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Díjak és díjazottak 1994·ben 

HEGYI IMRE HAJDU IMRE KISS JÓZSEFNÉ 

Augusztus 20-án, Szent István királyunk szép ünnepén, közsé
günk utóbbi Időkben végrehajtott legnagyobb beruházása 
eredményeként fellobbant a gázláng. Az ünnepélyes gázláng
gyújtást Tompa Sándor, országgyűlési képviselő, az MSZP 
parlamenti frakcIójának helyettes vezetője végezte. Az ünnep 
alkalmából - ezúttal második alkalommal - adta át Szajlai 

Sándor polgármester a Bogácsi Önkormányzat kitüntetéseit, 
amelyekkel a községért kiemelkedő munkát végzett bogácsi
akat, vagy a községből elszármazoUakat jutalmazzák évről év
re. 1994-ben a Bogács Községért Életműdíjjal Hegyi Imrét, az 
Alkotói díjjal Hajdú Imrét, a Víg Rudolf-díjjal Kiss Józsefnét 
tüntettc ki az önkormányzat. 

JELES NAPOK 

B
ogács község számon tartott 
ünnepeinek sorában ott szerepel 
november ll-e, Márton napja, mint a 

falu több mint 700 éves, Szent Márton 
tiszteletére felszentelt mG"emlék templomának 
búcsúnapja. 

Igaz, napjainkra ez ünnep egyházi jelen
tősége sokat halványodott, ám az esemény 
nagy evésekkel, poharazgatásokkal, 
vendégeskedés sel együttjáró családias jellege 
- akárcsak régen - ma is élénken él a bükkal
jai településen. 

De nemcsak Bogács jeles napja november 
ll-e! Márton napját országszerte kiemeIt 
ünnepként kezelték 6seink. Úgy is, mint gaz
dasági évnek fontos zárónapját; úgy is, mint 
id6jósló napot; úgy is, mint adófizetési 
határid5t 

A XVI-XVIl. század folyamán a földvám, 
vagyis a földbér levonása - sok helyen -
György és Márton napján történt Az őszi szol
gáltatást Szent Márton adójaként is emlegették. 

A mádi jobbágyokkal kötött szerz5désben 
Rákóczi György többek között azért írta: 
"Szent Márton adójában adjanak esztendőn
kint 20 magyar forintot." 

Márton napján a polgárok, keresked5k, de 
még a parasztok is ludat vágtak. Nagy evések, 
ivások napja volt ez, hogy mindenből bőven 

,,AZ OLYAN NAPOT, MELYHEZ ÉYSZÁZADOK ÓTA ALLANDÓSULT HIEDELEM 
VAGY SZOKAS FOZODIK, JELES NAPNAK NEVEZIK:' 

legyen tavaszig. A középkorban az óév utolsó 
jeles ünnepe volt Márton nevenapja. Ettől 
kezdve k.'lTácsonyig negyvennapos böjti időszak 
következett, aminek Márton böjtje volt a neve. 

Márton 
Az e napon elfogyasztott liba csontjaiból a 

jövendő időjárását lehetett megjósolni. 
Apáczai Csere János írja: " ... A Márton lúd 
mellye ha világos, hó lészen, ha fekete, eső." 
Természetesen más időjósló regulák'at is 
ismertek őseink e nap kapcsán. "Márton 
olykor fehér lovon jár" - tehát felkészül
hetünk a havazásra. Egy másik szerint: "Ha 
Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban 
botorkál" Bod Péter egyebek között ezeket 
Írta: "Szoktak jövendölni a Szent Márton 
napjáról a parasztok, hogy ha tisztába 
mégyen le a nap kemény tél, ha homolyba, 
lágy tél lészen." Ugyan5 jegyzi meg: "A hol
lót némely nemzetek Szent Márton madará
nak mondották, azért mivel akkor kezd lát
tatni, ha tél elközelítvén, addig hideg 
erdőben lakik." 

Egyes vidékeken Márlan napján házról 
házra járó pásztorok bélesadót, rétespénzt kap
nak, máshol szentmártonrétessel ajándékozták 

meg őket. Általában erre a napra kiforr az új 
bor. Dugonics András jeles mondása szerint: 

"A bornak Szent Márton a bírája." 
Az ünnep névadója Szent Márton, aki 

időszámításunk után 3 i6 táján született 
Pannónia, Savária városában, a mai 
Szombathely el6djében. EI6bb katonai szol
gálatot teljesített, majd egyházi pályát válasz
tott, s Franciaországban Tours püspökeként 
munkálkodott. Meghalt 397. november 8-án. 
A ma nevét visel6 napon, november ll-én 
tem ették el. 

Életrajzát tanítványa Sulpitius Severus írta 
meg. Számtalan nevéhez fűződő legenda közül 
a két legnevezetesebb: 1. Márton alázatból a 
ludak óljába búj, hogy püspökké választása 
elől kitérjen. Ám ezek gágogásukkal elárulták, 
így "kénytelen" volt a püspökséget elvállalni. 
2. Télidőben Amiens felé haladva Márton egy 
félmeztelen koldussal találkozott. Megesett 
rajta a szíve, köpönyegél kettéhasította, s felét 
a koldusra borítá. A legenda szerint a koldus 
maga Jézus Krisztus volt. 

De térjünk vissza Márton mai ünnepéhez, az 
e napi vidám lakmározáshoz. Ennek 
"jogosságát" alátámasztandó egy régi regula: 

"Aki Márton napján libát eszik, egész évben 
nem éhezik." 

Tessék kipróbálni! 



Tények - érvek - gondolatok 
Négy évvel ezeh�tt a község választ6polgárai igen 

sokoldalú, teljesen újszerű munkával bízta meg a ki
lencfO:s önkormányzatot. 

Úgy gondolom nem értékelem nll munkánkat a kö
vetkezO: általános megáIlapílásokka1, miszerint: tevé
kenységünket a jó szándékú termiakarás, az adott felté
teleket, lehetöségeket kiaknáz6, a takarékoskodás! 
szem el5u tart6 és az egész lakosság érdekeinek figye
lembe vétellel jellemezte. Sikerűlt a szűk: pár1érclekek 
megjelenését testületen kívül tartani, természetesen 
nem tagadva a pártok létének szükségességét, ami a 
parlamenti demokrácia, a törvényhozás alapját képezi 
(Mutatja ezt a község vála5116polgárainak részvételi 
aránya a májusi országgy11lési képvisel6válasZlásokon.) 

A község fejléSdésében nem kövelkezelt be lörés, 
szakadás. A múltban gyökerező teljesítmények, pozitív 
folyamatok felen5södtek.. A folyamatként felfogott 
rendszerváltozás lehet6séget adott sok: nemkívánatos, 
erkölcsileg, gazdaságilag kifogásolható tény megszüo. 
tetésére. Sajnos sok olyan ténynek is vétlen szemléh�i 
voltunk, mit érdemben befolyásolni nem volt módlmk. 
Ebbe a Imtegóriába tartozik többek között a munkanél· 
kiiliség, az önhibájukon kivül nehéz szociális helyzetbe 
kerültek számának növekedése 

A fenti megállapít.isok.·u támasztják alá azok a konk
ret fejlesztési és szellemi "tartópillérek", amik az el
múlt négy év termékei. Megvalósulása minden esetben 
igényelte a lakosság közreműködését, nem kevés anya· 
gi áldozatvállalását,. de nem utolsósoro.,Ul a p .. 1 Iyáz.'ltok 
útján elnyert támogatásokat Fontossági sorrend nehe· 
zen állítható fel közöttük.. 

Megsokszoroz6don a telefonállomások száma (több 
mint négyszáz), eMek ellenére még mindig jelentős 
igény van nyilvántartva. Régi,jogos igény vágy fog tel
jeslilni az egész község területére kiterjedő iv6ví7.háló
zat átadásával és a lakások rákÖ(ésével. Ezekben a lla
pokban, hetekben még leginkabb a gáztüzelésre való át
állás, jelentős kiadásait mérlegeljük. de már "b6rün
kön" érezhellük melegét, kényehnét A szennyvíztisztí
tó ma rövidesen ,,fogadókési' les1. Az ezt követ6 csa
tornahálózat kiépítése teljessé teszi községünk: kÖl1llű
vesítését. Úgy gondolom haz.1nkban kevés település 
büszkélkedhet ha�onló ellátollsággal (sajnos). 

Községünk: idegenforgalmi profilja, ezzel p..í.muza. 
mosan a lakosság ellátása megkívánta az üzlethalózat 
b6vítését, ezért is támogatta az önkormányz.'lt a Rákó· 
�zi úti magánlizletház, pékség építését. lu jegy7.ern meg, 

dZ önkomlányzat számára nem volt közömbös a gazda· 
ságosan, törvényesen míiködő magánüzletek, kempin
gek, vendégfogadók, fizet6vendég·szolgálanal foglal
kozők sikere sem. 

Reméljük az együtllmlködés a kölcsönös el6nyök 
figyelembevételével egyre korrektebb. gyümölcsö
z6bb les L 

Fokoz.'ltosan rendeződik át a község mezőgazdasá
ga. Elsősoro..'Ul a tulajdonviszonyokban következett be 
válloz.is. A tem16földek a földárverések is a réSz.'lrány
tulajdon-nevesítések útján kerültek magántulajdonba, 
valamint licit.í .lással kárpótlásjegyek ellenében. A profi 
gazdálkodás feltételét a mez6gazdasági gépszolgáltatás 
versenyhelyzetének várható kialakulása teremtheti 
meg, ebben a korszerO' alapokon míiköd6 szövetkezet 
�í.tszhat jelentős szerepet. 

Tudjuk, hogy aMésznek regen megsZÚllt az ellátási 
kötelezettsége, de sok olyan szolgáltatásban szerretl 
jártasságO!, amit a község lakossága nehezen tud nélkü
lözni. Jó lenne., ha többek között a húsellátásban, a táp.
és tennényszállításban továbbra is részt venne. 

Mindarulyi3ll öliihtink: a Takarékszövetkezet impo· 
záns, ft község arculatát kedvezően alakító székháza át· 
adásának. Temlészelesen elismerésre méltó az a lakos
ságot szolgáló tevékenység is. ami ebben a korszerO' 
épületben folyik. 

Az ÖNKORMÁNYZAT NÉGY ÉVÉRŐL 

Épül a szennyvíztisztító. A fe/véte/ünk nyáron készüll. 
A kölcsönös el6nyök figyelembevételével történi 

meg a voll egyházi ingatlanok át- illetve visszaadása. A 
műemlék templom szükségszeru felújításához lehető
ségeihez mérten nyújtott anyagi segítséget az önkor· 
mányzal 

Folyamatosan biztosítOft az építési telekkín@al De 
úgyis fogalmazhatok, hogy a nehezedéS gazdasági, szo
ciális körülmények tetemcsen csökkenteUék a keresle· 
tet, különösen a családi életet kezdéS fiatalok körében. 

Az önkonnányzat jelenlegi intél1llényci zökkenő
mentesen müködtek.. Az iskolában folyó oktató-nevel5 
munka fenntartása érdekében biztosítottuk a párhuza
mos osztályok fenntartását. Az óvodában, a növekvő 
gyermekJétszám ellenére is megfeleléS munka folyik.. A 
bölcsl5dét a1apvet6cn a gondozotlak kritikus létszám alá 
csökkentése miau meg kellett szüntetni, feladatainak 
egy részét az óvoda vette át. 

Az Idősek Klubja áthelyezését a klubtagok: kérésé· 
nek megfeleléSen hajtottuk végre. 

A MOvelódési Ház a Könyvtárral együu igyekszik 
magas szinten kielégítcni a lakosság és nem utolsósor· 
ban a községünkbe látogató iidülóvendégek igényét. 

Újra községi hatáskörben végzi munkáját a H5ftirdő. 
A célszerűség és gazdaságouág figyelembevételével 
b6víteUék profiJjukal Jelent5s árbevételt biztositva mű
ködtetik a felújított, volt líuörótábort, mint kempingel 

Átrendeződött az Egészségügyi szolgálat is. Önkor
mányzatunk a háziorvosi szolgálat feltétele ink kialakí
tásához - kötelezettségének figyelembevételével -
nyújtott támogatásl 

Bizonyosan jól fogja szolgálni a közrend., közbizton· 
ság alakulását a volt Pártház, amil az önkonnányzat 
kezdeményezésére építenek át Rend6r6rsé. 

A bevezetőben említett és a ciklus somn "épített 
szellemi tartópillérek" tették munkánkat teljesebbé. 
Bogács "szellemi el&erc" teremtette meg szükségsze
ruen ezt az újságot,. amil most is kezeDen tart a kedves 
olvasó, minek els6 száma 199 1 új évét köszöntötte 
először. 

A szűk családias borversen)( minden túlzás nélkül, 
nemzetközi hírű és jelent&égű bOIfesztiválIá n&l Már 
a lakosság és az üdülővendégek ,,mellett" kis túlzással, 
az ország .,komolyzcnei világa' tartja számon a Bog· 
ácsi Nyári Ifjúsági és Zenei Táborokal Megye- és or
szághatáron túl is ismertté vált a bogácsi Pávak.Ör és 
Hagyomány6rz6 együttes műsora, ezen belül vált nép
szenlvé a Bogácsi Lakod.'\lmas. 

Jó szándékkal, az igazi, önzetlen emberi kapcsolatok 
ápolásának tudatával szerveztiik meg a "Bogácsr61 el
származottak" találkozóját I 993·ban, és ekkor teremtő
dött az alkalom Víg Rudolf népzenekut.'ltó munkássága 

elismereseként emléktáblát avatni. 
A község lakossága megbecsülését fejezik ki a leü· 

lönböző bogácsi díjak adományozása azok. számára, 
akik átlagon felül teljesítenek a község köz- és kulturá· 
lis életben. 

A képviselő-testülel rendszeresen, havonta ülésezetl 
Három állandó és egy ad hoc bizottságDl hozott létre. A 
Szociálpolitikai Bizottság vállalta a sokszor népszerűt
len, a segélyekr61 és egyéb juttatásokról szóló döntések 
előkésZÍtését. 

A Pénzügyi Ellenőrző BiZOltság rendszeresen tájé
koz6dDlt az intél1llények gazdálkodásáról. évr6l évre 
véleményette a költségvetést és végrehajtását. Az Ügy
rendi Bizottság különösen a rendeletek ell5k:észítésében 
fejtett ki hasznos tevékenységet. 

A fent megfogalmazott tények, érvek, gondolatok az 
elmúlt négy év eredményeit vázlatosan mutatják be.. 
Mindezek megfontolt döntések sorozatát kívánták meg 
a képviselő-testüleu6l. A lakosság támogatása növelte 
bizlonságértetiinkel. Ezliton is köszönjük bizalmukat 
és támogatásukat. 

Vélhetően következő évek feladatainak megoldása 
is kemén)( következetes munkát fog követelni az 
uJonnan megválasztandó képvisel6-testülett61. 
Szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy Bogács 
község fejlódésének extenzív lehetőségei kimerül
tek. Vissza kell fizetni azt a 30 milli6 Ft hitelt - 5 év 
alatt -, amit a gáz·, vizhálózat,. valamint a szenny· 
víztisztító mű megépítéséhez saját er6ként kellett 
biztosítani. 

Jelenlegi lehetőségeinket reálisan számba véve, kö
vetkezetes gazdálkodással ez teljes mértékben biztosít
hat6. A következ6 önkonnányzatnak sokat kell tennie 
- jól kihasználva a közjogi eri5terét - egy vállalkozás
barnt és segítő háttér megteremtéséért. (Egyéni, társas, 
szövetkezeti vállalkozások egyenl6 esélyeinek szem 
előt! tartásával). Sok egyéb tennivaló mellett a kultúra, 
a múvelódés, oktatás leriiletét is fejleszteni kívánatos, 
igazítani kell lehetőségeinket az új törvények szabta fe
ladatokhoz, pl. nem szabad lépéshátcinyba keriilni az 
iskolaszerkezet alakításában A költségvetés letemelt· 
ségének tudatában is szorgalmami kell egy Tájház ki· 
alakítását. 

Bizonyosan sok jó szándékú, tehetséges bo-gácsi ál
lampolgár kíván indulni az önkonnányzati választáso
kon. Abban is biztos vagyok, hogy a jó közül azon leg. 
jobbak kerülnek a testületbe, akik képesek lesznek a vá
lasztópolgárok eléSlI is ismert feladatok megoldására. 

Nyeste István 
Ölik. képviselő 



II. NEMZETKÖZI BÜKKALJAI BORFESZTIV ÁL, BOGÁCS 1994. JÚNIUS 24-26. 

- Aki nem ért a borhoz, pontosabban, aki
nek e szó hallatán, hogy bor, csupán negatív 
képzettársítások, mint például alkoholizmus, 
duhaj férj, családi perpatvarok jutnak eszé
be. annak felhívnám a figyeimét egy nagyon 
régi magyar jókívánságra, köszöntésre. Ez 
pedig így hangzik: bort, búzát, békességet! 
Egyben felhívnám arra is a tisztelt figyelmü
ket, hogy őseink összes ránk maradt bölcses-
sége minden esetben realitást, ugyanakkor 
célt, a jobb élet reményét fejezte ki. Hogy mi 
köze ennek a borhoz? 

A bor, amely csak nagymértékben alkohol, 
kismértékben nélkülözhetetlen fogyasztási, 
élvezeti cikk. de nevezhetném természetadta 
gyógyszernek is, szóval ez a bor előállítóinak, 
forgalmazóinak anyagi bázis, fennköltebben 
fogalmazva kenyér. A megélhetésük, a boldo
gulásuk záloga. A mi megyénk - ahol a 
Gondviselő kegyesen, jó természeti feltétele
ket teremtett a szőlő termesztésére - nagyon 
sok embernek munkahelye, kenyere, reménye 
ez a görnyedt hátat, folyton-folyvást .. meg
hajló szolgát" követelő növény már évszáza
dok óta. SŐt, sok periódusa volt történel
münknek, amikor gazdagodásoknak, gyara
podásoknak is forrása volt. 

Ám a szőlőtermelő másik "életelemét", a 
közgazdasági környezetet az utóbbi fél év
században mintha az ördög irányítaná. Kö
vetkezésképp tengődik, vegetál a szőlőter
melő. Már borászt nem is említek, mert egy
szedJen elfelejttették vele a borászat tudo
mányát. Az csupán állami monopóliumok 
privilégiuma lett, mint hajdan a szerzeteseké 

VÉGET ÉRT A CSIPKERÓZSIKA-ÁLOM 
� ,.. ződött. Jómagam annyi autót, s annyi népet, 

s 

az írásbeliség. S eközben a fejlett Nyugat 
jócskán elhúzott mellettünk e téren is. 

Mára teremtődtek meg csak a feltételek 
arra, hogy ébredezzünk "Csipkerózsika-ál
rnunkból". Mély álom volt ez, ma még, bi
zony eikéinek a "költögetök". Egy ilyen 

"költögetö", szemet nyitogató immár máso
dik éve a Bükkaljai Borfesztivál, amely ba
zánk legmostohább sorsú borvidékébe akar 
elsősorban lelket lehelni, de egyúttal hozzá 
akar járulni a magyar borászat, borkultúra 
felvirágoztatásához is. 

S ehhez akarunk hozzájárulni mi is a szerény 
lehetőségeinkkel, a propaganda, a hírvivés esz
közeivel. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, 
ha azt mondom: Baranya, Zala, Tolna, Heves, 
Vas, Veszprém, Bács-Kiskun, Somogy s Bor
sod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb pél
dányszámú napilapjainak híradása is segített 
abban, hogy olyan rangos borseregszemle, s 
ahhoz kapcsolódóan annyi l:í.tványosság, kultu
rális programsorozat zajlott Bogácson, mely
hez hasonló e térségben még soha nem volt. 

A szakmának a 291 bor jelentette a cse
megét, Villányból, Siklósról, Nagykanizsá
ról, Gyöngyösről, Ausztria több borvidéké
ről, Németországból a Rheinganból, Eger
ből, Tokaj-Hegyaljáról és természetesen 
Bükkaljáról. A nagyközönségnek mind
emellett a borkirálynő-választás hintós fel
vonulással, a borbemutató és -vásár, az ope
ra- és operettgála, az osztrák 

"rezesbanda", a 
nagyszerű víz és a nagyszerű idő. 

A kétezer-egyszáz lelkes település "la
kossága" erre a hét végére megnégyszere-

amennyi ott volt, még nem láttam 
Bogácson, pedig eléggé, s régóta ismerem 
ezt a falut. 

Összességében - a szervezési rutintalan
ságból eredő apróbb gondokat leszámítva 
-, eredményes seregszemle volt a borfesz
tivál, mely táj egységünk boraira, borászai
ra, erre az eddig mostoha sorsú ágazatra 
irányította a figyelmet. Ezt dr. Kádár Gyu
la professzor, az egyik legnagyobb magyar
országi borszaktekintél)( a zsűri elnöke kü
lön is kihangsúlyozta. S jó véleményt mon
dott a "bükkaljai borpropagandáról" 
Laczkovics Miklós, a neves siklósi bor
szakértő és Stefan Szmolyán, a burgenlan
di szőlősgazdák szövetségének egyik veze
tője is. Ugyanakkor tőle tudom, hogy Bur
geniandban ez évben a hagyományos bor
seregszemlén több mint 2800 bor "mérkő
zött", s valamennyit előírás szerint, csak 
palackozott formában lehetett benevezni,. 
Mi még ettől nagyon messze yagyunk, d� 
épp arra is jó volt a fesztivál, hogy felmér
jük helyünket, helyzetünket. S eközben azt 
is látnunk kell, hogy a borok piaci megjele
nítésében még fényévnyire vagyunk a borá
szati nagyhatalmaktól. De, ha az elkezdett 
úton továbbhaladunk, méghozzá egyre na
gyobb sebességgel, ez a távolság belátható 
időn belül leküzdhető. 

A Bükkaljai Borfesztivál mérhető lépés
sorozat, haladás ezen az úton. Csak nem le
térni, csak nem megállni! 

Végezetül, néhány érdekes adat a fesztivál 
jegyzőkönyvéből. A nevezett 291 borból 
aranyérmet kapott 106, ezüstöt 100, bronz
érmet 58. Bükkalja 43, Tokaj-Hegyalja 46 
aranyérmet kasszírozott. A legjobb bükkaI
jai bortermelő címet 4 arany - 2 ezüstérem
mel Derda József (Bogács) nyerte. A leg
jobb tokaj-hegyaljai borász CÍmet ezúttal 
Páli Jánosnak (Tarcal ) ítélte a zsűri. Ö 3 
aranyérmet szerzett. A legjobb egri borász 
cím az Egervin Rt.-nek, a legjobb dunántúli 
borász címet pedig Máder Tibor (Villány) 
kapta. A legjobb külföldi borász címmel 
Karl Kaiblingert ( Oberwölbling, Ausztria) 
tüntették ki. 

A fesztivál borkirálynőjének a bogácsi 
Vasas Ildikót választották, udvarhölgyei pe
dig Hetzi Mónika Tállyáról, Hollós Kriszti
na Budapestről lettek. 

HajdIlImre 
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A Bogácsi 6sz köszönti újszülött laptársát, 
a Padfirkálók Lapját. Községünk gyer
mekújságja ez év októberében jelent meg első 
alkalommal. A fiatal szerzogárdának -
Csecs6di Nikolett, Szerencsi Judit, Kiss 
Alexandra, Virágh Krisztián, Gál István, 
Verh6czki Dóra, Hűvelyes Attila, Ambrus 
Csilla - kívánjuk, még sokáig műveljék ezt a 
nagyszerű, ám sok verejtékkel járó szakmát, az 
újságírást. Ne feledjétek: Ady is így kezdte .. 

Bemutatkozik az új 
;egyzőnk 

Csetneki Ernőné Szőllősi Magdolna 
vagyok. A Szabolcs-Sz...'ltmár mcgyei Balkány 
községben születtem. Általános iskolai tanul
mányaimat szülőfalumban, míg középiskolai 
tanulmányaimat Nyíregyházán végeztem. 

1973-161 dolgozom a közigazgatás ban. 
1976-ban fejeztem be tanulmányaimat a 
Tanácsakadémia budapesti Oktatási 
mtézetében, ma)d 1983-ban vettem át a 
diplomámat az Allamigazgatási Főiskola le
velező tagozatán. 

Közel kilenc évig - 1977-1986 - dolgoztam 
Cserépfaluban vb-titkárként, majd a 
mezőkövesdi Városi Tanács vb-nél, később 
Polgármesteri Hivatalnál helyezkedtem el, 
ahol e16ször gyámügyi főe16ad6, majd 
szervezési és ellátási osztályvezető voltam. 
1994. márciusában nyújtottam be a 
pályázatomat a Bogács Község Önkor
mányzata által a jegyzői állásra kiirt pályáza
tra, melyet elnyertem, s a testület 1994. április 
l-jével kinevezett e munkakörbe. 

Két gyermekem van, férjem a mezőkövesdi 
Rendőrkapitányságnál dolgozik. 

A településhez való kötődésem elég régi, 
még Cserépfaluban dolgoztam, mikor hétvégi 
telket vásároltunk és építkezni kezdtünk a 
faluban. Az utóbbi két évben májustól 
szeptemberig itt éltünk, így nem volt teljesen 
ismeretlen előttem a község és az itt élő 
emberek sem. 

A LENGYEL ÓVODÁSOK MAGYARUL KÖSZÖNTEK 
A megyei önkormányzat kezdemé

nyezésére és támogatásával talált egymásra 
Bogács és a lengyelországi Ogrodzieniec. A 
kölcsönös látogatás után már csak testületi 
jóváhagyásra vár az együttmGködési megál
lapodás. 

A napokban, a partnernek kiszemelt lengyel 
város küldöttségének látogatását viszonozva 
delegáció utazott Ogrodzieniecbe. A csoport 
tagja volt a megyei önkormányzat képvise
letében Daragó KároI)' a bogácsi mGvelődési 
otthon igazgatója is. Ot kérdeztük: 

Milyen tapasztalatokat szereztek 
Ogrodzieniecben? 

Vendéglátóink mindent meg tettek annak 
érdekében, hogy kinttartózkodásunk idejének 
minden percében számunkra érdekes és fontos 
dolgokat mutassanak be. A valóságot nem 
szépítve láthattuk a települést és a gyermekin
tézmények belső életét Egyik alkalommal 
6vodalátogatáson nagyon kellemesen 
megleptek bennünket a kisgyerekek, amikor 
hibátlan magyarsággal "Jó napot kívánok!"
kal köszöntöttek bennünket. Mi, viszonz.:,í.sként 
két magyar gyermekdal eléneklésével ked
veskedtünk nekik. 

Általában azt tapasztaltam, hogy a 
lengyeleket a jövő építésének lehetősége i 
izgatják. Tele vannak tervekkel, építő és jobbat 
akaró szándékokkal. Pénzre és vállalkozókra 
lenne elsősorban szükségük, hogy főként a 
szolgáltatói ágazatban előbbre jussanak. Azért 
is szívesen jönnek Magyarországra, hogy az 
itteni vállalkozóktól tanuljanak, és a jó 
példákat otthon megvalósítsák. 

- Akkor úgy tűnik, hogy partnerkapcsolat 
születik Bogács és Ogrodzieniec között? 

- A kapcsolat építés szándékát mindkét 
delegáció kifejezte és megerősítette. A sor 
most már a konkrét terveken és azok meg� 

valósításán van. tgy a sok fizető-vendéglátót 
és kereskedőt érdeklő, szervezett keretek 
között folytatott turizmuson, a gyermekek 
csereüdültetésén, mGvészeti csoportok 
vendégszereplésén, a "Lengyel kultúra napjai 
Bogácson" megrendezésén és természetesen 
az együttműködési szerződésben foglalt más 
fontos lehetőségek és feladatok meg
valósításán. A megállapodás tervezete szerint 
az együttmGködésben elsőbbséget élvez a két 
község lakossága közötti közvetlen kapcsola
tok megteremtése és fenntartása. A felek 
szükségesnek tartják a közigazgatási szervek, 
az érdekelt intézmények, egyesületek, üze
mek és szervezetek bevonását az 
együtlműködésbe. Egyeztetni és támogatni 
kívánják a fiatalok évenkénti cserelátogatását, 
az iskolák partnerkapcsolatát, a kulturális 
csere- és sportkapcsolatokat. Mindkét fél 
törekedik a helyi utazási irodák közötti 
együttműködés megteremtésére a turistac
sere, valamint az önkormányzati és vállalati 
üdü16bázisok teljes kihasználása céljából. 

- A két település akkor egymásra talált? 
- Őszintén remélem, hogy a partneri szer-

ződésünk gyümölcsöző lesz mindkét fél 
számára és elindít egy olyan folyamatot, 
amely a jó példa erejével másokat is a 
követésünkre buzdít. Végezetül azt szeretném 
elmondani, hogy máig megtapasztalható élő 
valóság az a testvéri és baráti érzés, amely a 
lengyelt és a magyart évszázadok óta 
egymáshoz vonzza és szerető-segítő lelkűvé 
teszi. Remélem, mi bogácsiak ennek méltó 
folytatói leszünk. (Bogács Község Önkor
mányzata egyhangú döntéssel megerősítette a 
cikkben szereplő megállapodást. - szerk. 
megjegyzése. Ez a cikk egyébként az Észak
Magyarország egyik októberi számában látott 
napvilágot.) 

ELMÚL T A NY ÁR, ITT V AN AZ ŐSZ 
MolmÍf István a Mezőgazdasági Szövetke

zetben nagyon elfoglalt ember. A munkák me
netében nem volt ideje a beszélgetésre. Miután 
október 20-ig befejezték a búzavetést, tehát 
szakmai szempontból a legalkalmasabb idő
ben, megkönnyebbülten, oldott hangulatban 
adott tájékoztatást a nyári-öszi munkákról. 

A gabonaféléknél a körülményekhez képest 
jó volt a termés, mert a búza hektáronként 46 
mázsát adott átlagban. Ez gondot oldó volt a 
Szövetkezetnél. A kukorica gyenge, csak 14 
mázsa a hektáronkénti termés májusi mor
zsoltban számítva. Napraforgóból ugyancsak 
gyenge volt a termés, 12 mázsa termett hektá
ronként Június végétől romlott a helyzet. Az 
aszály ellenére a szőlő jó közepes termés ü, 73 
mázsa hektáronkénti átlaggal. Minősége jó, 
mert 18 cukorrok feletti mustot is vettek át. 
10000 hl mustot a Hungarovinnél értékesítet
tek pezsgő alapanyagként. Bort a pincében tá-

rolnak, tavaszi értékesítésre, hogy legyen pén
zük a munkák finanszírozásához. 

Az őszi munkákat a szárazság miatt nehe
zen kezdték, tör, szakadt a gép. Végül is jó 
magágyat készítettek a búzának. amel yből el
ső- és másodfokú vetőmagot vetettek Ilyen
kor a gazda az esőt is várja. Nemcsak a mag 
számára hasznos, hanem a szárazság miatt or
szágosan elszaporodott mezei pockok ellen is. 
Őszi árpát nem vetnek. 

840 ha terület vár mélyszántásra, ezt és 280 
ha szőlő őszi munkáit november 24-re szeret
nék elvégezni. Amikor a szövetkezetnél vé
geztek a munkákkal, az egyénieknek is segíte
nek. Többen kaptak tőlük vetőmagot és szá
mukra is nagyon kedvező időben, október 24-
ig azt elvetették. 

Lassan készülnek a zárszámadásra, amely 
előreláthatólag 1995. februárjában lesz. 

Árpád Géza 



TÁBOROZÁS, 
ISMERETSZERZÉS, 

EMLÉKEK 
ilyenkor ősszel, amikor egyre hűvösebb, külö

nösen az éjszakák és a reggelek, jólesik emlékezni 
a forTÓ, nyári napokon szerzeIt élményekre. 

Szerencsére még vannak élményeink. Ennek so
rába illeszkedik az a tíz, megkock.:'iztatom - fe
lejthetetlen nap -, amit 35 általános iskolás tanu
ló (és két nevel5, Kerékgyártó Andrea és ezen sa
rok írója) töltött el nyáron Zamárdiban, illetve a 
Balaton környékén. 

Nehéz döntenem, mit emeljek ki: 
- Az esti vagy a "hullám"-ftirdózés nagyszerű 

érzését? 
- A tihanyi vagy a balatonfüredi hajókirándu

lást, amikor megismerkedlUnk a Tihanyi Apátság
gal, ahol Molnár E. Pál festőművész kiállítását is 
csodálhatluk, de már "a tihanyi visszhangnak

" 

csak az emlékhelyét találtuk és a közeli büfében 
olthaltuk szomj unkat hideg, de nem olcsó UdíIŐik1.
lakkal A nyilvános telefon itt .,jutalmazta" meg 
Gál Pistát, hiszen egyetlen kártyaegység felhasz
nálásával sikerült percekig tájékozódnia az itthoni 
helyzetrol. 

- A "Oolló"-I a "meghatározhatatlan" sze
mélysz.1.llító járművet (formája sz.1zad eleji kisvas
úti szeretvén)!' ami gumikerekeken és közutakon 
közlekedik már több Balaton-parti településen), 
aminek nyitolt kocsijairól tekintettük meg Tihany 
és BalatonfUred nevezetességeit. 

- A vetélked5ket és szervezőiket (Ambrus 
Csillát, Galambos Grétát, Bene Verát, Szerencsi Ju
ditot, Kiss Alexandrát, Tőrös Ákost, Ambrus Sa
nyit), akiknek közreműködésével ismertük meg, 
elevenítettük fel a Balatonnal kapcsolatos legfon
tosabb történelmi, földrajzi, irodalmi tudnivalókat? 

Azt hiszem nem maradhat ki a felsorolásb61 az 
Ugyességet, leleményességet igénylő sorversenye
ken elért nagyszeru első, második helyezések sem, 
ahol többek között jeleskedett Farkas Helga, Hor
váth Zsófi, Polányi Beáta, Koczka Gergő, Farkas 
Lóránd, Hócz.'l Ádám és Lukács Zita. A kiírt tábo
ri asztalitenisz-bajnokságot is Gál Pista nyerte. 

A közel azonos képességű és tehetségű foci
csapatok (Nagyvenyim, Nyírjákó, Kispest, Halász
telek) izgalmas, sportszerű mérkőzéseket játszot
tak. A bajnokság végeredménye, győztes: a bog
ácsi iskola csapata, tagjai: Koczka Roland. Gál Ist
ván, l-Iócza Krisztián, Vadászi Péter, Gagóczi és 
Kiss Zoltán. 

Nagyszerű érzés volt "bogácsinak" lenni a 
zamárdi táborban, különösen az eredményhirdeté
sekkor, de eitől felemelőbb érzés volt, amikor az 
első helyezésekért jáfÓ tortákat - a győztesek ne
mes nagylelkúségével, őszinte j6érzéssel osztott"í.k 
meg a helyezettek között a bogácsiak. 

A közösen megélt események. a takarodók, éb
resztók nehézségei az esetenként előfordult türel
metlenség, a gyermeki dac mind-mind arról győz
tek meg, hogy a gyermek számára szükség van a 
l.1borozásokon megszerezhető, nehezen nélkülöz
hető élményekre. 

ReméljUk körWményeink, adottságaink a jövő
ben is lehetővé teszik gyerekeink. táboroztalását. 

Nyeste István 

Ha szeptember elseje 
A tanévnyit6 mindig alkalmat ad arra, hogy rö

vid tájékozatást nyújtsunk jelenlegi helyzetünk
ról, feladatainkról 

Iskolánknak 212 fő tanköteles korú tanulója 
van. Ebből III fő az alsós és 101 fO a felsős diák. 
A fiúk létszáma 101, a lányoké III fO. A cigány
lanuJók sz<í.ma 72 m, mcly az összlétszám 34 szá
zalékát teszi ki Az idei tanévben 12 fő magyar és 
12 fő cigánytanuJ6 kezdi meg az első osztályt. 

A tantestUlel 21 főből áll. Szeptembertől dol
gozik iskolánkban Szabóné Benke Edit malemati
ka-kémia szakos tanárnő, Kovács Mária és 
Horáné Baranyai Marianna tanítónők. Július 1-
jétől Siklósiné Daragó Marianna kapott megbí
zást az igazgatóhelyettes feladatainak ellátására. 

A nyári szünidőben sikerült egy az iskolából már 
régóta hi..inyzó szánútástechnikai termet kialakíta
ni. Részben a nyári táboroztatás bevételéből, rész
ben a fenntartó önkormányz.11 költségvetési pénz
eszközeiből vásároltunk: 6 db IBM lÍpusú sz.-'inútó
gépet és I db Epson lÍpusü nyomtatót. így összessé
gében a 4 db Commodore géppel egyliu 10 db S7 ... 1-
mítógép áll a gyermekek rendelkezésére, hogy meg
ismerkedjenek a sz.'Í.núlástechnika alapjaivat 

Az iskolánk lanulói részére szervezett kedvez
ményes nyári táborozás jól sikerült. 35-en vellek 
részt a zamárdi pihenésen Nyeste István tanár úr és 
Kerékgyártó Andrea l.1nítónő vezetésével. Az isko
lánkban szervezett idegen által:ínos iskolai tanulók 
táboroztatását NyiIő Veronika l.1.nítóno felügyelte. 

A nyári hónapokban felújították az iskolai tor
naterem tetőszigetelését és elvégezték a gáztüze
lésre való átállás szerelési munkáit is. 

Összességében iskolánk belso viszonyai TCncte-

akkor kezdődik az iskola 
zettek és egy újabb sikeres tanév elindításának 
nincs semmi akadálya. 

Feladatainkat nehéz gazdasági körülmények és 
jelentős átalakulások közepette végezzük. Nagy a 
pedagógusok felelőssége, hiszen az iskolában 31a
pozódik meg a felnőtti élet. 

Mindazok a gyerekek, akik egy gondosan fel
épített, váratlan élethelyzetekre is felkészitő tu
dással rendelkeznek képesek lesznek a mai kor és 
a jövő követelményeinek megfelelni, váUalkozó
ként vagy alk31mazottként jól teljesíteni. 

Mindazok, akiknek ilyen tudás nem adatik 
meg, egyre nehezebb körUlmények közölt élnek 
ma is és fognak élni a jövőben is. Munkanélküli
ek tanúsítják. hogy melyen szomorúsághoz, vég
ső cstben családi, emberi tragédiákhoz vezethet a 
meg nem szerzett, vagy a megváltozott körülmé
nyek miatt értéktelenné vált tudás. 

Ezért olyan nagy a pedagógusok felelőssége. 
Olyan embereket kell nevelni, akiknek lehetőségük 
és módjuk van arra, hogy felvértezzék magukat a 
felntJtt évek szigora és kérlelhetetlensége ellen. 

Olyan iskolára van szükségilnk, ahol a kapun 
belül elveszik a gyermekek közötti szociális kü
lönbség, ahol csak a tehetség, a szorgalom és a 
másik iránti figyelem számít. N a  felejtsük cl, 
hogy a jelenleg dolgozó pedagógusokra van bízva 
lakóhelyünk jövője. 

Ehhez szeretnék lehetőségeimhez képest segít
séget nyújtani diáknak. pedagógusnak és szülő
nek egyaránt. 

Szerencs Miklósné 
mb. iskolaigazgat6 

Nyit a tudás kapuja ... 
Becsöngetnek. Itt a szeptember megint, és újra itt 

a l.1.névnyitó. Izgalom, öröm és egy kis félelem előzi, 
mint minden éven. Azután az a természetes szoron
gás, ami gyerekeket, szülőket és tanít6kat egyariint 
megérint, amiből ennek az egy cs..'lpalba tartozó há
romszögnek egyetlen tagja sem maradhat ki: kezdő
dik a L:'1flév. 

Az 1994-95-ös tMévren 13 kisdi.í.k kezdte meg a 
tanulmányait az l .  a osztályban: Balázs Rich{lTd, Bé
res Eszter, Budai Enikő, Farkas Richárd Ga..í.l Nor
bert, Jankó Brigitta, Kocsis István Adorján, Koczka 
Ádám, Mizser Attila, Nagy Boglárka, Pataki Olívia, 
Pintér Judit, Tóth Di.ina. 

M,'ir az évnyitóra is buzgón készültünk, mely 
meghozta a várva várt eredményt, az ünnepség na
gyon szépen sikerült. Sz.'ljlai Csilla 2. a, Tóth Klau
dia 3. a, Tóth aanett 5. a, Szerencsi Judit 6. a, Lu
k.ks Zit;! és Csccsődi Nikolelta 7. o., Verhóczki Dó
ra és Ambrus Csilla 8. o. tanu!ók kedves versekkel 
köszöntötték az elso OSzL.í.lyosokat és az új tanévet. 

Itt vannak. a hatévesek, akik most indulnak először 
az iskolába. Az a picurka ember fölveszi a hátitásk.í.t 
és útnak. indul Magabiztosan vagy szepegve elenge
di édesanyja kezét és beleolvad a gyercksokaságba, 
elnyeli szemünk. elOI az intézmény 

Mindnyájan tudjuk, hogy a gyemlek milyen nehe
zen szokja meg a játékos gondL.1.Ianság korsz.1.ka után 
a komolyabb munkát, amely untat ja is, fárasztja is, ha 
valamivel nem keltettlik föl az érdeklődését. Osztá
Iyom minden tanulója az előző években rendszere
sen járt óvo:!.ába. Az 011 folyó hatékony oktató-neve
lő munka hatása a hétköznapjaink során visszatiikrö-

7.ődik. Az érdeklődés. szellemi aktivitás mutat lcgin
k::íbb fejlődést, de nincs elmarndva eitől a fejlódéstól 
a figyelem-koncentráció, a mozg<i.'ifejlettség a kéz
ügyesség, a beszéd fejlettség és a logikus gondolko
dás scm. Az alkotó fantázia, a reproduktív képzelet, a 
színes élmények megléte teszi gazdaggá tevékenysé
güket. A 6-7 éves kisgyerek még nagyon kisgyerek, 
akinek testi-lelki egyensúlyához, egész kislényének 
harmonikusságához hozz.ilartozik az oda.:1.dó törő
dés, a sok-sok játék. Törekszem rá, hogy mielőbb 
megismerjem a gyerekeket, tudom, hogy a gyermek 
nem kis felnőIt, hanem egészen sajátos lény nagy
nagy türelemmel foglalkozom velük, még az olyan 
helyzctekben is, amikor úgy érzem, hogy a dolog tel
jesen reménytelen és hogy minden hiábavaló, mert 
ez a gyerek bizony soha az életben nem fogja meg
érteni a feladataI és nem fogja tudni a leckét. 

Olyan korban élünk, amelyben egyre több és egy
re árnyaltabb tudásra kell szert tenni, ha a felszínen 
akarunk maradni Adományunk a következő nemze
dék sz.'Í.mára, az igazi hOl.1.dék csakis a tudás lehel 
Ám átadásához és megszerzéséhez csakis a gyerek 
mivoltának, természetének mind árnyalL.1.bb ismere
te segíthet. 

És csakis türelem és ól nyugalom érlelheti meg 
a tudást. 

Az út vállalása nem egyszeru. Megtartó és gazda
gító szenvedély ez. Végzem hát őszinte érzésekkel, 
személytelenül e munkát, mert nem az a fontos, hogy 
kik hordL. -'i.k a téglát, hanem hogy magasodjék a fal 

Nyirö Veronika 
/.a. oszt. osztjŐII., fallft6nő 



A HORGÁSZ ÜL, HOSSZÚ, MÉLA LESBEN ... 
Ülök a tóparton. Itt a Szoros-patakból 

mesterségesen kialakított tó partján. Muszáj 
itt ülnöm. Horgászengedélyemmel a gyer
mekeim pecáznak. Várják a nagy halat, ám 
mind ez ideig csupán a törpeharcsa harap. 
Fogtak már belőle vagy tizet. Ez se semmi. 

Egyre inkább sötétedik, s egyre több a 
szúnyog. Ebben az évben valahogy nagyon 
jó a szúnyogtermés. Tele vagyok már ezer
egy csípéssel, de ezek a fránya dögök még 
mindig találnak rajtam ép helyeket. 

Ott, ahol a víz hullámzik, valamikor ott ha
ladt az út Erre gondolok, nem idegesítem 
már magamat a szúnyogokkal. Az egyik na
gyapámnak itt volt rétje, a másiknak a hátam 
mögött a Sarkerdőben fóldje, amelyen leg
többször napraforg6 termett Később, már a 
tsz hőskorában itt egy szép almáskert díszlett. 
Ma már csak két hírmondónak megmaradt al
mafa árulkodik erről, a Kók.ötö feljáratánál. 

Ott szemben a szürkeségben lassan bele
vész a Gyúroldal. Teraszai korábban állami 
pénzből épilltek, szőlő díszítette, egészen le 
a tóig. Ám a szőlő évről évre felfelé fo
gyott. A felső teraszokon még zöldell, de az 
alsókról már néhány éve kivágták. Emlék
szem, ez a tó annak idején azzal az ideoló-

giával készült, hogy innen locsolják majd a 
szőlőket a nagyobb termés érdekében. Ha 
jól tudom, egy liter víz nem sok, annyi nem 
került innen ki a szőlőkre. 

Lett viszont belőle egy horgászvíz, mely 
esztétikailag is nagyon szép látványosság. 

Már besötétedett. A túlsó parton apró lám
pák gyúlnak Nagyszerű látvány Amióta a 
Hórvölgye Horgászegyesület engedélyezte az 
éjszakai horgászatot is, egyre többen kedvelik. 

10gnek az apró lámpák, a Bükk felől enyhe 

szellő fodrozza a vizet. Csend van. Mintha a 
szúnyogok is elfáradtak volna. Lám, nem is 
olyan rossz itt, a tó partján üldögélni! Az 
embert elfoglalják a gondolatai. Honnanjöt
tem, merre tartok, mi végett? Csak ülök, s 
kavarog bennem múlt, jelen, jövő. Néha 
csobban a víz, valahol rabol egy nagyhal, az
tán újra csend lesz, szellősuhogásos. Milyen 
kár, hogy az idő most sem áll meg, s ez a 
perc is, mint a többi elillan. 

(darllszögi) 

MÁR ITTHON ÉRZEM MAGAMA T . . .  
Deli Lajos, a bogácsi Szelll MánolI templom 

40 éves új plébánosa mondotta a cfmbeli szavakat 
három llónapos itt-tanózkodása luáll: Seregély . 
István egn" érsek atya 1994. augusztus l-jei ha
rállyal Felsővadászról "elyezte kÖZliégüllkbe. 
Monokon sza/etelt, 01101 KOSS/dh lAjos is. Szil/ei 
nyugd(jasok. Édesapja a Hejócsabai Cemen/
.::yárban dolgozott. Egyik testvére ács, a n,qsik 
munkanélküli, a hamJOdik villamosmérnök, a ne
gyedik widőnő. Egerbell az Érseki Papnevelő In
tézetben tanult egy évig. A második éVlől Buda
pesten a Hittudományi Akadémia Közpon/i Sze
nu'náriumának l'olt lJOllgatója. Egerbell szemelték 
poppá 1977-bell. 

Papi tevékenységét Sárospatakon és 
Sátoraljatíjhelyell káplónkélll kezdte. Hercegktí-
1011 és Károlxfaván, e két némel llemzetiségű köz
ségbell is, el!álla a szolgálatot. Hét ésJél hónapig 
Fegyverneken adnu'nisztrátori liszlségben szol
gáIt, amely afféle helyeIles plébános, Felsővadá
szon 13 él1g lelkészkedell, előbb hat, majd később 
tizellhat csereháti község tanoIott hozzá. 

A sziilő/alll, MOt/ok, dimbes-dombos vidéken, 
az eperjes-tokaji hegylánc közelébe" fekszik. A 
hegyekhez inI/en a vonzódása. A bogácsi iallon
létnekfontos eleme a Bükk-hegység szomszédrá
ga. Abban, hagyjál érzi magát. segílségére van az 

egyházközség képl'l'selő-teslülete, és két közvetlen 
mwtkotársa, Győtji Allila kálllor és Kovács Já
nosné harangozó, aki egyben a ház\'ezerője is. 

Beszélgetésiink során szólJa került a temelŐ 
helyzete is. Ezt-mámlilu enI/ek rendbe tételét
célll/ tŰZ/e ki. A polgám/e�ter lUral an'ól is be
szélt, hogy a ravatalozól bő\'íJik, és remerógond
Ilo/d állás is létesli!. Végli! is áldásos mfíködést ki
vámam. 

A krónikás megjegyzése ... A nyár Jolyamán 
több fi5ldimnek elmol/dram: szerelIcsések va
gyunk, hogy az wóbbi időkben fiatal, alkotó plé
bánosok tevékenykedtek szülőfallUlkban. Szab6 
József plébános lír a torony Iijjáépltésében és a 
plébállia épli!etének Jeltíjltásáball jeleskedea. 
(Örülök, hogy a bronzlemez beszerzéséllez pénzt 
jártam }',:1 és ezzel segílségre lehenem.) Timkó ISI
ván plébános úr a temelőt szép kerítéssel l'elle kö
nil. Fizikai munkájával is példáI nUllatott. Azóta 
TiszO/ijl'árosban a templom építésénél nullalta 
meg "épltó" képességeit.ltdlász Ferellcplébános 
lU a templom belső építésébell- bogácsi kőből 
/y oltár épült - alkotott nUJradandót. A lapunk
ban megjeletu (rásaivalfelsorakowlt a szépiroda
lommaI isJoglalkozó elődeihez. Most Egerbell, az 
Érseki Szelll JózseJ Kollégium igazgatójakélll te
vékenykedik. 

Deli Lajos plébános lír a ten/ető rendjét kiuinja 
megteremteni. Hét végekell a szeretteik sújára virágot 
,,">51:, de a mf'umtlék terlplonl/Qtko! megláJogaJÓ ide
genek is nUJlldják, ajáltlják, hogya tel/tető egyes része
in bizony rel/llet kel/elle terenuel/i. Segúsiik. új,fiatal 
plébánoSlUlkat e nemes vállalkuzása te/jesúésében, 
Ug)(lIuígy, ahogy azt az előző években is tem"ik. Bizta
tásta álljolI ill Balog" Edgár, KolozmírOlt élőmagyar 
író gOl/dolara a temelőről: "a temető a megnyugvás, 
a kiengeS11elődés és az emlé/:.,,,és kegyhelye, a ma
gunk alkolta telmészet, az örökké szervezett táj núves 

réu. Korbizollylat a tenlelŐ, nu',1I egy körT)T\fár, egy 
képtár, egy hagyományos, vonásait megőrzö falll 
mgy ,'áros. A temetőkenekJelidézik az előmütk járó
koto Ne legj�n gátlástutk, amikor IdnUJndjuk, /UJgy a 
táj és e lIép bensőséges gond ro érdemes terepe a te
metÓ," Erdei Ferenc, 1971 -belleUlOÚakadémikusunk 
a .. Város ésvidék.e" ámli kihryn!ben a makói öreg re
{O/mál/LS tentető kopcráll a köI'f!Ikezőket úta: "Újbál 
nrIi éle/ünk része lett az ellUJltak nírosa. Épül az em
lékken s úgy marad az lIIókofTO,n1int a városl'áltozó 
történetének, a tönél/eti folyamatosság megter� 
je". Ojro Balogh Edgán idéz em: .... il temelŐ  /uyzzá
tU/1mik a Jaluképhez, a tájkép/tel, s enJ/ek megfelelő
ell, szánvfUm1ása, gondozása, nWlOsftása mf'cWsze
ti és nevelői köziigy. " 

Hegyi/m,. 



ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
1994. december 11., vasárnap 

A Magyar Köztársaság elnöke 1994. december l l-re, vasámapra tűzte ki az önkormányzati képviselők és pol
gánnesterek áJtalános választását A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart. A választópolgárok bővebb tájé
koztatást a piros-fehér-zöld színű hirdetményrol és a helyi választási bizottságnál, a községházán kaphatnak. 

A választási szervek tagjai: 
Bogács község képviseI6-tes lület, helyi önkonnányzati képviselők. és polgánnesterek választásáról szóló mó-

dosított 1990. évi LXIV. törvény alapján az alábbi választási szerveket hozza létre. 
Helyi választási bizorrság: 

1. Csiki József, Felszabadítók út 40. 2. Mizsemé Kovács Erzsébet. titkár, Rákóczi út 53. 
3. Farmosi Mária, elnök. Zalka Máté út 6. 4. Csiki Gyuláné, Erzsébet út 5. 

5. Horváth Lászlóné, Ifjuság út 21 .  
Szavazatszámláló bizottságok: 
l-es számú szavarokör: 
L Csecsődiné Kovács Ildikó, titkár, Iskola köz 2. 2. Derda Józsefné, lag, Rákóczi út 6. 

3. Kaszó Bálintné, lag, Pást úl 12. 
2-es számú szavazókör: 
l .  Nagy Józsefné, titkár, Alkotmány út 6 1 .  2. Majnár Istvánné, tag, Alkotmány út 7 1 .  

3 .  Kovács Lászlóné, tag, Ifjúság út 47. 
Póttagok: 
I .  Horváth Gyuláné, lfjúság ÚI 19. 2. Fekcténé Molnár Zsuzsanna, Alkotmány út 1 12. 

MEGHÍVÓ 
Bogács Község Képviselő-testülete liszteleltel meghfvja a község lakosságát november 18-án pénteken 

17 órakor a Művelődési Házban tartandó könneghallgatásra, falugyúlésre. 

Szajlai SálItlor 
polgáro/ester 

Dalosünnep Bogácson 
Az idén július 2.án és 3.án zajlott Bogácsoo a negyedik 

Ncmzetköri DaIos és Nemzetiségi Folklórtalálkozó. 
A szereplő csoportok: Pilis, Srimlabesnyő, ÓSkü, 

Uppony Borsooszentgyörg)( Mező.nagymiháJ)C Tard, 
T"zaJruján, Mlglód, Nyú1clek, SzentffiMin, Vajdoboko" 
Felsőz,;o]ca, Gyula-fir.\I6<, Nyiqxlzooy Elek, Hanrogd, 
Tállya, Hévízgyörk, Apátfalva, Mezőkövesd, Hemád
németi és Kerepes helységekből érkeztek. 

Tennészetesen feUépett a hárigazda Bogácsi Pávalcör és 
ha1lolWk a CSEMADOK szervezésében érkezett csqx>rtdc 
produkcióit is. Az együttesek. sokszínű músorn elfeledtette a 
közOOséggel a j11iusi kánikulá1 mivel jól felkészült népdal
körokel, k6rusokat, hangszereket és táncosokat Iáthanunk. 

A zsűri lagjai: Kóka Rozália a Magyar Művelődési ln-

Október 23-a ünnepe 
Ez évben is megüllllepeltük az 56-os forradalom tv· 

fordlJóját. Az üJlJ/epélyre két hétig készültünk. Elérke· 
zett az emléhüVlep napja, már nagyorr vártuk. Az isko
la diákjai és tanárai nagy izgalommal készültek a ml1-
sorra. Az ünllepélyt Kissné Sereg Erzsébet llmámó nyi
totra meg. UtátlO irodalmi összeállftás w.'etkezett. 

EI/Jlek szereplói voltak: Fodor Violeua, Máno" /1-
dikó, Kiss Anikó, Boldizsár Melinda, Makó Zsanett, 
S;.zajlai Csilla, Csendes Máté, Kasz6 Enikő, Cibofya 
Agnes, VerMcz/d Dóra és Ambms Csilla. 

A m{[sor jól sikeriiit, ezt a tapsb61 meg lehetett ál
/apftaJli. A megemlékezésl az énekkar számai zánák. 

Felkészító tanáraink voltak: Kissné Sereg Erzsé
bet, Szabó László és Benyovszki Mária. 

A krÓlu'kát (nák: Ambrus Csilla és Verhóczki Dóra. 

FELHívÁs 
A Községi Könyvtár vezetője kéri a most és egykcr 

köoyvtárba járo lakosságO\ hogy a hosz-szabb ideje ki
kölcsönzött könyveket szíveskedjenek viss:zahO'llli a 
Községi Köoyvtárba. 

Nyitvatartási idő: hétfilés csUtönök: 16.00--18.00-ig. 
Bcnyov.szki Pál 

községi könyvtáros 

tézel fómllIlkalársa, Széchy Edit a Magyar Nemzeti Fil
hamlónia énekmúvésze, Fehér Anik6 a.MRT szelkeszt5-
je - szakértő szemmel figyeltek: hiszen a szereplők él
ménys:ren1 produkci6in ért6dött, hogy a csqJOrtdc célja 
n::mcsak a hagycmány6rzés, hanem a szórnkoztatás is. 

Músorukal úgy válogatták, hogy az a pruaszri élet legiz
galrnasalXl piUanatait mutatta be, így hallhattunk tragikus 
baUadát, népszdcás dalokat, szanorú �s vidám szerelmes 
repdalokal, SŐltréfás és pajzán daloka\ találós kérdéseke! ;s 

A fialaIdc is szívvel-lélekkel énekelték: a tájegységükre 
jellemző népdaloIcat, igy a BOGÁCSI DALOSONNEP 
,,hagycrnányát" még hosszú ideig toyálD viszik 

Estefán TÜlIde 

Termálpiac 

Van itt minden a beton elárusító aszta/okon. 
Tojás, hagyma, cseresznye, a nejlonzacskók
ban csigatészta, az üvegben jóféle kisüsti, 
rongypokrócbanfejtett bab, meg ajó ég tudja, 
hogy mi! Kedves színfoltja ez a fürdő főbe
járatának ez a helyi portékákat, fer· 
me/vényeket jel vonultató kiál/ítás és vásár. 

A vendégek szeretik, szívesen vásárolnak, a 
helybeli eladók nak pedig egy kis bevételi for
róst jelent. 

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI 
ZENEI TÁBOR 

1994. évben VI. alkalommal a tervezett és meg
hirdetett idóben három zenei tábort rendeztünk 
kőzségünkben a Művelödési Ház szervezésében. 

Ködpiskolások Kamaraénekes Táborát: 
július 7-17-ig. 
Fiatal Énekesek Nyári Találkozóját: 
július l S-2S-ig. 

Zeneiskolások FlÍvós Táborát: 
július 20-augusztus 8-ig. 
Szaktanárok és korrepetítorok: 
Almássy Tiborné 
(Zeneművészet i Szakközépisk. Me.) 
Regős Zsolt (Nemzeti Színház Me.) 
Széchy Edi, (S7..egedi Cons.) 
Magony Enik6 {Zeneakadémia Bp.) 
László Margit (Operaház Bp.) 
Mura Péter (Zeneakadémia Bp.) 
Mazalin \\Unda (Zeneakadémia Bp.) 
Zentai Katalin (Zeneakadémia Bp.) 
Budai Márta (Zeneakadémia Bp.) 
Balogh Sándor (Sl Pölten i Színház) 
Panyi Zoltán (Zeneiskola· Mezőkövesd) 
HUlIgverseuyek és térzellék: 

fÚUUS 
10. Tiszakeszi Református templom 
10. Borsodivánka Kat. templom 
13.  Bogács Alabástrom panzió 
15. Egri Bazilika 
16. Bogács Szt. Má.rton templom 
21 .  Alabástrom panzió 
21. Mezőkövesdi Zeneiskola 
23. Bogács Szt. Márton templom 
24. Eger Franciscanus udvar 
27. Bogács Művelődési Ház 

AUGUSZTUS 
5. Térzene a bogácsi fürdőben 
6. Térzene a Szabadtéri Színpadon 
Fakllltatív programok: Hungarian Continenlals 

műsorának meghallgatása Mezőkövesden. 
Hegyi tlÍrák: Odorvárra, Mákhegyrc, Jácsvölgy

be. Tájegység nevezctességeinek megtekintése 
Mezőkövesden. Tardon és Egerben. 

Játékos vetélkedők, strandolás. 
ll. Szakmai nllmka értékelése: 
A tábor zenei művészi színvonala a hangverse

nyek és a próbák tükrében el6zókhöz mérten a leg
magasabb volt. 

Egészen új lagsággal vegyes, de jó eltíképzeuség
gel rendelkező fiatalok jöttek a táborba. 

Zömükben a t6lük telhet6 maximális odaadással 
és lelkesedéssel fogadta és segítette a szakmai irá
nyítás munkáját. Külön említést érdemelnek a hang
szeres közremO'ködók, valamint a több oldalukról is 
bemutatkozó táborlakók. PI. vezénylés, szól6ének, 
hangszeres kíséret stb. 

Kivétel nélkül minden bemutalkozás koncentrált, 
fegyelmezen volt a táborlakók a művészi előadók 
felelósségérzelével álltak ki a közönség elé. 

A hangversenyek színvonaJa az id6 haladtával 
emelkedett, tetőpontját az egri bazilikában bemutatott 
programban érte el, ahol a 6 napja együtt ének16 "kö
zösség" nemzetközi színvonalú koncertet adotl 

A tábor ilyen nívójú programjai indokolják, sőt 
kötelezik a szervezóket a megkezdett út folytatására. 
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