


Bogácsi Nyár 1994. évi 
rendezvényei 

június 24-26. II. Bükkaljai Borteszlivál 
július 2-3.. Nemzetközi Dalostalálkozó 

július 7. 

július 11. 

július 13. 

július 16. 

július 17. 

július 21. 

július 23. 

július 27. 

július 30. 

július 31. 

aug. 4. 

aug. 6. 

aug. 6. 

aug. 20. 

a szabadtéri színpadon 
Barczy Pál grafikusművész 
rajzszakos növendékeinek 
kiállitása a Múvelódési Házban 
délután 3 órakor 
Irodalmi est a Múvelódési Házban 
este 7 órakor 
A bogácsi Ifjúsági Zenei Tábor 
kamarahangversenye az 

Alabástrom panzióban du. 4 órakor 
Kamarahangverseny a Szl. 
Márton templomban este 8 órakor 
Bogácsi lakodalmas a szabadtéri 
színpadon, a bogácsi Hagyomány
őrző Együttes előadása du. 3 órakor 
Énekhangverseny az Alabástrom 
panzióban du. 4 órakor 
Közreműködnek az Ifjúsági Zenei 
Tábor fiatal művészei 
Énekhangverseny a Szl. Márton 
templomban este 8 órakor 
Az Ifjúsági Zenei Tábor záróhang
versenye a Művelődési Házban 
este 8 órakor 
Nosztalgia-est a Fürdő étteremben 
este 8-tól é�élig 
Bogácsi lakodalmas a szabadtéri 
színpadon, a bogácsi Hagyomány
őrző együttes előadása 
du. 4 órakor 
Térzene a bogácsi fürdőben 
du. 4 órakor 
Térzene a bogácsi fürdőben 
de. 10 órakor 
Térzenét ad az Ifjúsági Zenei Tábor 
fúvószenekara 
Nemzetközi néptáncbemutató 
a szabadtéri színpadon du. 4 órakor 
Nemzeti ünnep 
Szórakozlató rendezvények 
de. 10-24 óráig 

Vállalkozók 
tájékoztatója! 

Angyal Attila és Boldizsár Csaba magánvál
lalkozók tájékoztatj�k a tisztelt lakosságot, hogy 
az 1994. évi nyarat a következő kulturális ren
dezvényekkel indítják: 

Április 29-én magyaros vacsoraest cigányze
nével a Paprika Csárdában. 

Április 30-án egész napos majális kirakodó
vásárral, lovasbemutatóval, lovaglási és sétako
csikázási lehetőséggeJ. 

Este a Paprika Csárdában latin-amerikai va
csoraest, zenét a perui indián zenekar szolgáltat. 

Május l-jén majális és pop-rock fesztivál a 
Hintó-völgyben. 

Az idei nyarat további kulturális programok
kal igyekszünk színesebbé tenni, melyről a la
kosságot folyamatosan tájékoztat juk. 

Angyal Attila és Boldizsár Csaba 
magánvállalkozók 

Csíki János 

A "Bogácsért" díj �!��a����Ó�i��t:;!.tL�f "evó 

-
.... ' 

1993. augusztus 20-án vetle át életművének el
ismeréséért a szép kitüntetést Most 62 éves és húsz 
éven át volt tanácselnöke a falunak. Mindketten a 
mai Erzsébet utcában nevelkedtünk és helyzetünk 
úgy hozta, hogy tíz éven át együltműködhettünk 
szül6falunk fejlesztéséért. Tudjuk, hogy sokan is
merik, de a községi önkormányzat által alapított 
kitüntetés és a kitüntetett tevékenysége is megér
demli, hogy életútját a községünkbe kölLözöLtek és 
az ifjú nemzedék, valamint az utókor is megismer
je. Megismerjék, hogy községünk fejl6désének egy 
szakaszában ki jeleskedett Életéről a 70-es évek
ben Tóth Benedek írt a Népszabadságban országo
san figyelmet kellő írást. 

Édesapját, mert vallási okokból nem volt hajlan
dó fegyvert fogni 1942. július 6-án kivégezték. 
Édesanyja nevelte a négy apa nélkül maradt gyer
mekel A földosztásnál három katasztrális hold föl
det kaptak. Apai ágon kőfaragó családból szárma-

nagybátyja pedig a II. világháborús emlékművet 
készítette. Az unokák József és László tehát a har
madik nemzedék a Il világháborús hősi halottak 
emléktábláját készítette el. Nagybátyja meÍlett ta

nulta a kőfaragó mesterséget. A honvédséghez sor
katona ként vonult be és öt év után 1956. október 
23-a előtt hadnagyi rangban szerelt le. Ezután a 
mezőgazdaság következett, mármint a mezőnyárá
di, majd a mezőkövesdi gépállomáson traktorosko
dott. Innen hívták haza tanácselnöknek. 

A közigazgatásbeli munkáját 1945-ben kisbíró
ként kezdte, később a közellátásban dolgozott Ta
nácselnöksége idején a járda-, az útépítés és a fürdő 
tovább fejlődött. Az egészségház építése a fogorvo
si rendelőre kapott pénzzel kezdődött, hozzákap
csolódott a bölcsőde áthelyezése (ma idősek klub
ja), a könyvtár és az ifjúsági klub létesítése. Varga 
Sándor, a megyei tervosztály vezetője azt mondot
ta, hogy ezt a majdnem másfél millióból való épít
kezést és átalakításokat tanítani kellene. Az egész
ségház átadásakor adott a tévé először hírt Bogács
r61. Az erdészeti hivatal épületében óvoda létesült, 
a melletle volt gazdasági épület elbontása után pe
dig a modern iskola épült a helyére. Egymillió 
forintot megtakaritott az épílkezésnél, amiért a já
rási vezetőktől nem kapott dicséretel Más alkalom
mal sem voll hajland6 az év végén adott pénzek 
pazarló, hasztalan elköltésében részt venni. Fel
mondott, ami akkor nem volt divatban. 

A munkája után szabadidőben kertészkedett, fó
liázott. Ma is ezt teszi. 1946-ban édesapjának a 
katonacimborája maga mellé vette kádárinasnak. A 
hasznát most látja, mert a barkácsműhelybe faesz
tergályos munkát végez, szép munkákat enged ki a 
keze közül. Ez év őszén november 22-én lesznek 
40 éves házasok feleségével Ördög Piroskával. Ér
telmiségi foglalkozású gyermekeik és négy unoká
juk hazalátogatásai mindig örömet jelentenek szá
mukra. Kívánjuk, hogy a munka öröme és a sikerek 
adjanak éltető erót egymás kölcsönös segítéséhez 
és egészségben sokáig boldogan éljenek! 

Hegyi Imre 

Önkormányzat közérdekű hírei 
Ajanuári önkormányzati ül�en a Képvisel ő- Rendőrőrs létrehozásához biztosítj uk a volt 

testület elfogadta Bogács Község Önkonnány- pártház épületét, és 500 e Ft-ot a berendezés-
zatának 1994. évi költségvetését 435 milli6 Ft re. 
bevétellel és ugyanilyen összegű kiadással, ezen 
belül felújításra 4,7 millió Ft-ot, fejlesztésre 346 
mi l lió Ft-ot hagyott jóvá. 

A fejlesztések megvalósulása érdekében 30 
millió Ft hitelfelvétel szükséges, ami a költség
vetésben bevételként szerepel . 

Működési kiadás CI tartalékkal együtt közel 85 
millió Ft. 

Ebből: Szociálpolitikai feladatra 7,6 mil lió Ft, 
Első lakáshoz jutók támogatása 1,3 mil lió Ft. 
Az I. fél évben döntött a képviselő-testület az 

első lakáshoz jutók támogatásában, mely szeri nt 
7 fő részesült támogatásban, összesen 840 e Ft 
került kiosztásra. 

Átmeneti segélyben részesített az önkor
mányzat 79 fől, összesen 190,5 e Ft összegben. 

Egyszeri támogatást kaptak a 70 éven felüliek 
és az iskolások. 

Márciusi önkormányzati ülésen megválasz
tásra kerültaz új jegyző, Csetneki Ernőné mező
kövesdi lakos személyében. (Bemutatkozására a 
nyári újság első számában kerül sor.) 

Az országgyűlési képviselő-választásokra 
készülve a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait 
is ki nevezték. 

Megtárgyalta a képviselő-testület Bogács 
község összevont rendezési tervét, elfogadására 
az áprilisi önkormányzati ülésen kerül sor, to
vábbá megvitatta a Strandfürdő fejlesztési prog
ramját is. 

Változás következett be az önkormányzat 
konyhájának nyersanyagnormái ban és a fizeten
dő térítési díjai ban. 

PId.: Előfizetéses ebéd ára április l-jétől 90 
Ftladag. 



nKi a csoda jár oda?" 
" 

A Bogácsi Altalános Iskola hírei 

A verseny gyóztesei 

Január 22-ét a Magyar KuHúra Napjaként ünnepeljük. 
De mil is értünk kuHúrán? Ha fel1apozzuk az értelmező 
szótárt, ezttaláljuk: Az emberiség ánal létrehozott anyagi 
és szellemi javak összessége. 

Milyen szellemi értékekre gondolhatunk? Művészeti 
alkotásokra, legyen az szobor, festmény, zenemű, vagy 
egy érdekes könyv, egy szép vers, amely emléket idéz, 
illetve maradandó élményt hagy bennünk. A versek pél
dául gyermekkorunktól kezdve itt vannak velünk. Ki ne 
emlékezne azokra az egyszerű mondókákra, melyeket 
szüleink - térdükön ringatva, táncoitatva - mondogattak 
nekünk? 

Seghségükkel tanuHunk meg magyarul beszélni. 
Nem mindegy azonban hogyan beszélunk, helyesen 

bánunk-e nyelvU nkkel? 
Kodály ZoMn igy vélekedett erről: 
"Egyetlen nyelv van itt, amelynek kiejtését nem gon

dozza senki: a magyar. Vagy azt hiszik, úgyis tudja 
.mindenki, vagy azt, hogy mindegy: akár jól, akár rosszul 
;'pjük, csak megértjük egymást. A gondozás hiánya meg 
is látszik." 

Azok a lanulók, akik szavalóversenyre jelentkeztek, 
megtették azt elsó lépéseket a nyelv gondozása felé. 

Tobb mint 40 tnuló - (alsós és felsős osztályokból 
egyaránt) - szerzett szép élményeket számunkra a ver
sek hú tolmácsolásával. 

Közüluk a legkiemelkedőbbeket láthatjuk a fényké
pen, kezükben a jutalom könyvekkel. 

A zsúri döntése alapján a következő tanulók értek el 
kiemelkedő eredményt. 

Alsó tagozat 
I. helyezett: 
II. helyezett: 
III. helyezett: 

Felső tagozat: 

Benyovszki Boglárka 
Fridel l1dikó 
Kovács Karina 

(2. osztály) 
(3. osztály) 
(2. osztály) 

i. helyezeH: Lubai Georgina (8. osztály) 
II. helyzeH: Nagy R�a (8. osztály) 
Ili. helyezeH: Galambos Gréta (8. osztály) 
Végül Remenyik Sandor költő igaz érzéseit hagy 

ajánlom mindnyájunk figyelmébe: 
"Vigyázzatok ma jól, amikor beszéltek, és áhitattal 

epsétek a szót, a nyelv ma néktek végső menedéklek, a 
nyelv ma tündérvár és katakomba

" 

Benyovszki Mária 

Tanulmányi versenyek eredménye 
Tanulóink a tél folyamán sem tétlenkedtek. Na- eredménye Szerencsi Péter továbbjutott a megyei 

gyon sok versenyben mérték össze tudásukat más fordulóba. 
iskolák tanulóival. Első ízben voltunk a Zrínyi Ilona matematika-

Galambos Gréta 8. osztályos tanuló József A versenyen Mezőkövesden. 3-8. osztályosok képvi-
vers- és prózamondó versenyen vett részt, ahol szép sel ték iskolánkat. 
eredményt érte el. Vígh Ilona, Lénárt Péler, Czibolya Ágnes, Bara-

Lubai Georgina 8. oszLilyos tanuló megyei he- nyi Zoltán, Trencsényi Balázs 3. OSZI. tanulók; 
Iyesírási versenyre jutott be. Kémiából körJ.:eti ver- Tóth Zsanett, KováC'i Adrián, Kovács Sándor 4. 
senyen szerepelt szép eredménnyel. o., Szerencsi Judit 5. O., Lukács Zita, Farkas Helga 

Verhóczki Zita 8. osztályos tanuló Egerben vett Csecsődi NikoleLt, Balla Zoltán 6. o., Virág Krisz-
részt tanulmányi és felvételi versenyen, ahol ered- tián 7. o., Mizser Gergely 8. o. lanulók. 
ményesen szerepelt. Nyeste István tanár úr felkészítése alapján a 

Iskolánk 5 lanulója nevezett be az Arany Dániel körzeti polgárvédelmi vetélkedőn is ott voltak 
matemalikaversenyre, melyból 4 tanuló dolgozata tanulóink, ahol szépen megáll tá k helyüket. 
továbbjutotl. A csapat tagjai: Lubai Georgina, FarkasAdrienn, 

Horváth Tamás, Lubai Georgina, Mizser Ger- Orosz Adrienn, Verhóczki Zita, Hóc/..a Krisztián, 
gel y, Szerencsi Péter 8. oszt. tanulók. Horváth Máté, Farkas Lóránd, SzcrenC'ii Péter. 

Az Öveges József fizikaversenyen a követező 
tanulók képviselték iskolánkat: Ambrus Csilla, Ver
hóczki Dóra, Virág Krisztián 7. o. tanu lók. Szeren
csi Péter, Mizser Gergely 8. O. Llnulók. A verseny 

Gratulálunk iskolánk valamennyi versenyen 
résZi veU tanulójának, s a még hátralevő versenyek
hez sok sikert kívánunk! 

ÍGY EMLÉKEZTUNK 
MÁRCIUS IS-ÉRŐL 
Az értelmes, tarta

lomban gazdag ünne
pek, ünneplések szemé
Iyiségünket gazdagít
hatják, közösségei nket 
erósílhetik, mert ezek 
nemcsak az emlékezet
re, továbbá a z  érzel
mekre, hanem a képze
letre is hatnak. 

A magyar történe
lem e nagy napján, már
ci us 15-én a Bogácsi 
Általános Iskola peda
gógus- és tanulóközös
sége együtt hajtottak fe
jet, együtt tisztelegtek a 
példaértékű történések 
előtt. 

Számunkra e napjeI
kép, amely emlékeztet bennünket öntudatra éb
redt szabadságvágyunkra, a soha fel nem adás 
kötelességére, az egyetemes emberi értékekkel 
való együlIhaladásra. 

1848 tavaszán a forradalmak olyan tűzijáté
kát figyelhet jük meg, amelyre azóta is ritkán 
voll példa a történelemben. 

Mi viss7..ahajtottuk gondolatban a történelem 
kerekét, és felidéztük 15-ének előzményeit, ese
ményeit. 

"Tavasz van, milyen szép tavasz vall ..... Mi
előtt elkezdődött volna visszaeOllékezésünk a 
forradalom eseményeire, négy cigány tanuló 
kedves verssel köszöntötte a tavaszt. 

A Himnusz elhangzása után Donászi Magda 
verse következett, majd Verhóczki Dóra 7. o. 
tanuló köszöntötte az ünneplő �özönséget. 

1\ műsor további részében O mint bemondó 
folyamatosan ismertette az eseményeket 

Petőfi Sándor versei következtek ezután a 
költő tiszteletére, hisz Ó volt az, aki fáradhatat
lanul, töretlenül lelkesítette az együttérzőket, 
agitált, cselekedell'. Petőfi gondolatait Kovács 
Attila 5. o. tanuló idézte föl. Vórösmarty Mi
hály: Szabad sajtó című versét a Nemzeti dal 
követte. A vers refrénjét közösen minden sze
replő harsogta. 

A 12 pont és az október 6-án Aradon kivég
zett 13 vértanú nevének elhangzása után, ismét 
Petőfi verseit hallgathatta meg az ünneplő kö
zönség. Devecseri Gábor: Koszorúzás Petőfi 
szobránál című verssel zárult irodalmi műso
runk, amelyet Ambrus Csilla 7. o. tanuló szavalt 
el. A műsor szereplői volLlk: Bodnár Bernadett 
és Lénárt József (I. o.), Tóth Klaudia, Kovács 
Karina és Kiss Barna (2. o.), Makó Zsanett, 
Lénárt Péter és Nagy László (3. o.), Tóth Z'ia
nett, Béres Ga briella, Kiss Barbara és Kovács 
Adrián (4. o.), Szerencsi Judit, Kiss Alexandra, 
Fridel Henrietta és Kovács Attila (5. o.), Lukács 
Zita és Csecsődi Nikoletta (6. o.), Verhóczki 
Dóra és Ambrus Csilla (7. o.), Galambos Gréta, 
Nagy Rita, Lubai Georgina, Farkas Adrienn, 
Orosz Adrienn és Kelemen Anita (8. o.), Sze
ren�si Péter (8. o.). 

Un nepi műsorunkat hangulatban és tarta
lomban egyaránt szépítették azok a dalC'iokrok, 
amelyeket az énekkar adott elő Benyovszki Má
ria tanárnő vezényletével. 

A megemlékezést Nyírő Veronika és Kerék
gyártó Andrea tanítónők állították össze, 
m e l l y e l  felidéztük n é p ü n k  szabad
ságküzdelmének jelentős állomását az 1848-as 
szabadságharcot. Nyíró Veronikil 

tanítónő 



A bogácsi meleg víz keletkezésének rövid története 
A születésnap 1955. október 9. 

Változatos életpályám folyamán ismételten kap� 
csolatba kerültem Bogács községgel és kialakult 
bennem az elhatározás a következő történelmi 
visszatekintés megírására. 

Erre felbátorít több, mint 20 esztendeje a köz
séggel, részben bogácsi lakosként és házamban 
összefonódott magánéletem. 

Bogács kÖ7..ségr611946-ban (19 évesen) szerez
tem először ismereteket, ugyanis Vigh Rudolf köz
ismert helyi s7..ármazású népdalkutató egy évig sza
batársam volt a budapesti .,Dózsa György" paraszt
párti népi kollégiumban. 

A nyugtalan természetű Kodály-tanítvány falu
jának dicséretével, korabeli népdalainak gyújtésé
vel korán relébresztette érdeklődésemet és én is 
fiatalos romantikával képzeltem el a tájat, a Bükk 
déli lábánál elterülő települést a szép meseszerű 
elbeszélésekben a korabeli nehéz körülmények kö
zött. 

A 60-as évek második felében sikerült csupán 
számomra Bogács község megismerése, mert hiva
talos lítjaimon e korán felkeltett érdeklődés erre 
ösztönzött. Végül is 20 évvel később sikerült meg
val6sítani részleges letelepedésemet, mint az első 
bevándorlók egyike. 

Megval6sult az újtelepi házamban a felüdító 
csendes pihenés, a meleg víz jótékony hatása páro
sul tak a szellemi életet megnyugtató hétvégékkel és 
a kedvező földrajzi környezet zavart.tlanságával. 

Az elmúlt évtizedekben a magam és családom 
élete az év jelentős részében Bogácson zajlik. 

Időközben Vigil Rudolf is meglátogatott és na
gyon meglep6dölt bogácsi második otthonomon. 

Kicseréltük ismereteinket életpályánk alakulá
sáról és Bogács kÖ7.ség felgyorsult polgárosodásá
ról. 

Ebből a szolid, mai tartalmú mesevilágnak is 
tekinthető kőrnyC7..ctb61 ébresztett fel egy tudo
mányos tov,íbbképzésben reám bízott diákom. Sze
mélyi adatait feljegyezve megőrültem, hogy 1958 
májusban Mczókövesdcn született, de kiegészítve 
közölte, hogy szülei a bogácsi fúrás területén dol
goztak és részben Mezőkeresztesen ill. Bogácson 
lak6kocsiban laktak. A vállalati kocsival az utolsó 
percekben érkeztek a mezőkövesdi szülőotthonba. 
Ezek ut,ín természetes volt, hogy a bogácsi meleg 
víz felL.írására rákérdezzek. 

Tanítványom édesapja, a még emlékező, kora
beli munkatársak tájékoztatása alapján összefoglal
ta az első mclcgvíz-feltörés hiteles történetét. 

A bogcícsi első, 1955-ben megkezdett fúrás olaj
kutatás céljából történt. 

A fúrócsoport központja Me7..őkerC!:'ztesen volt, 
mint ,,szerkezetkutaló, Sekélyfúrási Uzem" meg
nevezéssel. Az első fúrást 22 m magas .. Maszolaf' 
típusú fúrótoronny,,1 kezdték J955. július 21-én, a 
község északi részén a Cserépváralja felé vezelő 
úttól nyugatra. 

Rudazattöréssel párosult műszaki hiba miatt a 
fúrást 1955. augusztus 16-án megszünleuék. A fú
r6tornyot, 15 méterre DNy-i irányba átvontatták és 
1955. augusztus 23-ig sikertelen fúrást műsz.1.ki 
hibák miatt csak 211 m mélységig végeztek. 

A fúrótornyot 15 méterre tovább vontalva és 
1955. szeptember 3-iin megkezdődött a BS 6/b 
fúrás és a folyamatos mélyítése október l-jén már 
451 métercs mélységből kemény mészkő és mész
pala keverékkőzetet emeltek ki. A fúrást folytatták 
461 méterig. Ezt követően a szürkésfehér mészkő
ből 461-465 méter közölt mi ntát vettek, majd 466,5 
méternél nagy fúróiszap-vesztcség keletkezett. A 
nevezetes okt6ber 9-én 14 6rakor műszal..."Váltás 
lörtént, amikor is a műszak dolgozói eltávozásra 
készül6dtek, a fúrómester a napl6t töltötte ki. Az 
egyik fúr6munkás kideríthetetlen okokból az emelő 

Osztrák vendégzenészek az idei nyáron is lesznek a !ürdónkbe 

szerkezethez ment és meghúzta a fúrókötelet, indí- Megemlíti továbbá, hogy Bogács községnek 
tókart, és a fúróruda7..at megindult lefelé, miközben aligha lehetett anyagi forrása a fúrásra, feltehetóen 
a dolgozót kb. 2 m magasba emelte, innen a szer- a Borsod Megyei Vízmű vállalta a költségeket. 
kezetel elengedve az emelő mellé zuhant Ez a Hileles adatok jelenleg a Vízgazdálkodás} Kutató 
folyamat nagyon gyorsan zajlott le, közben a terme- Intézet (Budapest) irattárában találhat6k. Altaláno-
ló csóoszlop 5-7 méteres zuhanása következett be. san elfogadott vélemény, minden tudományos, így 

Ekkor érkezett meg a váltást hozó teherautó, földrajzi felfedezésbcn, hogy az elsó valódi észle-
ahonnan Domján István fúrómester leugorva, lés, keletkezés és fejlődés a forrása, az esemény és 
nyomdafestéket alig elviselhető hangnem kíséreté- következmény kezdő lépése. Okmányi hiteles ada-
ben az emelőmúnél feltápászkodó embert fenéken lokkal bizonyítottnak tekintendő, hogy Bogács 
rúgta. A kiabálásra és szokatlan 7..ajra a két műszak községben a forró gyógyvíz feltörésének első, 
emberei összegyűltek és Domján István fúr6mester egyetlen pontos ideje 
szitok-�tok szövegét hallgatták. 1955. október 9-én 14-15 óra között. 

Az események ut:ín kb. 10 perecc1 egy dolgozó Ez tehát a vlllóságb<m, korábban alig értékelL 
felkiáltott ,)ön a víz a lyukból". Gőzölgő víz tört ki esemény, amely a bogácsi gyógyfürdő valódi szü-
60-70 OC_kal, becslés szerint 200-300 liter/perc letésnapjának tekintendő. 
hozammal. Új bevándorlással 26 éwel ezelőtt ismerter. 

Feltételezik, hogy a fúr6sz.írny zuhanása a talp- meg a meleg vizű fürdőt, akkor még egyetlen me-
ra, az alapkózetre (a fúrólyuk fenekére) olyan kő- dencéjével, ahol örömmel-aggodalommal kísértem 
zet repedést okozott, amely elősegítetle a mélyebb figyelemmel.,Fürdőnk'· fejl ődését és korszerűsítését. 
rétegekből a meleg víz feltörését. Ezt idézte elő Azelmúlt évtizedeknekgondokkal és sorsfordu-
értelem nélküli közreműködésével aza dolgozó, aki lókkal terhelt története nem nélkülözi az örömteli 
2 méter magasból sérülés nélkül lezuhanl részleteket és az utólagosan megfogalmazható ro-

A részletes naplót Kovács Mária geológus tech- mantikát. Az élő kortárs Hegyi Imre meghat6 
nikus szemtanú közlése alapján összeállította Ko- visszaemlékezése a Vigh Rudolf emléktáhla-ava-
vács Zsolt geológus, aki az utódvállalat MOL Rl tásnál késztetett engem is az életem egyes r, .. I.einek 
ma is élő nyugalmazott főgcológusa. felidézéséhcz. 

Ez a fúrás i eredmény még nem hozot! változást felejthetetlen Rudi barátom és feleségének 
községünkbcn, mert a kiáramló meleg vizet idóle- meglepetése, amikor legkisebb gyermekével bogá-
gcsen elvezették, a hasznosításra sem alakulhalott csi házamban vendégü I láthaltam őkeL Részletes 
ki megfelelő elképzelés. Ezért 1955. október 14-én ismertetést nyújtottam számukra a 60-as évek vége 
a részben beomlott fúrólyukat 268 III mélységben óta a bogácsi átalakulás főbb eseményei ről , a há-
elhelyezett cementdugóval lezárl'ák, és a melegvíz- zam építéséről, amelyet szomszédaimnak és ósla-
áramlás megszűnt. kos utcabeli családoknak köszönhetek. 

Az írásos megemlékezésben olvasható, hogy A nagy meglepetés, a köze! 4 évtized utáni vi-
1958-S9-ben, már nem olajkutatás céljából bérfú- szontlátás öröméhez tartozik, hogy legkisebb gyer-
rást végeztetlek a feltételezett megrendelők a Me- mekét édesanyjával én vittem keresztelőre a bogá-
gyei Vízmű Vállalat, ill. Megyei Tanács illetékes esi templomba. 
osztálya. A nevezetes községi ünnepeknek egyik rendez-

Kívánatos lelllleaz eredeli dokumentumok meg- vényére került sor az elmúlt év augusztus 20-án, 
szcrzése. A hiteles szcmtanú, Kovács Zsolt szerint, sokszínű eseményeivel, ahol a jelen és múlt kap-
csupán egyszer járt a bogácsi . . Vízkútnál" 1959-hen csolatai erősítik bennünk azt a reményt, hogy uno-
és a fúrás mögött már ásták az első fürdőmedence káink számára is tanulságos emlékeket ápolunk. 
gödrét a helybeliek társadalmi munkában. Dr. Nándori Gyula 



Bogács Anno 
E címmel a jövőben régi bogácsi emlékeket, történéseket szeretnénk - hajdl1ni fotók segítségével 

- felidézni. Az első alkalommal Verhóczki József és István esküvöjét idézzük fel 1969-ből. A 
fényképeket dr. Bogdál Ferenc kiváló néprajzkutató készítette, s a folókat a miskolci Herman Ottó 
Múzeum folótára őrli. 

Az iskolaszék 
létre ·öttéről 

Az 1993. szePlcmZr l-jén életbe lépcu Oktalási 
Tórvény kimondja, hogy az általános és középisko
lában kötelezően létre kell hozni az iskolaszéket. 

A törvény értelmében az iskolaszék tagjai: 
- a szülők választoll képviselői 
- a nevelőtestület választott képviselői 
- az intézményfcnllt<lrtó megbízott képviselői 

egyenlő arányban. 
Az iskolaszék létrejöttét előkészítő bizottság lét

rehozása előzte meg, amelyről a törvény így rendel· 
kezik: 

,Az iskola igazgatója az iskolaszék megalakítá· 
sának előkészítéséhez a nevelőtestület, a fenntartó 
és a szülők három·három képviselőjéból álló bizott· 
ságot hoz létre." (59. § 8.) 

E bizottság iskolánkb.1n 1994. január 6·áo ala· 
kult meg. 

TAGJAL 
fENNTARTÓ SZEIW RÉSZÉRÓL: 

Kiss Barna 
Kiss Lajos 
Tóth Tibor 

SZÜLŐK RÉSZÉRŐL: 
Bene Istvánné 
Galambos Jánosné 
Nagy"lzidoTl�.é 

. .  N 

NEVELOTESTULET RESZEROL: 
Benyovszki Mária 
Kerékgyártó Andrea 
Kissné Sereg Erzsébet 

AZ ISKOLASZEK TAGJAL 
SZÜLŐK: Csendes Andrásné 
Nagy Józsefné 
Csccsődiné Kocsis Ildikó 

NEVELŐK: Szerencsi Miklósné 
Jankóné Jónás Zsuzsa 
Szabó László 

fENNTAlUÓ SZEIW: 
Szajlai Sándor 
Siklósiné Daragó Marianna 
Nyeste István 

Az iskolaszék első összejövetele 1994. február 
25·él1 volt, az iskolaszék elnökévé Nagy Józsefnét, 
titkárává Sikl6siné Daragó Mariannát választott.ík. 

Eredményes munkál kívánunk mindnyájuknak! 
Benyo"szki Mária 

� 

Uj szolgáltatás! 
Az idei év elejétől új szolgáltatás igénybevé· 

tele vált lehetővé községünkben. A rohamosan 
vfíllozó "dó·, pénzügyi és egyéb gazdasági sza· 
bál yozás új szükségletei teremtett, az ehhez értő 
szakembert egyre többen igénylik. 

Mivel alapvégzellségem közgazdász és meg· 
szereztem az <Idótant'ÍCsadói képesítést is, az e 
tárgykörbe tartozó kérdésekben felkínálom a la· 
kosok, falubeliek részére a szolgfÍltatásaimat. 

A Községi Önkormányz<1l1ól bérelem CI Pol· 
gármestcri Hiwllal és a Rendőrség közötti volt 
túzol tószertárat, ahol gazdasági tanácsadó irodát 
múködtetek. Az irodcíban szinte az egész nap 
folyamán elérhető vagyok, a későbbiekben pe. 
dig ügyfél fogadási időben várom és fogadom il 

hozzám fordulókat, iigyeik elintézésére. Remé· 
lem, hogy az iroda közös megelégedésünkre tar· 
tósan üzemel, és megkíméli On öket az esetleges 
id6trabló ut<lzásoktól " környező városokba. 

f'orduljanak hozzám bizalommal, ha másban 
nem, abban biztosan tudok segíteni, hogy me· 
Iyik irányha indulj<lnak tovább. 

Verhóczki Sándor közgazdász 



Mi újság 
aszövetkezetekben? 

A Hórvőlgye mezógazdasági szövetkezet 1994. 
március 4-én, pénteken tartotta közgyűlését Bogá
cson. Cserépfaluból, Bükkzsércrő\ és Szomolyáról, 
de a helybelieket is autóbuszok s7..állították a köz
gyűlés helyszínére, a géptelepre. A közgyűlés ide
jén néhány perc alatt eselt az esó, havasesó, hullott 
a hó, fújt a szél, később a nap is kisütött. Olyan volt 
ez, mint a magyar mezőgazdaság -benne a Hórvöl
gye is - helyzete az utóbbi időkben. Meg kellett 
küzdeni az átalakulás nehézségeivel, a kormányzat 
nem mindig szövclkezetbarát intézkedéseivel. A 
négy község szövetkezeti tagjainak összefogása, 
szaktudása és szorgalmas munkája alapján az 1993-
as ével eredméllyesen Z<Írlák. Emellett az elmúlt 
évek veszteségeink egy részét is "kigazdálkodták". 
A múlt ósszel elvetettek 900 hektár búzál. Az üzemi 
és a szakcsoporti szólók sorközeit felszántották. A 
fejtrágyá7"'st időben elvégezték. Márciusban vé
geznck a szólómetszéssel is és a tavaszi árpa veté
sével is. A magángazdákkal folyamatos a kapcso
lattartás. Részükre vctómagot biztosítottak. Elvé
gezték a szántás-vetést szolgáltatás formájában -
tájékoztatott bennünket Papp Ernó szövetkezeti el-
nök. ., 

A Mezőkövesd és Vidéke Áfész-nak új ügyvc
zctóje van 13ogácson, Itles Emilné (RÓ7..sika) sze
mélyében. Elmondona, hogy '94. február 22-én a 
bogácsi takarékszövetkczcttcl együtt tartották a 
közgyúlésüket, mintegy 160 szövetkezeti tag rész
vételével. A 93-as ével nyereségesen zárták. Javas
lat hangzott eJ olc.<>ó áruk boltja megnyitására. Kiss 
Józsefné Köteles Mária a borár ügyét vetette fel. A 
vásárlási visszatérítések idején és utána is rend
szeres k.1pcsolatot kíván t,lrtani az Általános Föld
műves Szövetkezet tagjaival. 

A bogácsi takarékszövetkezet munkáj;ít a köz
ség lakosai jól ismerik, mert az elmúlt év végi víz
és gázbcvezetési szerzódéskötésckról a Bogácsi 
Télben tudósÍIottunk. 

Heg),j Imre 

ÖNKORMÁNVZATI HíREK 
Ebben az évben születtek: 
Farkas Vilma 1994. 01. 03., a.n.: Farkas Irén 
Szolomájer József 1994. 01. 13., an.: Hócza 

Annamária 
Anta! Alexandra flo"" 1994. 01. 08., an.: Nagy Ilona 
Verhóczki Ákos 1994. 02. 02., an.: Császár Jud� 
Mizser Dalma 1994. 02. 10., an.: Horváth Anita 
Szitai Ödön 1994. 02.13., an.: KOlompár Dóra 
Szitai Róbert 1994. 02. 18. , an.: Szitai Erzsébet 
Szitai Natália 1994. 02. 20., an.: Farkas Angéla 

Meghaltak: 
Kovács Bertalan 62 éves 
Pintér Sándorné (Orosz Teréz) 90 éves 
Jankó Joachimné (Hegyi Erzsébet) 74 éves 

Vállalkozásba kezdtek: 
Bényei Mária szociális otthon üzemenetését kezdte 
meg, 
F and H vendéglátó tevékenységet kezd a fürdónél, 
Horváth Sándor víz-gáz szerelvényboltol fog ny�ni, 
Tólh Pál élelmiszer·kisáruházat (Lila ABC), 
Novák Ferencné lermékforgalmazó, 
ÖT». Molnár Jánosné kézi hímző. 

Húsvéti finomságok 
Pászkagombócleves 

Hozzávalók (10 személy
re): 25 dkg pászka, 5 db lojás, 
10 dkg zsír, lörtbors, finomra 
vágott petrezselyem. 

A pászka felél vízbe áztat
juk, felét liszUé törjük. A ha
bosra kevert zsírban keverjük 
ej a tojásokat. Adjuk hozzá a 
fűszereket, a jól kicsavart 
pászkát. a pászkalisztet, és ezt 
a tésztatömeget pihenlessük 
3-4 órán át. Egyforma gom
bócokat formálva húslevesbe 
vagy hamis húslevesbe kifőz
zük. 

-

süt jük. Ha kihűlt a tészta. 
hosszában kettévágjuk, 
m e g t ö l t j ü k  l e kv á r r a l, 
visszatesszük a tetejét, és 
csokoládémázzal leönt jük. 
Mandulával díszítjük. 

Zserbószelet 

Töltött bárány 
A finom ételekhez 

nélkülözhetetlen a jó bor 

Hozzávalók: 50 dkg fi
nomliszt, 25 dkg margarin 
(vagy 20 dkg vaj), 3 db to· 
jássárgája, 4 evőkanál por
cukor, 1 csomag vaníliás
cukor, csipet só, kevés tej
ben megfu1tato1t 2 dkg 
élesztő, egy deci tejföl . Töl
telék: 20-25 dkg darál1 dió, 
20 dkg porcukor és vaníli
áscukor. barackíz, 1 deci ru
mos tej. Hozzávalók (10 személy

re): másfél kg-os báránycímer. 

Báránypecsenye készíléséhez csak tejesb
árányt vásároljunk. A bárány egész súlya csak 
4-5 kg legyen. Ha nagyobb, tehet, hogy faggyú. 
ízű már. Tölteni a hátsó dombot szokás, a z  olda
lával együtt, egy darabban hagyva. Ezt bárány
címernek nevezik. Aki a búrány ízét nem szereti, 
tisztítsa jól le a faggyútól, esetleg kissé le is 
forrázhat ja. . 

A felszúrt húst a következő töltelékkel töl t jük 
meg: 2 db lejben áztatott, majd jól kicsavart 
zsemle, 2 kemény tojás apróra vagdalva, 1 db 
nyers tojás, törött bors, vagdalt petrezselyem,só 
és diónyi pecsenyezsír összekeverve. A meglöl
tölt húst fehér cérnával bevarrjuk, forró zsírral 
leöntve, előmelegíteIt sütőbe n középső bordán, 
teljes felső lángot süljük, saját levével folyton 
locsolgatva. míg szép pi ros és puha lesz. A kész 
húst negyedórás pihentetés után, keresztbe sze
letelve, forró tálra tálaljuk. Saját levéból kevés 
vízzel rölfőzve, mártást készítünk hozzá. Bárány 
helyett borjú is tölthető. 

Zellerkrémes burgonyasaláta 
A héjában főtt, tisztított, felszeletelt burgo

nyára a következő krémet simít juk: a tisztított 
zellerl ízes salátalébcn puhára [ózzük, szitán 
áttörjiik el keverve tejfellel, olajjal, mustárral és 
nagyon kevés reszelt hagymával. Díszítsük a 
tetejét madársalátával. 

Kakaós ózgerinc 
Habosra keverünk 21 dkg vajat, 12 dkg por

cukrot, 4 db tojássúrgáját, majd folyamatosan 
hozzákeverünk 10 dkg húrnozoll, darált' mandu
lát, 6 púpozott evőkanál kakaól, 14 dkg lisztet. 
Legvégül hozzáadjuk a 4 db tojás felvert habját. 
Kivajazott őzgerincformába simít juk, és meg-

Összegyúrjuk a tésztához valókat, majd há
rom kis cipóra osztjuk. Az elsőt vékonyra ki
nyújt juk, és egy nagyobb tepsit.kibélelünk vele. 
Barackízzel megkenjük, a diós porcukor keve
rékének felével (vaníliáscukor és kakaó is finom 
bele) meghint jük, rumOS tejjel is meglocsoljuk. 
A második cipól is vékonyra sodorva ráfektet
jük, és ismét barackízzel. dióscukorral, tumos 
tejjel meglocsoljuk, és a harmadik tésztalappal 
befedjük. Tetejét villával megszurkáljuk, és csak 
közepesen erős tűznél süt jük. A megsült lész tát 
a tepsi ben hagyjuk kihűlni, és tetejét csokoládé
mázzal vonjuk be. A máz 10 dkg reszelt csoko
ládéból, 7 dkg cukorral, 1 deci vízl�n sűrúre 
főzve készül. 

Juhtúrós pogácsa 
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 30 dkg juhtú

ró vagy gomolyalúró, 25 dkg margarin, 3 tojás
sárgája, 2 evőkanál tejföl, só, 2 dkg élesztő, 1 dl 
tej. 

Az élesztőt 5 kanál liszttel, a tejjel, egy pici 
cukorral simára keverjük, és langyos helyen fel
fuuatjuk. A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, 
közepébe tesszük a túrót, a tojást, a tejfölt, ebbe 
a 2 kávéskanálnyi sót. Keverget jük a túróval a 
liszt közepén e masszát, majd a felfutott élesztő
vei együtl összegyúrjuk a tésztát. Meglisztezve 
a tálban hagyjuk egy órát kelni, majd gyúrótáb
lán ujjnyi vastagra kisodorjuk. Megkenjük tojás
fehérjével, és reszelünk rá trappistasajtot. Forró 
késsel kétujjnyi csíkot vágunk a tésztából, majd 
keresztbeszeljük kis trapéz alakúra. Így rakjuk 
tepsibe, és közepes lángon l-2 percig felsőn, 
majd 15 percig alsólángon süt jük meg. Nem 
szabad tovább sütni, mert a pogácsák kiszúrad
nak. A juhLúró drága ugyan, de finom pikáns ízt 
ad, és negyednap is élvezhető a pogácsa. 



Tájékoztató Bogács község közműépítésének munkálatairól 
Szeretnénk lapunkban időről időre tájé

koztatni T. olvasóinkat a községünkben az 
idei évben tervezett gáz- és  vízközmúprog
rarnok megvalósulásáról. 

Lehetőséget kívánunk teremteni arra is, 
hogy olvasói levelekre akár a lap hasábjain, 
akár személyre szóló levél formájában vá
laszt adjunk, legyen az közmúépítési prog
ramok bánnelyikével kapcsolatos bánni
lyen temlészeru. Tehetnek fel kérdéseket a 
külső vezetékhálózalok és természetesen a 
belső gázvezeték-hálózatok építésével kap
csolatban. 

A bevezető után nézzük a kivitelezések 
jelenlegi állását. 

Vízközmúvek építése: 
Mint ismeretes 1993. év végén megkez

dődött a községben a vízközművek építése. 
A község belterületén az  elosztó vezeték

hálózat építési munkáit az ÉVIZIG végzi. 
Acsóvezeték-bálózat fektetése a község tc
TÜletén a tervezett ütemezés szerint készüJ. 
Jelenlegi készültsége eléri a 80%-0t. A ve
zetékek fektetése és a szerelvények beépí
tése után kerül sor a lakossági bekötőveze
tékek kiépítésére természetesen a lakosság 
által már megépített vízóraaknába. 

A belső elosztóhálózat építésével egyi
dőben megkezdődött Mezőkövesd-Bogács 
közötti úgynevezett tápvezeték építése is. A 
2 db 200 m3-es víztározók közül az  egyik 
medence szerkezete kész, a második me
dencének a betonozást előkészítő munkáit 
végzi az ALTERRA Kft., a kezelő épület 
alépítményi munkáit is elkészítették. Az 
ALTERRA Kft. által végzett tápvezeték és 
víztározó medencék jelenJeg megközelítik 
a 25-30 %-os készültséget. 

Ugyancsak múlt évben kezdődött meg a 
község külterületén a tenllelőszövetkezet 
géptelepével szemben a Hór-patak nyugati 
oldalán a községi szennyvíztisztító telep 
-!pítése is. 

Az építési területen a kivitelező elvé
gezte az építést megelőző tereprendezési 
munkákat, e lkészültek a kerítés lartószer
kezetej, valamint a tisztító műtárgya inak a 
szerelóbetonozási munkái is befejeződtek. 
A beruházás jelenleg 20-25%-os készült
ségű. 

A vízközművek áttekintése után nézzük 
a gázközIllűépírés helyzetét, ami a jelek 
szerilll ilyen vagy olyan okból leginkább 
foglalkoztatja a község lakosságát. 

1993. év utolsó hónapjában Bogácsot 
Szomolyával összekötő külteriileti, úgyne
vezett nagyközépnyomású vezeték építését 
megkezdte a miskolci székhelyű ENER
GOSZER Kft. 

5,4 km vezeték épül meg ez év április 
hónap végéig a község határában már épülő 
gáz[ogadó állomásig. A vezeték építése a 
földmunkák végzésével és csőfektetéssel 
együtt jó ütemben halad. 

A kivitelező már Szomolya haUírában 
végzi munkálatait. 

Itt kell megjegyezni, hogy december hó
napban Bogács D-i határában már 0,5 km 
vezeték elkészült. 

A gázvezeték építése során szükséges 
szigorú hatósági vizsgálatok, nyomáspró
bák nemsokára elkezdődnek, és ezek befe
jezése után a gázprogram nehezebb részét 
tudhat juk magunk mögött. 

Gázfogadó 
A vezetéképítéssel párhuzamosan elkez

dődött a gázfogadó - az úgynevezett nyo
másszabályozó á llomás építése, melynek 
célja a Szomolya felől maximálisan 10 bar 
nyomással érkező földgáz nyomásának 
csökkentése 3 bar értékre. 

Belterület 
Hatósági engedélyek birtokában a köz

ség utcáiban is megkezdődtek a kivitelezési 
munkálatok. 

15,5 km elosztóvezeték-hálózat és 940 
db leágazás - úgynevezett [ogyasztói csat
lakozó - épül ki a vállalkozó által vállalt 
határidőre. 

A község északi részén - 3  fürdő környe
zetében a generál kivitelező az ENERGO
SZER Kft. a kivitelezési munkákat meg
kezdte, az egyeztetett ütemezések szerint 
haladva a község déli részén épülő gázfo
gadó állomás irányába. 

A munkálatok jelenlegi üteme alapján 
fútési idényre minden ingatlanon biztosított 
lesz a fóldgázszolgáltatás. 

A vezetékhálózat építése során kérjük 
megértő türelmüket, hogy Önök a sokszor 
kellemetlenséget okozó kivitelezési mun
kálatokat, hatósági vizsgálatokat és eljárá
sokat ezzel is segítsék. 

Ezek a munkálatok, tevékenységek 
gyakran 4-5 hét időtartamot fognak igény
be venni 

Az inga t1anok ellátását szolgáló leágazó
vezetékek szerelése elsősorban a meglévő 
kiviteli tervek szerint történik. A tervtől a 
kivitelező eltérhet különösebb engedélyek 
nélkül az ingatlan tulajdonosával történő 
egyeztetés alapján. 

Az eltérésnél azonban vaIUlak kötöltsé
gek! 

Így a teljesség igénye nélkül a legfonto
sabb kötöttségeket az alábbiakban közread
juk és jelen tájékoztatónkban ábrákkal il
lusztráljuk. 

közművek (víz, csatorna) megközelít é
séhez előírt szabványos távolságok, 

oszlopok (villamosvezeték-tartók, te
lefon) megközeIítéséhez előírt távolsá
gok, 

növényzet (fá k, csetjék) megközelítésé
hez előírt 1-2 m-es távolságok, 

előkerti szerelésnél (l . ,  2., 3., 5., 6. áb
rák) a kerítéstől -telekhatártól -0,5-1 more 
kerülhet a fóelzáró [elállás, 

előkert nélküli szerelésnél a főelzáró 
csak közterületen lehet (4. ábra) 

a felállások szerelésénél figyelembe kell 
venni a továbbépíté lehetőségeit 

Csatlakozók típusváltozatai 
pl.: házi nyomásszabályozók nyílászá

rótól ajtó, ablak 2 m-re és nem zárt helyen 
lehet, a nyomásszabályozó célja 3 bar háló
zati nyomás csökkentése 0,025 bar nyo
másra, 

mérő elhelyezhető zárt helyen, esetleg 
pincében, kültérben a nyomásszabályozó
val egy védőszekrényben, nem előírás, 
hogy a nyomásszabályozóval együtt kerül
jön szerelésre, 

a fogyasztói vezeték utcai homlokzaton 
csak abban az esetben kerülhet szerelésrc, 
ha más Imíszaki megoldással nem valósít
ható meg, 

fogyasztói vezeték épülhet KPE anyagú 
műanyag csőbőJ föld alatti vezetésnél, 3 

vonatkozó védőtávolságok szigorú betartá
sával. 

idegen ingatlanon sem leágazás, sem 
mérő, sem pedig nyomásszabályozó nem 
helyezhető el, 

az épület hátsó, közös ingatlanon lévő 
falán acél fogyasztói vezeték szerelhető. 

A fenti előírások mérlegelése alapján ke
ressék meg a kivitelező képviselőjét, hogy 
az  Önöknek legalkalmasabb helyen kerül
jön elhelyezésre az épület főelzárója. 

Itt kell megjegyezni, hogy nem a belső 
terv tervezője és kivitelezője határozza meg 
a felállások helyét. Ez a külső elosztóháló
zat tervezőjének és kivitelezőjének a fele
lőssége és feladata. Ezért a későbbi többlet
kiadások elkerülése végett célszerű II taná
csolt sorrend betartása. 

Fogyasztói hálózat 
a fóelzárótól az ingatlanon belül a készü

lékek gázellátását szolgáló vezetékhálózal. 
A külső elosztóhálózattól függetlenül min
den ingat1antulajdonos maga tervezteti és 
szereltet i arra jogosult személyekkel, iliet
ve szervezetekkel. 

A terveket a TIGÁZ hagyja jóvá, me ly 
alapján a kivitelezés 2 évig végezhető el. 

Tájékoztat juk olvasóinkat, hogy a fali 
szellőzős konvektorok terveinek jóvá ha
gyásához szükséges többi engedélyt a Pol
gánnesteri Hivatal egységese n biztosította 
és így ezeket beszerezru már nem kell. 

A tervek jóváhagyása ezáltal gyorsabbá 
válhat, és a tervezés költségei is csökkent
hetők. 

A belső kivitelezés ellenőrzését szintén a 
TIGÁZ végzi, minősíti, veszi át és üzemeli 
be, majd biztosítja a folyamatos gázszolgál
tat.ást az általa üzemeltetett elosztóhálózatról. 

Bízom abban, hogy a T. lakosság igénye 
és a mi törekvéseink a község fejlesztésé
nek a jövőben is megha tá rozói lesznek. 

Szajlai Sálldor polgármester 



1 .  ábra 

1 "  acél 

, Előkert 
_ J.... _ _ _ _ _ _ _  _ 

;-
Az előkert és az épület közölt kis távolság. 

A mérő és a nyomásszabályozó az előkertben. 
A vezeték szerelési magassága min. 2,2 m. 

2. ábra 

, Előkert 
_ _  L.. _ _ _ _ _ _  _ 

;-
A gázmérő elhelyezése az épületben. 

5. ábra 

A vezeték 
szerelési magassága 2,2 m. 

1" acél 

KPE P10 
.... 32 

, Előkert 
_ ...... _ - - - - - - -

Az előkert és az épület között nagy távolság. 
Szerelés terepszint alatt műanyag vezetékkel. 

Takarási mélység: 0,8 - 0,5 m. 

Jelmagyarázat: 

� - - -, , , 
.- - - -

3. ábra 

1 "  acél 

" Előkert - -' .....1 _ - - - - - -, , 
", . 

Vezeték szerelése a szomszédos ingatlannal közös fővonalon. 
Szerelési magasság.: 

- az előkertben max. 1 ,5 m 
- a főfalon min. 2,2 m 

4. ábra 

1 " 
acél 

I 
Udvar 

, 
, , 

'" 
Utcai homlokzaton történő felállás. 

6. ábra 

1 "  acél 

min. 0,7 m 
KPE P 1 0  

J
;; 

.... 32 .� 
N ,- , 
> : 

: ' Előkert -" - - -' - - - - - -

_.::O.::S=ZI.::O,,-P __ / ;-
o 

fa 

Szerelés terepszint alatt 
műanyag vezetékkel. 

Leágazó vezeték KPE P-10 

Fogyasztói vezeték, csatlakozó vezeték, 
acél: A 37XVH 34,2 
műanyag KPE P-10 32mm 

Védőszekrény; 
egységes típus nem kötelező 

Gázmérő: (TIGÁZ biztosítja) 

Nyomásszabályozó: 
Tipus; KHS - 2 - S/A 
KOGAZ 



II. Bükkaljai Borfesztivál Bogácson 

A borversenyek zsűrije színI, illatot, tisztaságo!, harmóniái, összbenyomás! értékel 
A B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Érdekvé- Az oklevél szövege: a B.-A.-Z. Megyei Me-

delmi Szövetség, a Mezőgazdasági Kistermelők zőgazdasági Érdekvédelmi Szövetség, a Mező· 
B.-A.-Z. Megyei Szövetsége, Bogács Község gazdasági Kistermejök 8.-A-Z. Megyei Szövet-
Önkormányzata és a bogácsi Művelődési Ház sége, Bogács Község Önkormányzata és a bogá-
rendezésében. esi Művelődési Ház rendezésében 1994. június 

Helye: Általános Iskola Bogács 24-26 - á n  tarlo l t  b o r reszti v á l o n  
Ideje: 1994. június 24-25-26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  termelő 
Benevezésről : Bárhol termelt borok verse- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .fajtájú .. . . . . .  . 

nyeztethetők. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  évjáratú bora pl. ara-
Fehérborokat hosszú nyakú, zöld, 0,7 l-es nyérem elismerésben részesült. 

üvegekben, A zsűri elnöke a borfesztivál végén minden 
Vórösborokat: rövid nyakú, zöld 0,7 l-es üve- bort szakvéleményez és szaktanácso.kat ad, majd 

gekben, parafadugóval lezárva kell behozni a ezt követően kerül sora díszoklevelek átadására, 
Művelődési Házoo különdíjak és egyéb ajándéktárgyak átadására. 

június 19-én, vasárnap 9-13 óráig A borfesztiválon borbemutatót, borárverést, 
június 24-én, pénleken 14-20 óráig borkirálynő-választást, kulturális programokat 
fajtánként 2-2 palackol kérünk. is rendezünk, amelyekre minden érdeklődőt sze-
ÁLvételnél a borokat fajtájuk, évjáratuk, ler- reteltel várunk. 

mőhelyük és tulajdonosok adatainak bejegyzé- Rendezvényünkön szőlészeti-borászati csz-
sével fökönyvezzük. köz- és gépbemutaló is lesz, továbbá tombolával 

Fontos tudnivalók: a zsuri organolektikus bí- szórakoztat juk a jelenlévőket. 
rálatot, minősítést végez és nem analizálást! A borfeszl'ivál céljai: Méltó rangra emeljük a 

- tehát nem azonos és nem helyeltesíti az fesztivál borai!, elismerésben részesítjük, szak-
Országos Borminősítö Intézet a bolti keres ke- tanácsokkal segítsük a termelőkel, fokozzuk a 
delmi forgalomhoz szükséges analizálást. termelőkedvet. 

A borokat szakértői és társadalmi zsűri fogja Reklámmal és propagandával segítjük a piac-
értékelni, minősíteni és díjazni. Az a tulajdonos, feltárást, a termőhely borainak szélesebb körű 
aki legalább 5 borral bencvezett a versenybe, az megismertetését és termelői árusílását. 

tagja lesz a társadalmi zsűri nek. Nevezési díj: Termelőnként 200 Ft, és minden 
A zsúrielnök: dr. Farkas Attila kertész mér- további fajtánként + tOO Ft, amelyet a benyúj-

nök, nemzetközileg is elismert borszakértő. lássa I egyidöben kell befizetni a bogácsi Műve-
Az értékelés rendszere: Pontozással az alábbi lődési Házban. 

szempontok szerint 
Színe: 0-2 pont (vörösbornál 0-4 pont) 
Tisztasága: 0-2 pont 
Illata: 0-4 pont (vörösbornál 0-2 pont) 
íze, zamata, 
összbenyomás: 0-12 pont 

A MINŐSÍTÉS RENDSZERE: 
15,51-16,50 pontig Elismerő oklevél 
16,51-17,50 pontig Bronz minősítés 
17,51-18,50 pontig Ezüst minősítés 
18,51-20,00 pontig Arany minősítés 

Borfeszliválunk sikeres megrendezése érde
kében kérjük a termelőket, az érdekelt intézmé
nyeket, szövetkezeteket, és vállalkozókat, hogy 
lehetőségeik szerint segítsék közcélú kezdemé
nyezésünket, a borverseny céljainak megvalósí
tásá t. 

Kérjük a termelóket és a borosgazdákat, hogy 
vegyenek részt e nemes versenyben, és jó borok 
benevezésével tegyék rangossá BÜKKAUAl 
BORFESZTIVÁLUNKAT! 

A rendező szervek nevében: 
Szajlai Sándor 

polgármester 

H umor 
Megesett esetek Bogácson 

Antus bácsi, a koldus ballag a Jatótetón Szomo-
lya felé. Találkozik az erdésszel. 

- Mit cipel a batyujában Öreg? 
- Egy kis hitvány döglött malacot. 
-Tán dögvész van Bogácson? - kérdi az erdész. 
- Hál' istennek szépen peregnek. 
Tovább megy a koldus, érzi egyre fáradtabb. 

- Hú téli eg de nehéz vagy! Dögöljön meg anyád 
is. 

• 

Jó napot Kaciba bátyám! Oszt ml uJsag van 
Zsércen? Mit szólnak Sztál in elvtárs ha lálához? 

- Belenyugodtak. (és alig észrevehető mosoly
lyal, kom6tosan tovább tömi a pipáját) 

• 

A mezőkövesdi állomáson találkozik kél bogá-
csi asszony. 

- Hol volt Mari néném? 
- Misk6con. Hát Te meg merre? 
- Miskolcra megyek én is. 
No ez is de uradzik má, morog magában Mari néni. 

• 

A hatvanas évek közepén a Bogácsi Takarékszö
vetkezet ügyvezető elnöke Abavári János róm. kat 
esperes volt másodállásban. Igen nehéz volt az 
akkori időkben egy ilyen embert megszólítani. Jön 
az egyik ügyfél, komoly zavarban is  van emiatt. 

- Jó napoL kívánok! Az esperes elvtársat kere-
sem. 

• 

Az egyik fizelési napon sehogy sem akarnak 
hazamenni a bisztróból a családostól mulató vendé
gek. 

Igen nagy a hangzavar, lárma, amikor betér az 
egyik, vicces, bőbeszédű mesterember egy korsó 
sörre. Panaszkodik is a kiszolgáló, hogy sehogy 
sem tudja hazaküldcIli az ivókal 

- Ezen ne múljon, - és kacsint egyel a mester. 
Hangosabbra is  veszi a szép bariton hangját. 

- Jaj, szegény gyógyszerész úrnak most döglött 
meg két szép súdóje. Jaj, de sajnálom már a sok 
fáradságát. 

Bizony el is tűntek egykettőre a vendégek. 
Csak a gyógyszerész panaszkodott másnap, 

hogy milyen sokan keresték még az éjjel is, hogy 
segítenek elásni a malacokat. 

lejegyeztc: 
Dorogi ÉI'lI egyetemi hallgató 

Hol volt, hol nem volt 

FonóbanJ 1936-ban 



így épült 
az egészségházunk 

Bogácsi Tavasz 
Bogács Község Önkonnányzatának 

lapja 
Szerkeszti: 

a Szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: 

Szajlai Sándor polgánncster 
Szedés:GARAMOND 

Kiadványszerkesztó Stúdió 
Eger, Tízeshollvéd u. 15. 

.. A nyárra készülnek 
Az Ordög korcsmától az Anna presszóig. A 

Bogácsi Télben fényképen mutattuk beaz alvég
ben lévő, az egri buszrordulónál, az élelmi
szerbol t  szomszédságában épült szép új vendég
látó épületet. Lukács Lászlóné Ördög Anna (An
ci) elmondja, hogy gyermekkori álmát váltotta 
valóra e belül is kedves vendéglátó hely öt hónap 
alatti felépítésével. Családi vállalkozásban üze-
melteti. Már 12 éves korában kiszolgálta a ven
dégeket a hajdani Templomsori fagyizóban. A 
középiskola után egy évig eladói tanfolyamon 
vett részt. '74-76 között üzletvezetői iskolát 
végzett. 23 évig dolgozott a Bisztróban, ahol 
napi 300 adag ebédet főztek. Az Anna presszó
ban állandóan nyolcfajta sör kapható. A süte
ményt Mezőkeresztesről hozzák. Megrendelést 
állandóan [elvesznek. Sikerélmény számára, 
hogy a hidegtálas készítményre rákaptak a bo
gácsiak. Főleg a fiatalabb'generációnak ízlik a 
franciasaláta és más egyéb készítmény. Lesz 
majd hamburger, hot-dog, tepert6s és sajtos po
gácsa. Cukrászkiállítást is tervez. Nyárra pedig 
fagylaltgépe is lesz. Vendéglátói elve: "szép szó
val tartani és fejleszteni a színvonalat". 

A Fészek kemping ismét tovább bővült. Kó
táék házában a beüvegezett veranda délután l-2 
óra közölt jól értékesíti a korai tavaszi napfényt. 
Alkalmat adott barátságos eszmecserére. A télen 
láttuk, hogy a megvásárolt Bory-féle ház utcai 
front ján több új ajtó beépítésével az épület új 
funkcióI fog kapni. 

Igen, folytatja a házigazda: a visszatérő nyu
gati vendégeinknekszeretnénk még kellemeseb
bé tenni az üdülésüket, hogy az pihenés is  le
gyen. Újabb szolgáltatással akarjuk ezl elérni, 
mert a nyugalom és a pi henés az a vendég és saját 
érdekem, meg e községé is. 

Lénárték a Rákóczi utcában még közelebb 
kerülnek a fürdőzőkhöz. A fürdő bejáratával 
szembeni gépkocsi-parkírozó mellett, a Hór-pa
tak partján már a múlt év őszén készen állt egy 
!xlII a megnyitásra. Májusban már a vev6k: ren
delkezésére állnak közismert igényes árui kkal és 
közkedvelt maguk sütötte kenyérrel és pékáru
val. 

A Paprika csárda a Táncsics utcában új helyi
ségekkel bővült. Az udvaron felállított állvá
nyok azt sejtetik, hogy levegős, de nem napsü
tött helyen cseveghetnek kulturáltabb körülmé
nyek közölt a vendégek. 

Hegyi Imre 

Száz esztendő 
--

Századik születésnapján köszöntötték Ercsiben özvegy Farmosi Józsefné, Gyenes Erzsébet, 
hajdani Bogács, Erzsébet utcai lakost. (A ház ma Varga Gáborék tulajdona). A városi vezetők 100 
szál piros rózsával és különböző ajándékokkal kedveskedtek neki. A nyolc gyermeke közül öt  lánya, 
hét unokája, tizenegy dédunokája és hat ükunokája köszöntötte a leszármazottai forró szeretetében 
élő ma tm náL Egy lánya és két fia meghalt, József a II. világháborúban halt hósi halált. Fannosi 
Józsefné 1894. március 4-én született Mezókövesden. Mi, földijei és utcabelijei - akik ismertük 
tisztelettel és meleg szeretettel köszöntjük e nem mindennapi születésnapon. 

Jó egészséget és boldogságot kívánunk neki, az Isten éltesse! 


