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Címképünk jókedvet, vidámságot tükröz. Nótát, kacagást, az öröm pillanatait. Villannak a fehér fogak, a
szokásosnál is kipirultabbak az arcok, mosolygósan fénylenek a szemek. Mindez jól felismerhető, miként a fotó
szereplői is. Pávakörünk tagjait azt hiszem senkinek nem kell bemutatni, miként a közéjük beállt férfiakat sem,
Béres Ferenc Liszt·díjas énekművészt és Bod Péter Ákost, volt minisztert, a Magyar Nemzeti Bank elnökét.
Magáról az eseményről- ahol ez a fotó készült- lapunk belső oldalán még részletesebben beszámolunk, most
viszont csak annyit mondunk, kívánunk így évforduló idején falunk minden lakójának, kicsinek és nagynak,
fiatalnak és öregnek, férfinak és nőnek, sokszor és így ragyogjon az arca az elkövetkezendő esztendőben.

Kívánunk mindnyájoknak békés, boldog, örömökben gazdag esztendőt 1995-ben!

Falugyűlés volt
Aszokásostól eltérően nem az év ele
jén tartotta a polgármester a Jözmeg
hallgatást" (négy éve így rendeltetett a
(elsőbbség részéről, a krónikás azonban
demokratikllsabbnak tartja a Jalllgy(f{és
megszólítást). Amostani november 18án megtartott Jalllgyíílésen a négy évvel
ezelőtt demokratikusan megválasztott
helyi önkormányzat és a polgármesteri
hivatal végzett munkájáról hallottunk
beszámolót. Sajnos kevesebben voltunk,
mint máskor. Pedig ebben az elkesere
dett és panaszkodó világban a község
gyarapodásáról hallani - amelynek elő

Gálamíísor - víg bogácsi
dalokkal és dalosokkal

nyeit november 18-án sokan élvezték igyekszem kerülni a nagy szavakat, de
kötelező leírni, a történelmi hííség kedvé
ért; jó érzést, sőt biiszkeséget kelt az em
berben. Elődeink kilencvenhat évvel ez
előtt, amikor életkörfilményeik minden
tekintetben való megváltoztatásáért kiiz
döttek, még szó sem lehetett bitumenes
/Ítról, vezetékes ivóvízről és gázról nem
is álmodhattak. E majdnem egy évszázad
alatt a nemzedékek sora tette a dolgát és
gazdagította község ünket iskolával, míí
velődési házzal,jürdővel, korszen'[ orvo
si rendelővel és lakással, valamint iizle
tekkel.
Szajlai Sándor polgármester rendbe
szedett, tartalmas, és a község gazdago
dását bemlltató beszámolója tetszést
aratott. Illő a méltatásra, végtére is
egyiittes munka eredménye e nagyará
nyiÍ előrehaladás. MegnYllgvással Jo
gadták a szomolyai lít végén történt, a
közbiztonságot szolgáló rendteremtést. A
{elszólalások egy része - a hagyományos
témákat, mint a közvilágítás, árkok, jár
dák, utak helyzete - hozták szóba. Ahús
ellátás is napirendre került. Abistro
melletti ABC-ben történő árllsítással
oldják majd meg. Egy vállalkozó kedvíí
bogácsi ember megoldhatta volna már
ezt a kérdést. Korábbi jó ellátás után
nyilván panaszos a helyzet, Szent Már
tonkor Kövesdre és Egerbe kell menni
húsért. A Bogácsi Kör tagjai jövőbeni
kérdésekkel Joglalkoztak, mint példáI/l
dr. Farkas László. Gál Mihály pedig az
önkormállyzamak és a polgármesternek
címzett köszönő szavai. - a négyéves
mllnkáért - tapssalJogadott egyetértésre
talált. Szajlai Sándor polgármester hálá
san köszönte az elismerést.
Csetneki Ernőné jegyző asszony, aki e
{alugyíílésen mwatkozott be a község
nagy nyilvánossága előtt, mint a Jalll
gyíílés elnöke, JeIhívla a jelenlévők fi
gyelmét a választópolgárok ajánló jogá
ra, valamint arra, hogy december ll-én
az önkormányzati l'álasztáson éljenek ál
lampolgári jogI/kkal.

December 3-án, szombaton este
ünnepelte fennállásának 50. évfor
dulóját

Borsod-Abaúj-Zemplén

megye napilapja, az Észak-Ma
gyarország.
Ebből az alkalomból nagyszabá
sú gálaműsorra került sor a Mis
kolci Nemzeti Színházban. A mű
sor keretében a megyénkből el
származott hírességek, politiku
sok, sportolók, művészek léptek
fel, így Németh Miklós volt mi
niszterelnök, az Európai Újjáépí
tési és Fejlesztési Bank alelnöke,
Bod Péter Ákos, az Antall-kor
mány volt ipari minisztere, ké
sőbb a Magyar Nemzeti Bank el
nöke,

Béres Ferenc Liszt-díjas

énekművész, Koós János táncdal
énekes, Gyarmati Dezső három
szoros olimpiai bajnok vízilabdá
zó, Seres Ildikó, Nagy Ibolya, a
Miskolci Nemzeti Színház prima
donnái, dr. Farkas Attila nemzet
közi borszakértő.
A gálaműsor vendége volt - mi
több, a finálé főszereplője - a bog
ácsi pávakör, amely színpompás

népviseletével, s bogácsi népdal
csokrával nagy sikert aratott.
A műsor végén az est díszvendégei

is beálltak a kórusba, s lányainkkal,
asszonyainkkal

együtt énekelték a

gyönyörű bogácsi dalokat. Megér
demelten zúgott a nézó'K vastapsa.

Önkormányzati választások '94
1994. december ll-én a helyi önkor
mányzati képviseló1c és polgármesterek vá
lasztására községünkben két szavazókör
ben került sor. A választójogosultak száma

1573 fő volt. A választás napján 709 válasz
tópolgár járult az urnák elé - mely a vá
lasztójogosultak 45 %-a - annak eldöntésé
re, hogy a két polgármester - és 15 kislistás
jelölt közül ki legyen a polgármester, ilIet
ve kik legyenek a község képviselő-testüle
tének tagjai.

SzajÚli Sándor

Kiss Tibor Barna

A választás eredménye:
Bogács község polgármestere újabb 4 évre
Szajlai Sándor lett 456 érvényes szavazattal.

A választáson megjelentek 64,3%-a adta
a voksát a polgármesterre.
A képviselő-testület tagjai:
1. Daragó Endre
395
289
2. Daragó Károly
3. Gyllrcsik Sándor
385
4. Kiss Lajos
344
5. Kiss Tibor Barna
293

Daragó Endre

Szerencsi Miklósné

Daragó Károly

Verlzóczki Józsefné

Nagyberuházásunk
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szennyvíztelep építése 1994-ben

6. Nyeste István

351

7. Szerencsi Miklósné
8. Verhóczki Józsefné
9. Verhóczki Sándor

283
294
376

szava zattal.

A fenti időpontban a helyi cigány kisebb
ség választ.'Ísára azért nem került sor, mert a
jelöltek közül a törvényes határidőn belül
senki nem kérte jelöltként való nyilván tar
t.-'ísbavételét A Képviselő-testület 1994. de
cember 20-án tartotta alakuló ülését.

Gyurcsik Sándor

Verlzóczki József

Kiss Lajos

Nyeste István

Tisztelt Bogácsi
Választópolgárok!
Az zijonnan választott képviselő
testületnek minden tagja nevében,
és én személyesen is megkó'szönöm
a község lakosságának bizalmát, a
szavazáson részt vett választópol
gárok támogatását.
Őszintén remélem, hogy képvi
selő-testületünk a lakosság köz
megelégedésére végzi majd mun
káját a következő négy esztendő
ben.
Szeretném, ha mandátumunk
lejártával jó lelkiismerettel, és a jól
végzett munka eredményeivel áll
hatnánk a lakosság elé.
Bogács község minden lakójá
nak sikerekben és eredményekben
gazdag, Boldog Új Évet kívánok!
Szajlai Sándor
polgármester

,

lJjéri lev�I

______

Télesti hívogató

Nagy örömömre szolgál, hogy most nemcsak azokhoi szólhatok, akikkel
gyakran találkozhatok, hanem a falu nlinden lakójához. Külön öröm, hogy ez
az alkalom nem sokkal karácsony ünnepe előtt adódik.
Az év vége, s az új esztendő elérkezése önkéntelenül is a múZtra és a jövőre
irányítja figyelmünket. A múltra, amely bizonyára egyikünknek sem azt hoz
ta, amit szerettünk volna: életünk bizonytalanabb lett, megélhetésünk nehe
zebb, terveink egy része nem vált valóra. Azt kell mondani, hogy a jövő sem
kecsegtet sok jóval, hiszen lemondásról, áldozatról, a fogyasztás visszafogá
sáról beszélnek vele kapcsolatban.
Mégsem hiszem, hogy az elkeseredés és a pesszimizmus kell, hogy a hatal
mába kerítsen minket, mert életünket szebbé és boldogabbá, főként pedig
könnyebbé tehetjük, ha az elmúlt karácsony /innepének üzenetét a hét közna
pokra is kiterjesztjiik. Ez az üzenet pedig: lsten a világba jött, s Ő békességet
és szeretetet hozott a világba. Nem megjátszott, felszínes békességet és szere
tetet, hanem konkrét, tettekben megnyilvánuló szeretetet: ember lett az embe
rért, értünk áldozta életét.
Azt kívánom, és azért imádkozom, hogy az előttünk álló új esztendőben nlin
den bogácsi család és itt élő ember életét a karácsony öröme, szeretete és bé
kéje töltse be, s egymás felé is legyen bátorsága megélni.
lsten áldásában gazdag, boldog /Íj esztendőt kívánok minden bogácsi la
kosnak!
Deli Lajos
plébános
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ajailIban

Csend borult a kis falumra
Téli éjjel csendje
Nagyudvarú holdsugárban
Nyugalmas az este.
Fagyos havon házunk előtt
Egy csizma sem koppan
E-hangtalan csendzenére
Szívem mégis dobban.
Te bozontos téli este
Sose legyen véged
Szép Kedvesem Édes Lelkem
Megidézlek Téged.
Éghetetlen szeretettel
Vágyakozva kérlek,
Gyere el már Bogácsra is
Látni szeretnélek.

J

Lengyelek jártak
községünkben
A Bogácsi Őszben már beszámoltunk
r6la, hogy községünk delegáci6ját ma
gyar köszöntéssel fogadták a lengyel
iskolások. November ll-én, pénteken
este 6 6rakor viszont a mi iskolánk ét
termében községünk vezetői, és a ha
gyományőrzők fogadták viszonzáskép
pen Ogrodzieniec város delegáci6ját.
Szent Márton napja volt, 50 évvel ez
előtt ekkor ért Bogácsra a front, S idén
e napon jelent meg a Bogácsi Ősz dmíí
újság is.
A Lengyelországot járt delegáci6 ne
vében Darag6 Károly, a míívelődési
otthonunk igazgatója köszöntötte a
kedves vendégeket, majd Kerékgyárt6
Andrea tanítónő szépen összeállított
bogácsi ismertetőjét Szabó László ta
nár úr tolmácsolta oroszul a vendégek
polgármesterének, ő pedig a hallotta
kat tovább fordította lengyeiül a dele
gáci6 tagjainak.
A jó ízíí vacsora - az étterem szaká
csait dicséri-után, és az 1994-es bor
fesztivál díjait elnyert borok fogyasztá
sa nyomán, felváltva énekeltek a len
gyelek és magyarok, ki-ki a maga nem
zete népdalkincséből. A lengyelek még
éneklés/ik előtt elővettek egy kis füze
tecskét, amelyen az állt: "Spiewnik".
Ebből magyar népdalokat énekeltek
lengyel nyelveIl. Tapsot kaptak érte, és
jó bogácsi borral koccintottunk rá.
Majd Kerékgyártó Gábor példamllfa
tása nyomán ropták a csárdást, és jár
ták a keringőt a résztvevők.
Amikor a jókedv tetőzött, eszembe ju
tott, hogy ezt a népet is, mint minket,
hányszor megpaskolta a történelem.
Asztaltársaimjó hangulatot teremtő já
tékos kedvíí, nagyszer/Y társalkodók
voltak. Nagyon tetszett a "kiskendő já
ték", amelyet egy darabig fejen hord
va, egy partnert kiválasztva kellett to
vább adni. A kiválasztott partner előtt
való térdeplés-ez már egy másik for
mája a jétéknak - nagyobb ceremóni
ával és nagyobb derültséggel járt.
Vendégeink megtekintették a község
nevezetességeit, a mííen1lék templomot,
afürdőt és néhány pincét is. Vasárnap
hazafelé menet, Miskolccal ismerked
tek lengyel barátaink.
Mi pedig az új év elején a Bogácsi
körben hozzáfoghatuIlk a két település
vezetői által aláírt megállapodásban
foglaltak megval6sításának segítéséhez.
HegyiImre

Gondolatok a boroshordók között

ilyentájt, tél elején, az első fejtések idő
szakában elgondolkozom a hordók között a
félhomályos pincében. Véget ért egy év, vé
ge a mezőgazdasági munkáknak.
Figyelem a fejtőkádba lassan csordogáló
újbort, ami már majdnem tiszta, de az iga
zi nemes zamatot még elpalástolja az el
pusztult élesztősejtek keserű íze, a szénsav
és a kemény savak. A tapasztalt borosgaz
da azonban már érzi, és értékeli a borban
lévő savakat és zamatanyagokat, amiket az
iskolázó kezelés és ászkolás során fel kell
tárnia. És ez nagyon fontos. Ott kell lenni
az újbor születésénél, ellenőrizni kell a fej
lődését, és nevelni kell, hogy mnikor a fo
gyasztó asztalára kerül, stabilan és összes
értékeivel együtt csillogjon a pohárban.
Vége az évnek, és visszagondolok az
egész éves nehéz munkára: metszés, talaj
munka,
zöldmunka,
növényvédelem.
V isszagondolok a nyár közepén végzett
zöldmunkára, amikor a sorok között napo
kat kellett eltölteni, amikor a hőmérő közel
negyven fokot mutatott, szellő sem moz

A bor, ami végigkíséri életünket a szüle
téstől a halálig, ami az ünnepeket még in
kább ünneppé teszi, és ezzel a hétköznap
jainkat is egy-egy kis ünneppé tehetjük
A bor az egyetlen ital, amit nem szabad
csak az alkoholtartalma miatt fogyasztani,
szomjúság oltására használni.
Mert szeretjük ezt az ősi italt és kultúrá
ját, amely mértékkel fogyasztva egészsé
günta'e válik
Ez a sok élmény ad új erőt a szólősgaz
dának,januárban újra kezdi a munkát, és ez
így megy élete végéig, amíg csak ki tud
melmi a szólőhegyre.
Siklósi János
bortermelő

Székely Dezső

Bogács felől
Bogács felől a szél örökké hozza
szőlőhegyek és borok illatát

gatta a faleveleket, és csorgott a verejték az

s aranyrozsdával feldíszíti az őszt,

egész testemen
Miért tesszük ezt?
Mert szeretjük a termőföldet, az évente
megújuló természetet, és az időjárás szél
sőségeivel dacolva, ápoljuk az általunk ül
tetett növényt, hogy ősszel betakmíthassuk

a betöretlen, tüzes pm·ipát.

munkánk gyümölcsét.
A szólősgazdának két öröme is van.
Először,mnikor a szépen beérett fürtöket
leszüreteli. Másodszor, ilyenkor tél elején,
amikor megnyugvással néz végig a hordó
soron, lelki szemeivel látja a hordóban vég
bemenő kémiai változást. A nyáron még
kicsiny zöld bogyókbólegy csodálatos ital

fejlődik a Bor. A bor, amit mindig csak ap

ró kortyokban szabad fogyasztani - meg
keresni benne a gondos munkával kialakí
tott savakat, zamatot - hozzágondolva a
szőlősgazda egész évi kemény munkáját.

Kit visz az ősz? A
gránitkő szikrázik
s füstöl a por avaspaták alaIt.
Vérző levéllel bombázza a nyá/fa
besötétített, kihalt arcomat.
Kitvisz az ősz: az ifjúságot? Téged?
a tollam, mint az antenna,fülel;
zúg a messziség , szeptember homlokán
golyó csattan. És nincs más semmi jel,
csak a szél fúj és ideges kezében
forgat, mint egy klltyának szánt követ,
s fehér ruhádból azt a selyemszálat
lopta, mely a pók hálóján remeg.

Készülünk ft huszonegyedik
.
századra

Véradók köszöntése
Bensőséges, családi hangulatú összejö
veteire került sor november 28-án az álta
lános iskola éttermében. A Magyar Vörös

ra. Most is készül a másik Magyaror

véradókat köszöntötte. Ittes Emilné - , a
helyi

Vöröskereszt titkára szívélyesen,

meleg hangon üdvözölte a véradókat,
Szajlai Sándor polgármestert és az ünnepi

lem nagy lehetőséget adott számunk

HEGYI IMRE

kereszt bogácsi szervezete a rendszeres

A huszadik század utolsó éveiben
élünk. A világ leltárt készít, amely
ben

az

emberiség haladását szolgáló
csodálatos

Horthy Miklós felemás kiugrási kí

használati eszközök, a falvak változá

sérlete nyomán az országra zúdult a

Mezőkövesd Városi Vöröskereszt elnökét

sa és a kulturáltabb lakások dicsérete

nyilas uralom. Akkor, amikor a vihíg

és az okleveleket, ajándékokat átadó Ma

mellett benne lesz

emberiséget

már végső leszámohísra készült a hit
leri fasizmussal szemben. Felszaba

mondó dr.

technikai

és

Dél-Borsodban ötven évvel ezelőtt
pusztított a második világháború.

Zelei Borbálát, a

beszédet

műszaki,

szág. De milyen lesz?

az

Vöröskereszt

pusztító két világháború és sok helyi

Mezőkövesd városi szervezetének titkárát.

háború pusztítása is. Embermilliók

dultunk a hitleri fasizmus és nyilas

Mezőkövesdi vendégeink hálásan köszön

vesztették életüket az értelmetlen há

csatlósaik terroruralma, és az idejét

borúban. Sok milliót pusztítottak el

múlt úri földbirtokos rendszer alól.

joros

Veronikát,

a

ték a bogácsi véradók emberszeretetből
fakadó áldozatos segítségét.
Lapunk is őszinte tisztelettel köszönti a
véradókat, akik méltóak nevük közlésére.
Tízszeres véradó: Csiki Gyuláné, Farkas
Andrásné, Kiss László, Molnár József és
Varga Gézáné.
Húszszoros véradó: Benyovszki Pál, Már
ton A ntal.
Tizennyolcszoros véradók, akik koruknál
fogva már nem igénylik véradásukat: Bálint
Pál, Csiki Albertné, Varga Gábor.
Az általános iskolások Benyovszki Mária

tudatosan. A Szovjetunió és az Egye

Ami utána történt, azért a nyugatiak a

sült Államok "osztályharca" a hideg

felelősök, mert ők tettek bennünket

háború után atom nélküli háborúval a

szovjet érdekterületté.

Szovjetunjó összeomlásával befeje

annak tartottak.

ződött. A Szovjetunió feloszlása után
a

világ

áttekinthetetlenné

vált.

1956-ban is

A világon ma már sok minden a
hu-szonegyedik századra készül. Mi

Helmut Schmidt, volt német kancel

mit

lár mondotta: "majdnem az a világ

Többek között a helyi társadalom

rendetienség van, mint 1914-ben".

tegyünk, hogy emelkedjünk?

demokratizálása szükséges.

Ehhez

Találó, I 914-ben Szarajevóból in

pedig ön-szerveződéssel létrehozott

dult el az első világháború. Sokan

kulturális, gazdasági és másrészről

mondják, elindul hat a harmadik is

polgári, társadalmi szervek hasznos

vagy talán a negyedik? Oroszország

működése segíthetnek bennünket a

tanárnő vezetésével, a kisénekkar és a fu

igényli, hogy világhatalomnak te

számunkra oly fontos helyi politiká

rulyaszámokat előadó Szatmári Ildikó és

kintsék.

ban. E szerve-zetekben tanuljuk meg

Tóth Zsanett, a verset mondó Benyovszki
Pál

harmincszoros

véradó

Benyovszki

1989-ben megindult világtörténel

a demokrácia alapszabályait, a la

mi eseménysorozat után sem érezzük

kosság érdekeit képviselni, a más

Boglárka, Márton Ildikó, Tóth Klaudia és

a vágyott szabadságot, a remélt jólét

véleményét megismerni és tisztelet

Tóth Zsanett köszöntötte a véradókat. A

általánossá válását. Azt látjuk, hogy

ben tartani és korrigálni a politikai

a szegénység szélesebb körű és mé

hatalom túlzásait. A civil szerveze

Pávakör vöröskeresztes tagjai bogácsi dal
csokorral köszöntötték véradó társaikat.
A vacsorát baráti beszélgetés követte
majd jó éjszakát kívántak egymásnak az
emlékezetes ünnepségen megjelentek.
lttes Emilné
vöröskeresztes titkár

Korkos Jenő - Jön

a

Mikulás

lyülő. Olyan béke van, amikor sok

tek és a helyi önkormányzat között

helyen dúl a háború. Olyan ez a vi

nincs alá- és fölérendeltségi viszony

lágbéke (hidegbéke), hogy nem élünk

A társadalmi vitában, a szabad vé

biztonságban. A környezet-szennye

leménynyilvánítás és az értelmes

zés olyan mértékű, hogy megsemmi

érvelés jusson kifejezésre. A tele

sítheti a Föld élettartalékait. Mi, ma

pülés legfontosabb kérdései kerül

gyarok nem csak örök fenyegetett

jenek napirendre, amelyek az ön

ségben, veszede-lemben, de pusztu

kormányzattal együttműködve va

lásban

Időközönként

lósuljanak meg. A demokráciához

emelkedésben. A harmincas években

tartozik a polgárok cselekvő és ak

is

vagyunk.

a hitleri nácizmuson kívül, a teljesen

tív részvétele. A társadalom polgá

időszerűtlenné vált feudálkapitaliz

riasodásával ez erőteljesebbé válik.

mus ellen is készült a másik Magyar

Feltétele: a gazdasági föllendülés,

ország. 1953-ban a reformer Nagy

tulajdonosi önérzet, felelősségtudat,

Imre kormányprogramja és 1956-ban

a szabad emberek biztonsága és po

a fOITadalmár Nagy Imre miniszterel

litikai kultúrája. Előnyük-re szol

nök volt a zászlóvivője ennek a gon

gáI, ha van bennük előrelátás ké

dolatnak. Az ő szelleme volt jelen a

pessége és igénye.

hatvanas évektől a mezőgazdaság és

Együtt kel! megtalálnunk a hasz

a falu fejlődésében is. A világban há

nos cselekvés formáit és módszereit,

rom ízben beszéltek magyar csodáról,

szem előtt tartva

mindig a mezőgazdaság és a falu fej

"Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza

Kölcsey szavait,

lődése okán. 1989-90-ben a történe-

fényre derül".

Bogácsi Kör programja

il

A kör tevékenysége kiterjed a község

HEGYI IMRE
Községünkben a Magyar Vöröskereszt

(Tervezet)

helyi sportélet fejlesztéséről. A hétvégi

társadalmi életének minden területére,

ház-tulajdonosok és a község kapcsola

ezen belül is az emberi kapcsolatok fej

tának fejlesztéséről. A természeti és az

helyi csoportja, szervezett erő, főleg a

lesztésére, a kulturált együttélésre. Az

véradás szervezése terén jeleskedtek. A

együttes tenniakarásra a kulturális, kör

Lengyel-magyar barátság fejlesztéséről.

abb ideje - megyeszerte, sőt Kelet-Szlo

és a sportélet fejlesztése terén.

dulójára 1996-ra és a község 750. évfor

Pávakör és a Hagyományőrzők is hossz

vákiában is ismerten - erősítik Bogács
jó hírnevét. Az Idősek klubjára alapozva,

nyezetvédelmi, gazdasági, egészségügyi
Az 1995 január közepén folytatja

munkáját a Népfőiskola. Előadásainkkal

épített kultúra terén adódó tennivalókról.
Felkészülés a honalapítás 1100. évfor

dulójára - 1998 - méltó megünneplésére,
a bogácsiak második világtalálkozójára.

az érdeklődők ismereteit kívánjuk bőví

A kör önkéntes társulás alapján jön létre.

Egyesületét, mint érdekvédelmi szerve

teni. Segíteni akarjuk különböző csopor

Szakbizottságokat alakít, mint például a fIze

A Bogácsi kör, mint civil szervezet ré

ső előadáson a község helyzetével fog

hasznos volna létrehozni a Nyugdíjasok
zetet. Működik egy lövész egyesület is.

tok érdekvédelmének kialakítását. Az el

tő vendéglátók, mezőgazdasági egyéni ter
meló1<, széílészek-borászok, faluszépító1<, ki

sebbségiek részvételével. A kör sajátos esz

gebben működik.

lalkozunk. A másodikon községünk me

ség vezetőinek. Részt vett a bogácsi ak

hetőségével. A harmadik előadáson a

Együttmú1cödik más helyi szervekkel. Kap

szőléítermeléíknek, borosgazdáknak és

csolatot épít ki külföldi szervekkel Szervezi

A negyedik eléíadás az ifjúság helyzeté

tus 20-a és október 23-a. Emellett a Magyar

Több alkalommal adott fórumot a köz

világtalálkozója szervezésében. Most hi

vatalosan is megalakulnak.

A Bogácsi Kör célja, hogy egybe

gyűjtse azokat a bogácsiakat, akik a köz

ség fejlődéséért fizikai és szellemi tevé
kenységükkel,

anyagi támogatásukkal

zőgazdasági helyzetével és jövőjének le

zöldségtermelőknek kívánunk segíteni.
vel foglalkozik majd. Ötödik témánk

az

idegenforgalomról szól.
Fórumot teremtünk: a temető rendezé
se ügyében. A cigányság helyzetéről. A

tenni akarnak.

közökkel segíti

az önkormányzat

munkáját.

a nemzeti ünnepeket, március 15-e, augusz
Kultúra Napját - január 22.
Szeretettel hívunk és várunk minden
bogácsit, aki szülőfalujáért, lakóhelyéért

tenni akar!

BOGACSI BABAK eredeti tervek szerint
A VILÁGKIÁLLÍTÁSRA
�

�

-

kiállítást. - Szemet gyönyörködtető, szívet

ST EINGAUF Józsefné tanítónő veze

melengető látványban volt részünk a ked

tésével és 14 gyermek közreműködésé

ves fogadtatás mellett. Steingaufné, Rózsi

vel az országban egyedülálló babaszak

kör mú1cödik ABÁ D SZ ALÓK ON.

ka személyében igen kedves és tevékeny

ből egy sajátos magyar sáv, a viselet em

nem ismerve munkálkodik annak a célnak

embert ismertünk meg, aki fáradságot

Megkezdték a népművészet emlékei

lékanyagának összegyűjtését.
Ezek

az

az

érdekében, hogy a gyűjtemény egyre

gyarapodjon. Örömmel fedeztük fel a

öltözködési jellegzetességek,

ősi minták, a legtöbb vidéken már a

gyűjteményben a bogácsi babákat.

esztendőre is.

abádszalóki iskolát felajánlotta múzeum

A református püspöki hivatal a volt

messze múltban vannak - talán 100-200

céljára.

E gazdag anyagot, amely legalább 800

. A gyűjtemény tudatformáló, népet

modell elkészítését jelenti, babák népvi

seletbe öltöztetésével kívánják megörö

kíteni és hozzáférhetővé tenni.

Felhívásunkat - miszerint olyan jelent

kezó1cet várnak, akik elkészítik egy-egy

A
képen ezek a szép babák láthatók készí
tője, Kovács Sándorné kezében, me/lelle a
szakkör vezetője Steingallf Józsefné

megtartó erején túl, hiányt is pótolna,

mivel nincs az országban egyetlen múze
umunk sem, ahol valamennyi viseletünk

együtt lenne látható.

tájegység viseletét - meghaIlotta K O

lány-kisfiú, nagylány-nagyfiú, meny

mondta, hogy ő nagyon szívesen bekap

ruháját akarják megvarrni.

Bogács nép viselete különösen szép.

rén)! hiszen ha az ünnepi öltözeteket is

vezetőjével, aki nagyon örült szándé

szorosával kell számolni.

szítéséhez.

künk,

testvére

vács Mihály Általános Iskolában 1994.

kérjük mindazok segítségét, akik szeret

párt: - menyecske-fiatal férfi bogácsi

babák kiállítására, melyet dr. Kasuba Já

Az öltözéket familiárisan szeretnék el

Meghívásunkra - Bogács plébánosa segít

V Á C S S Á N D ORNÉ bogácsi lakos is. El

asszony-vőlegén)! fiatal és idős h;ízaspár

csolódna ebbe a tevékenységbe, hiszen

A nyolcszáz darabos becslés igen sze

Felvettük a kapcsolatot a babaszakkör

figyelembe vesszük, akkor ennek sok

kunknak. A babatesteket elküldte ne

Ezek után került sor az Abádszalóki Ko

így

Manci

néni

és

Bakondi Jánosné elkészítette az első

augusztus 13-án a népviseletbe öltöztetett

népviseletben.

nos országgyűlési képviselő nyitott meg.

készíteni. Egy családi viseletből: - kis-

ségével - mi is elmentünk megtekinteni a

- "Most már minden csak a pénzen

múlik" - összegzi Steingauf Józsefné.

Hiszen csak a csupasz babatestek darab
ja 1500 forint.

Bogács polgármestere felajánlotta a

Hivatal anyagi támogatását a babák elké
Köszönjük támogatásukat - s ez úton

nének e nemes ügyhöz csatlakozni akár
pénzbeli támogatással, akár más módon.

Gratulálunk a szép babákhoz, sok si

kert, örömet kívánunk a folytatásban!

Bellyovszki Mária

"

TANUL�IANYI VERSENYEK
Iskolánk tanulói folyamatosan részt

Gál István 8. osztályos tanuló trombita

vesznek a különféle tanulmányi verse

versenyen vett részt, ahol szép teljesít

nyeken.
Az idei tanévben ismét megrendezték

ményt nyújtott.
A tehetséges gyermekek gondozása ér

az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban a

dekében továbbra is folyamatosan indí

kétfordulós

tunk helyi versenyeket a felső tagozatban:

fizikaversenyt.

Iskolánkat

Ambrus Csilla, Bene Vera, Gál István,

magyar, ének, matematika és fizika tantár

Verhóczki Dóra és Virág Krisztián 8. osz

gyakból, az alsó tagozatos ak körében pe

jól szerepeltek. Verhóczk.i Dóra és Virág

meretbőI.

ahol a középmezőnyben végeztek.

a budapesti és debreceni Tudományos

seny megyei fordulójában kiváló teljesít

országos levelező feladatmegoldó ver

tályos tanulók képviselték. Valamennyien

Krisztián a verseny döntőjébe is bejutott,
Az Öveges József országos fizikaver

ményük alapján

Virág

Krisztián 8. és

Csecsődi Nikoletta 7. osztályos tanulók
vettek részt.
Az őszi matematikaversenyek további

eredménye, hogy az országos szinten

megrendezett Vargha Tamás matematika

versenyben Virág Krisztián bejutott a me

gyei fordulóba is.

Körzeti diákolimpia úszóversenyt szer

veztek Mezőkövesden az általános iskolá

dig matematika, magyar és környezetis
Iskolánk több tanulója kapcsolódott be

Ismeretterjesztő Társulat által szervezett

senybe is.
Fontosak ezek a megmérettetések a
gyermekek számára, hiszen a versenyekre
való felkészülés során az átlagosnál több

ismeretanyagra tesznek szert. Fokozza a

gyermekek között meglévő versenyszelle
met, erősíti a koncentráló képességüket.

A nyolcadik osztályos gyermekek a fel

vételi vizsgán találkoznak először egy

olyan megmérettetéssel, ahol a számonké

sok resztvételével. Iskolánkat a Bene Ve

résnek sorsdöntő jelentősége van. A gyer

ronika, Béres Gabriella, Kiss Alexandra,

mek és a szülők számára a tét az, hogy fel

Kiss Katalin, Polányi Beáta, Tőrös Anita,

veszik e a gyer meket a választott iskolába

Tóth Judit, Szerencsi Judit, Tóth Klaudia,

vagy sem.

Tóth Zsanett, Derda Attila, Farkas Attila,

Miután egy felvételi vizsga légköre,

Jankó Gergely Kerékgyártó Tamás, Ko

hangulata lényegében azonos egy tanul

vács Adrián, Kovács Attila, Nagy Gábor

mányi versenyével, ezér t egyáltalán nem

és

mindegy hogy a gyermek milyen tapasz

Verhóczki

Attila összetételű csapat

képviselte. Bene Veronika mellúszásban

2., Jankó Gergely gyorsúszásban L, mell

úszásban 2., helyezést ért el. A lányok
csapata 2. lett. A megyei úszóversenyen
Jankó Gergely képviseli iskolánkat.

talattal, rutinnal érkezik ezekhez a vizs

gákhoz.

Természetesen azok a gyermekek, akik

megértik a tanulmányi versenyeken való

részvétel fontosságát, lényegesen előnyö
sebb helyzetben vannak a versenyeken
részt nem vevő társaikkal szemben. Hi
szen ők már átélték a versenyekre való fel
készülés gyötrelmeit, a kezdés előtti ideg
tépő várakozást, a verseny ideje alatt a
koncentrálás fontosságát stb.
A tanulmányi versenyeknek soha nincs
vesztese, ott mindig csak győztesek vannak.

Szerencsi Miklósné
mb. iskolaigazgató

Bogácsi Tél

Korkos Jenő - Karácsonyi angyal

Bogács Község Önkormányzatának lapja
Szerkeszti:
a Szerkesztőbizottság
Felelős kiadó:
Szajlai Sándor polgármester
Szedés: GARAMOND Kiadványszerkesztő
Stúdió
Eger, Tizeshonvéd u. 15.
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Bemutatjuk azokat a bogácsi álland6 lakos
állampolgárokat, akik ez évben szülerrek és
IÍjságunk hasábjain még lIem szerepeltek:

LukácsZs6fia 1994. Ol. 09.
SzitaiIlona
1994.02.26.
Kolompár Mária
1994.03. 21.
Mag6cs Éva 1994.03. 27
Mag6cs Ádám 1994.03. 27.
Szinkulics Petra1994.04.05.
MolnárTamás 1994.04.11.
Fatkas Etelka 1994.04.18.
SzitaiFerenc 1994.04. 27.
Fatkas Kitti
1994.04.17.
Pusomai Cintia 1994.05.17.
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Matild 1994.05. 28.
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1994.05. 31.
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1994.07.10.
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BakondiAlex 1994.07. 27.
Farkas Aladár 1994.08.02.
1994.08. 27.
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Kiss Bence
1994.09.10.
ÖkrösGyöngyi 1994.09.15.
PusomaiLászl61994.09.16.
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Kolompár Renáta
1994.10. 06.
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II

an:
an: Szitai Márta
an: SzitaiMária

an:
an:
an: N6grádiN6ra

an:
an: Szitai Etelka

an:

an: Fatkas Ilona

an:
an:
an:
an: CsirmazZsuzsanna

an:
an:
an:
an:
an:
an:
an:
an: Poczik Éva

an:
an:
an:
an:
an: Rácz Melinda
an: SzerencsiErika

Meghaltak:
66
Fatkas Jánosné(Csorba Klára)
45
VerhóczkiTibor
72
SzerencsiJ6zsef
65
Fatkas Imre
88
Győri Imre
73
Jankó Gábor
Farmosi Imréné(Kerékgyártó Erzsébet) 91
69
Balázs Mihályné
64
Kiss Gábor
66
Hegyi Lászl6
88
FarkasJ6zsefné(Kovács Anna)
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