatás és az
azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele
feltételeinek meghatározásakor,
-vállalkozásból származó bevétel felhasz
nálási jogcímének meghatározásakor (példá
ul vállalkozás jelleggel működ6 sportfoglal
koz,ísok, nyelvoktatás, szülóknek szervezett

Részben ezen problémák miatt, részben llZ

Az iskolaszéknek javaslattevő jogköre van

iskola érdekében fontos a közoktatéísi törvény

-a nevelési-oktatási intézmény irányítását,

akinek gyermeke nem lanulója az iskolának,
de a szülők többségének bizaimát élvezi.
Egy-egy üzletember, iparos, viílJalkozó

ző.
Lényeges tehát, hogy az iskolaszékbe a
szülők valóságos képviselői kerüljenek, akik
az őket megválasztóknak beszámolási kötele
zettséggel tartoznak.
A fenntartónak ki kell kérnie a pedagógiai
program végrehajtásának, az iskolában folyó
munka eredményének értékeléséhez az isko
laszék véleményét.
Az iskolaszék kérheti, hogy az iskola peda

roglalkozások).

azon előírása, mely szerint a szülők olyan
személyt is választhatnak az iskolaszékbe,

is különbség van. Az egyes tantervekhez tar

- a vezető személyét,
-az intézmény egészét vagy
- a lanul6k nagy részét

gógiai tevékenységét a Tankerületi Oktatási
Központ szakértóivel vizsgáltassák meg.
Az iskolaszék a fentieken kívül elláthatja
egy alapítvány létrehozása esetén az alapítvá
nyi vagyon kezelésével kapcsolatos
kuratóri.
umi feladatokat is.

Mindezek után ki kell emelni, hogy az is
kolaszék csak akkor működik hasznosan és
nem formálisan, ha az abban résztvevők jól
ismerik jogaikat és kötelezettségeiket.
Szeretnénk elérni, hogy az iskolaszék aktí
van dolgozzoll, mert ez a szülők, az iskola, a
fenntartó és a nevelőtestület, végül is közsé

érintő kérdésekben.

günk érdeke.

vagy idegen nyelvet jól beszélő nyugdíjas

Nagyon fontos az iskola pedagógiai prog

értelmiségi nagy segítséget nyújthat az isko-

ramjának megvitatása. Az iskolák megvá-

Szerem:si Miklósné
tanár
"

getésrc. A januárban induló Népfőiskolán

A Bogácsi Ószben " Nagy volt aZ
aszál y " című írás alatt ígértiik, hogy a

pedig munkájukat segítő előadásokat

Bogácsi Télben a

folyta

szervezünk. A gazd.ílkodást segítő a mű·

tott besz élg etés ről számolunk be majd 01-

velés, jogi tanácsadlis, a beszerzés és érté·

lllagá ng Cl z d ákka l

vasóinkmtk. December tO-én volt a har

kesítés lehetőségei téma körben. A szőlős

madik földárverés, másnap pedig Szomo

gazdlik és

Iyán, amely község szintén a bogácsi Hór

tanácsadást szeretnénk nyújlani. Jó szív

völgye M ez ő ga zd asá gi Szövetkezethez

vel várjuk

il

il

pincegazdák részére hasonló
magángazdákilt.

tartozik. E napok nHír közel voltak a lap

Az 1994. téli nép fó is kolai progrdm:

zártához. Az. eddigi tájékoztatóinkban is

l. A Népfóiskoláról. A helyi civil szer

közreadluk a változásokat. Most is szeret

tünk volna erről számot adni. Az. új föld
tulajdonoso kat sem akartuk kiadni a bc

vezetekről.

2. KözsébJ"Ünk társadalmi, gazdasági és
település i kérdései.
3. Hogyan továbba mezőgaz daság ban ?

tünk, bogy a község mezőgazdasági hely

4. Teend ői nk a minóségi vendéglátás

tudósítunk majd.
A Bogácsi Kőr tervezi, hog y .1 föld et

vásárlókat összehívja egy kötetlen b esz él-

*

•

.

•

•

érdekében.
5. Faluszépítés.

Hegyi Imre

,

�
•
•

•
•

szélgetésből. A helyzetet látva úgy döntöt

zetéről 1994-bcn a Bog<'ícsi Tavaszoon
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A GYERMEK UZENETE
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Istenem - mit jelent a karácsony? Mi
mindent jelent? Anya kis fekete bársony kalapját,
. gyermekhócipőt, mentünk megnézni a pásztorjá
tekot az alsó iskolába.
Az őskeresztények halálos szorongását, ami
kor még életveszélyben ünnepelték a szerelmes
Jézust.
Mákosgubát.
A Csordapásztorok kezdetű éneket, borízű han
gon ordítotlák a legények, dübörgött a kórus, resz
kettek az éjféli gyertyak az örömben.
Az Időt is jelenti, amelyre korántsem az a legjel
lemzőbb, hogy múlik, inkább az, hogy örökké kör
bejár. Csakhogy annyiféle körítést, koloncot, csip
csup elemet hurcol magával, ezektől nehéz észre
venni, hogy a lényeg Egy, és ugyanaz. Minden
ismétlődik, ha spirálisan is, ha más-más ruhában.
De ismétlődik, ahogyan ez a különös éjszaka eljön
újra és újra, kér és figyelmeztet minden esztendő
ben. Ugyanis lsten gondosan megválasztotta Fiá
nak szüleit - ahogyan a miénket is megválasztotta.
Megáldotta őket pontosan azzal a személyiséggel,
amilyenre szüks$ge volt a Gyermeknek, hogy az
legyen, aki lett. Eppen így tett a mi ,szüleinkkel. A
Krisztusi Gyermek üzenetet hozott. Eppúgy, ahogy
mi is. De milyen üzenetet? Milyet?
Ha álmodban megjelenik egy gyermek, tudni
kell, ő az ősforr�s, a kezdet, az újrakezdés, az
eredet hírnöke. O a visszatérő, az ismétlődő jel,
. életenergia, az örökkön örökkét jelenti újdonság

o

képében. És akit ilyenkor álmodban látsz, mint
gyermeket, lehetsz te magad is talán. Az Isteni
Gyermek, aki tud örömhírt mondani vagy a Sötét
Gyermek, aki úgy érzi: "engem nem lehet szeretni"
és tesz is róla, hogy az idegeinket tépje. Lehet ő
Forradalmár-Anarchista Gyermek, lehet az Alkal
mazkodó Gyermek, a TerrT)észetes Gyermek,
mind között a legeredetibb. Einek benned talán.
Mind él bennünk talán. S ez az az éjszaka, az az
ünnep, az a születés, a mi születésünk, amikor
valahány bennünk lakozó gyermeknek szót kelle
ne értenie egymással! Tanakodni arról az okos
témáról - ami egyszer majd alaposabban bele
szüremkedik korunk gondolkodásába -, hogy
nagyon messziről jöttünk, nagyon messzire me
gyünk, röviden kimondva: végtelenek vagyunk.
Es mivel ez így van, a gyermekek ezt tudják,
akkor hát hogyan kellene ezt elhíresztelni? Kér
és figyelmeztet ez az éjszaká minden e5ztendő�·
ben.
A Teljességet is jelenti. Mert a jászol - azaz a
Gyermek - körül minden itt van' A pásztorok képé
ben a Természet.
Az angyalok képében a Zene és a Magasrendű
Világ.
f) napkeleti bölcsek képében a Tudás, az Illat és
az Ekszer.
Heródes és harcos katonái jelképezik a Sötét
Erőket, csattog a talpuk, jönnek már a karddal
gyermekgyilkolásra.

Itt az Asszony, akitől azt lehet tanulni, hogy
ártatlan belső magatartás kell a lélek megterméke
nyüléséhez.
Itt az a különös Férfi, aki maga nem teremtő
ugyan, de övé a vezetés, ő kapta az álm
z
egyiptomi meneküléshez és ő lesz a támasz, u a
rugalmasabb.
Itt az a lompos istálló - az angyali fényen is
áttetszik a szenny -, ez a mi személyisegünk,
amikor éppen lepusztult, szétesett, éppen cSúfsá
gos, keserves, de ilyenkor jelenik meg benne teljes
pompájában az újszülött. Gyermek, a fejlődés örök
leh�tősége.
Es itt van az istálló mögött a messzire vezető
barlang. A Földanya méhe. A világok között az
átkelés helye, közel van ide az Alsó Világ, lehetnek
erre kincsek rablói, törvényen kívüli lények. Ellent
mondásos tájék húzódik az istálló mögött, ha a
mélylélektanra pillantunk, akkor ez a tudatalatti
világunk: saját sárkánysággal, saját újjászületés- .
sel.
Mégis, nekem ez a barlang)eginkább a nyugo
dalmas szép halál jelképe, Adamtól kezdve az
összes őst barlangba temették az utódok, és a
diadal jelképe, barlangból támadt fel Jézus.
Itt a barlangban éneklik majd legvégül a Csor
dapászt9rokat. Mézillat lesz, mert mákosgubát
főznek. Es megjelenik majd az Asszony, kis fekete
bársony kalapban, rámutat a gyermekhócipőre,
éppen pásztorjátékra indulunk az alsó iskolába.
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.
iJ&ti!I§it.#!� ..�
.
...

�"....' "�'

IvóvíZHALÓZAT

Mint köztudott,településünk vízellátása csak részben
megoldott,a teljes közmúvesítésnek a feltétele az ivóvíz
bázis biztosítása.
n. ivóvízbázis három települést érint, Bogács, Cse
répfalu,Bükkzsérc községeket, ezért a három település
önkormányzata közösen valósítja meg az ivóvízhálózat
építését.
A:z. ivóvízhálózat kiépítése 155 622 eFI-ba kerül.
73388eFt
Ebből Bogács községre:
Cserépfalu községre:
61 194eFt
21 640eFt esik.
Bükkzsérc községre:
Bukkzsérc település belső vízvezetékének épftési
költsége ebben nincs benne, mivel ott már korábban
megkezdték az építést.
Bogács településre eső költség a következők szerint
tevődik össze.
Céltámogatás:
36 693eFI
TEFA lámogalás.
11 742eFI
Lakossági hozzájárulás:
12 000eFI
(400befizelésl figyelembe véve)
űelenleg 300 fiz. be.)
Onkormányzali hozzájár.:
12 953eFI
73388eFI
Kivitelezési költség a következőkből tevődik össze:
Mezőkövesd-Bogács közötti rendszer
27 466eFt
Bogácsra eső költség:
Bogács 1 db 200mJ víztározó med.:
7 593eFt
30OOO eFt
Bogács bellerúlel (10500m)
Bonyolítás, zöldkár,terv., geodézia:
8329 eFt
73388 e FI
Mezókövesd-Bogács közölti rendszert az egri Ten
gelymú Kft. épfti, a víztározó-medencét a budapesti AL
TERRA Kft.
�ogács belső hálózatot ÉVIZIG Miskolc, bonyolítást
az SVTE egri kirendeltsége végzi.
Epítkezés ütem: Ez évben Bogács belterületén 7,5
km vezeték ép,ftése, a
•

Megkezdődött

a

gáz- és vízvezeték-építés

Tisztelt Bogácsiak!

Egy eve a Bogác�j Tél újságban tájékoztattam a
lakossága!, hogy az Onkormányzal milyen fejlesztési
célokat tűzött ki. Természetesen ehhez szükséges a
lakosság megértése, támogatása, és nem utolsósorban,
hogy találkozzanak az érdekek. Az akkor megjelenó
újságban gázra, vízre és szennyvízcsatorna kiépnésé
hez kértUk a lakosság nyilatkozatál,hogy dönteniludjunk
a sorrendiség rriegállapnásában.
Sajnos kevés nyilatkozat érk�zett vissza, de ami
visszaérkezett, megerósnette az Onkormányzat elkép
zelését a sorrendiség megállapitásánál.
Gázépitést kértek 295-en, ez elmaradi a hivatalban
vezetett füzet szerinti jelentkezők számától, ahol 496 fő
i�lezte gázbekötési igényét.
Vezetékes ivóvíz kiépftését l 0l fő,szennyvízcsator
na kiépftését szintén 101fő kérte_
A:z. önkormányzati döntésnek megfelelően ez évben
megkezdtük a gáz, ivóvíz, szennyvíztisztí tómú és
szennyyízcsatorna-hálózat kiviteli terveinek elkészítését.
A:z. Onkormányzatnak az volt az elképzelése, hogy
minden állami pénzeszközre, amire pályázni lehet, be
kell nyú�ani az igényt, hisz az önkormányzati és lakos
. sági hozzájárulásból e fejlesztéseket nem tudjuk megva
lósftani.
Apályázatok év közben elbírálásra kerültek,így állami
támogatást kapunk a vezetékes ivóvíz,szennyvíztisztító
mú megépítéséhez, a gáztámogatásra benyújtott pályá
zat elbírálása nem történt meg,a szennyvíz-csatornahá
lózat kiépftésének támogatása ügyében előreláthatóan
1995. évben döntenek .
E pénzeszközök figyelembevételével az Önkormány
zat hitellel is számolva az alábbi fejlesztéseket fogja
megvalósítani.

GÁZHALÓZAT KIÉpíTÉSE:

A gázt az Eger lérségi gázhálózairól fogjuk kapni,így
szükséges mintegy 5300 m 200-as átmérójú vezeték
kiépftését elvégezni, ami Szomolya község nyugati ré
szén csallakozik a rendszerhez és befejeződik Bogács
alsó részén a gázfogadó állomáson.
E rendszer alkalmas Bogács községen kívüli Cserép
falu és Bükkzsérc községek gázellátásának biztosí-

tására is. Sajnos e kellő település jelenleg pénzügyileg
nem tudja támogatni a gázfejlesztést, így saját magunk
nak kell fizetni az épftési költségeI. Természetesen
amennyiben �allakozni kivannak a rendszerhez,a rájuk
eső részt az Onkormányzatunk részére meg kell fizetni.
A lelepülésünkön belül -kivéve az üdülőövezetet minden lakáshoz, és a lakóházak között található üdü
lőkhöz a vezetékes gáz kiépftésre kerül, ami 940leága
zást jelent.
Gázhálózat-építés bekerulési költsége összesen:
84 778 eFI.
Egerb térség! rendszerhez történő csallakozási költ
ség:
10330eFI
Szomolya-Bogács összekötő vez.
27 787eFI
+ a fogadó
42 289eFI
Bogács belterület
4372eFI
Bony.,kisajátítás, tervezés stb.
84 778eFI
A:z. építéSi költség fedezete:
Lakossági hozzájarulás:
35 OOO eFI
700x50e FI
(dec. 15·ig befizelelt 600lelektulajdonos)
Onkormányzati hozzájárulás
49 778eFt
84 778eFI
-18612eFt
Ebből ÁFA vissza az Önk.-nak:
Ezek figyelembevételével az Önk. tényleges
31 166eFt
hozzájárulása:
Ezt az összeget az Onkormányzat hitelfelvételiel tud
ja biztosftani.
A gáz kivilelezés�1 a miskolci ENERGOSZER KFT.
végzi,a bonyolítás! EVTE egri kirendeltsége.
A lakossággal kötött megállapodásban szereplő be
feJezéSi időpont reális,ami azt is jelenti,hogy '94telén a
gázfútésnek lehetősége minden bogácsi család részére
biztosítva lesz.
•

_

n. építkezés uteme:
Ez évben Bogács-Szomolya közölt 600m kiépítése
történik meg, a tél folyamán a fogadó készül el. Az
időjárástól fUggően március l-jén a község belterület
északi részén kezdődik a gázvezeték kiépítése, és az
ütemterv alapján 1994. júl. 30-ig befejeződik.

SZENNYVIZTISmTOMU EPITESE:

Szennyvíztisztítómú építését a három Önkormányzat
közös akaratával kezdjük meg.
122 705 e Ft
Bekerulési költsége:
(Szennyvíztisztítómú kapacitása 1200 mJjnap)
I;logács községre eső költség
76 077e Ft
57 906eFt
Atlami támogatás
Önkormányzat hozzájárulása
18 171eFt
�zennyvíztisztítómú kivitelezóje az ALTERRA Kft.
Epítkezés ez évben megkezdődik, befejezése 1994.
december 31.
Tisztelt lakosság, ha figyelembe veszik a felsorolt
pénzösszegeket, amit az Onkormányzat magára vállalt
úgyis, hogy hite�elvétetlel oldja meg ezeket a fejlesztési
célokat, természetesen számolva azzal a tudatla!, hogy
a hiteH vissza kell fizetni, de az önkormányzati lartalékok
még mindig adnak lehetőséget a biztonságos múködés
re az elkövetkező időszakban.
Kérem a lakosság megértését,hogy a közmúvek építé
se során nem mindig a jelenlegi biztonságos közlekedéssel
számolhatunk, de a kivitelezők válla�ák, hogy a lakosság
m!;gelégedésére fogják a munkát elkészfteni, a he�reáJlí
tásokat elvégezni,f�yelembe véve az ott lakók igényét.
Bízunk benne, hogy az idegenforgalmi idény kezde
tére - június l-jére -azok a munkák, amelyek a vendé
gek pihenésé� üdülését zavarná -befejeződik.
Kérem az Onkormányzal nevében a lakosságot, hogy
ki-ki a maga területén, utcájában segftse a kivitelezők
munkáját,hogy mielőbb befejeződjék a község életében
meghatározó szerepet betöltő beruházások, és a jövő
ben élvezni tudjuk szolgáltatásai!.
A megértés tudatában mindenkinek kellemes kará
csonyi ünnepeke� és boldog, békés új évet kívánok a
Bogács Községi On kormányzat nevében.
Bogács, 1993. december 16.

Szajlai Sándor
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Volt hajdan egy falu. Ez csakugyan kűlnösen ritka hely Iehetett, mert itt minden

lük a legkisebbik valamilyen balk, csilin

embemek az volt a fő igyekvés e, törekvése, hogy a másikat boldoggá tegye. Király

gelő bangot ballott, s tűnődve így szólt: -

is élt ebben a faluban, de ö aztán valóban furcsa volt, mel't nem viselt hadat, nem

Vajon mi lehel ez? Ilyen szép még sohasem

hatalmaskodott, egy buzgalma, kiválósága volt csupán: minden más népnél boldo-

érte a fülemet. Menjünk arrafelé!

gabbá akarta tenni alattvalóit.
a boldogságot, ezért nem mondta nekik: - Ezt és ezt teszem veletek, mert ezjó nektek.

A másik kél vándor semmit se hallott, és
kétkedve fogadta a "pöttöm" szavait, de hát
(IZ ünneptelen reménytelenség-faluba nem

- Ehelyett denísen és boldogan élt a palotájában; tudósokkal és művészekkel vette

volt kedvük visszatérni, ezért egykedvűen

körül magát, s ezeknek az volt a feladatuk, hogy azt vizsgálják, keressék, hogyan

folytatták az útjukat.

nölcs volt ez a király. Tudta, hogy az emberek azt nem viselik el, ha rájuk tukmálják

lehet olyan körülményeket teremteni, melyekben jól érzik magukat az emberek.
Hogyan lehet másoknak meglepetésszerűen örömet szerezni.

Az igyekezetet siker koronázta, s mind

hogy valami úja!, érdekeset, emberit lelje

ezt a király repeső szívvel jegyeztette rel a

nek bennük, mely ezt az otthoni sivárságot

krónikásokkal. Ezt tették az utódai is. A

feloldja.

kincscskamrábc\O eredetileg a boldogság

Más és más nyelveken egy olyan szóra

feljegyzéseket tartották, de ezeket idővel

bukkantak, melyet ők eddig nem ismertek,

különös ragyogás vette körül, s ebben a

s ez az "ünnep" volt. Oly titokz(ltos báj, oly

tiszta fényben tündökletes kristályok, drá·

végtelen szépség vette körül ezt a szót,

gakövek keletkeztek.

hogy úgy érezték, nem tudnök megnyugod

Megirigyelték a tárgyak az emberek jó
sorsát. Fellázadtak ellenük.

Ám

ravaszok

voltak ezek a tárgyak: nem csinnadrattával,
ágyúszóval győzték Ic az embereket, ha
nem beférkőztek azoknak a szívébe, agyá·

ba. A királyi palotiíba szürke, arcnélküli
lényeket juttattak be. Ezeket a sok drágakő,
gyöngy és gyémánt iszonyúan zavarta,
ezért kitalálták, hogy egy nagy malmot kell
építeni, s ezt

it

sok csecsebccsét szürke por·

rá kell őröhu. Abból készül majd a jövő
útja. Ebben egyetértettek, azt viszont nem
tudták eldönteni, hogy merre vezessen az
a nagyszeru út, ezért egy adott irány helyett
körkörös utat építtettek a falu körül. Úgy

Elindultak hazulról. Vándoroltak és ván
doroltak. Egy nagy, sűrű erdőbe értek. Li

tudott elalud/u. Nézte a csillagos égboltot,
mintha onnan kellett volna Illegtudnia va·
lami különös bírt. Igaza volt, mert valami
ismeretlen, lobogó nagy csillag tűnt fel
előtte és épp abba az irányba mutatott,
ahonlUm állítólag az a különös csengé,
hallatszott. Felébresztette a társait, és mu
tatta nekik a nagy ragyogást. Szerencséje
volt, hogy oly szépet tudott mutatni, merI
különben a legnagyobb vándor nagyon
megharagudott volna. Na, nem azért, mert
az dühös tennészelű volt, hanem azért, mert
1I10st volt a legszebb �lllla, de lllost így

dérces, félelmes éjszakákat kellett átélniük.

felocsúdva, már ő is boldog(lIl mondta: -

Tövisek, tüskék szaggatták ruhájukat, se

Menjünk arrafelé, mert az álmom szerÍIll is

beztók rel bőrüket. Fenevadak aesarogtak

arra van az ünnep.

rájuk, de ők mentek rendületlenül.
Úgy látszott, hogy az erdő is végtelen,
de furcsa mód az idő is, amelyben bolyong
tak. A legszomorúbb az volt a dologban,
hogy selluni olyan jelet nem találtak, amely
il

Icghalványabb reményt csillanthatta vol·

na fel bCIUlük. Már (lzon lanakodtak, hogy
visszafordulnak, amikor egy reggel közü-

Kiértek az erdőből. Zúzmara borította ré
teken haladtak át. Ragyogó arcú pásztoro
kat láttak, akik szintén arrafelé tartottak,
ItlllerrC ők. Ujjongó érzés volt a lelkükben.
A hosszú vámkozás már nem emésztő vágy
volt, mint korábban, hanem ezt az időt is
iÍthatotta valami végtelen bizonyosság, va
lami boldog és tiszta hit, hogy lesz ünr
cljön az ünnep, mert nélküle ncm élet

i1Z

vélték, ha meglesz a helyes irány, akkor ez

élet, nélküle a gazdag is a föld legnyomo

az út jó célt szolgálhat majd, s azzal vég

rultabb koldusánál is szegényebb.

képp nem törődtek, hogy fogyott a drdga
termőföld.

Igen lesz ünnep! Áradt az ismeretlen zen·
gésben. Már mind a három vándor hallotta

Három ifjú élt ebben a faluban. Utszólag

a tiszta csengést, kongást-bongást - a repe·

éppolyan szürkék voltak, mint a többiek.

só remény tiszta érczenéjét. Özönlött a

Pedig az ő agyukat nem támadta meg a falut

hang szíveket dermesztő országhatárokon

sújtó iszonyú kór. Tanultak. Kezdetben ma

át. Hömpölygött üszkös, háború dúlta vá

guk sem tudták, hogy miért. Valójában a

rosok és falvak felett. Zengte, kongta-oongta

többi gyerek is tanult, de ők hamar belá tták,

ez a lélek-érczene; szeretet, s7..cretet, szeretet.

hogy egy eéljuk van: a tárgyak szolgálata.
·

ni addig, míg a rejtélyét meg nem fejtik.

A következő éjjel a középső vándor nem

Ám

a három fiú ezt sehogyan sem értelte

meg. Valami hiányzott ehhez az agyukból.
Ráadásul roppant kíváncsiak voltak.Mi
vel az egész falu szörnyen unalmas, lehan·
gol6an szürke volt a számukra, az anyagot
azért kutatták, hogy szépet találjanak ben
ne, s ne csak az iránta való hódolat vezérelje
őket. Az idegen nyelveket is azért tanulták,

És ók hárman elérkeztek oda, ahova
egész életükön át igyekeztek. Egy jászlat
találtak: egy ragyogó a reú Gyennek pibent
benne. Mosolyától fény derűje vonta a bar
lang-éjszakát. Ábítattal vették körül a szü
lei és a pásztorok.
Ők hámlan leborultak, és imádták a Kis
dedet.

Tllsnády László

Ez évben gyarapodolI községiink a Szép Anna pres szóval

Kenyér, kifli eladó egyaránt a szép Rákóczi

Jdőszení napjainkban a bor/ejtés, Verllóczki Elemér ,J munka közben ", az idei

lllcai ABC-ben

termés minőségét ellenőrzi

A bogácsi határ télen

Kék hírek
1993. december 16-án Bogács, Cserép
falu, Bükkzsérc, Tard, Cserépváralja, Szo
molya községek polgánncstere és jcgyzői
meghívásám vendégünk volt Forg:'ics Lász
ló rendőr-ezredes a lllegyei rendőrfőkapi
tány.
A hivatalban tartott tanácskozás célja,
hogy Bogács községben rendőrőrs alakul
jon meg, a közrend, a közbiztonság javítása
érdekében.
A megyei főkapitány elmondla, bogy lá
mogatja a kezdeményezést, és a bogácsi
önkormánYZftl által felajánlott volt pártház
épületének álalakílására 1994. évben 5 mil
lió Ft-ot biztosít, amelUlyibell az Önkor
mányzatok vállalják

11

rendőrőrs belső be

rendezéseinek biztosítását (bútor, számító
gép, rax stb.).
Továbbá vállalta a főkapitány, bVbi
1994. évben 8 fő létszámot, és a meglévő
gépkocsi mellé még 1 db új gépkocsit biz
tosít.
A polgánnesterek örömmel vették e po
Vetró Tiinde nyíregyházi tanárképző főiskolás rajza

zitív bejelentést és vállalt.ák az Önkor
mányzatok nevében, hogy az 1 , 2 millió Ft
a berendezésre biztosítva Icsz.
E tanácskozáson nyilvánvalóvá váll,

TANULMÁNYI VERSENYEK
EREDMENYE
�

Az idei tanévben is megrendezték az
egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban a

bejutott a második fordulóba is, ahol igen
magas pontsz.i' rnmal,
zetthez viszonyítva 10 pont előnnyel

matcmatikavcrsenyt, s első ízben mérhet
ték össze tudásukat fizikából az általános

nyerte meg a fizikaversenyt. E verseny

iskolások.

eredménye alapján is folytathatja tanul

Nem kevesebb, mint 430 diák vett részt
a megmérettetésen.
Iskolánkat LUBAI GEORGINA, MI
ZSER GERGELY ÉS SZERENCSI PÉ
TER 8. osztályos I"nulók képviselték.
A résztvevők az első fordulóban tesztet
. töltöttek ki, a másodikban a kreativitást és
egyéni gondolkodást igénylő dolgo;wtot
írtak.
Amatematikaversenyben 55 tanuló ju
tott túl az első fordulón, köztük volt isko
lánk mind aluírom tanulója. A második
fordulóban is jól szerepeltek, ahol Mizser
Gergely a 33., Lubai Georgina

II

29. és

Szerencsi Péter a 15. helyezést érte el.
A tanulók felkészültségét mutatja,
hogy a verseny 3. és 33. helyezettje között
mindössze 8 pont volt a különbség. A
magas színvonalra jellemző, hogy az első
húsz helyezett felvételi vizsga nélkül
folytathatja tanulmányait a gimnázium
ban.
A fizikaversenyen Mi7.ser Gergely és
Szerencsi Péter indult. Szerencsi Péter

hogy a bal érintett telcpülés közrendjénck
és közbiztonságának érdekében szükség
Will 11 rendőrőrs megalakítiisára.

mányait a középiskolában.
A december 3-i ünnepélyes díjkiosztá
son oklevelet és értékes tárgyjutalmakat
kapott, többek között márkás órát, tudo
mányos zsebszámolót, szakkönyvet, szó
tárt, sportszert és különféle emléktárgya
kat. Ezen kívül a versenyek első és máso
dik helyezett jének külön jutalma volt,
hogy az egri Kopesik cukrászdában fize
tés nélkül korlátlan mennyiségben fo
gyaszthatt" az édességeket és italokat.

Az őszi matematikaversenyek további

Bogácsi Tél
Bogács KÖ7.ség Önkormányzatának
lapja

eredménye, hogy az országos szinten

Szerkeszti:

megrendezett Vargha Tamás matemalika

a Szerkesztőbizottság

versenyben Virág Krisztián 7., és Szeren

Felelős kiadó:

csi Péter 8. osztályos tanuló bejutott a
Borsod megyei fordulóba, abol Virág

Szajlai Sándor polgármester
Szedés:GARAMOND

Krisztián a 17., Szerencsi Péter a 3. he

Kiadványszerkesztő Stúdió

lyezést érte cl.
Gratulálunk tanulóinknak kiváló ered
ményeikért, teljesítményükkel hozzájá
rultak iskolánk jó hírnevének kialakításá
hoz.

Eger, Tízesbonvéd u. 15.
Telefon: 36/312-631
Nyomás: Nyomdász BT
Eger, Petőfi Sándor u. 19.
Telefon: 36/313-859

