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Minden kedves olvasónknak kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

BOGÁCSI TAVASZ

2

Március 15-i ünnepség Bogácson
a honalapítás 1100. évfordulója jegyében
II. Rakóczi Ferenc tcvékenységét és hazi.lfiúi magatartását a történelem elis

merte. A rcformkorbclieknek. de az 1848-49-es sz,lbads,ígharcnt is éItelő hagy

onüny voll. Kölcsey Ferenc II Himnusz költője ll. Rakóczi Ferenc nevét írta a

me�újulás z{l"zlajára
Igy

II.

R;íkóczi Ferenc emlékét is. Ady Endre évtizedekkel később így ki:1lt

fel: .,R.íkócú akárki. jöjjön valah:íra"·

1848-49 rwgy vívmánya a jobb.ígyfelszabadul:ls és il fóldesúri kiv:iltságok

felszamohísanak e!indítasa volt. I937-ben az akkori .,Márciusi ifjúság" - a már

ciusi front - újabb 12 pontban fogalmazta meg az 1848. m.ircius IS-ről meg

nem valósuitakén való küzdelmet. 1945. mar<.:ius 15-én a földesúri nagybinok
rendszer fel�Z<Ímolás,íVi.l1

Míg 184R-49-ben il Habsburgok ellen vívtunk hi.lr<.:ot a függetlenségünkérL
1937-38-bi.ln a hitleri f:L"izmus és m;!gyar szállascsinálóival szemben kellen

küzdeni :1 magyar ftjggetlenségért. 1 953-ban lehetőség nyílt arra. hogy az akko
ri történelmi helyzetben a dikt:lIúr:1 szorít:ís:ín való lazÍlásl a haladásTi.l

hasznúljuk fel. Az 1956-os népfelkelés a diktatúra ellen forradalommá és
sZi.lbads:1gharcd fejlődött. Éltetőelcme sok tekintetben 1848. március IS-e és
1953 volt

1956-os formdalom 40. évfordulójúnak méltó megünneplésére úgy készül

l1e!(yi IIII"� iilll/epi hes:édét mondja

18-18 lavasz:ín történelmi fordulat játszódolI le Magyarországort A magyar

forradalom és szabadságharc nem eLo;zigclcJl pusztán hdyi dr..'tma

része. egyik jdcmös deme annak il nagy forradalmi hulhímnak. nemzetközi

v;íl�ágnak. mcgr:lzkóc.ltalüsnak.
lelic. A v;iJlOz;ísok �ürgelöi. vezetői. a rorr:tdalom élg:irdája ;IZ irodal rm írok.

költők. fiatal értelmiségiek voh;lk. Többségük polgári. hivatalnoki csal.id gyer
meke
Petőfi

joggal írta

naplój.iba

"ma

születel!

a

magyar

szabads;íg··

Lukücsné Kbs Katalin \;m<Írnő ünnepi beszédének bevezető gondolawi

voltak c mondatok.
Az j.-;kolai ünllcpségen a Bog:icsi Kör több wgja is részt veU és lelkesen

megwpso h :ík " sze replőke t. Az ÓVO(I>I e1őni cmlékosz[opn:íL ahol 1995. m:ír

du:- IS-e alk:l[mából koszorúz:íssa[ hagyom:lnyt teremtcllünk. :I fciső tagozatos
i:-koliisokkal (o[yt:tlluk az ünnepségeI. Hegyi Imre a Bogaesi Kör e[nöke azzal

kezdte beszédét. hogy il hagyomanyoknak megfelelően :t Magyar Ku[túra
Napja :l[ka[mabó[ az iskolaban sZ:tva[óverscnyt rendeztek. Ez indÍlója voh :\
hon:Il:tpít:IS 1100 . évfordulója tiszteletére rendezell megem[ékezéseknek

M:ircius 15-érő[ a [egnemzetibb és [egnagyobb ünnepünkni[ való megem
[ékezé� is ennek szellemében történt
?\agy elismer6.sd szól! :IZ iskolai üllllepségr6 1. Ehhez kapcsolódva mondot

ta. hogy :una 148 évvel czclőni m�m;ius 15-én Pestenesell az cső. Bog:icson ma
süt a nap.,.9lvad a hó. dc Petőfi ut:in szabadon mondva még hó 1:Lkaní a zsérci
tetöt. Oly:m:íz idójúrás mim a történelem. A hosszú és mcggyölrő hid eg ut:in

hetünk. ha az előzményekre és a levonhatö tanulsagokra cmlékezünk.

Az iskolai ünnepségen az összekötőszöveget a nyolcadik oSZllíly lanulói
Moln:ír Katalin lanárnő vezetésével mondták. Fark:!s Helga. Koczk:J Gergely.

Fodor Dóra. Lukács Zita. Orosz Gábor. Csecsődi Nikoletta. Horvalh Zsófi
amely Európa nagyobb részét kö
Daragó Eszter. Vad:í.�zi
Zolt:írl és Polanyi Bcat;!. A következőkben az elha ngzolI versek köhőit. a vers
eimét. és zárójelben a szavalók nevét közöljük.
Juh<i.�z Gyula:
Március Idusa (Luk:ics Zita)
Petőfi S:índor:
Dicsiiséges nagy ur:lk - részlet - (Hócz:1 Ád:ím.
KOl:zb Gergely. Verh6czky Anihl)
Petőfi S:índor:
A nép ne\'ében - részlet - (Vadászi Péter)
PctCifi Sándor:
Nemzeti dal (Ko,,:ícs Atlila)
Szé<.:si Margit:
M;írcius 15. (Lóczi l'·orbert)
Vörösmarty Mihály. Szabad sajtó (Kiss Zoltan)
Petőfi Sándor:
Véres napokról :ílmodom (Daragó Eszter)
Petőfi Sándor:
Európa csendes (Csec�ödi \'iklllctla)
Buda Fcn:�Jl<.::
M.írcius (S:ísi Beáta)
Heltai Jenő:

M arcius (Fodor Dóra)

Zongor:ín Csiki M:íria VII. osztalyos t:muló j:ílszo t1. Az iskolai o.!llckbrt
Benyovszky M:íria tanárnő. :I fúvószenekart Daragó Kúroly t:m.ír lír
vezényelte.

A IV/a oszt:íly tanulói Roszko:- L:íszlóné oszt:í[yfönök vezetésével Krúdy
Gyula: A fehér hajú fiú c. írásából készült jelenetet adt:ik elő. E történetet a [V.
osztúlyos olvasókönyvben .Jeles napok.

mégis <.:sa\.. t:lv:lsz lesz.

t:llalhatÓ. Roszkos tan:ímő ennek alapján írta .it jelcnctlé. figyelembe véve ;IZ
o.-;zt:íly létszúm,ít. A szercplők voltak BcnyovsLky Boglárk:L Fi.lrkas Kitti.

dözménye. M:írcius 17-én ;mlékezünk felsővadászi [l. R:íkóczi Ferenc
n:tgy�:1gos vczálö fejedelem születésének 310. évforduI6j:ira.

Zita. Németh Péter. Péter Lilla és Tóth Klaudia.

Az 1100. évforduló alkalmas arra. hogy nagy jeJcntöségű történelmi
es em ényeinket összefliggésekben nézzük. I:itassuk. Az l8-l8-49-es magyar
forradalomnak és szabads:í!!harCnak a R:íkó<.:zi-szabadsá!!harc volt az

Foclor Violetta. Jankó Gergely.

Szabolcs. Kov:ícs Karim!. Kovacs Pét�r. Kötdes Edin:!. Köteles Tünde, i\:lgy

Közmeghallgatással
egybekötött falugyűlés
A helyi önkorm:lnyz<llOkról szóló törvény kötelező jelleggel írja elö a

képviselő -testü let részére, hogy évente legabíbb egyszer előre meghirde
tell közmeghallgatásl kcll tartania.

A képviselő-testület az utóbbi években ilzt él gyakorlatot folytatja.

hogy él közmegllallgatást

összekapcsolja a falugyűléssel.
il f:llu lakoss:i.güt a képviselő-testület

ivlint képunk is tanúsítja. ér dekli

rnunkiíj:íról szóló bcsZ<Ímoló. valamint ;1 helyben érdekelt szervezetek
képviselőivel való tal,ilkoz,h; lehetősége. Szajlai S:1.ndor polg:írrneslcl
többek

közölt

szólt

:I

képviselő-testület működéséről.

a

megt:trtott

ülésekl"öl. a meg-alkotott rendeletek. hozoll hat,írozatok sz:lm;íról. főbb
témairól. Ré-.zlelesen

külön-külön

ado II t:íjékozt:lt;íst az önkorrn;ínyz;tti

intézményekről és azok rllllködéséről.

Tájékozlal lil :1 polgúrmester a jclcnlévőkel a z ö nkonn<inyz:l1 vagyoni

helyzetéről. a megépült víz- és g:ízvczctékrendszerről. az elk észült szen

nyvíztisztítóról. ilZ önko rll1:inyzat tÍtldlÓzat:ÍI"ÓI. Kitér! a szoci:ílpolitikai

feladatokra. a közművelődés és idegenforgalom bcrllh;iz<Ísi elképzelé

sciről. melyről ré.':,dctcsebben az 1996 . évi kÖl tségvctésről szóló I:íjékoz
\atób"n OIV:lsh:ttn:tk.

A fako.uág Ilag\' figyelemmel

fwff,�m/(/ II h,'.cám"llíkal
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IV. Bükkinvest 1996. június 26-30.
Bogács

Mcgyci

Község ÖnkonmínYla(,�.
Mcző,gazdasiÍgi

I :
;������g:� � �:����I:� �I��;� I
Y i

1996. június 26-30. küzötL a
Borfeszliv;íl

BLikk,,'liai

és

Borver;eny rendezésére.

A rendezvény

szervezője:

a B.-A.-Z.

Erdekvédelmi

Kistcnl1clők

IV.

8.-

Bükkinvest

Nemzetközi

a bog;ksi Petőfi

Sündor Művc!ödési Ház.

A rendezvén)' mCl!nyiliÍsa és a borbírálal helye:
Által<ínos Iskola Bog'íCs.
Ideje: 1996.júllius 27.

Nevezés szabiilyai a borversenyre:

ekben. l'órö.\"!){Jrokat rövid nyakú. 0.7 l-cs üveg

ekben. par<lfadugóval leziÍrva kell behozni a

2-2

palackol.

14-20

möhelyük és a

wlajdollosok

Funtos tudnÍ\'ulók:

a

A

bOl"okaf .cakér/Űi és lársadalmi ::.\·(íri fogja

énékelni. minősíu:ni és dt)a::ni.
aki Icgaláhb

5

A::

II

Ulgja fes:: a lársada/mi zS/Iri nek.
díj: temlelőkénl 300

Ncvczési

fII/ajdol/oJ.

borral bCJI(!l'c::cII a l·cr.l·cl/yhe.

további fajlánkéll1

+

FI.

és minden

200 FL ,llllclyel a bonninta

leadás;.íval egyidőben kell berizetni a bog<Ícsi
Művelődési H<Ízban.

illata:

0-2 ponl (vörösbormíl

0-2 ponl.
0-4 ponl (vörösbornál

íze, zamata. összbenyom<Ís:

15.51-16,50 pontig

úrúig.

adatainak

színe:

tisztasága:

16.51-17.50 pontig

bc

::s/íri orgall()leklikll.�

hirá/mUI. lIIil/ősilésl \'égc:: és IICIII allali::álásl.'

17.51-1R.50 ponlÍg

IH.51-20.00 pomig

A borresztiv,íloll

borbemulatól.

borkinilynő-v;íIasZI<ÍSI.
sokféle

H

k llll ll n is

szervezünk .

és

spor!

amelyekre

programokal

minden

érdeklődőt

Rendezvényünkön

v.írunk.

szereteltel

bonírverésl.

bordal énekversenyI.

szőlészelÍ-borászali eszköz- és gépbcmutató.
valamint kirakodóvlÍsür is lesz.

A borfesztiv<il célja: méltó rangra emelni

il

fesz

tiv;.iI borait. a tem1előkedv fokozása. szaktaná

csokkai segÍleni és elismerésben részesíteni a
Alkoltmíny u. 52.

termelőket.

Reldámmal és propagandával segíteni a piac

0-4

pont).

0-2 pOnl)

fclt;.inisl. a tcnnőhely borainak szélesebb körű

mcgismenetését és tem1elői ,írusíl<Ís,ÍI.
Borfesztiválunk

sikeres

megrendezése

érde

kében kérjük a lenllelőkeL az érdekelt inléz
ményeket.

szövetkezeteket és vállalkozókal,

hogy lehelőségcik szerint segítsék közcélú

0-12 pont

Alvélclnél a borokal fajl{ljuk. évj,iratuk. ter
jegyzésével fökönyvczzük.

kerc.\·

kezdeményezésUnkcl. a borverseny céljainak

A minősítés rendszere;

23-:'In '·:.ls:'lrnap 9-13 óráig.

1996.június 26-:ín szcrd:.ín

im/Ii

a

poruozással az alábbi szemponlok szerint:

- Bárhol tennctl borok vcrscnyczlcthetők.

I�%. június

ncm "elvcl/esi,,· a::

Or.cágus Borlllinősiu) Inré::n

Az értékelés rendszere:

Fchérhorokar hosszú nyakú. zöld, 0.7 l-es üveg

MOvclődési Házba. fajl<ínként

- ,e"á, lICIII a::ulI().� és

kedelmiforgalom/w:: .ciikséges (llIali::álá.wír

Elismcrő oklcvél

Bronz minősÍlés

Ezüsl minősítés

Arany minősílés

Ercdméllyhirdelésre. valamint a díszoklevelek. a

különdíjak és egyéb aj,indékl<Írgyak ,ilad,is<Íra

megvi.\lósít,ísál.

Kérjük a lennelőkel és a borosgazd<Íkat. hogy

vegyenek részt e nemes versenyben. és jó borok
bencvezésévcl

tegyék

Borfesztivülunkat!

rangoss;.í

Bükkaljai

A rcndczők nevében:
-s::'ajlaj Sál/dor

június 29-én du. 2 órakor kerül sor.

polgarl1ll'stl'r

Bogácsi Nyár /96 rendezvényei
Június 26-30.

I V . Bükkaljai Borfesztivül

Július 25. 17 órakor

�nekhangvefseny az Alab,ístrom Panzióban

kirakodóviÍsiÍr. ökörsülés)

Július 31. 19.30 órakor

Enekhang\'erseny a Mavclödési luizban

Július 27. 20 órllkor

(szórakoztató rcndczvények. borg.l1a.

Június 30. 16 órakor Bog<ÍCsi L<lkodalmas a rlirdőszínpadon

Au!!usztus 2-4.

g

J,:nckhangverseny a SZl. M,ínon-lemplomban

Lengyel Kullur<Ílis Napok
Népt,incbemut<ltó

Július 6. 10 ódtól

Orsz<ígos AlIlócross Bajnoks,íg ti cross-p.íly ,ín

Au usztus 3. 16 órakor

Július 17. 17 órakor

Kórushangverseny az Alab;.íslrom Panzióban

Augusztus I R-19. 10 órülól Szór.lkozlató műsorok.

Július 6-7. II órülól Ncmzetközi Dalos\altílkozó a flirdőszínpadon

Július 20. 20 órakor

JlÍlius 21. 16 órakor

Kórushangverseny a SZl. M<ÍrlOlHemplümban

A Bog<Ícsi Hagyományőrző Együllcs masora

II

fLirdőszínpadon

i.l fürdőszínpadon

bog;.icsi fürdőben

Augusztus 10 15 ót.lküt

Térzene

Augusztus 20 ID órdkOl

Unnepi megemlékezés. killintelő díj<.tk

il

pincesoron

ökörsülés

,t

cserépi úli

<Íladása a PolgJrmesteri Hivawlban. Kulwrális és sponprogramok.

Továbbépülő lengyel kapcsolatok
lapsziÍmunkban

Korábbi

besziÍmoltunk

arról.

hogy

megyei

kezdeményezésscI panncli együlImCíködési meg.Hlapodtís jÖII Iéire Bogács
és Ogrodzicniec lengyel v,iros kÖZÖlt.
Tulajdonképpen ez az alapja

ti

Ill<íra sokfelé ügazö lengyel kapcso

latainknak. melynek leglÍjabb eseménye egy lengyel nagyváros GLlWICE
isko);ís gycnnekekböl álló GWAR m(ívészeli együlles bog<Ícsi

1l.II,b:a és szerepeltctése VOlL

téli

t;íboroz-

Akik l,íu,ík clőad:.íSllkal mcgcsoc!(llttík. akik nem l;.itl,ík sajmílhalj,ik. hogy

kimaradtak egy szemel. lelkel gyönyörködtelő élményből. Elfoglllls;.íg nélkül

mondhatom: MagyarorsZ<Ígon ilyen nincs. Ezzel a megl.Íl1apít,issal nem csak

az együllcs művészi icljesítményére gondolok. hanem arra is. hogy ezek a

lengyel kisgyennekck eljöllek. saji.Ít költségeiken Bogl.Ícsra a 600 km lávol
s,ígnl lévő otthonukból. hogy szerepeljenek Dél-Borsod löbb telepiilésén:

Bog,ícson. Mezőkövcsdell. Bükkzsércen és Cserépraluban

T,incaikkal mcgjelenílctték a gyemleki rantáziavil<Ígból való kedvcs

tönénelekcl. a mindennapi életből merített tém,íkat és. tl.Íncolwk a haza
szerelet fennköhségél szimbolizáló rehér sasról is.

A t<.incokal sajál kompomíl<Ísú zenékrc koreograf,íhük.

Ez a múCaj lengyel népzenei rornísokból és modern lánczenei elemekből

ÖIVÖZÖU gycnnckversekre írt elektronikus hangszereken előadol1 ..Iunnix··.

amely megfelel a mai gyennekek ízlésének és igényének.

A G\VAR együncs lagjai v,ílogatoll. tehetséges. jól felkéslLili és igen

regyelmezclI gyermekek. Szerepléseik alkalm.íval h.írom vezető tamír segít
ségével 40 perc "lau 7 alkalommal képesek átöhözni. szercplőruhál cserélni.

illetve jelmezl "állani az lijabb t;i. ncok

magas szinla. Úgy gondolom. hogy a lengyel gyermckek jó példája kedv

gja i.\ gyennekintézményeink pedagógusai\. i.t

csimiló is voh és öszlönözni fo

szülőkel és a gycm1ekekel is amL hogy valami hasonlót nálunk is létrehoz
zanak.

Egy jól m(íködő tánccsüpon gazdagílamí a kullllf<Ílis élelel növelné

Bog,ícs jó hírél és tov,íbb erŐSÍlené idegenforgalmi vonZ<Ís<Íl
A

fellgydo/"s:.ígi GLfII"/CE /JI(il'c:r:eli isko/újúlwk GII'.·\R
(·g.l"iill('.I"(' kufwrhú:lll1k s:íIJ/mdúlI

Ezúton is megköszönöm mindazok segítségét és munk,íj�ít. akik segíteuék

i.\

G\VAR együnes bog,ícsi l,íboroz<Ís.ít.

Daragó Károly

BOGÁCSI TAVASZ

4

"
"Kiskörzeti alsós
tanulmányi verseny 1996
1996.
ebédlő

miÍrcius 7-éll iskol;ínk ünnepi h,mgutatol ,íraszlOtt. A Iomaterern, az
szokat];Ul

berendezése. a

llllízcumi él1ékű bog,ícsi népviseletböL

h<lszmilali l<Írgyakból rendezetl ki:íllíti.Í5, az ünneplő ruh,íba öltözött di.ikük
sokas,íga.

mind-mind

arról

tamískodtak. hogy

rendkívüli

esemény

van

készülőben
Ez a rendkívüli esemény a ..KiskÖrLcli" I:umlm:íllyi verseny \'olt. Az idén
ll1iísodjára

ado!!

011110nl

iskolánk

a

Bükkzsércről.

Cserépfaluról.

Cscrepváraljüról. Noszvajról, SzornolYiíról és TarcIról érkező gyerekeknek, hogy
cgy nemes verseny keretében összemérjék ludiísubt.
A SZOkatiiUl hideg lavaszi délclőnőn il tomatcremhcn bensőséges légkör
uralkodott. KoviÍcs AniJa 7. OSlliilyos
ünnepségeI. Ezt követte igazgatónőnk. Szerencsi Miklósné köszöntője. majd a
verseny lebonyoHt,is<it ismellettc az alsós munkaközösség-vezctő
A verseny

g t'U1tercrnben. 15

kategóri,ibiUl folyt. (Egy gyerek két katególi,iban is

indulhatott.) A zsűliben helyet kaptak II vendégpcdagógusok. il bog,ícsi szülők.
óvónők és pedagógusok. A legkisebbek is igyekcztek legyőzni izgatonsóígukat
és szépen mondt:ík el a megt,umlt versel. mesét. Mire az olvils,ls. a matematika
és a nyelvt,m-helyesínísi verseny véget én. dél lett. Míg ól zsűri tagjai meghozt,ik
döntésüket. illetve kijavítoniÍk. én ékelték az ínísbeli munk,ikat. addig a gyerekek
most m(tr fcloldódva j,ínak-kehek. nézelődtek iskohínkblU1. Persze akadtak. akik

a lOmateremben bdllított video előn mamdtak. s nljzfilmet néztek. Egy órakor

ismét 7..súfol;isig megtelt a tommerem. mindenki izgatott.m v.uli1 az eredmény
hirdetést. Verhóczki S,uK!or alpolgtmnester szép díjakat "dhatott

.iI

a helyezést

clén t;umlóknak.
Az első helyezenek jutalm;\.t (egy-egy könyvet) Lén,ul József v,íll"lkozó és a

Iskola tlU1ítójának lenni:
- Tanítv;ínYilink jól szercpeltek (akik nem éllek el hclyezést. azok is a közép
mezőny élén végeztck.)
- A kömyező községekből érkező kolJégiik elismerésüket fejezték ki a verseny
lebonyolít<ís,íról. megköszönték il meghívást.
- SikeJi.ill il szülők és il felsős kollég,ík önzetlen segítségét megnyemünk.
Igaz egy ilyen nagysz.ab,ísú vcrseny megszervezése sok munk.ít igényel, mégis
az ;Llsós pedagógusok nevélxn nyugoot,m mondhatom. hil lesz lehetőségünk.
újm Llleghirdcljük il "Kiskörleti'· alsós t;u1Ulmányi versenyt. Köszönjük azoknak

az édesml)',iknak a segítségét. akik hozz.;íj,írultak a verseny sikeres lebo
nyolítiÍsához.

bog:ícsi Polg.innestcr Hivatal által fcJaj;inloll pénzből vehenük. A m,ísodik és

hannadik helyezettek jutalma (szép hímzet!

könyvjelző és

Mikeszné Kov;ícsi Ildikó v,íllalkozó ajándéka volt.

Kov.lcsné KreszadIó Zsuzsanna

hefyc:é.\· elérI lall/l/óilll.:: Mizser Attila, Csendes M;íté. Nagy Komél. Mikesz

Attila. Benyovszki Boghirka. Fodor Violena

II.

helyc:ésl

dérI

fOl/lIlóillk: Jimkó Brigitta. Ga,íI Norbcn. S7-'.Ljlai Csilla. S;íri

Bri2Í1W.
Fark;L� Kitti.
"

fil.

Csecs&liné Kocsis Ildikó

Nagy Józsefné

könyvborító)

EzlÍton szeretnénk megköszönni segítőkészségüket.

I.

1,U1uló szép trombitaj,iléka in

Eredményhi"delcsre l'(il"\'(1
eién magaslatról lütszik a következő csúcs."

Örömteli érzés volt számunkra, alsós pedagógusok szümlira. a Bog,ícsi Általlinos

helyc:é.w elérI fall/dói"k: Kov.ks BarbaJ�1. SZiljlai Csilla. Csendes M:ité.

Tóth Klaudia. Fodor Violclla

Minden versenyzőt szerenyen mcgvendégeltünk. Senki scm ment haz.L üres

Majmír Ferencné

Győri Józsefné

J;mkó Andr;t,;né

Mizsemé Kov,lcs Erlsébet

l'\agyné Csufo!" Ilona

Pintér JÓi'_,;efné

Tóthné Faonosi Ildikó

Lóczi Gyul:íné

Csendesné Fark,l'; Edit

Szajlai S:índomé

Hócza Györgyné

Tóth Tibomé

Bcny�vszki M.iria

Fodor S,uldomé

Péter Ödönné

Farkas Gübomé

Nagy Ferencne

kézzel. hiszen mindenki kapon emlék lapot és cmblémá1. �\'légis voltak. akik

}ulJkúllé }úl1lís ZSlIzsa
al.wís 1IIl1I!I.:a/.:.ö:össég-l·e:eI6

csalódottságot éreztek. Nekik kív;UljUk. hogy tekintsék czt ,L versenyt egy aka

d.ílynak. melynek leküzdése a jövőben még több encrgÍ;Ít, tanul:íst kívün. ..Az

Segélyt vittünk Kárpátaljára
misszió vezetője nagyon kedves szavakkal. hál:isan köszönte a segítséget. külön
meg kén. hogy tolmácsoljuk Bog:ics lakóinak a köszönetiikct.
Tis7-'.lújlak

3500

fős magyar falu il hat:ü' közvetlen közelében Középiskoláj:íba.

ahol ,ítadlUk az adom.ínyt
testiilet

nagyon

245

szívesen

gyerek

fogadott

j.h

l I OSLt;ílyba. Az igazg;Ltónő és iL tan

minket.

Nem

p.móLszkodtak. magyaros

büszkcséggel viselik �orsukat.
Siklósi J,lnos bar.itommal együH asztalhoz ültenek. kedvesen megvendégeltek
.
minket. Az adom:íny óÍlad isa után ültünk Ic a tan,íraikkal bar:iti beszélgetésre. Az
anyaországi magyar szót áhílattal hallgatt.ik. Éreztük az\. hogy nemcsak az anyagi
segítség a fontos. hanem a lelki. érzelmi is.
Az oszt.ílyok többsége ukrán t;U1könyvekből magyarul I.mul. sok Iilm:irgyal ukrán

ból fordítanak magyarra

Az igazgatónő h:íl;ísan köszönte meg az adom;inyunka1. A tantestület lagjai nagy
szerete1tel beszéltek szülőföldjükről. il Tisz:iról. K:irpátaljár61. Mi is bemuWHuk

A (:.wpa/ induláskur

Bog:ícsol. a t.íjegységet. il fürdőt. Beszéltünk a nyoíri rendezvényeinkrő!. az ide

igéretünkhöz hí\"�n hín adunk Bogács segítőkész lakoss:ígának az 1996. febru;\r

17-i segélygyüjtési és -kiviteli akciónkról.

A scgély gondolata a Bog;ícsi Kör vczetésében fogóLlmazódolt meg. Bogiics lako

sai közül 48 �zemély és l kft. adott segélyt. erejéhez ménen. Élelmiszer. ruha. cipő.
könyv és készpénz jött össze. szolidan számolva

100 OOO

Ft énékben.

Köszönetet mondunk minden adakozónak. de külön köszönjiik Lénárt Józsefné
ruha-cipő adományát. valamint az Eviket Kft. dolgozóinak adományát.

Az adomány nagyon jó helyre került. A mezőkövesdi Cmt;Ls még ót miénken kívül
130 OOO Ft értékben küldött ki élelmiszert. melyet a Nagysző\ősi Szoci;\lis Caritas
Központb,m adtunk ál. N;lgyszőlős 30 OOO lelket sztiml.Uó kisv;iros a határ
közelében. szinte tiszta magyar lakossággal.
Segélyek

Magyarorsz:ígon

kívül

Németországból.

Franciaorsz:ígból

és

Hollandi:iból érkeznek. Nagyon kcll a segítség. men sok a munkanélküli. Amikor
ott voltunk éppen fr;lIIcia önkéntes segítő fiatalok gyógyszcrsz.lllítmányt hoztak.
A bogácsiak által gylijtön adományt Tisz:Lújlakon adtuk át. Papp Tihamér atya a

genforgalom eredményeiról.
A Bog:ícsi Kör nevében felvctet1ük. bogy Illegprób:iljuk mcgszervezni néhány
gyerek bog.icsi üdüJtetését.
A beszélgetésünk végén m:ír ver�cket is cseréltünk nagyon meghitt hangulatban.
Hazafelé Siklósi János barálommal a kövelkező gondolatok fogalmazódtak meg:
igaz. hogy segélyünk csak csepp ÓL tengerben. dc azért az a csepp is jelentős.
\'cmcs:tk kapni. de adni is öröm.
Köszönjük az iskol:isok segítségét az adakozók adományait.

Z:írószóként ;i!ljon iu egy kedves fiatal tiszaújlaki lan;nő
'u
egyik részlete:

,.Mi lIél.:cm-a /Ilea?
S:éfJ Kárpátol.: alja.
Lágy .ceffők jáléka
a Ti.co folyása . .. ··

Gál Milllily
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A bogácsi gyerekek téli

A Községi Könyvtár hírei:

kulturális programjairól

Felhívás!
A Községi Könyvtár állományában olyan

könyvek is vannak, amelyet hosszú évek

óta kikölcsönöztek olvasóink. de eddig

mél.! nem került vissza az olvasói fori!a
lon�ba;- mUlat ák nyilvántanásaink. �

j

Kéljük tekinIsék át a házi könyvtárat még ha tíz évvel ezelőtti könyv is van
Önöknél-, szíveskedjenek visszahozni.

Olykor
adományokat
is
kapunk.
Előfordul, hogy megunt, már nem olva

sott könyveket nem akarják kidobni. és miután jó ,illapotban van. felajánlják
a Községi Könyvtárnak. EZI telte Szabó

Tamás helyi lakosú o]vClsónk is, aki 37
db könyvet ajándékozot! könyvlárunk
nak. Köszönet érte!

A tavalyi esztendőben pálY{IZOH a
Községi
Könyvtár
az.
Országos
Szerencsejáték Alapmíl: - Iskolai olvas
mányok
fővárosi
színházban
való
mcgtckintés ére. Az elnyert 50 OOO Ft
összcgből
a
Budapesti
Ncmzeti
Szính,ízban La Mancha lovagja c. musi
calét tekinteuék meg az úhal<ínos iskohís
gyerekek és kísérőik. karácsony más
napjií. n.
darabot választani. amely \Öbb tamárgy
hoz kapcsolódik. (irodalom történelem.
ének-zene). Bizonyára szép és tartalmas
művészi élményben volt részük tan
ulóinknak.

Gyfíflld: a killc�t:k gyt:rmckeillkj(jl"/Jlláhúl (I:

Körnek és azoknak a szUlőknek, akik anya

színházi bemutató. annak vanízsa, semmi

gi és egyéb hozzájürulásuk

vel

tanulók j utalmaz,ísát.

sem

pótolható élményt

amelyek megtekintése hozzájárul
igényeinek

E/jiipő Tapas: még kissé
sZ//llnyado:zik.
Melengef; már napfény a hegyek
o/dalair.
Pión)' kis hávirág még bimbóba
rejfegeri magá,.

.,.Iól s:ólni dís:, derék dolug.
de a dís:le1en csak dadug.
44-en. Szerellünk volna olyan
Ámhár dadugni dís:re/el1,

Géza Színház bérlctes előadásaira. Az idén

Olykor dicsőhh. mim dís:e.!
<;( I1.··

14 tanuló vi.Ísárolt színházbérletet.

Ezen

kívül is megtckintUnk egy-egy előadást, ha

Álljon ill azoknak a tanulóknak a neve.

érdeklődő

akik a ,.Iegclíszesebben·· szólalt"k meg ez

ta n ulók

nl

számíthatunk.

Az

ősszel például Gi.Írdonyi Géza mCívéből

alkalommal:

készült: A 1, 1hat l tla

Alsó tagozat:

t

n

ember c. színmCívét

főváros i

szính<"iz

helyezettek:
lia

Majnár Bogl<hka

télen volt alkalmunk r,í. Először a Közsé!!i

2/a

Mizser Attila

Könyvt,ír

nye�t

3/a

Nagy Komél

pénzt aji.Ínloll fel iskol ünk tanulói részére.

4/a

előadi.Ísaiban

haragjá,.

cbbéli

c c

f lk ltéséhe z . Mindcn évben

eljárunk néhány tanulóval az egri Gárdonyi

Még nagy.obb élmény. ha

Tavaszodik

k111 Runogal1i.Ík a

Weöres S:.índori idézcm:

ban olYi.-lI1 előadásokra vinni a gyerekekc!,

i

E/nI/fiá Tél már pl/hírja kemény

nyújt szi.Í 

munkra. Ezért igyekszLink már kisdiák kor

nézhelték mcg.

Molnár József:

idén mt:gnvflrí rájhá:bo

Mindannyian tudjuk, hogy az élőben hítOIl

gyönyörködhetünk.

jóvoltábóL

Ezen a

pályüzaton

Farkas Kitti

színhi.Ízl<"itogat:ls célj<Í1"<L Úgy hatiÍroztunk.

o.

Szitai Dezső

azokat a tanulókat jutalmazzuk meg ily

l/b

Csik Anila

2/b
3/b

Pusomai Angéla

módon,

akikre

,.könyvbarát"'

lc!!inki.íbb
jelző�

könyvt:üli.Ítogat,ísuk

níillik

többek

alapj,ín.

a

közölt

így a

téli

Különdíj:

Szitai Aranka
Szitai Kálm,ín 6/b

szUnetben. igazi kar�k�onyi ajándék volt 44
verseny

tanuló szám,íra a december 26-i előadás a

Az

budapesti

Nemzeti

tagozatos legjobbjaiból 3 tanulót az április

Ccrvantes

regénye

Színhi.ízban, ahol

a

iskolai

versmondó

l3-án

Egerben

Mancha lovagja címCí musicalt tckinthettiik

cigány

vcrs- és mcsemondó versenyre

meg.

készít fel a könyvtáros. Ezen tilnulókból 2

Januárban, ugyanit!. a János vitéz mcsés

fő cigány szilmlaz�.bú. egy nem.

világa bűvölhelle cl tanulóinkat.

Felső tagozat:

alapján

készült

La

Y

megrendezésre

kerülő

H ag omi.Íny t teremtettünk azzal. hogy a

Nemsukára kibuf1fja hófehér

kultúra

napj;ít

méltóképpen

megLinne

5--6.o.elál.":

szirmai,.

peljUR. SŐt. kultúra hetére bővítcULik ta

I. helyezett:

Vígh Ilona 5. osztály

S hirdefi l'i/ággá: Szedjefek őss:e

nulóink

II. helyezell:

Fridel Ildikó 5. osztály

csukorba!

vcrscnyiinkre nagy számbiHl jelentkeztek.

Szíl'efckbe nagy örömef aduk
Én l'agyuk a hírnök: Egy s:ép
fal'ClSZ' hozuk.

alsó

versszcrclete

miatt

Szavaló

lll. helyezett: Kiss Barbara 6. osztály

Az idén. - az iskol{mkban lévő járvcíny

miall- fcbrmírra tevődölI ál ez az ünneplés.

b

Alsó. felső tagozat an és cigány tanulóink
részére rendeztlik meg.

Mindenün

nagy

volt az érdeklődés, sok szülő is k íváncsi

7-8. os:rály
I. helyezett

Csecsődi NikolclI 8. osztály

II. helyeze tt: Tőrös Anita 7. osztály
III. helyezett: Szcrencsi Judit 7. osztály

volt rcndezvényiinkre. Szeretnék c sorokon
keresztUI is köszönetet mondani a Bog<Ícsi

Bell)'ol'szki Mária
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Eredményesen gazdálkodik a Hór-völgye
Mezőgazdasági Szövetkezet
szövetkezetben

A szőlő a szövetkezet gazdálkodásiÍban egyre

régóta nagy várakozás elűzi Illeg ai éns

jelentősebb helyet foglal el. Minden tekintet

beszámolói,

ben gondos<lbb kezelést kívlln. Hajdam iban a

Minden

Illczíigazdasági
a

zárszámadó

közgyűlésI.

Előtte kisebb

munka küzösségckbcn

g)'alják meg

végzett munkál, az előttük

álló

II

feladatukat;

tár

együtt, összefüggésben

hallani mégis másképpen hangzik.
régóta

ismerjük

,.

Új

cgym{lsl

és

megbeszéltük hog�' a közgyűlés után újr;;t
találkozunk. Édesapjával, m i n t a járásban

Élet" Mgtsz a kisszö\'etkezet

t<Íml. A télen sínylődtek. 1 00 hektár sör<Írp,
ít
is vetnek. e lsőször. Az ára jó. Értékesítése

kategóriában olaszrizling bodval díjnyertes

szerződésben biztosan. M u st,ÍI't lmír korübban

volt. A z utóbbi években

veteItek.

tiválon,

Papp Ernő B ükkzsérccn élű szövetkezeti
elnökkel

bog ,k si

Lassan és késve érkezik a tavasz. Az őszi

búza vetéslerülete megnövekedeu 942 hek

a

II

bogácsi Bor-fesz

mcgyei

tibolddaróci

mezőkövesdi

borversenyen

is

M ezőgaz d a ság i

Hórvölgye

olt

elővetemény.

Jó

vetésszerkezeti

és

a

okból tének vissza a termesztésére. A ler

volt

a

ménytárolók

Szövetkezet,

mégpedig minőségi kategó riában díjazottak
közöt!. 1 995. évben Medárd okozott gondot a

Bogtícson

és

B ükkzsércen

tov,íbbfej lesztik. A búzattÍroliÍs jö vede l me ző

ség i szempontból hasznos. A cserépfalui ma
lomban

tíz

éve

bükkfalisztet

készítenek,

ismert közéleti emberrej, többször beszél

Pazsag-dűlőben 30-40%-os voll a gOlllbafer

fejlesztése szükséges.

gcItcm.

tQzés. közepes volt a termés. A m cts zésnél és

Beterjesztésre került a tagi kölcsön ügye.

Jó

gazdálkodó

hírében

állt.

Nyugodt, kiegyensúlyozott megnyilvánulá
sai voltak. Papp Ernő 1961-tűl a bükkzsér
ci II. Kongresszus Mgtsz-bcn vult agronó

a szüretkor az idősek.

II

sok is bekapesolódtak

szüretkor az iskolá
II

munkáb". A bér

leménnyel rendelkezők csoportja is jelentős.

szerint

amely

a

tag

kölcsönt

adhat

ti

szövetkezetnek. Egy feltett kérdésre F,
íbi,í n

a

Gyula.

Mezőgazdastíg

Érdekvédelmi

és

A kölcsönösség elve al apj ,ín vannak kapcso

cg�'etemet "égzett.

latban

Az előbbi sorokat, meg a kü\'etkei'.üket is a

szolg;lltat.ist igyckszih. végezni a gazdasllgi

me gny ugtatla

fclnö' ekedeU

Illunk,iban és

A szövetkezet kamatot is fizet a kÖlr.:sÖnre -

mus,

mezőgazdasági

t c c h n i k u mot

nemzedéknek

szövctkezettörténet

egy

ismerése

kis

céljából

ö

II

növényvédelemben. A part

nereknek v iszont a j ó gazd<:l gondosságával.
és jó

közöljük. Bogácson 1960-b:'ln alakult ai'.

megfelelő

"Új

egyesültek

elvégezn i a többi lll u n klt.
{

Hórvölg)'e

1995.

Élet"

Mgtsz

Bük kzsérccel,

'70-ben

ettül

kezdve

Mezl)gazdasági Tsz néven voltak ismertek.

z

egymással. A sz ve tke e t minőségi

időben

évben

30-409;: -k<l1

minőségben kell

emelkedet!.

ár

de

v

mintegy

elmaradt

a

Swmolya és Cserépfalu 70-75 közölt csat

kívúnltÓI. Az előző é e kkel ellentétben 1 995.

lakowtt

évben

hozzájuk.

Papp

Ernő.

Hilúczki

J:.ínos mellett elnükhelvctfes volt. 199(1 óta
cIniik.
Az

il

szóló beszá

452 wgból 245

jelent Illeg. így a közgyűlés határozatképes
voll.

Jelen

volt

31

fő

alkalmazolI tanács

kozási joggal. a meghfvottak kÖZÖl! volt a
mííködési

szövetkezet

területén

lévő

Hór-völgye

:IZ

mégpedig a j egybank i alapkamat figyelembe

vételével - lllost 2g sz á za l ékot . A szerződés

s zolg,í lja. és a tag jav<Íra is vall. A kamat

pedig még közvetlenebbül haszmíra is.

Lakatos

Miklósné

znllsüg

kOlllolyan

must ,írát. Megfelelő üzleti kapcsolatban van

Minden

kertelés

a Hungarovinnel. A bortúrol<Ís is na

gyobb jelentőségű most mllr.

Ebből

1 996-ban

szövetkezet nek -

érdeklődőt. hogy törvényes.

!.; or<Íbban . novemberben fizellék ki a

nak

1 995. évi gazdálkod,ísról

molóból megtudtuk. h og y

tj

és ba nl a a

alapj,ín adott kölcsön a szövetkezet fejlődését

felv lsárlási
{

II

Szövetség meg.yei vezetője. aki régi isme rő se

mennyiséget

értékesítenek. ez is része az tígazat jövedel

é

veszi

felügyelőbi
a

m u n káját.

Itl(ltára adatol!

mindenkinek, hogy a bizon�'I.H i fegyelem
például

jelentős

\'ezelle

nélkül

illetmény

termén)'sz.állításnál is

nag�'on fontos. Ne legyen lorlúdús és emiatt
szóváltás. A szőlüben különösen fontos a jú

me zőség nek.

gazda gondossága. A közös terhére senki

A csecslyuki pincetulajdonosok panaszolj,
ík.

se

el maradnak

Ill u n káért

a eserépi pincesor mögött. A

\'eg�'e

l<lóra

a

Icg�'en

munkál.

A

felelősségre

ross/.
vonás.

polgiÍrmester é s egy

szövetkezetn e k is it! van a pincéje. össze

Örömlllel n)'ugtázta, hogy

jegyző. valamint az érdekvédelmi szervezet

fog,lst szervez!letne a tulajdonosokkal. hogy

gadja al. észrevélclekel. j<l\'llslatokal.

községekbőf--inírolll

ismeri

képviselője.
Az elmult öt év gyökeres változ<Íst hozotl a
szövetkezet

életében. Élethalálharc folyt a

és

látogatOlI

pincesor

legyen.

a

környezet i s jó alkalmat teremt hozz<Í.
Az

il

vezetőség elfu

A fclszúlalók küzölt \'olt egy asszon.y, aki a
gazda gondosságával elemezte a gazdasúg

crdőgazci<11kod,íst az ErdőfelUgyelőség

helyzetét. Ismerős volt. A küzgy(ílés után

meghatározta keretek közötl végzik R70 hck

megtudtam

t<1ron. Az idén 4 he kt ,lro n végeznek felújítüst.

főkön)'vel(inl beszélgetek. Dicsértem

tenllékek árai pedig nyolllollak vOltHk. Belső

A z üllattenyésztést v<ÍllalkoZi.Ísban a juhászat

szól<llásút és mondtam lH:ki, Maga is cS<lk a

szerkezeti hiányok is mutatkoztak. 5R4 hektár

jelenti. Sajnos il gyapj úval

vil ügpi acon gon

tisztségéből ment n)'ugdíjba, a szövetkezeti

megmaradiÍsén.

meri az

ipari

25-40o/c-kal emelkedtek.

vegyes

terUlet

került

il

ki

cikkek

árai

mezőgazdasági

s zövet ke zet

él

területéből bhpótltís folytán ( sz <Ín tó . lege l ő.

erdő). E termet 1 /3-a b é rleti szerződés révén
il szövetkezet használatában van.
R62 hekt,íron jó időben került a búza a földbe.
A

tavaszi

fel fag y ás

ellenére

ígéretesnek

mutatkozott a teI1116:. dc a forró ny;lr sokat ron
tott.

5.1

tOlllla

termcIt

hcktllronként.

A vctéstcliiletbőf 1 20 hekt:ír volt a részartÍny
terhére az un. illetményfölcl. Árpából 1 .9 tonna

il

A húsvéti biÍrány scm olyan

dok vannak.

keresett. mint konlbban volt. A helyi idegen

K:a lú

Imréné

nyugdíjas
II

fel

közéletböl nem . IVlint ahog�' sokan. Az idős
férliak is segítenek, <lhol és amikor kcll. A

forgalomban az étlapon sincs; sajnos nem is

nyugdíjasok nevében eg�' asszony köszönte

keresik a birkapörköltet. pedig változatosstí

a kan' icsonyi ajándékol. ami j e lképes, dc a

got jelentene a kín;llatban.

szeretet van benne. Idclartozúnak érzi öket

A gépesítésben dolgozó nlÍntegy 40 fő té len
gépjavÍltíssal

és

erdei

fakitermeléssel

a \'Czetöség. Az 1994-es zl:l rszámadásnál is
meleg hangú és féltő gondoskodússal n�'il

foglalkozik. Évtizedekkel ezelőtl is az erdő

,"ánítolták

adotl téli pénzkereseti lehetőség et. Az ill dol

Biztos vag)'ok b e n ne, hogy eg�' idő múlva

gozók k apc sola tban vannak a magángazdák

ki, hogy jól

érzik

magukat.

nagy jelen tőségűnek n)'ilvánítják majd az

volt " tcnnés hektáronként. Fénymag-g<l1. ame

kal. mert különböző szolgtíltat,
lst végeznek

i l)'en

lyet Olaszországba exportálnak és

részükre. Senki sem veh et i zokon. hogy

mezőgazdaság fej lődése szempontjúból.

011

kam lri

kölesnek hívják. tíz éve fogl<llkoznak. 1 1 7 hek

LI

s zövet keze t eredményesen gazdálkodik.

ragaszkodást,

al.

egész

magy.lr

A n)'ugat-bükkaljai kistérségi területen a

A Hór-völgye Mezőgazdas,lgi Szövetkezet

bogácsi höfürdő és a környékbeli látni

lag. A napraforgó egy részét a jó bCÍlllás ulán

h i telképes. késedelmes fizetése nem volt. Jó

valúk vonzzák a látogatúkat. A mezőgaz-

sajnos auguszlU.sban gombafel1őzés éne. hek

minősítése

daságban

t,íron 1 ,4 tonna volt a hektiÍronkénti lenllésát

táronként 1 .6 tonnál ado tt . A lLlcemából 500
anyajuhol t"kilnll ,ínyoznak . a telület egy részét

bérbe adj;ík.

takanmlnyt

Magfogúsra

idő nem volt alkal m<ls.

az

is

értékesítenek.

van a pénzügyi

szövetke zet

gazdálkodott.

1 995-ben

körökben.

A

eredményesen

eg.'t'ültmííküdve kellene elgondolkozniuk a

Az 1 996-ra való felkészülést az elnök azzal
kezdte. március

tevékenykedőknek

szövelkezetieknck és magángazdák nak -

1 2-ét írunk és még tél van.

lenni"alúkon.
Hegyi Imre

BOGÁCSI TAVASZ
A Bogácsi
Hegyközség

7

Bogács időjárásáról

1 996. november 27-én 1 69 taggal megalakuJt a

Bog.ícsi Hegyközség.

Az 1 500 nm-nél nagyobb szőlőterülelel művelő

szőlőtermclőknek. valamint 20 mázsa szőlőt
illetve 15 hj-nél több bon fclvjsiÍrlóknak a tagság

l í

kötelező. Fc h vjuk azon szőlőtCllllClők tigyelmét

hogy akik a törvényben előÍl1 bejelentkezési

kötelezettségüket eddig nem teljesítcuék, azt
utólag pótolhatj,'!k.
A hegyközség célja: területén a szőlőművelésscl

és bortcrmelésscl foglalkozók c tevékenysé
gükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az
clő,
íIJíto!1 lemlékek minőségének a javítása,
valamint il k rsze
származás- és rninőség
védelem

o

rű

meghonosítása és érvényesítése.

A

Hegyközség kÖlclczeltségeil és jogait az alap
szab.íly részletesen tal1alma
. unelyet
•
ZZ<I
az érin

tcn szőlőtennelők megkapta]."

A hegykö7_<;ég alakuló közgyűlésén az. alilbbi tiszt
ségviselőket v,ílasztonák meg:
V:ílasztm(myi tagok.

Nol WI/1 mlÍr a ((fra/y; hú?

Elnök: Derda József

Alelnök: Fekete Rudolfné
I-Iegybíró: Ambrus S.inJomé

Tag: Burcsük L'szló.

Beköszöntött
Minden

Tag: Siklósi J:íno.<;

ember.

Nov.ík Ferenc

Hegyközségi küiJön: Kiss Lajos
A hegykö7_<;ég legf
őbb szerve a közgyűlés. illllely
a hegyköz.ségct érintő minden kérdésben dömhe!.

különösc

�

a

tavasz.

gasabb

gazdák

volt. +36 Celsi us-fok.

a tavaszias idő eljöttét.
illato!

ántszt. jelezve.

megindult

készülődnek

az

az élet
idei

a

és

vissza

az

elmúlt

a

hőmérséklet

ti

vastagsága 15 cm voll.

il

3-<Ín cSle leesett hó

VigasztaliÍsul a gazdiÍknak:

ti

jövő � havazás
munkákat.

növeléséhez nagyban hozziÍjárul

Június.

augusztus

csapadék os

sokéves

napok

száma

átlagnak.
1 95 .

A

talaj

a

lavaszi

vízkészletének

VigasztaliÍsul a hölgyeknck: a rmírciusi hó

és

szeplembcr hónapokban. 1 1 0- 1 26 mm voll.
a

a

ez a későn

ugyan

vel minden hónapban lehullott az átlagos

duplája

de

�

késl lleti

mentes j ú l i u s és oklóber hónapok kivételé

ami

beérett

eZI 19 cm-re duzzasztotta.

sokéves ,
ítlag 556 mm. A szinte csapadék

csapadékmennyiség.

jól

tél folyam<Ín leesell csapadék

nagy része hó alakj,
íban hullot I. M<Írc. 2-án

év

693.5 mm csapadék hullall. Vidékünkön

AmbrlIx Sándorné
hegyhíró

Ez

szőlővesszőkön semmilyen k<irosodást nem

termésük

A több aszályos évet követően 1 995-ben

gon foJy:mlatbml van.

fokot.

okozott. A

Tekintsünk

utólag is köszönjük.
A Bogksi Hegyközség bejegyzése a cégbírós,í

22-én

hideg volt. A legalacsonyabb hőmérsékletet

késztető
talajban

időjánís,íra.

megalakul,is,it a Bog.ksi Ónkonn:ínyzati és az
Előkészítő Bizottság szervezte. t,ímogauísukat

július

dec. 29-én és febr. 2-án mérlem - 1 6 Celsius

a

megalkotására.

A hegyközséggel kapcsolatos ügyeikkel. kérdé
seikkel fordulj:mak a hegybiróhoz. A hegyközség

hőmérséklet

amikor a napsugártól piruló föld kcllemes.

növények

A v;ílasllrlliíny a közgyűlés halii.rozatai szerint
ir.ínyítja a l1egyközség működésé!.

nappali

A napokban ..véget ért tél:':· Jllérsékelten

munkára
hogy

A közgyűlést a választmány legahibb évente
egyszer köteles összehívni.

meteorológiai

de

sóvárogva v irj,ík
{

Ellenőrző Bizonslig: Koczka Lajosné
Némcth Júnos.

a

szépít.

A

Siklósi Jál/os

legma-

Tájékoztató az önkormányzat
1996. évi költségvetéséről ...
A képvisclő-lesili1et 1 996. március I I -én megtanOll ülésén fog,tdta

A felújítási munkák közölI aZ alábbi feladalok szerepelnek:

el az 1 996. évi köllségvclésl.
Az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet. az állami t<ÍJl1ogat,
i s új

- t,ijluiz és szabadtéri színpad felújítása

rendszere miall évről évre egyre nehezebb feladatot jelent a költ

- vezetékes giÍzbekötés a fürdő szociiÍlis épületébe.

ségvctés összeállítása. előkészítése.
�
A száraz. sZ<imszaki adatok ismertetése helycIt a teljesség igénye

- lérburkolatcsere a fürdő egy részén.
Beruház,ís sonín megvalósításra tervezel1 feladatok:

nélkLil az alábbiakról kívánom t<Íjékoztatni a község lakoss,íg'ít.
A képviselő-testület az 1 996. évi költségvetésében szerepelteti
szennyvízcsatorna-h,ílózat

megvalósítüS<Ít.

mint

- a fürdő szociális épülete tetőszerkezetének jav ít,ísa.

ti

céltámogat<Íssal

- ún. cserépfalui laktanya megvásárlása.
- cserépi üti pincesoron tereprendezés. vízbekötés

megvalósítható beruh,
íz<Ísl. annak ellenére. hogy a kormány még a

- szemétgyűjtő konténerek be!<izerzése.

mai

- idegenforgalmi információs t,íbl,ík megrendelése és kihclyezése

napig

nem

döntött

a céltámogatások

odaítéléséről.

Ha

a

beruházás indulhat az 1996-os évben, akkor a saját biztosíl,ísához

- WC-bővítés a Fl
i rdő területén

feltétlenül szükség lesz a lakosság hozájárulásához is.
�
Az önkonmínyzat ebben az é\'be i s igyekszik biztosílani az eddigi

-

színvonaion intézményei működését, valamint lehetőséget teremt

- Pénztárgépek beszerzése

�

szoftverbővítés

az

által<ínos

iskolában

és

a

Polg,írmesteri

Hivawln<Í1
II

fürdőbe.

egy csekély mértékű rejlesztésre. beruh,
ízásra is. Felúj ít,ísra 1 900
EFI-Ot. míg beruh,
íz,
isra - a szennyvízcsatorna-hálózat n é l k L
il l-i

8.'i I

EFt-ot tervezet\.

A tervezett fe ladatok megvalósít,ís,írÓI. az esetlegcs évközi viÍl!ozj

k

;

sokról folyamatosan tájé oztatjuk a község !ako siit!'í\.

BOGÁCSI TAVASZ
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Hírek, információk
A sporlkör v�zclő�ég(! értesíti il fulball!>zerclŐ
közönscget. hogy P,lrlOJó wgsagi ig:JzoJvdny v;i:;;ir.
];ís:ival i.... l:.írnog:.l1haló a focicsapat
A parlo[ó tagsági ig:lzoJv:.íny :lfa: 500 FI. és vala
mennyi hazai mérkőzés lérÍlésrnentes megtekin
tesél leszi lehetövé. További információt az érdek
kaphmnak!
lődök a vezetőségi lagok
...

�ó�

Dr. Magócs Gusztáv vállalkozó h:íziorvos 1996.
április
30-ával
megszüntcti
községünkben
tcvékenységél. A képviselő-lc:-lü]et pályázatol írt ki
a háziorvosi febdatok ell:ítására.
Az állás 1996. május l-jével tölthető be.
Április l-jélŐI lniijus l-jén reggel 7 6r,íig dr. Orosz
János vállalkozó h:íziorvos heJyeucsílésscl látja el il
háziorvosi
feladatokat. illetve a készenléti
ügyelete!.
Rendelési idő: 1996. :íprili� l -jétől:
hétfő:
IS-től 17 óníig
IQ-től 12 óráig
kedd:
14-től 15.JŰ óráig
�zerda:
oütörtök: 13-tól 15 ór:íig
8-tól <) ódig
pétHek:
Az átmeneti időben ké
1 bkosság megérté�ét
;

rlü;

Dr. BaUs Gyula fogorvo� 1996. március l-jével
vállalkozási fonnában hítja el feladat:.ít.
Rendelési idő:
hétfő: 13 órától 1 7 ór:íig
szerda: S órától 1 2 óráig
pémek: S ódtól 12 ór,iig
Az alapcll:ítás IOv:íbbra is ingyenes lesz.
A fogorvos tartós t;ívolléte idején a hcJye!1esítés
�oszvaj községben le!> !
';
. ... ...

Figyelem! 1996. janu;ír l -jével megv:íltowl1 az ide
genforgalmi :Idó fizetése. Eddig c�ak a ..tS órfÍl
meghaladó lllegkezdel1 n:lpok után kellett 20 Ft/fő
idegenforgalmi adót fizetni. mig 1996. janu,ir 1 jétől minden vendégéjszaka ut:ín 2 0 Ft/fő idegen
forgalmi aoót kell fizetni.
A nyári �zezon idején a Polgármesteri Hivatal
folyamatos eJlenőrzé�t o 'égezni.
�

��

1996. szeptember 30-át követően II jelenkg
jövedelempótló t:1mogat,ísban részesülök közül
csak azon �zcmélyck ré.'izérc folyósíth:ttó a
jövedelempótló támogat;ís. :tkik 1995. július I. és
1996. szeptember 30-a kÖZÖl1 legahibb 90 n;lp
munkaviszonnyal rcnde ke nek.
",

;

;

Felhívjuk azon szülők figyeimét. akiknek gyem1cke

az 1996/97-es t;mévben lesz wnkötcles. hogy az
első oszt:ílyosok beír.lI:lSa 1996. ,iptilis 25-én és 26-;in
lesz az ;íltabnos iskolában mindkét nap reggel 7
ór:ttól 13 óráig.
Kérjük az érintett szülőket hogy bdratáshoz hoz
zák magukkal
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatúl.
- sajiit személyi igazolvünyukat
- valamint :t gyermekn31 ki:illíton óvodai szakvéleményt.
Fontos!
Korábbi
jogszab:ílyi
rendelkezés.
lehetőségct biz(o�ítOI1 arra. hogy h:! a mag:lnsze
mély az önkonn:ínyzat illetékességi terülctén kom-

Bogácsi Tavasz
j

Bogács Község Önkormányzatának lap a
Szerkeszti:
a Szerkesztőbizottság
Felelős kiadó:
Szaj lai Sándor pOlgármester
Szedés :

GARAMOND Kiadvanyszerkesztö Studió
Eger, Tizeshonvéd u. 15 .

mun:.ílis beruh<Íz:í�t hajt végre. vagy ilyen
beruh;í"Ús céljára tclje�ít befizeté:-1. akkor a saj:it
beruházás sz:imlával i!!.azolt öss"-c!!.e .1 befizelés
évében Icvonható a -beruházás -helye szerint
illetékes önkormanyz:tt :ihal meg:illapitott az adotl
évben esedékessé vül! helyi adóból. Ez a jog :! meg
nyílást követő négy napt:íri évben esedékes helyi
adóval szemben volt érvényesíthető. 1996. januür
l -jétől eZ ;1 jog nem érvényesíthető. dc ez nem érin
ti a múr kor:íbban kedvezményben részesültekel.
Az Orsztíggyűlés módosította a gépjármuadóról
szóló 1 99 1 . évi LXXXII. törvényt is. így 1996.
janu:1r l -jével megváltozik az évi adótétel. A
gépjármű saj:ít tömegének minden megkezdett 100
kilograrnmja u\:ín legalább 400 Ft adót kell fizetni.
(Korábban 200 Ft volt.)
A mOlorkerékp;ír. a lakókoc�i. a lakóautó és a s:ítras
uttinfu16 adój;t 2 OOO Ft/év v;
í l tozik. (korábban

I OOO Ft vol!)
A gépjárműadót a gépjúrmű forgalmi engedélyének
tulajdonosi rovmüban az év c!ső munkanapjün
fcltüntetell tulajdono� köteles megfizetni. kivéve :IZ
év közben forgalomba helyezett gépjiÍrmű-tulaj
donosok esetében

Szintén jogszabülyi v:1llOZ:b miat! 1996. január I
utün a már megépült és átadott víz- g:íz
vezctékrendszcrhez történő csallakoz."isi díj után
nem lehet igénybe venni a 15'7,,-os közIntlfejlesztési
hozzáj:írul:isl.
A c:-atlakoz:isi díj:
� lakossági g:
ízr:ikötés csetén: 65 OCHJ Ft
- lakoss:ígi vízcsilllakoz:is esetén: �9 OOO Ft
- üdülők és egyéb ingatlanok esetében: gázráköté:e�etén: 9 1 OOO Ft. vízcS:l1lakoz:is e�etcn: 65 OOO Ft.
1996. j:muár l-jétől a vezetékes iv6vízért m3-ként
:ífával együtt 75 Ft-ol. valamint ezen felül h:.tvont:.t
50 Ft alapdíjat kell fize n .
..

!�

Tájékoztató a fürdő szolgáltat:1s 1996. évi díjairól·
Belépőjegyek:
- Felnő!!
- Nyugdíja� gyermek. diák
- Kedvezményes nyugdíjas
Bérlelek:
- Felníltt heti
- Gyerrnek. diák. nyugdíjas heti
- 3 hónapra idény
- Korlátlan h:lvi

130 Ft
SO Ft
40 Ft
650 Ft
Ft
600 Ft
3 300 Ft

g
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Szemétszállítás. folyékony hull:.tdék �z:i!líHís:.t:
Az egyes helyi köz�zolg,íltat:1sok kötelez6 igény
bevételéről szóló törvény és a képviselő-testület
dönté�e értelmében
1996. január
l-jétől a
települési szilárd hulladékot todhbra is ;t
Viíro�gazdálkodási Rt. - Mezőkövesd. Dozs;t Gy.
út 2. - fogja szállítani a jelenlegi gyakorlatnak

megfelel6en minden héten Csülörtökön.
..A köztisztasági szolgál t;tt:is·· nlÍnden csal:id
sz:ím;ira évi 24 alkalommal kötelező. kivéve az
egyedülálló személyeke!. illetve a 60 éven felüli
h�zaspárokal. akik sz:írnára a szolgáltat:1s igény
bevétele 12 alkalommal kötdező.
A szemétsz;ílHti.Ís díját a szolgáltaIasI végzőtől
vüs<Írolt ..ún. biléta·' ádnak me2fizetésével tel
jesítik a szolgáltatÍlst igénybe vevŐk.

A 6 hónapon túl tartÓsan használaton kívül álló
épület IUlajdonosa a szolg:.íltatást csak a tényleges
ha�ználal alapjún köteles igénybe venni.
Az üdülö ingatlan tulajdonosa; és használói �ze
zonális üzemeltelés esetén éve11le 12 alk:tlornmal
kötelesek a szolg<Íltat;
1st igénybe venni
A képviselő-te�tület évenIe két alk:tlommal min
den év fcbru;ir IS-ig. illetve július IS-ig egyedi
kérelmek alapján rnéltányoss:íg címén a Szociiilis
Bizol1süg előterjesztésében dönt a kötelezően
igénybe veendő szolg;íl t;\lás díjának :itv;il
lal:1sáról ··
A �zolgáltatás díja: 1996. januür I -jélöl:
71 Ft/bilét:1. A kor:íbban megvás:írolt biléták
r:
ífizetcs nélkül tov:íbbra is felhaszn:ilhatók.
A bilét:ika!: Bogács. Alkotmüny út 13. sz:irn alan
működő Farkas Gábor :iltal üzemeheten Löldség
gyümölcs boltban lehe r e gvás:irolni.
",

��

A folyékony hulladék eJsz:illít:.ís:it - mint kötelező
szolgültatás - 1996. január l-jével Kovác� Zolt:ín
Bogács. Jegenyesor u. 4-4. sZ{lm abtli lakos
végezheti. A �zolg:ílt:tt,ís díja: 19Y6. janu:ír 1 5 jétől·
- hog;íc�i állando lakosok részére:
� 1 4 Ft/m3
- üdü!őtulajdollosok. közületek részére: 338 Ft/m3
Mindkét díj turtalmazz:t az :ifüt é� a 1 1 4 Ft/m3
leürítési díjat
A szolg:H\atüs díj:ít a szolg;iltatást igénybe vevük
a v:d!alkozó részére kötelesek megfiZetni
A szolgült;ttást 1996. j:tnuár l-jeHll - m:ijus 3 1 -ig.
1996. szeptember l -jétől - december 3 1 -ig csak
munk:lnapokon. míg 1996. június l -jétől - 1996.
:lUgusztus 3 1-ig a hét minden n:lpj:ín igénybe lehet

A népdalkör életéből
A z idén ün nepeljük a Pávakör megalakult'tsá

- A szép és igen értékes bogácsi népdalok

nak

összegyűjtése Vígh Rudolf és Meder Iván

20.

1 976.

évfordulój,iL

január

1 3-án

hívták életre öt al apítótaggal:
Vcrh6czki

Berli.llanné.

tanár

Kőrösi

Lajosné.

uraknak

köszönhető.

akik

hosszabb

ideig vezették i s az együttest.

Kovács Sándorné. Majnár Ferencné és Viníg

Jelenlegi

Miklósné.

általtínos iskola ének szakos tanára.

Létrcjöl1ének
Hnos

kezdcményezője

tsz-elnök

volt.

A

hosszú

vezetőjük

H i l óczki

A

idő

szonyokat és

alan

J3enyovszki

Mária.

népdal kör várja azokat a bogácsi
lányokat,

az

asz

akik úgy érzik. e

legfőbb támogatójuk a helybéli mgtsz volt.

nemes hagyományokat ápolni szeretnék. és

és segítséget kaptak az önkonm'tnyzattól is.

megtanítani a jövő nemzedék számára.

A népdalkör jelenlegi tagjai helybéli. lelkes

Továbbá kérem azokat az intézményvezető

asszonyok és

ket. vállalkozókat és mindenkit aki támogat

CI

hagyományokat megőrizni és

folytatni kív{mó fiatalok. Név szerint: Virág

ni tud bennünket. hozzájárulását - a nép

M i k lósné. Kovács Sándorné. Kiss Józsefné.

dalkör

Hócza Józsefné. Szerencsi Józsefné. Koczka

nepléséhez

Jánosné.

Takarékszövetkezet

Novúk
Emilné.

Vályi

Lajosné.

Ferencné. Dorogi
Tóth

Rózsa.

Papp

Károlyné.

Mihúlyné.

Varga

Irén.

Ittes

évfordulój ,
inak
-

a

méltó

Bogát:s
5420001

és

megün
Vidéke

R- I 005

1 090

sz,
ímlaszámra legyen szíves átutalni.

Kecső

Józsefné. Kondníth Józsefné. Kiss Istvánné.
Kiss Anikó. Csorba Krisztina. Benyovszki
Bogl,írka és Benyovszki Mária.

20.

Bellyol's::.ki Mária
I/épdalkön·c:erő

