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Lengyel Kulturális Napok
Bogács Község Önkormányzata és a l eng ye l 
országi OGRODZIENIEC vezetése partneri
együttműködési szerződést kötött 1994. évben A
szerződés tartalmazza a kuhurális kapcsolatok

"
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"

ONKORMANYZATI HIREK
Az önkormányzat képviselő-testülete kél

A másik, nem kevésbé fontos jogszabály a

fontos jogszabályra hívja fel a lakosok figyeI

helyi adókhoz kapcsolódik. A fizető vendéglá

építését is. Tehát ennek aJapján kerül sor 1995.
augusztus 4-5-6-án Bogácson a Lengyel Kultu

mét. Mindkettő a nyári idegenforgalmi idény

tóhelyek működtetése, vendégfogadás esetén a

hez kapcsolódik elsősorban. Az egyik rendelet

11/1991. (Xl. 2 9.) számú ök. rendelet alapján

rális Napok megrendezésére.

helyi szintű és a köztisztasági feladatok ellátá

idegenforgalmi adó fizetésére kötelezettek a

PROGRAM:

sáról, szabályozásáról szól. Az önkormányzati

Aug.4·én
20 árakor szentmise lengyel nyelven a SZl. MárIQll
templomban. majd ezl követően hangverseny
lengyel és magyar előadókkal
Aug.5-én
9 órakor lengyel népművészeti termékek vására a ftirdóbell
10 órakor képkáUíl:is-megnyitó a Művelődési Házban
16 órakor hagyományőrző együttesek szereplése
afúrdó színpadán
20 órakor baráti találkozó
Aug.6·án
9 órától lengyel néprnűvészeli termékek vására a rlirdóben.
10 órakor OGRODZIENIECI együttes szereplése
Mezőkövesden a Maly6fóldi Néptá.ocfesztiváJon.
Nosztalgia-bál a Fürd(íélleremben:
Július 28-án pénteken este 20 órától
AugltS:tus JB·án pénteken este 20 órától
Zenét szolgáltat a HORIZONT-zenekar.

szinten ellátandó feladatok egy része a polgár

48 órán túl Bogácson üdülő felnőtt lakosok.
Ennek az adónak. a mértéke 20 forinl/éjsza

i

Alkotmány ünnepén, augusztus 20-án, Bogács
Község Önkormányzala ünnepi megemlékezés!.,
kulturális és sporrprog[<UT!�t Il?ndez 10 órától a
Cserepi úti pincesoron OKORSü
SEL, amely
re minde nkit tisztelettel meghív az Onkormányzat

mesteri hivatal hatáskörébe tartozik. (Közterü

ka. Beszedésére a szálláshelyet biztosítók kö

letek, parkok, játszóterek stb.)

telezettek. A beszedett s az önkormányzat ré

A helyi állandó és ideiglenes lakosok, telek

szére befizetett idegenforgalmi adó minden fo

és üdülőtulajdonosok feladatának határozza

rintja mellé az állami költségvetés kettőt tesz

meg a telekhatáron belüli rend és tisztaság

hozzá.

megőrzését. Ennek fokozon betartására kérjük

Kérjük tehát Önöket, hogy az adóbefizeté

Önöket, hogy a faluról az idelátogatók által ki

seket mielőbb tegyék meg, mert az fontos az

alakított vélemény pozitív legyen, s hosszú tá

önkormányzati feladatok ellátására, s így lesz

von is megmaradjon ez a jó vélemény.

mihamarább többletforrása a hivatalnak.

Megvásárolható önkormányzati telkek
utca neve

hrsz.
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Világbékefutás
1995. június 8-án délután községünkön is átha
ladt a Peace Run Intemational-V ilágbékefutás.
Az általános iskolás tanulók Szabó LászJó

tanár úr vezetésével nagy izgalommal várták a
futókat, akik Cserépfalu felől érkeztek.
Verhóczki Sándor alpolgármester gondoskodott

Fenti telekámk a közműfejlesztési hozzájárulást nem tartalmazzák.
Lak6házépítés esetén

Tanulóink közül Kovács Sándor 5. osztályos
tanuló vette át a békefáklyál., s vitte Noszvaj ha

táráig. Ezen a napon a futók utolsó állomása Eger

a gázkőzmü
vfzközm(í

Üdülóépítés esetén

arról, hogy a futókat vízzel, s egy kis ajándék
kal fogadjuk.

és bál a pinceborozóban

gázkőZn1úfejl. hozzájár.
vízkőzmúfejJ. hozzájár.

Zőldváralja u.

888n6
888m

1926
2 394

6 5 OOO Ft
39 OOO Ft
91 OOO Ft
6 5 OOO Ft
550
l 0 59 300
1 316 700
550

Az utóbbi két telek ára gáz-, víz-, villanyközmúvet tartalmaz.

volt, ahová Sándor tanulónk végig kísérte őket

1987 óla kétévente a béke gondolatát ébreszt
ve és hordozva, emberek százezrei futnak világ
szerte a békefáklyával, melyet az ,t1a pító Sri

Elkészült a szennyvíztisztító

Chinmoy békefilozófus New Yorkból, az ENSZ
székhelyéről indított el.
Ennek a csodálatos és látványos Világbékefu

tásnak a célja, hogy tudatunkban a béke álma
erős hiné alakuljon Résztvevőként megérezhet
jük az összetartozásl az egység erejél. Az a gyer

mek. aki megérintette a békefáklyát, megérezte
milyen fontos a béke és a szeretel
A béke t.artóoszlopa az egyén Mindegy ikünk
felelős azért, hogy a szívében béke legyen. Ha a
házunkban béke van, akkor képesek vagyunk
szomszédainkkal is a megértés, a tolerancia és a
szeretet jegyében békében élni. Egyéni béke nél
kül nincs egyetemes béke.

Tájékoztató a szemétdíjról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szemétszál
\ítási díjak augusztus l -jétől bilétánkém 51 FI-ra
változnak.
A szolgáltatás igénybevéte l e köte l ező, az alábbi
mértékben:
- lakóházak esctén évi 24 db,
- üdülőtulajdonosok. i l letv e 60 év fele t ti ek és

egyedülállók évi 12 db biléta me gv ásárl ására

kötel ezettek.

EJkésziift községünk határában a szennyvíztiszlítómü, amely 1200 köbméter szennyvizet tud megtisztítani
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ÚJINTÉZMÉNYVEZETŐK
A Községi Önkormányzat 1995. július 4-i ülésén - 5 éves időtartamra - intézményvezetői

megbízást kapott általános iskolai igazgató és napköziotthonos óvodai vezető.
talatot és a megerősített nevelői hivalásér

1980 júniusát61, 15 éve élek Bogácson. 4
éves iparművészeti exportmunka segített

zetemet teltem és teszem fel arra, hogy la

ahhoz, hogy magunk válasszuk meg azt a

kóhelyem, s immár valóságos otthonom:

helységet, ahol élni és dolgozni akarunk.

Bogács szellemi, emberi színvonalának
emelésében résztvegyek, használjak má

Óvón6i képesítéssel és munkával hivatá
somnak

soknak és teljessé tegyem önmagam em

a gyermeknevelésI tekintettem.

berségét, munkáját is.

1981 januárjától léptem munkába a helyi
óvodában, ahol 6 évig dolgoztam. Mivel a

Sokan ismernek a faluban, sót valamivel

tapa�ztaltak nem egyeztek meg gyermek

többen, mint gondoltam. Jóleső meglepetés

nevelési hivatásommal, felmondtam. 3 hó

sel tapasztaltam az önkormányzat csaknem

nap múlva 1988 áprilisában álltam munká

egyhangú választási döntését és annak in

ba az egri Gyermekvárosban. Öt hónap

doklását. Ezenkívül boldoggá tett a sok gra

után a 4 2 fŐl foglalkoztató óvoda helyettes

tuláció, a bizalom kinyilvánítása a község

vezetője lettem. Majd az óvoda megszCíné

lakói részéről, s a volt és jövendő munkatár

se után neve!őotthoni leánycsoporlot ve

saim várakozó izgalma.

zettem, 2 évig nevelési egység vezetésével

A nevelői munka ritkán produkál gyors
sikereket, de a jó vezetői tevékenység, a

összekötve.

szervező, jó munkatársi kapcsolatra törekvő

Másoddiplomás képzés keretében két és
fél év alatt ez év január 23-án sikeresen ál
lamvizsgáztam. Szociálpedagógus lettem.
Az emelt szimű tanulás következtében a fő

munka hamar érzékelhető. Biztos vagyok

\

abban, hogy nem fognak csalódni várakozá
sukban, reményükben. Tudom, én nem fo

iskola Gyermek- és Ifjúságvédelmi neveIó

gok csalódni abban a hitemben, hogy a szü

tanári és tanácsadó tanári képesítést is adott.

lők akarják, és nem csak elvárják a maga

A másoddiploma szerzését az imézet nem
csak tanulási idő biztosításával, hanem a
tandíj fizetésével is támogatta.

Tóthné Szuromllrén

sabb szintG nevelést.

Ezt az igazolt tudást és a papíron nem

Tóthné Szuromi Irén

igazolható sok nevelési és vezetési tapasz-

Szerencsi Miklósné Jankó Erzsébet

va

tatása mennyire fontos. A tanulók életkori sajá

A pedagógus munkájához hozzátartozik,

gyok. Bogácson születtem, ahol 1969-ben vé

tosságait figyelembe véve, már alsó tagozatban

hogy ismerje meg az új szakmai, pedagógiai

geztem el az általános iskolát 1973-ban érett

meg lehet kezdeni az ismerkedést az informati

módszereke� s azt munkájában hasznosítsa.

ségiztem a mezőkövesdi L László Gimnázi

kával, számítógéppel. Iskolánkban ennek sze

Híve vagyok az új mádszerek megismerésé

umban. Az egri tanárképző főiskolán 1977-

mélyi, mind tárgyi feltételei adottak.

nek és alkalmazásának, de nem minden áron.

ben szereztem matematika-fizika szakos álta

Kiemelném az idegen nyelvek oktatásának
fontosságát Ez itt Bogácson különösen fontos

lános iskolai tanári oklevelet

Az új módszerek bevezetését csakis átgondol
tan, alaposan felkészült pedagógusokkal kívá

1981-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudo

nom megoldani. Az iskolában folyó szakmai

mányegyetem Tennészettudományi karán foly

munkát nem az alkalmazott módszerek sokfé

tattam felsőfokú tanulmányaima� és itt matema

lesége határozza meg. Mindenképpen azzal a

tika szakos középiskolai tanári diplomát kaptam.

módszerrel kell dolgoznunk, amely a gyerme
kek részére legjobban megfelel.

1988-ban kétéves komplex tanfolyamot vé

Igyekszem az általam legjobbnak tartott és

geztem fizikából.
IS-től dolgozom. Első

állandó nevelőkból álló tantestület kialakításá

munkahelyem a cserépfalui általános iskola volt

ra. Támogatom azokat, akik az iskola érdeké

1977.

augusztus

Innét kerültem áthelyezéssel szülőfalumba,

ben gyarapítják szakmai tudásukat, a minden

Bogácsra 1985. augusztus lS-től. Az elmúlt év

napok során megvalósításra alkalmas ötleteket

elejétől megbízott igazgatói feladatokat láttam

hoznak a gyermekek érdekében.

el. 1995. augusztus l-jétől az önkormányzat 5

Elkerülhetetlen, hogy mindenki fontos fela

éves időtartamra kinevezett az általános isko

datának tekintse ismereteinek megújítását A

la igazgatójává.

ránk váró feladatok megvalósftása az eddigi
létrehozni,

eknél nagyobb együttmGködést igényel a ne

amely a gyermekek képességeinek, ambíciói

velőtestület tagjaitól. Tudomásul kell venni,

Célkitúzésem

olyan

iskolát

nak, a kor- és a társadalom mai elvárásainak

hogy vannak közöttünk olyanok, akik na

jobban megfelel, ahol a gyermek nem odafi

gyobb részt vállalnak közös feladatainkból

gyelő lényként jön számításba, hanem ellen

Fokozottabb erkölcsi és anyagi megbecsülé

kezőleg - a gyermek kerüljön a középpontba.

n
. ,

Az iskolának kötelessége olyan széles körű

sükre a korábbiaknál nagyobb figyelmet kívá
nok fordítani.
Bízom benne, hogy a szülők és mi magunk

tevékenységi kört kialakítani, amelyben a
gyermek számára lehetőség nyílik személyi

megelégedésére egyre több kiegyensúlyozott

ségének mindenirányú fejlesztésére.

pszichikumú, színvonalasan képzett tanuló

Ha szétnézünk környezetünkben, láthatjuk,

Szerencs; Mikfósné Jankó Erzsébet

mekkora tért hódított az informatika, s ezen be

az idegenforgalom miatt. Törekedni kell a mi

lül a számítástechnika. Ennek tanítását késő kö

nél hatékonyabb nyelvi képzésre. Szükséges

zépiskolában elkezdeni. Az alapfokú iskolában

nek tartom egy idegen nyelv alapszinten törté

is tudomásul kell venni, hogy ezen területek ok-

nő elsajátítását.

hagyja el iskolánkat
Vezetői munkámmal a következő években
ezt kívánom segÍleni.

Szerencsi Miklósné
iskolaigazgató
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Ujra volt egy fesztivál...
szén megterem a szőlő, melybOl szinte min
denhol igazán jóféle nedű kerekedik.
Egyik hely természetesen jobb, mint a má
sik, ám a sok jó, azonos lulajdonságokkal bíró
termőhelyek között is kialakult különbség.
Egyik tájat- politikusok, gazdasági szakembe*
rek, irók, költők jóvoltából - ismeri ország, vi
lág. a másik viszont (az előbbiek patronáló tá
mogatása nélkül) mindmáig árnyékba maradt
Nos, akik június végén Bogácson, a III.
Bükkvinfest rendezvényein

jelen

voltak,

egyúttal egy nagyon jó termőhelyi adottságú,
ám mindmáig árnyékban maradt borvidék
vendégei voltak. Tavaly e fesztivál kapcsán
úgy fogalmaztam: Magyarország legmosto
hább sorsú borvidékén járnak, ahová abban a
bizonyos 40 évben még egy végterméket elő
állító borkombinát sem jutott. De talán éppen
ezért, pontosan 4 évvel ezelőtt, pontosan itt
Bogácson, egy elég nagy nehézség árán
összehozott helyi borverseny közepette fo
A

nemzetköz; borverseny eredményhirdetése a hdfürdó szabadtéri színpadán

...mely fesztivál három esztendővel ezelőtt

galmazódott meg néhány, e táj kitöréséért
tenniakaróban, hogy csináljuk, csak azért is

úgyszintén méltó az ünnepre. Igen, mert a bor

csináljuk itt,Bogácson,Bogácsért,Bükkaljá

dacból, egy csak azért is elszántságból szüle

valóban az italok királya, egy nedüt sem mél·

ért, Tokaj-Hegyaljáért, az egész Borsod

tett. Igen, akkor született meg, s most, három

tó vele együtt említeni. A pezsgő operettital,

Abaúj-Zemplén megyéért egy, méghozzá egy

év múltával jó látni, hogy szépen cseperedik.

sok·sok buborékkal rózsaszín álom, a sör po·

évről évre tovább lépő, terebélyesedő borün

Lesz ebből még deli legény, kiről messze föl

cakhízlaló, falusi kocsmák kuglipartijainak

nepet, egy fesztivált. Így született meg akkor

dön is beszélnek majd, sŐI, eljönnek onnan is.

méltó kísérője, a pálinka pedig... tömény ká·

a bükkaJjai borfesztivál gondolata, mely ez

külországokból is megcsodálni. Pontosabban,

bítás, butító tüzes víz.

évtől már aBükkvinfest nevet viseli.

A bor más, egészen más... A jó bor persze.

majd újra visszajönnek, mini ahogy már mosl
is akadnak ilyenek.
Sokan rájöttek nyilván, hogy aBogácson

Épp úgy éke királyi asztaloknak, mint csen·

Ez a fesztivál, mint már említettem, dacb61

des pincesori beszélgetéseknek, hol meditál·

született. De talán éppen ezért nem önző,

va tűnődünk el a világ folyásáról.

nem egoista feszlivál. A felsorolt célokon túl

immár harmadik alkalommal megrendezett

a magyar szőlészel és borászat ügyét is kí

Bűkkvinfestről, aBükkaljai NemzetköziBor

A Teremtő sok mindenböl szűken mért

vánja szolgálni. Sőt elsősorban azt kívánja

fesztiválról, tájegységünk immár legrango

ide, a mai Magyarország területére.Bőkezű

szolgálni. E fesztivál a megyében - s ezt

sabb borkultur(ális) eseményér61 van sz6.

volt viszont a szőlő termőhelyi adottságait il

örömmel mondom - nem maradt magára.

Egy olyan rendezvényrm, mely sokirányú

letően. Magyarországnak szinte minden ré-

Támogató,

segítő

partner

volt

ebben

célt akar szolgálni. Akarja borunk, sőt minde·
nünk hírét terjeszteni; akar nevelni és taníta·
ni mások példájával; akar szórakoztatni, fe·
ledtetni; akarja, hogy legalább erre a négy
napra kiegyenesedjen a görbehátú szőlőter·
mesztő dereka, s járjon felemelt fejjel, büsz·
ke tekintettel; akarja, hogy ünnepe legyen ez
a fesztivál a szőlő munkásának éppúgy, mint
munkája gyümölcsének.
Úgy tartja az e tájon élő férfiember, hogy há*
rom említésre méltó jó létezik e világon: előtte
erősítőnek - egy pohár tokaji aszú, utána - fel·
frissítőnek - egy pohár bükkaljai rizling.
Én tudom, hogy akadnak nem kevesen, akik
ezzel így egészen nem értenek egyet, s villá·
nyi, szekszárdi, somlói, egri nedűre esküsznek
előtte és utána ... van, aki közbülsőként is. Ám
a véleménykülönbségek ellenére azt hiszem
egyben egyetértünk: a bor - fajtától, nemtől,
felekezeuől függetlenül- az emberi élet egyik
legnagyobb gyönyöre, kelleme.
S ez az ital mindig méltó az ünnepre. S az
az ember. aki szolgája az ,.italok királyának".

A

borverseny megnyitóján a népvise/elbe öllózott bogácsi asszonyok, Jányok da/aikkal teremtettek jó hangulatot
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Tokaj-Hegyalja is. Az ottani szőlészek, borá
szak megértették az első pillanatban: itt Bog
ácson együtt, egymásért történnek a dolgok.

5
aki veszít élményt és tapasztalatot, azt leg
feljebb sajnálni lehet.
Az én bevezetőmben is említett optim iz

Tavaly a fesztivál központi rendezvényén,

musomat nem ők, hanem például Horváth

a borversenyen 291 borral neveztek az or
szág sok tájáról a gazdák. Nemzetközi volt a

Sándor Szlovákiából érkezett borász táplálja,
aki könnyek ig meghatódott a tapasztalatokon

borverseny, hiszen osztrák szőlészek, borá
szak is részt vettek rajta szép számmal. Az

és azt hajtogatta: - Ne hagyjátok abba fiúk!
Csináljátok a jövőben is lelkesen. Nagy do

idei versenyre 349 bor érkezett. S a visszaté
rő osztrákok mellett ezúttal már itt vannak a
leghíresebb német borvidék, a Rheingau bo

log ez, nekem elhihetitek!

rai is, Johannisbergból, Geisenheimból,
Rüdesheimből. De érkeztek borok Olaszor
szágból (a verseny fővédnöke Németh Mik165 jóvoltából) és SzlovákiábóJ is. Az utóbbi
országból, illetve Ausztriából borász vendé
gei is voltak a Bükkvinfestnek. Öröm volt új
ra látni a már tavalyról, tavalyelőttről ismert,
visszatérő arcokat. De még nagyobb öröm
látni az új arcokat! Ez azt jelzi: bóvültünk,
gyarapodtunk. A visszatérők közöu jó volt

kaptunk levélben és telefonon köszönő soro

újralátni Kádár Gyula professzor urat., Meré
nyi Károlyt., a kistermelők, kertbarátok or
szágos elnökét., Leskó Istvánt, Szabó Dánieir,

A borfesztivál után sok helyről, sokfelől
kat., köszönő mondatokat. Ábrahám István, a
Miskolci Nemzeti Színház művésze telefo
non köszönte meg a meghívást, s azt az él·
ményt, amit a fesztivál adott neki. Itt tapasz
taltam - mint mondta -, hogy lám az embe
rek tudnak kulturáltan is italt fogyasztani, s
ez számomra rendkívül felemelő érzés volt.
Mint ahogy felejthetetlen volt számomra na
gyon sok tiszteletreméltó szólőtermelővel
A zsűri a legszebb pa/ackozoN

borokat ls dl]azta

Szab6 Sándort, Kardos Jánosr. Herzi Jánost

Feledy Gyufát, Barczi Pált, Seres Ildikót,

Tokaj-Hegyaljáró1, Molnár Imrét Egerból, az
újonnan érkezettek közül a B6nus Bonórum
Borrend tagjait Balatonboglárról, Román)'
Pál volt mezőgazdasági minisztert, V. Far
kas .Józsefer, a sajtóborrend nagymesterét,
Bakonyi Károly szőlőnemesítőt, a cserszegi
fűszeres fajta "feltalálóját", a művészeket

Ábrahám Isrvám, és még sok-sok jeles sze

mélyiséget. Ők fontosnak tartották a célt, a
borügy jó szolgálatát. Megtisztelésnek vet
ték a felkérést s a hívó szóra jöttek. Nem így
Bükkalja egyes borászai a szomszédból, né
hány kilométer távolságból. Lehetne őket
minősíteni, ám nem teszem. Egyébként is

kötött ismeretségem, barátságom is.
Budapestről, dr. Romány Páltól, a hajdani
mezőgazdasági minisztertől személy szerint
a következő levelet kaptam:
,
Kedves Barátom, szeretném, ha tudnád:
igaz örömet jelentett nekem, hogy Bogácson
lehettem, s láttam sokak igyekezetét. Megkö
szönöm, és kívánok minden jót Neked, a Ku
ratóriumnak, Bogácsnak. Szíves üdvözlettel:
Romány Pál.

Hajdu Imre

SZPONZOROK
ES TAMOGATOK

Bogácsi termelÓK díjnyertes borai
Aranyérmes borok:

1. Siklósi János 1994-es bikavér, 1994-es

zweigeit rose,
2. Blaskó Péter I 993-as kékfranko,
3. Fodor József 1994-es rizlingszilváni,
4. Ferencz Emő 1994-es zengő,
5. Fekete Rudolf 1994-es leányka, 1991-es
furmint, 1992-es furmint., 1994-es zengő,
1994-es kékfranko, 1993-as leányka,
6. Nagy László 1994-es zengő,
7. Nyeste István 1994-es B 20 rizling.
8. Kerékgyártó Gábor 1 993-as rizling,
9. Szerencsi Onó 1993-as vénhegyi fehér,
1994-es zweigeit,
10. Mikesz Lajos 1994-es olaszrizling.
Ezüstérmes borok:

l. Siklósi János 1994-es cabemet sauvig

non, 1993-as cabernet sauvignon,
1993-as kékfrankos, 1994-es magyar
ürmös,
2. Farkas Gyula 1994-es olaszrizling. 1994es kékfrankos, 1994-es muskotály,
3. Derda József 1994-es vénhegyi vörös,
1994-es kékfrankos, 1994-es olaszrizling.
1994-es B 20 rizling.
4. Fodor József 1994-es zweigeit, 1994-es
tramini,
5. Fekete Rudolf 1994-es zengő,
6. Varga Viktor l 994-es olaszrizling, 1994-es
ezerfürtü,

"

7. Kerékgyártó Gábor

1994-es furmint
hárslevelű, 1994-es zengő, 1994-es
kékfranko,
8. Szerencsi Ottó 1993-as rizling, 1993-as
rizlingszilváni 1994-es olaszrizling
1994-es kékfrankos,
9. Szepesi Ferenc l 994-es olaszrizling,
10. Szepesi Ferenc I994-es olaszrizling.
ll. Szerencsi Ottó 1994-es cabernet
sauvignon, I 993-as B 20 rizling.
12. Hórvölgye Mg. Sz. 1994-es olaszrizling.
1994-es muskotály,
13. Klausenberg Viktor l 994-es olaszrizling.
Bronzérmes borok:

1. Siklósi János l 994-es rizlingszilváni,
2. Blaskó Pé"'r 1994-<s kékfranko,
3. Prokai László l994-es o(Xlrtó,
4. Derda József l 994-es asztali fehér,
5. Balázs Vendel l993-as chardonnay,
6. Nyeste István l 994-es rizlingszilváni,
7. Szerencsi Ottó 1993-as vénhegyi vörös,
1993-as kékfranko,
Elismerő okleveles borok:

1. Prokai László 1993-as göcseji zamatos,
2. Derda József 1994-es rose,
3. Majoros László l994-es leányka,
4. Balázs Vendel l993-as bánáti rizling,
1994-es Bánáti rizling,
1993-as
muskotály, I994-es tramini,
5. Varga Viktor I 994-es kékfrankos.

a

,

A III. BÜKKVINFEST rendezvényeit
követke ző szervek, intézmények,

vállalatok,

illetve

magánszemélyek

támogatták:
•

Bogács község önkormányzata,

•

OTP Rt. Miskolci Igazgatósága,

•

Hórvölgye Szövetkeze� Bogác,

•

H6fürd6 étterem, Bogács,

•

Horváth kert Söröző,

•

•
•

•

Mályi Agroker,
Bogács és Vidéke Takarékszövetkezel,
Flamingó Söröző Disco,
Hóri-Hírmondó Bt.,

•

Amstel Bier,

•

Bükk-Berg-Bier

•

Délborsodi Regionális Vállalkozásfej-

lesztési Alapftvány,
•

B.-A.-Z. Megyei Önkormányza�

•

B.-A.-Z. Megyei FM Hivatal,

•

Kertbarátok és Kistermelők Megyei
S zövetsége,

•

Tokajhegyaljai Szövetség.

•

Hil6czki János.

•

Fekete Rudolf,

•

Farkas Gyuláné,

•

Kiss Barna,

•

Angyal Attila.
Mindannyiuk támogatásá� segf!Ségét

ezúttal is megköszöni a BÜKKVfNFEST
kuratóriuma.
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Festőtelep Bogácson
A

Hangversenysorozat énekesekkel, fúvósokkal

Magyar Művelődési Intézet Kortárs Művésze

tek Osztálya júniusban három kurzusban alkotótele
pei rendezett Bogácsoll

Az alkotótelepek előzménye egy, a múlt évben

az

alkotótelepi szezon végére - szeptemberre - befutott
alapítványi támogatás volt, amelyet határOnlúli alko

táborára

tók képzőművészeti

kaptunk. Szeptember

vége vajon hol lehet ideálisabb és festóibb mim éppen
egy hegyek lábánál fekvő, melegvizű stranddaJ is ren
delkezo kistelepülésen?

Az idea val6ban jónak bizonyull A családi házak

ban elhelyezett kárpátaljai, erdélyi, szlovéniai alkotók
felszabadultan és boldogan élvezték a csodás, meleg

őszi napokat, és a tavalyi telep is kivál6an sikerült
1995-ben már tudatosan terveztünk Bogácsra.

Az első tumushan azok az alkot6k vetlek részI, akik
valamelyi k kiállítás díjaként kapták az al kotótel ep i
lehetőséget - Jáger István, Nagy Ferenc, Raffainé
Hajik Katalin - de visszatért Erdélyból Lendvai
Zoltán is. Az alkotótelepet Jozefka Antal, a Szabad
Képző- és Iparművészek Országos Szövetségének
el nöke ve zette
A második tumusban elsősorban a fent említett
szövetség alapító tagjai vettek részt, Baky Péter grafi
.

Hangve/Selly az Alabástrom panzióban. Vezényel: Regős lsDff

kusművész, a Szekszárdi Galéria vezetőjének művé
szeti vezetésével lól megfértek egymással Modla
Rózsa Viola - az alkotótelep legidősebb - naiv festő
je, és a sok át jképfestő.

A

harmadik

alkotótelepet

Végh

András

Munkácsy-díjas festóművész, a Képzőművészeti
Szakközépiskola festőtanára művészeti vezetése fém
jelzi. Ide hívtuk meg azokat a pedagógiai főiskolai
hallgatókat, akik vagy rajzszakos tanárok, vagy vizu

ális szakkollégiumot végző óvónők és tanítónők lesz
nek. A ,,kislányok" mellett ott dolgozott a rajztanár
Tóth László és Kaposváriné Marika, az intézeti alko
tótelepeken mindig megjelenő pomázi Sza[máriné
Varga Ági, Simonné Hajkó Zsuzsa.

Az alkotótelep szakmailag is nagyon jól sikeTÜlt
De úgy gondolom, hogy a másik fontos szempont, az
emberi kapcsolatok és a helyi közösség megismerése,
megszeretése, az egymás

iránti

tolerancia vonatkozá

sában is kiválóan vizsgázott a mintegy 85 résztvevő.

A "házinénik" - Enikő, Klári néni, Annuska néni

- és Daragó Karcsi kedves figyelmessége is segített
feledhetetlenné tenni

aá
t bort

nincs az önkormányzat részéről megnyilvánuló foga
dókészség - 110 Ft-ért kaptunk ebéde� Talán e z az
oka annak, hogy sikerült az országban az egyik legol
csóbb (700 Ft/fő/nap) és legszínvonalasabb alkotóte
lepet megrendeznünk. Ebben nagy segítségünkre volt

Attila, Daragó Károly.

Az már csak külön szerencse, hogy a Bogácsi Bor
fesztivál vendégei lehelIünk, hogy az alkotók résztve
hettek II noszvaji kastélyba, Odorvárba, Egerbe szer
vezett kirándulásokon, hogy akinek kedve volt fel
ment a Bükk másik. oldalára faszenes boksát rajzolni,
hogy hallhatták Konok Tamás Párizsban élő magyar
festőművész valóban a világra kitekintő előadásait

Az alkotótelepek sikerének koronáját az adja, hogy
II résztvevők

A

holland zenebarátunknak

tényleg igaza van, ugyanis a bogácsi zenei tábor felhívása megjelent a Jeunesse Musicales nyári
táborokat hirdető btiisszeli világkiadványban Így most már nemcsak a szomszédos országokból
hanem Franciaországból és Spanyolországból is jelentkeztek hallgatók.
Bogács kulturális életét ez ideig a töretlen fejlődés jellemzi.

A

fejlődés több irányú és minden

műveltségi szintúwigényű vendég számára a megfelelő kulturális és sportprogramok sorát kínál
ja a diszkótól a komolyzenei hangversenyekig -lábtenisztől az autócross versenyig.

A Bogácsi Nyár muvészi programjai között első helyen szerepel a VII. alkalommal megren

dezett ifjúsági zenei tábor, amely július 6-tól augusztus 13-ig tart 10 napos kurzusokban, a
következők szerint:

KAMARAÉNEKESEK TÁBORA:
Regős Zsolt kannesler, Almássy Tiborné karvezető és Körei Katalin énekművész vezetésével
A táborban kóruséneklésben gyakorlott fiatalok vehetnek részt
Koncertprogram:
Július 9-élJ, 15 órakor Igrici refonnátus templom
Július 9-én, 18 órakor Tiszabábolnai katolikus templom
Július l3-án, 17 órakor Bogács, Alabástrom Panzió

Persze nem így sikerült volna az alkotótelep, ha

Angyal

A Bogácsi Ifjúsági Zenei Tábor, nemzetközivé nőtte ki magát - magyarázta egy évek óta
Bogácsra visszajáró holland úr - aki lelkes zenebarát és műértő.

közül a legjobb tájképfestök meghívást

Július l4-éll, 20 órakor Egri Bazilika
Július lS-én, 20 órakor Bogács, Szt. Márton-templom

FIATAL ÉNEKESEK NYÁRI TALÁLKOZÓJA:
László Margit operaénekes, Mura Péter karmester, Oberfrank Péter karmester vezetésével.

A tábornak

pályakezdő fiatal művészek lehetnek a hallgatói.

Koncertprogram:
Július 20-áll, 17 órakor Alabástrom Panzió
Július 20-án, 19.30 órakor Mezőkövesdi Állami Zeneiskola
Július 22-én, 20 órakor Bogács Szt Márton-templom
Július 23-án, II órakor Cserépfalui refonnátus templom
Július 25-élJ, 20 órakor Eger Franciscanus udvar
Július 26-áll, 19.30 órakor Bogács, Művelődési Ház

ZENEISKOLÁSOK FÚVÓSTÁBORA:

kaptak az 1995. október 23. megünneplésére Stutt

Panyi Zoltán karmester, Balogh Sándor harsonaművész vezetésével.

gartban, a Magyar Intézetben megrendezésre ketiilő

A tábort fúvószenekari játékban gyakorlott fiatalok számára hirdetjük meg.

tájképfestészeti kiállí ásra!

KOllcertprogram:

t

A Magyar Művelődési Intézet nevében megköszö

nöm mindenkinek aki segítette a munkát és a közös,
kellemesen együtt töltött időt megszervezni. Remé
lem - mondjam azt, hogy biztos vagyok benne? hogy a közös munkának folytatása lesz.

A

stuttgar ti kiállításról majd ismét beszámolok

Önöknek, de addig is emléke12enek ránk szeretettel:

Angyal Mária
Korrárs Mlívészelek Os:/á/ya
\·e:etóje

Augusztus 6-án, 17 órakor Bogácsi Fürdő
Augusztus fO-éli, 17 órakor Tardi Tájház
Augusztus ll-éli, 17 órakor Bogácsi pincesor
Soronkővetkező hangversenyei nkre meghívjuk a kedves közönséget
ZENEI TÁBORT TÁMOGATJA:
Művészeti és Szabadmúvelődési Alapítvány
Országos Játék Alap Kezelő Szervezet

DARAC6 KAROLY
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DÁNIAI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR HANGVERSENYE
Július 2-án a Magyar-Dán Kapcsolat
fejlesztési Társaság Elnöke, Dr. József
Szira úr 70 (ős fúvószenekarral érkezett
Bogácsra a dániai Hinnerup-ból.

A sze

merkélő esővel mit sem törődve nagysi
kerü koncertet adtak a fürdóben. ,,sokat
láttam már, de ilyet még nem" - szólt egy
Vácról érkezett fürdővendég dicsérőleg
akkor, amikor a zenekar piccolós kara
megszólalt az ütősök kíséretével

A

zenekar átlagéletkora 15 év. Ez a

tény önmagában is csodálatra méltó különösen akkor, ha a látvány szépsége
párosul a közönség által ismert népsze
rű dallamokkal, amelyeket jó hangsze
reken, ügyes zenész-gyerekek játszanak
tisztán és hiba nélkül.

A

zenekar vfndégszerepIéséért Bo

gács Község Önkormányzata ezúton is
kifejezi kőszőnetét.

v. Nemzetközi Dalostalálkozó

ELSŐ ÁLDOZÓK

Július l-jén egész napos program várta a

Citerazenekar, Cserépfalui Citerazenekar,

Május utolsó vasámapja kettős ünnep volt

népdalkedvelő közönséget a fürdő szabadté

Ösküi "Forrás' Népdalkör, Écsi Népdalkör,

ri színpadánál.

egyházközségünk életében: Urunk mennybe

Bogácsi Népdalkör.

menetelének ünnepe és az első szentáldozása

A hagyományos dalosünnepet Molnár Jó

Székelyudvarhelyi

Ba/ázs

Ferenc

zsef, a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Ok

Vegyeskórus,

tatási és Közművelődési Bizotlságának el

Zawiercie

nöke �itotta meg.
A ZSURIBEN HELYET FOGLALT:

Petesházi Kullllregyesiilet Énekkara és Ci

Olsvai Imre népzenekutató
Kóka Rozália, a Magyar Művelődési Intézet
főmunkatársa

Fehér Allikó, a Duna TV munkatársa
Németh Éva, a B.-A.-Z. Megyei Zenei
Egyesület Elnöke

Birinyi József,

Kartali AsszonykórlIs, Huta

együttese

Lengyelországbó/,

rerazenekara Sz/ovéniából, CSEMADOK
Csoportjai: Makranc, Resre, Péder, Jánok
Szera, Csécs, Szepsi községekból.
Mintegy 500 főnyi dalos válogatott szép
dalcsokrakkal, Kodály Zoltán szellemi út
mutatásához híven táplálta azt a tüzet,
mely "megmentette a hagyomány folyto

a KÓTA Népzenei Bizottság

elnöke
SZEREPLÓ EGYÜlTESEK:
Borsodszentgyörgyi Népdalkör, Nyírtele
ki Asszonykórus, Tállyai Népdalkör, Tállyai

nosságát. "

14 kisgyereknek.

De ünnep volt a falu életében is. A boldog,
várakozással teli gyermekarcok mellett jó volt
lálni a családtagok, a közeli és távolabbi hoz
zátartozók és a hívek örömét, akik ezen a na
pon elkísérték a kisgyermekeket a templom
ba, és együtt imádkoztak érettük, Istenhez.
Szemnek gyönyörködtető látvány volt az
ünnepi pompában ragyogó templom, a hófe
hér ünnepi ruhába öltÖZÖlt gyermekek. Szívet
melengetö, az egy Istenhez tartozás érzése.

Az V . Nemzetközi Dalostalálkozót tá

Lélekemelő pillanat, ahogyan az áhítat hang

mogatta a Múvészeti és SzabadmCívelődési

ján Istenhez szállt a gyermek buzgó éneke.

Alapítvány és a B.-A.-Z. Megyei Pedagó

"Meghívtál Jézusom, látod, itt vagyok, aszta

giai Intézet.

lodnál ünnepeljük ezt a szép napot!"
A Szentségeket - szentgyónás, szentáldo
zás - Deli Lajos plébános úr szolgáltatta ki
gyermekeinek és hiveinek egyaránt
Ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a

\

Szentségek gyakori vételével részesülhetünk
Isten szerető, megbocsátó kegyelmében, mert
mindenkit meghív asztalához. Fogadjuk el! A
szentmise befejezése után a szülők és az egy
házközség szeretetreggelin látta vendégül az
első áldoz6kat, akiknek útravalóul ez a lelki
eledel szolgáljon:
"Uram, örökrészem és helyben, Te tartod
kezedben sorsomat. Dicsőítem az Urat., mert
értelmet adott nekem." (Zsoltárok, 15, 5-8)
íme az első áldozók névsora: Benyovszk.i
Boglárka, Jankó Gergő, Tóth Klaudia, Kiss
Barna, Farkas Kiui, Jámbor Balázs, Kovács
Karina, Kiss Norbert, Péter Lilla, Kovács Pé
ter, Köteles Edina, Németh Péter, Köteles
Tünde, Fodor Violetta.
Kisérje életüket lsten gondviselő szeretete!

Színpadon a székelyudvarhelyi vegyes kar

Tóth Rózsa
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A BUKKVINFEST
díjai
Bogács (ÉM)

A Ol. Bükkvinfestre 349

-

borral neveztek a szőlősgazdák.
Nagyaranyérmet kapott:
az Egervin Rl '91-es oportója, '87�es

Farkas Péter (Miskolc)
Elek Péter (Mezőkövesd)
'94-es zeng5je, Fekete Rudolf (Bogács)
'92-es
furmint ja,
Martin
Klein
olaszrizlingje,

'84_es jégbora,

(Geisenheim)

id.

'92�es

Hollákői István

tonyos

rajnai

rizlingje,

(Tállya) '83-as 6 put

Laurencsik

aszúja,

Lász16

(Tolcsva) '88�as aszúeszenciája. '90�es,
'88-as, '85-ös 5 puttonyos aszúja., '88�as 6
puttonyos aszúja, Papp

Ernő (Bükkzsérc)
'94-es chardonnay�ja, Györi Gyula (Eger)
'93�as cabemet sanvignonja.

A legszebb

palackozott borok versenyé

nek végeredménye:

Chateau Megyer Rt Aszúja és
Reiner Schmitt (Rüdesheim) Riesling
1. díj:

Minden évben eljön az az idő, amikor a

"Az élet csak azokat nem csalja meg, akik

nyolcadik osztály elbúcsúzik iskoláját61,

világos fejjel és kemény akarattal néznek vele

hogy jövőre elkezdje közép fokú tanul·

szembe,"

mányait. Osztályunkb61 4 tanuló gimnázi
umban, 2 tanuló szakközépiskolában, 9 tan
uló szakiskolában épít az általános iskola
tudására.

Az 1994/95. évben végzett 8. osztályosok
névsora:
Ambrus Csilla, Bene Veronika, Farkas
Erika., Fodor Ágnes, Gál István, Hajdu Tamás,

kabinet bora,
2. dfj: Adolflll1ihl (Johannisberg) Riesling
Spatlese és GIosz und Szurovecz (Tokaj)
édes szamorodni bora.
3. díj:
bogácsi

Hajdubor·Hajduwein (Miskolc)
rizlingszilváni és Szerencsi Ottó

(Bogács) vénhegyi vörös bora.

A borfesztivál különdíjai:

Köszönjük szüleinknek és lanárainknak a

Hák Viktória, Hócza Tamás, Hüvelyes Attila,

fáradságos, áldozatkész munkáját. Köszönjük

Lubai Ágnes, Mizser Anett, Nagy Ildikó

a Bogácsi Önkormányzat anyagi támogatását

Erzsébet, Nagy Jenő Gábor, Pipás Ildikó,

Megyei Szövetsége különdljait kapták:

Tőletek diáktársaim azzal búcsúzom, hogy

Szitai Edit, Verhóczki Dóra, Virág Krisztián.

A

tanuljatok szorgalmasan és kitartóan, mert
higgyétek el:

A

Kertészek

és

Hajdu fivérek

KertbarálOk B.-A.-Z.
8 érmes borukért és

palackozott boruk színvonalas

Ambrus Csilla

Kovács Miklós
Sziklai Miklós

grafikai

megjelenítéséért,

(Miskolc)

'94-es tramini,

(Miskolc)

'94-es cserszegi ffiszeres boráért.

TŰZOLTÓK FÚJTÁK AMARSOT

Az F. M. Megyei Hivatala nagydíjár

Laurencsik
EDDAVIN

László
Kft.

öt

(Tolcsva)
nagy

arany-

az
és

aranyérmes boráért.
A Gazdakörök Megyei Szövetsége díját

Hoffmann János
hárslevelú boráérl,
Szövetkezet díját

(Hercegkút)
a

'94-es

Hórvö!gye

Szerencsi Ottó

Mg.

(Bogács)

6 érmes boráérl
A Dé/borsodi Regionális Vállalatfejlesztési
Alap(tvállY díját Fekete Rudolf(Bogács) 7
érmes boráérl, az Egervin Rt. külölldljár a
Szentistváni Mg. Szövetkezet '93-as kék
frankosáért. A Tokajhegyaljai Szövetségét

Rák Imre
(Szerencs),

(Hercegkút),

Gergely Vince

Gál András
(Mád) kaptále

Bogácsi Nyár

•
Az idei nyár egyik fő attrakciója volt a Bükkvinfesten szereplő Országos Túzoltózenekar
hangversenye a hófürdőben

Bogács Község Önkormányzatának lapja
Szerkeszti:
a Szerkesztőbizotlság
Felelős kiadó:
Szajlai Sándor polgármester
Szedés : GARAMOND
Kiadványszerkesztő Stúdió
Eger, Tizeshonvéd u. 15.

