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Egyszerűsített mérleg
ESZKÖZŐK

1994. 12.31.
1995. 12.31.

int a Bogácsi tavaszban jelez
tük, folyamatosan tájékoztatjuk

a község lakosságát a költségvetésben
meghatározott és előző számunkban
részletesen felsorolt felújítási és beruhá
zási feladatok végrehajtásáról:
Megkőtöttük a laktanya adásvételi
szerzódését a Honvédelmi Minisztérium

A J Befektetett eszközök388,711
I. Immateriális javak
7,111
II. Tárgyi eszközök
377,802
III. Befektetett
pénzügyi eszközök
IV. Uzemeltetésre
átadott eszközök

455,028

5,419
183,025

689
3,109

673
265,9t 1

képviseletében eljáró HM Fenntartási és
Elhelyezési Fóigazgatósággal, s a tulaj
donjogváltozás a nyilvántartásokban át
vezetésre kerül L
A Jaktanya területének birtokba véte
le után megkezdtük a feleslegessé vált
vagyontárgyak értékesítését, valamint
az egészségügyi fakitermelésL
A kormány döntött a céltámogatások
odaítéléséról. A Magyar Közlöny 38.
számában

megjelent

kormányközle

Illény szerint a szennyvízcsatorna-háló
zat kiépítéséhez az össz beruházási költ
ség 40%-áig biztosít támogatást a három

BJ ForgóeS2közók

21,061

10,483

I. Készlelek
364
II. Követelések
t ,314
Itt. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
12,458
V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások
6,925

371
3,946

delmi Alaphoz, a Vízügyi Alaphoz, vala
mint a R-A.-Z. Megyei Fejlesztési Ta

nácshoz. A pályázatok elbírálása [996.

július IS-ig fog megtörténni, így ezekről
értesítést

csak

később

kapunk.

Amennyiben a benyújtott pályázataink
kedvező elbírálást kapnak, akkor kerül
het sor a lakossági hozzájárulás mérté
kének megállapítására, s beszedésére.

·378

Egyszerűsített éves pénzforgalmí
jelentés 1995. 12. 31.
Megnevezés

3. Dologi kiadások

39,876

41,957

41,779

16,411

17,316

17,226

34,166

49,657

55,132

4. Pénzeszközátadás,

egyéb támogatás

14,310

23,508

22,171

6. Felújítás

646

7. Felhalmozási kiadások

43,219

8. Hitelek kiadásai

105,135 108,391
6,000

9,281

en, ha a benyújtott pályázataink kedvező

10. Pénzforgalmi kiadások 153,982

243,573

254,626

elbírálásban részesülnek és rendelkezés

11. Pénzlorgalom nélküli
7,854

14,331

genforgalmi szezon befejezését követő

Z

re áll az önkormányzati saját erő.

A

idegenforgalmi szezon kezde

tére jó minőségben elkészült a

fürdőben a vizesblokk, a vendégházban
bevezetésre került a gáz, valamint meg
valósult az előtető.
Megtörtént a pénztárgépek beszerzé
se és beüzemelése. A kezdeti nehézsé
gek után remélhetőleg könnyítik majd a
munkát.
Kihelyezésre kerültek a faluban és a
fürdőben is a szemétgyűjtők, melyek
sokkal praktikusabbak - könnyebb ürí
teni - és nem utolsó sorban esztétiku
sabbak mint az előzőek voltak.
Elkészültek az idegenforgalmi infor
mációs táblák, melyek elsősorban a
gyalogosan közlekedók tájékozódását

kiadások

1,992

12. Kiegyenlítő, függő,

áltutó kiadások összesen

·7,295

155,974

251,427 261,662

14. Intézményi múködési

bevételek

57,523

101,567

94,400

16,059

16,059

16,563

10,750

12,519

11,647

15. Önkormányzatok sajátos

múködési bevételei
16. Felhalmozási és tőke

jellegú bevételek
17. 16·ból Önkormányzatok

sajátos felhalmozási és
tőkebevételei

750

750

720

57,673

106,869

120,816

35,907

81,500

90,910

18. Támogatások,

kiegészítések és átvett
pénzeszközök
19. 18·ból Önkormányzatok

kö�ségvetési

segítik.

A

9. Értékpapírok kiadásai

13. Kiadások összesen

cseréPi úli pincesoron elvégzett

támogatása

felújítási és beruházási munkák

20. Hitelek bevételei

3,281

kal- 450 fm iv6vízvezeték kiépítése, út

21. Értékpapírok bevételei

korszerűsítés és aszfaltozás n1Íntegy 800

22. Pénzforgalmi bevételek142,OO5 237,014

m2-es területen, parkoló kialakítása,

23. Pénzforgalom

csapadékvíz elvezetés, tereprendezési
munkák, fásítás, villanyhál6zat átépítése
- javult egy újabb idegenforgalmi hely
vendég fogadásának színvonala.

nélküli bevételek

13,969

14,413

246,707
28,744

24. Kiegyenlítő, lüggő,

áUuló bevételek összesen
25. Bevételek ö sszesen

435,420

41,656
393,764

EJ Tartalékok

14,025

6,106

6,128

-8,225

7.897

14,331

57,196

23,985

I. Kőllségvetési
tartalékok
II. Vállalkozási
tartalékok

F.I Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú
kötelezettségek
25,007
II. Rövid lejáratú
26,824
kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi
elszamolások
5,365

17,912
6,002
71

,. Vállalkozási tevékenység bevételei 32,854
2. Vállalkozási tevékenység kiadásai ·24,942

37,872
·23,266

átutalások
·15
·275
4. Váll. tev. érintő hitelek és értékp. kiad. és bev.
14,331
5. Váll. tev. pénzforgalmi eredménye 7,897
6. VáfL tev. érintő écs. leírás
7. Alaptev. ell. felhasznált és felh.

tev. eredmény

8. Pénz!. eredményt külön jogsz.

7,897

14,331

O

O

O

O

O

O

al. mód. egyéb tétel

9. Váll. lev. mód pénzlorgalmi

5. Ellátottak juttatásai

6,000

A beruházás csak akkor indulhat az ide

338,551

41,656
1. Induló tőke
2. Tökeváltozások 296,895

3. Váll. tev. érintö lelh. és lolyó tám.

2. Társadalombiztosítási

járulék

DJ Saját tóke

1995. 12. 31.

1994.12. 31.
1995.12.. 31.

Elóirányzat

l . Személyi juttatások

1994. 12.31.

Egyszerűsített eredménykimutatása

Eredeti Módosított Teljesítés

település részére. Pályázatokat nyújtot
tunk még be a Központi Környezetvé

6,544

FORRÁSOK

155,974

·5.362

251,427 270,089

eredménye

10. Tárgyévről átvitt veszteség

". Megelőző év/ekJ el nem sz. veszt.
tárgyévre eső része
12. Vállalkozási tevékenység
helyesbített eredménye
13. Vállalkozási tevékenységet
terhelő belizetés
14. Tartalékba helyezhető összeg

Egyszerl1sített pénzmaradvány-kimutatása
,. Záró pénzkészlet
12,445
2. Egyéb aktív és passzív
elszámolások összevont zár6egy. 1,580
3. Előző év/eklben képzett tartalékok
maradványa
4. Váltafkozási tevékenység
pénzlorgalmi eredménye
·7,897
5. Tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány
6,128
6. Finanszírozásból
származó korrekciók
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások
8. A VT eredményeiből AT ellátására
lelhaszná� összeg
7,897
9. Kv. pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel
10. Módosított pénzmaradvány
, 4,025
ll. A 10. sorból az egészségbiztosítási
alapbóllolyósított pénzeszköz maradványa

6,459
·353

·14,331
·8,225
150
·123
14,331

6,133

Az egyszerüsített beszámoló a számviteli törvényben,
valamint a kMségvetés alapján gazdálkodó szeNek beszá·
molási és könywezetési kötelezettségéről szóló - több·
szörösen
módosított
17911991.
(XII.
30.)
Kormányrendeletben logla� előírások alapján készüH. Az
egyszerúsített beszámoló az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről megbízható, valós képet ad. Az ingatlanok,
valamint a gépek, berendezések és felszerelések mérleg·
ben szereplő adatai azonban nincsenek leljes körlien te�ár·
ral (anal�ikus nyitvánlartással) alátámasZlva.
Bogács, 1996. május 24.
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Bogács vendége volt Németh Miklós
ájus 29-én délután Bogács ven
dége voll Németh Miklós volt

miniszterelnök, a londoni székhelyű Euró
pai Újjáépítési és Fejlesztési Bank alelnö
ke. Németh Miklós feleségével egyült ke
reste fel a dél-borsodi üctülófalut, ahol az
elmúlt három évben fővédnöke volt a
nemzetközi

borfesztivá!nak, a B ÜKK

VINFEST-nek. A vendégeket Szajlai Sán
dor polgármester fogadta , aki egyben tájé
koztatást adon a település elmúlt években
végrehajtott beruházásairól, fejlesztéseiról
és az idei év, illetve a következő esztendő
terveiről. A tájékoztatón jelen voltak a
község intézményeinek vezetői és több

Németh Miklós látogatása a bogácsiji"irdöbcll

önkormányzati képviselő.

Ezt követően Németh Miklós a házigaz
dák kíséretében rövid látogatást tett a fa
luban. Felkereste Bogács hőfürdőjét ahol Kiss Anna fürdővezetőtől elsősorban
a term.\lvíz gyógyösszetételéről érdeklő
dötl, hisz ennek ismeretében lehetősége
nyílik arra, hogy eredményesen tudja pro
pagálni e gyógyvizet angolszász területe
ken is. Németh Miklós látogatása a több
száz éves múltra visszatekintő bogácsi
pincesoron ért véget, ahol a falusi idegen
forgalom és vendéglátás helyi tapasztala
tairól, a jó hírű bükkaljai bor értékesítésé
nek lehetőségeiről kapott tájékoztató\.

(ha)

Ebéd a Bacchus Borozóban

Fecske Csaba:

BACCHUS

.-

Uj orvosa van községünknek
Dr.

Áldalak Bacclllls, homok iJ/cllc.'
A fC \'éred hogácsi hegy leve.
Milldell lopól'al l/éked áldo:ok.
öröm és bál/al, e: milld il/Ili ok.

ben a Szilágyi Erzsébet Gimmíziumban érett
ségiztem. majd Budapesten a Semmelweis Or
vostudományi Egyetem Általános Orvostudo

mányi Karán folytattam tanulmányaimat. Az

Reggel és este, iszom bármikor,
helll/cm IllÍl/dig ,'érré "álik a bor,
mcr/ /Icm lóre ez. drága Bacchusom.
s:ími.u.ta hogácsi hor. wdom.
Éli iSIenem Bacclllls, papod \'{Igyak.
lIúlldell borospince a templomod.
oltárod elólI ülllek Ml'eid.
s a: iidl,ö.uégef ízlelgetik.

Képes Ildikó Anna vagyok. Szüleim

Bükkábrányban élnek. s így én itt nevelked
tem. Az által,ínos iskola elvégzése után Eger

egyetemi évek alatt számos évfolyamszintú ta
nulmányi versenyen szerepeltcm. A második
év végén megnyertem az anatómiai versenyt.

Az ORFI sebészeti osztály,ín tudományos di
ákköri munkát végeztem. Éveken át a felvéte
li előkészítő bizoltság tagjaként dolgoztam.
Ötödévesen elvégeztem az Országos Mentő
szolgálat mentótisztképzó tanfolyamát, s ball
gatóként esetkoesin dolgoztam, általában éj
szakai beosztást vállalva, bogy tanulmánya imat ne zavarja.
Az államvizsga után osztályos orvosként dolgoztam a Fővárosi István Kórház neurológia osz·
tályán, majd 199 1-től lláziorvos voltam Baktakéken

Dr. Képes Ildikó AI/lia

Máris a mcnnybell érzi liliI/d magát.
fellékig iirítl'én a poharát.
Testvér Ile sajl/áld. líjra töltsd fcli.
a jó ga:da a dl/gÓl nem lelii

Körzetemhez négy falu tartozott. A településeket jellemezte a munkanélküliség, az infrastruk
túra hiánya, s a nagy számú cigánylakosság. 1992-től 14 hónapig 3 orvos munkáját végc7tem a
megüresedett háziorvosi köroletek miatt. Az ellátási terület 1 3 faluból állt, s a kél legtávolabbi te·

Áldalak Bacchus. bornak isteIle.'
A poharamat IllÍl/dig töltsd tele.
lICIII rés:eges vagyok. csak áldozok.
/IIerl én a leghíl'Cbb papod I'Ogyok.'
A bordal-pályázat I. belyezettje

lepülés 27 km távolságban helyezkedett el.
Munkám során betekinthettem a Magyarországon egyedülálló cigánytelepülés - Csenyéte változatos és embert (orvost) próbáló életébe, ahol 700 emberből álló népcsoport él középkori kö
rülmények között.
Bekapcsolódva Baktakék életébe, mint alpolgármester közéleti tevékenységet láttam el. Az
egészségnevelés keretén belül aerobikot, majd női kondicionáló tomát szerveztem, ami még lávo
li községekben is népszeruségrc tett szert. Szívesen kerékpározom, úszom.
Szabad idómben végeztem el a szakvizsgám letételéhez szükséges kórházi gyakorlatokat, pont·
szerző lovábbképzéseket. Jelenleg háziorvosi szakvizsgám letétele előtt állok.
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zt hiszem, nincsen olyan magyar ember hat,írainkon innen és

beillesztcni a keresztény államok sorába. A közkeletű történeti

túl, akit ne érintene meg, nem bizsereg a jogos büszkeségtől

felfogás, hogy István királyunk a magyar állam megalapítója. Ta

bőre, ha azt hallja honfoglalás, államalapítás. Így van ezzel a Bog·

lán téves lenne a régi tanítás? Igen is meg nem is. Az utolsó 30-40

ácson élő ember is. De mi váhja ki ezt a felemelő érzést? A két em

évben formálódott új szemlélet szerint a magyar állam megalapí

lített, manapság gyakran hallott fogalom, önmagában aligha. Ehhez

tása Géza nagyfejedelemnek és fiának István királynak a műve,

kell az a hatalmas történelmi tudásanyag, amit elődeink évezrede

ám a kezdeményezés az apáé voll. Mi az oka a régebbi szemléle

ken át halmozlak, gyújtöttek, csiszoltak és örökítettek át utódaikra.

tünk megváltozásának? Az Árpádat követő fejedelmeinkről, -

A honfoglalás történetét számos forrásanyag feldolgozása teszi

Zoltánról, Taksonyról, Fajszról és vélhetően Szabolcsról és nem

egyre tökéletesebbé, pontosabbá. Ismerjük Anonymus Kr6nikájál,

utolsó sorban Gézáról - csak nagyon szúkszavúan emlékeznek

amit az 1200-as évek táján vetett papírra, e szerint még emléke

meg a krónikáink, forrásaink, ám egyszerre lesznek bőbeszédűek

zett népünk a honfoglalásra, a

István királynál. Ez feltűnt a

honfoglalást közvetlen megelőző "Doni őshaza" magyar
ság által teremtett gazdagságá
ra, amit a korabeli arab tudósok
feljegyzéseikben

örökítenek

korral
,

••

EMLEKEZZUNK

foglalkozó

történé

szeknek, akik úgy vélik, hogy
a

krónikáink

mind

István

szentté avatása utáni időkből
valók, s éppen ezért az apa ér

meg. Márpedig az araboknak

demeit is a fiúnak - tehát Ist

hihetünk, mert értesüléseiket

ván királynak - tulajdonították.

kereskedőiktől és követciktől szcrezték, akik szemtől szemben
álltak őseinkkel. Az "eurázsiai" népek országútján nagyon sok nép
tévesztett utal, felmorzsolódott, beolvadt, elveszett. A ránk maradt

M

átyás király felesége, Beatrix királynő megbízásából készült

ékes latin nyelven megírt magyarok történetében Ransanus

szerint Géza a központi hatalom megszilárdítója, a kereszténység el

forrásanyagok bennünket meggyőznek arról, hogy elődeinkel jó

terjesztője, tehát ő az, aki Európába illesztette a pogány magyarságat.

sorsa, tudása, akarata mentette meg a vándorlás közbeni enyészet

Az Ágoston-rendi szerzetes által Szent István életéről készített

től, beolvadástól. Sőt a hosszú, több évezredes vándorút megpró

krónika Gézát "Szent"-nek nevezi.

b,iltalásai bőséges jól hasznosítható szellemi, gyakorlati ismeret

Géza, aki a keresztségben az István nevet kapta, fiát is erre a név

anyag felhalmozódásával küldte Árpádot és népét a Vereckei-há

re kereszteltette, nagyszeru segítőtársat kapott az uralkodásban,

gón át a Kárpát-medencébe. Ez bizonyítja azl is, hogy nemcsak

feleségében az erdélyi nagyúr - Gyula - leányában, Saroltban.

"megölő ellenség", hanem megértő, egymás törekvéseit kölcsönö

Róla is illendő néhány dolgot tudni Szent Adalbert és Rodla sze

sen tiszteletben tartó kultúrnépek is voltak vándorló óseink part

rint "Saroh vezetésével kezdődött a kereszténység Magyarorszá

nerei. Tehát a magyarok nemcsak találtak és foglaltak itt európa

gon, de ez a pogánysággal megfertőzött vallás megzavarodott, és

közepén, hanem bőséggel hozlak azonnal hasznosítható szellemi

a lanyha és megfélemlített kereszténység rosszabb kezdett lenni a

és anyagi értéket. Ilyen máig ható érték például, hogy az ill talált

barbárságnál.

rokonszenves, dolgos köznépet (szlávokat, avarokat) nem katonai

Egykorú forrás szerint: Géza megkeresztelkedése után sem hagyott

és létszám fölényből adódó megsemmisítendő népként kezelték.

fel pogány szokásaival, s amikor ezt szemére vetették, azt felelte:

A magyar szegény-szabad szolganéppel együtt szolgálták még so

"Elég gazdag ahhoz, hogy két istennek is áldozzon"

káig kultúrájuk bántatlanul hagyásával az akkori kor íratlan törvé

A kalandozásokat Taksony és Géza szüntetik meg, amit követ a ke

nyeinek megfelelően, a tehetségük, tudásuk folytán kiemelkedett

reszténység felvétele, a belső hatalmi szervezet megerősítése és

nemzetség és törzsfőnököket. Idővel beolvadtak ugyan, de kultú

kezdetét veszik a környező országokkal való szövetségkötések,

rájuk, emlékük máig történelmünk része.

amiben különösen nagy szerepet játszik a tudatos házassági politi

E

urópa a magyarok bejövetelekor tcle van feszültséggel. hatal

ka. Géza leányait lengyel, bolgár, velencei fejedelmekhez, uralko

mi rendezetlenséggel, viszálykodással. Jelenlétük első szaka

dókhoz adták férjhez. Fiuknak, Istvánnak a némel-római császári

sza katonai erejük, bérkatonáskodásuk felfogható: egyensúlyte

házból szereztek feleséget, a bajor Gizellát, ami arra utal, hogy Gé

remtő, kiegyenlítő, rendező szerepként; miközben a viszálykodás

za Magyarországa erős, rendezett hatalom volt már ekkor. A német

ban legyengült hatalmak önmaguk kínálták honfoglaló őseinknek

római császári házban ugyanis törvény volt, hogy a család leányait

a zsákmányszerző kalandozásokat.

csak egyenrangú vagy közel egyenrangú fejedelemhez adják felesé

Vajon itt a Tiszába siető két tiszta vizű patak találkozásánál, az er
dő borította lankás vidéken mikor jártak először ősmagyarok?

gü!. Ez az elismerés nyilván Gézának szóll Amint látható, Géza
.
nagyfejedelem megítélésében az új magyar történetírás már nem

Vajon a vélhetően Ákos, Aba vagy Örs nemzetségfőt szolgáló

csak a "Szent Kiní.ly apjá"-t mutatja meg, hanem egyre erősödik a

fegyveres ősmagyarok - akik először járhauak tájegységünkön,

meggyőződés, hogy a nyugati mintájú magyar állam első nagy szer

érdektelenül átgázoltak a mai határunkon, vagy víz és domborza

vezője Géza volt, és fia, István király fejezte be apja múvél

ti viszonyai megnyerték tetszésüket és szálláshelykénl, ha átme

Ők kellen vetették meg ezeréves létünk szilárd alapját Mi kései

netileg is, de használták?

utódok méltán tartjuk neveiket és érdemeiket történelmünk legna

Első megjelenésükkor találtak-e ill embert vagy csak az őskor és

gyobbjai között A négy világtáj felől állandóan újabb és újabb em

a bronzkor emberének nyomait szemlélhették a Tomorvár és a

bertömeg áramlott a Kárp{lIok medencéjébe, ez hozzájárult ahhoz,

Pazsagtető környékén? Övükre akasztott ivócsanakjukat, lovukról

hogy az egykori vad táj az emberhez idomult Harcok és hétközna

leszállva belemeríleuék-e a mostani Hórpatak vizébe, hogy szom

pi munka, hósi teltek és csendes építés jellemezte történelmünket.

jukat oltsák? Taposla-e puha bórcsizmájuk a bogácsi határ földjét?

A

Mikor állították fel először a viharnak is ellenálló, praktikus jurtát

ma élő magyarság számára számtalan üzenete, tanulsága van
őseink honfoglalásának és honalapításának. Többek között az

itt a kis patak völgyében? Sok-sok kíváncsi, de megválaszolathlll

is, hogy közeli és távolabbi múltunkat mindig kellő alázattal, tiszte

kérdés. Szegényes a helyi, korabeli tényanyag, ezért a válaszok

lettel és kritikusan szemléljük, értékeljük. Felszólít bennünket arra

fantáziánkra szorulnak. Mindenesetre abban bizonyosak lehetünk,

is, hogy ápoljuk községünk környezetének gazdag tönénelmi múlt

hogy Bogács és határa a honfoglalást és az államalapítást követő

ját. Merítsünk a múltból kitartást, türelmet, honszeretetet.

en gyorsan népszerűvé vált. Erre utal az 1248-ban született első.

Emlékezzünk a múlt nagy tanulságával:

legkorábbi írásos adat, ami az egri érsekség levéltárában található.
A megszerzett hont az európai értékrendnek megfelelően kellett

"'ti é/ned, ha/nod kell."
Nyeste ls/vá"
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Beszélgetés az óvodáról Tóthné Szuromi Irén vezető óvónővel
- IgclI elmélyiill/'lI llé:ed 1':/ a képet!

- Valóban szívesen néztem. de gondolataim
már nem il látvánnyal foglalkoznak, hanem
az úttal, a munldval, amely idáig vezetett

- Amit ők nyújtonak munkatársi k<lJXsolat
ban, az a var-Jkozásaimnak megfelelően, jól
alakull De <I szellemi munkás és az ő mun
k�juk má� elbírálást igényel. Egy pedagógi

- Ta/áll lll'm teljes a: örömöd?

ai intézményben minden elvégzendő neve

lesz egy éve Uúlius 4.), hogy az önkor

induláskor I�tni és láttatni kell az elérendő

- De teljes, sót boldog vagyok! Holnap

lőtcve'kenység

mányzat elfogadta pályázatomat és 9:1

célt, a követelményekel És a most befejező

15 év és l hónap ittJakás után úgy gondol

tekintetében is rendslerváltá�t kell csinálni.

arJnyban az óvoda vezetőjének fogadott.

tam, hogy itthon vagyok.

dön tanév elején tartalom, cél és módszerek

A kis lépések taktikája már nem volt járható

- Csak gondo/fod és 11/'1/11'011 bi:oll)'osság?

úl Az elavult ruhát már nem lehetett és nem

- EIIIl)'ire szíl'derítú egy ál'adai /lagy/aka

- E:érl a "nthás-szekréll)'r", ragyis a! ó\ 'o
da belső arC/llatát l'álto:/allad meg. A teljes
átváltoztatás is rendezés, a giccses dekorá
ció eltál'olítása, amely I!)'omollá és sötéteb

rítás? HiheteliCIl'

bé tetle a lermekel, \'OMbalI jÓlélwl1y hatást

- De bizonyos voltam az eszemmel, ám
még nem a szíverruncL De az a folyamat is
hamar megindu[� amikor az óvodát birtok
ba venem és megkezdódön a nagytakarítás.

- Nem a munka, hanem il takarító munka

(,ínmk, a dajkák voltak jó érzékkel megáldva

és így rövid jdő alan bar�li. vid(tm

alakult ki. Es ekkor lenem biztos ablxUl,
hogy valóban hazajöuem. Ók tisztességesen

dolgozwk, én megbecsültem a munk�jukat
és segítcucm a szükségcs eszközökkel. cm

berséggel, nyug<Xil�ággal.
- így folY/alódoll/ul'ább a: ól'ó/U'Jkkel

gerince e

is volt szabad átszabni.

gyalwrolt a belépöre. ÉJ ez a haláJ szamk
nélhil is hirdelle, hogy tíj s:ellemiség mn
kés:iilóben Mtll1katársaid is örömmel és
s:Íl'esen dolgo:lak a sajál IIItwkaltelyiik
s:ebbé. praktikusabbá Ié/eIén

De //Iost Iig)' s:íl'es l'á:oll1i a: /Íj s:ellemiség
néhál1y I'()//ásál.
- Legfontosabb alaptétel a felnőtt és a
gyermekközösség olyan szintű szervezése,

•

Övék
melybcn az egyén jól érzi magát, felszaba
dult, de a s<lj�t személyisége nem olvad fel

a

munkáját a jövőre is.

az iskolai munkám, a tanuláshoz szük.séees
képességek fe1t,írásá
. val
mindezl tegye j:ítékos keretben és szellem

5

kezmények nélkül.
Az óvoda ne legyen egyszeru gyennekme
gÓfZŐ intézmény. Készíl<;e feJ a gyermekeket

Dudás Sándor:

BOROS BARANGOLÁS BOGÁCSON
Cseres. A I'O.{. Határ/ápa
erdők alján madársereg

nic.teregi: múlik a Ilyár.
.{

hideg ős:re emlékez/el.

pedig még a Dillll)'e-. Kenders Kápos:ra- föld bama pora
- mint aMagyalosi s=ede r a ralpl/ nkat körbe fal/ja.
A \IéI/hegyi s:őlőkaplI

lel'e erős. s mi is körbe

jámI/k: Csipkés. S:én7, S:oros.
Csergödri. majd a Pap gödre.

Galagol/y ás. A brahállka.
Gyl7rs:ög. S:ila
f .

Mosól'ágó, Hillló- és S:ekrél/)'-völg);
Pelő-. S=őlő-Iápa voll még

E:I keres/ük. e:t kulaIllIk :

IU1\'ös pincél, jó hon b e llne.
nlil ihatunk bÚl. hál/alOl,
kort, lOvaSZl s nyarat feled\.·e,I
De most istel/iga:ából
. dalrafilík! S bort a reSlre,

ki lIem tudja a régit. hogy:

.
"Vörö.{ bort it/am a: este... .

A borda- pály,izat III. helyezeuje
Pávllálldy László:

BOGÁCSI BORDAL
Kedvül1k SÖlér. a pilIce mél)'
Poharal ér. a gyertyaféllY

Egyi/II l'Ogyl/nk. csakúgy mint rég

MegjölI .COI·Ullk, a I'íga.cérr
Hiál/y:ik már. /léhál/y barÓI

A: as:ralol/. üres pohár

Ill lálha/od. kezük nyomát

Ki mondja meg mOSI hol állul/k?

Emeljiik hál. Vél/ hegy borát

Emlékükéri, a: iidviikérl

Megilll/k máJ'. üres pohár

Állj meg barál. IlIOSt Ile igyál
Újra Ile löllSd, a falhoz I'ágd
EII/lékiikért.

az

bell) Mindannyian tenük a dolgunkal Az

Mi kiJ:e I'all CIII/ek a pedagógiáho:?
- Nagyon sok! SzámWlkrd elsősorban esz
köz és nem cél. A siker most már egybcol

Pim.:efaloll. vésett rovás

s s:ánk is csapo/1. Erre I'árl/lllk'

al iskolába menők közötl Ókis?
és még 9
gyerek ma mir hibátlanul beszéL (Csak az
5-6 évesekkel foglalkoztam ebben az év

megl'Glósítani?
- Az eredményt tekintve sikeresnek mond
hatom a szülők, óvónők és dajkák munkáját.

S érimeuiikMéheskenet,

De I/em állunk. mel'/a lábl/llk
kieset/már rég alólunk

kerrel l�kalmazták a ké�sségfejlesltés pe
da!!ógi�jál
Év-elejen 22 beszédhib{l� gyerek \'olt, ebből

fOlt tál/ccsoporwt láthaljl/k, I11III1W közben.

fáradtan a: úlirányunk.

Hol?! il. Csecsl)'u k -pim:esorol1!

Az óvónők örömüket lclték a munkában, si

belt Az óvodáskoru gyermeknek életeleme
a j�ték, ami számUkrd a tanulásI, ismeretek
szerzését, lesti és szellemi munkál, valamint
a t<!rsadalomba beilleszkedéSI is szolg(t!ja.
- Es a gyakorla/ball hogyan sikeriilt e:ekel

mi, hanem a szülők vették észre hamarabb
és örömmel mondták nekünk.
14 jól felkészült, iskolaéreu gyerekünk

világmegváltó des:kákoll

megy iskolába. Az iskolával jó kaJXsola
tunk volt, kölcsönösen segítcttük
egymás
hangulat

a közösségben. Legyen szab'ld véle
ménynyilvánítá�i lehetőség. káros követ

Sok tekintetben jobb volt a vártmí1. Úgy a
szülőket, mint munkatán>aimat a szükséges
új ismeretckre megtanított;un.
Nem sok idó kellett ahhoz, hogy gyerekeink
szívesen, örömmel jönek óvodába, ahol na
gyon jól érezték magukat Ezt a tényt nem is

Bogácsi óvodások

a jövő

iidl'iikén

eredmények szerint jól dolgoztunk,
- Térjiink I'iss:a a: elmélkedésünk ke:delén

lIé:elt fényképhl.':. lIIelyen a nagy sikert ara

vasztja a k.ét nézópontol Ez nagyon szeren
csés dolog. Jól választanunk eszküzl, mert
ezen keresztül valób:m lehet sok nevelési
célt is elérni és nem cSilk a most sikeres gye
rekekkel, de a nem !áncolókkaJ, és a falu la
kosaival is. Nagy lépéssel segíti a siker to
vabbi terveinket is.
(Folytatása kÜl'etke:ik.i)

T.M.

LépIül.' lIyomál, ör=i tOl'ább
Vénhegyi föld, a Hilltó-I'ölgy
Lopó ürül. kedl'l'illk derül

A hegedll. elókeriil

Új gyer tya ég.

a vígas:ért

És halljuk már. homályon ál
Ellllem barál, régi dalál

A borda- pályázat II. hclyczclIje
Cseh Károly:

BOGÁCS FELETT
Nyári fél/yek vel/yigéin
dús fürtök a fellegek.

Magyar sorsoll-földin. égill
Il7l1ódöm Bogács felelt.
III a piros :öldde! békül.

-

Ki,{ réti föld,

s egy a dals:óllk: a lőke,

vesszőillll/ár s:ő!ó kékül:

jó hon

ígér előre.

Biikkaljai édenfára

Úr áldása permete:=:

féreg. madár meg I/e rógja,
s ről és csonka ne l egyen.

A bordal-pályázat III. hclyezellje
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Idén is jól sikerült

Egri Majorerre és Fúvós:enekar a felvo/Jllláson

A

z idei évben is megrendezésre
került - immár negyedik alka
lommal - az idegenforgalmi

szezon legnagyobb rendezvénysorozata a
BÜKKVINFEST Bükkaljai Borfesztivál
és Nemzetközi Borverseny. Az ünnepség
sorozat előkészületei még az elmúlt évre
nyúlnak vissza, amikor is a 96. Magyar
ország rendezvénysorozatba kerülés ér
dekében sikerrel

pályázott az önkor

mányzat az IKM-hoz. Az év eleji egyez
tetésI követően a tényleges elókészülc
lek mintegy két hónapot vettek igénybe,
főleg a BÜKKVINFEST kuratóriumi
tagjai részére. Az események feIgyorsu
lása június hónapban következett be. Az
operatív szervező learn előzetes forgató
könyv alapján dolgozott és a hónap végé
re aktualizálta az eseményeket, próbálta a
legteljesebben átgondolni a nagy létszá
mú meghívott és a rendezvényre érkező
vendégsereg
Az idei

elhelyezését,

évre

a

ellátását.

a

borfesztivál

Eredményhirdetésen a /ővédnök, a zsiiri elnöke és a polgármester

Csávossy György borász professzor, író,

és a szombat délutáni felvonulás a falu

polihisztor közreműködésével, illetve a

apraját-nagyját egyaránt az utcára szó!í
toHa.

lovagrend zászlószentelése, melyet a
vasárnapi nagymisén követhetell végig

Szakmai része a fesztiválnak bebizo

az érdeklődő közönség. p. Tóth Lajos a

nyította, hogy évről-évre egyre rango

minorita rend eddigi tartományi főnöke

sabb lesz a borverseny.

szentelte föl a Magyarországon tizenhe

A 326 benevezett borból összesen 114

tedikként alakult Borlovagrend zászlaját.

kapott aranyérmet. A tíz szakzsűriből és

A négynapos eseménysor csütörtökön

egy csúcszsűriból álló

104 bort ismert el ezüstéremmel, 57-nek

megnyitójával ve((e kezdetét. A falubeli

pedig bronzérmet adott. Az eredmény

ek és az itt üdülő magyar és külföldi

hirdelésen számtalan értékes tárgyjuta

vendégek változatos kulturális, sport- és

lom találta meg méltó tulajdonosát a fel

szórakoztatási igényeinek kielégítését

ajánlók és az önkormányzat jóvoltából.

tűzte ki céljául. A péntek esti pincesori

A már hagyományosnak számító bor

szórakoztatás csúcspontja a jól sikerült

királynóválasztás,

énekverseny, bogácsi lakodalmas, lö
vész- és lábteniszverseny. hangverseny

nagy örömünkre a falubeliek is szép

és sorolhatnánk még mi minden mellett

számban megjelentek.

az első alkalommal meghirdetell bordal

Jóleső érzéssel nyugtázható, hogy az

pályázat,

egyéb rendezvények is sikeresek voltak

rás is kegyeibe fogadta a
szervezőket és érdeklődő
ket egyaránt.
A tapasztalatok értékelése

ratórium, aki péntektől vas

még ezután következik, de

árnapig a községben tartóz

a címben már jelzett állítást

rendezvények egyik

talán

díszvendége volt.

Találkozunk

Szent MárIon Borlovagrend

IS

jövőre

IS

ugyanekkor,

önökkel,

avatása, melyre a Cserép i úti

ugyanitt!

Hintóvölgye
dr.

önök

kedves vendégeink.

leglátványosabb programja a

érkezetl

megerősítik

kedves lakosok és önök

Az eseménysorozat egyik

délyből

kiállításszervezés

vonzott és végre az idój ..t

SÜKK

borozóban került sor az Er

tűzijáték .

emelte a nívót, még nagyobb tömegeket

lamtitk<Ír urat kérte fel a ku

pincesoron, a

bordal

tartózkodó mintegy kétezer embert, ahol

VINFEST fóvédnökének dr.

il

ökörsütés,

tűzijáték tapsra ragadtatta a helyszínen

Kis Zoltán FM politikai ál

kodott,

bírálóbizottság

Mezey István grafikusművész tárlatának

Főiskofások hangversenye a Miil'elődési Há::ban

Verhóczki Sándor

A IV. BÜKKVlNFEST fő támogatói:
IPARl ÉS KERESKEDELMI MINlSZTÉRlUM ÉS A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
A botfesztivál kmatóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik segítették

a

IV. BÜKKVINFEST szebb, gazdagabb

és eredményesebb megvalósítását.
A rendezvény szerepel a 96. Magyarország rendezvénysorozat eseménynaptárában.
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Megalakult a Szent Már ton Borlovagrend
Megalakult a Szent Márton Borlovagrend

M i itt valamennyien a

Az úr 1996. esztendejének május havában mi,

bükkaljai

Czupper András MiskoJcról, Daragó Károly

szépségének és értékei

Bogácsról, Derda József Bogácsról, dr. Farkas

nek széles körű propa

Attila Miskoler61, Fekete Rudolfné Bogács

gálására, a szőlőműve

termőtáj

rói, Hajdú Imre Miskolcról, dr. Kardos János

léssei

Sátoraljaújhelyról, Ketskés Uiszió Miskolc

kapcsolatos hagyomá

ról, Leskó István Mádról, Siklósi János Bog

nyok megőrzésére, ápo

ácsról, Szabó Dániel Hercegkútr61, Szabó La

lására és továbbfejlesz

és

borászattai

jos Akasztóról, Szerencsi Ottó Bogácsr61,

tésére, a kulturált bor

Tóth László Egerból, valamennyien szóló- és

fogyasztás népszerűsí
tésére,
a
B Ü KK

bOrlerme]ók saját szabad akaran61 vezérelve
elhatároztuk, hogy a magyar hon egyik leg

VINFEST. a Bükkaljai

szebb, csengő barackot, szóló szőlőt termő tá

Borfesztivál színvona

ja, Bükkalja érdekében, hol az emberi törté

lának

nelem ezer kincsét őrzi és hirdeti a vidék ven

nemzetközi kapcsola

dégszerető népe, megalakítjuk a legnagyobb

lok ápolására és bőví

és legemberibb kincs, a zöldessárgán, arany

tésére szövetkeztünk.

lón és rubinló színben gyöngyöző borok vé

Rendünk névadója nem véletlenül lett Szent

emelésére,

a

Felvonlll a Szenl Mánon Borlovagrend

delme, értékének hirdetése érdekében a bog

Márton. Túl azon, hogy ill született a Kár

A mai nap ünnep. Nem csak nekünk! A falunak
Bogácsnak, Bükkaljának, Észak-Magyaror

ácsi Szent Márton Borlovagrendet.

pát-medencében, a mai Szombathely helyén,

szágnak is ünnepe, hagyom,ínyt teremtő ese

Mi, akik ezt a közös döntést hoztuk Bükkaljá

s túl azon, hogy püspökként ő is küldetést

ménye ez az avató. Rendünkkel példát akarunk

ról, Tokaj-Hegyaljáról, az egri és az alföldi

teljesített, ő Bogács több mint 700 éves

adni! Szeretnénk, ha sokan köveInének ben

borvidékről verbuválódtunk, jelezve ezzel azt

templomának védőszentje, s a nevenapjím,

nünket, ha sokan szeretnék, megszeretnék a

közös célt, amely minden magyar borász fe

november I I -én Bogácson megtartandó bú

bort, megtanulnák a kulturált borfogyasztást, s

ladata kell hogy legyen. Csak összefogva,

csú azért is jeles esemény, mert azon a napon

elsajátílanák

II

a

szőlész-bonísz

életformát,

együtt tudjuk e csodálatos táj, a Kárpát-me

kóstoljuk meg századok óta az új bort, ami

amelynek oly, de oly sok felejthetetlen pillana

dence e ritka, és emellett sok-sok változatú

ért az azt megelőző tíz hónapon át verejté

ta V'il.l Ebben segíteni, ehhez hozzásegíteni, ez

kincsét, a magyar bort igazi rangjára emelni.

keztünk.

is munkánk lesz. S mi vállaljuk.

..

Bogácsi termeló'k díjnyertes borai a BUKKVINFEST -en
ARANYERMES:

6. Kerékgyártó Gábor: 1995-ös vegyes fehér

l . Szerencsi Ottó: 1993-as Vénhegyi fehér, 1993-as Olasz rizling
(száraz), I 993-as olaszrizling (félédes)

7. Derda József: 1995-ös leányka, 1995-ös vénhegyi vörös
8. Győri Gyula: 1995-ös olaszrizling, 1994·es bikavér

2. Derda József: I 994-es olaszrizling

9. Prókai László: 1995-ös vegyes fehér, 1995-ös göcseji zamatos

3 . Fodor József: I 995-ös rizlingszilváni

10. Farkas Gyula: I 995-ös rizlingszilváni

4. Mikesz Lajos: I 994-es és 1995-ös olaszrizling

I I . Szerencsi Oltó: 1995-ös kékfrankos (Vénhegy), 1 995-ös kék

5. Klausenberger Viktor: I 995-ös olaszrizling

frankos (Kőkőtő),

6 . Lóczi Gyula: I 995-ös olaszrizling

bikavér, 1993-as kékfrankos

1 993-as kékfrankos,

1 994-es bogácsi

7. Dósa Tibor. 1 995-ös olaszrizling

12. Virág János: 1995-ös rizlingszilváni

8. Siklósi János: 1995-ös rizlingszilváni, 1995-ös medina rose,

1 3 . Fodor József: 1995-ös olaszrizling, I 995-ös ZWEIGELT

1 995-ös kékfrankos medina, I 995-ös kékfrankos rose

14. Balázs Vendel: 1 9 9 1 -es tramini

9. Daragó Gábor: 1995-ös olaszrizling
10. Fekete Rudolf:

1995-ös kiziingszilváni,

15. Csiki József: I 995-ös vegyes fehér, 1 995-ös vénhegyi vörös
1995-ös leányka,

1995-ö. ZWEIGELT

16. Kovács Zoltán: 1995-ös olaszrizling
1 7 . Damgó Gábor: 1995-ös ottonel muskotály

I I . Verhóczki Dénes: I 995-ös olaszrizling

1 8 . Ferencz Emő: 1995-ös zengő

12. Győri Gyula: I 995-ös Leányka, 1995-ös ottonel muskotály

1 9 . Lóczi Gyula: I 994-es olaszrizling B 2 1

1 3 . Hórvölgye Mg. Szöv.: 1 995-ös chardonnay

20. Nyesle István: 1 995-ös olaszrizling

14. Kerékgyártó Gábor: 1 994-es zengő
15. Csiki József: 1995-ös cserszegi fűszeres

BRONZÉRMES:

16. Prókai László: I 995-ös chardonnay

1 . Siklósi János: I 995-ös medina
2. Nyeste István: 1995-ös rizlingszilváni

EZÜ STÉRMES:

3. Szerencsi Ottó: I 995-ös muskotály

I . Prokai László: 1995-ös chardonnay, 1 995-ös zengő

4. Fekete Rudolf: 1995-ös vegyes vörös

2. Dósa Tibor. I 995-ös Ouone! muskotály
3. Fekete Rudolf:

1 994-es zengő,

1 992-es furmint,

5. Farkas Gyula: I 995-ös ollonel muskotály, I 995-ös merlot
1995-ös

muskotály, 1 9 9 1 -es furmint

6 . Szerencsi üttó: I 995-ös olaszrizling
7 . Kerékgyártó Gábor: 1 995-ös zengő, 1995-ös kékfrankos

4. Hórvölgye Mg. Szöv.: 1 995-ös olaszrizling

8 . Balázs Vendel: 1995-ös 1 1 00 esztendős

5. Siklósi János: 1995-ös kékfrankos, 1995-ös chabemel sauvig

9. Hórvölgye Mg. Szöv.: 1 995-ös oltonel muskotály

non, 1 995-ös Magyar ürmös, l 994-es chabemet sauvignon

10. Nagy László: I 995-ös vegyes fehér
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Az elmúlt tanév mérlege

Ballagás 1 996.
Még emlékszem arra il szeptemberi napra,
amikor új tervekkel, nagy lelkesedéssel vágtunk
bele az új tanévbe. Ma m{lf újm csendes az isko
la, a gyerekek a megérdemelt vakáciÓl töltik.
Ha összegezni szeretném a mögöttünk álló
ével, azt kell mondanom, minden nap adott új
feladatokat, s hozott eredményeket is.
Iskolánk t;:mu]m{
Ulyi átlaga jó, a 206 tanulónk
közül 1 8 kitűnő és 1 8 jeles tanu!m{
myi ered
ményt éri el, 9 t:'Ululó évismétlésre bukott.
Oklóbertól beindítottuk a matematika,
egészséges életmód, természetjáró szakkörökel
és az énekkarI. Könyvtárunk oovítése érdekében
pályázIunk, melynek eredményeképpen 60 ezer
Ft értékben könyveket kaptunk. A lömegsport
foglalkozás keretében a felső tagozatos !iúk
részvételével köz!Ségünk labdarugó utánp6tlús
csapatának kialakít�S<Ít szorgalmaztuk.
Októberben kezdetüket veuék a tanulmányi
versenyek. Országos levelezős versenyre közel
20 tanulónk nevezett be. Részt vettünk Egerben,
a Szilágyi gimmízium által hirdetett német- és
fizika-versenyen is. Tanulóink bejut�!tak a
Varga Tamás megyei matemalika, és az üveges
József megyei fizika-versenyre.
Az alsó tagozatos tanulóknak a nevelők
matematikából.
magyar
nyelvtanból
és
kömyezetismeretból indítottak föbbfordulós házi
versenyt.
Szính,ízi
előadásokat
szerveztünk.
Novemberben a helyi múvelódé:;i házban volt
előadás, majd Egerben a ,Játhatati<m ember"
című darabot tekintették meg il tanulók. Ezen
előadásra szülőket is szerveztünk. A tanulók egy
kis csoportjlÍnak színházbérlete is volt az egri

nevelőket megvendégeltük. Az értékes díjak
színházba. Tanuló
kiosztásának lehetóségét Mikeszné Kovács
ink dccember és
Ildikónak, Lénárt József vállalkozónak és
január hónapokban
Budapesten vollak
Szajlai Sándor polgármesternek köszönhetjük.
színházban.
Márciusban német megyei versenyen Kiss
Alexandra 7, osztályos tanuló 2. helyezést ért
Ősszel és tavasszal
el. Ezenkívül részt vettünk Miskolcon a
is rendeztünk hul
Nyelvünkben élünk" és a Kazinczy irodalmi
ladékgyűjtést
a
"
versenyeken is. Szomolyán vers- és próza
gyerekek
segít
mondásból jelcskedlck tanuló ink.
ségével, amely egy
Az úszásoktatás már a tavaszi szünetben
ben hozzájárult a
elkezdődött, majd májusban folytatódott az
környezeli nevelé
alsó tagozatos tanulóknak. Az oktatást segítet
sükhöz és a falu
ték a pályázaton nyert 50 ezer Ft értékű úSZ<Í
tisztaságáhoL
soktaló eszközök.
Decemberben Jankó
Április hónapban Egerben cigány szavaló
Róbert úszásoktató
felkészítésével úszó
versenyen vett részt Szitai Aranka 4. osztályos
versenyen vettek reszt tanulóink, melyen szép
tanuló, ahol első helyezést ért el.
eredményeket értek el.
Április végén kulturális bemutatót tartot
A december 2 J -én rendezett karác!Sonyi
tunk az év során tanult irodalmi és zenei
ünnepélyünkkel kezdetét vette a téli szünet.
alkotásokból. Sponnap biztosította a tanulók
megfelelő mozgását, a helyes közlekedési
Januártól felgyorsultak az e!Semények. Az
osztályokon belüli szavaló
versenyekct az iskolai verse
ny követte. Január 23-án
megyei
úszóversenyen
voltunk, melyről Jankó Gergő
4. oszt,ílyos tanulónk II 2.
helyezést hozta el. Ezután
történelem-,
majd
raJzversenyre
készültek
a
gyerekek. Ez évben először
rendeztük meg külön a cigány
tanulók farsangi bálját, amely
nagyon jól sikerii lt mindkét
csoportban. Március l -jén
iskolánkból 13 fó vett részt a
Zrínyi Ilona matemalika
versenyen.
Március
Immár
7-én
második
alkalommal
az
Kulturális bemlltatón a= iskolai énekkar
egész iskolát megmozgató
eseményre került sor, il
,.Kiskörzeli tanulmányi verseny"-re. Hat
ismeretek elsajátítását. Orsz<Ígos versenybe
közeli
faluból
(Bükkzsérc,
Cserépfalu,
k�pcsolódtak be az 5 . és 6. osztályos tanulók,
,.Eletrevaló Plusz" csoportja. Szép eredményt
Cserépvúralja, Noszvaj, Szomolya, Tard) jöt
tek cl alsós gyerekek, hogy összemérjék tudá
ért el Tóth Neui csapata, Egerben ének
versenyen vettünk részt, majd az énekkarosok
sukat. Szép verseket, meséket, és történeteket
hallolIunk,
gyönyörködtünk
a
kifejező
Mezőkövesden mutauák be a ,.Pünkösdölő"
jelenelüket.
olvasásban. Mat�matikából és nyelvtanból
Májusban a helyi madarak és fák napját
feladatlapokat töltöttek ki. A bogácsi éde
sanyáknak köszönhetócn a gyerekeket és a
követte a délborsodi települések madarak és fák
"
napja" rendezvény, melyet ez évben a mi
iskolánk szervezett. Itt is sokat segítettek a
szülők a vendéglátásban.
A május végi gyermeknap már a tanév
végének közeledtét jelentette. Ezt követték az
osztálykirándulások,
melyekben
szerzett
ismereteket valamennyi osztály felhasználhatja
egy-egy tananyag elsajátítása során.
Egész éves jó tanulmányi munkájáért, szor
galmáén, versenycken való eredményes
szereplésükén az alsós tanulók egy része június
I S-én jutalomkiránduláson vett részt, ahol a
Málra nevczetességeivel ismerkedtek meg. A
kirándul,íshoz Hajdú András vezetésével
Lénárt József vállalkozó térítésmentesen biz
tosította az autóbuszt, köszönet érte mindket
tőjüknek.
A felsős tanulók július 2-július l l . között
ingyenes lengyelországi táborozáson vesznek
részt. Reméljük élményekben gazdagon
térnek haza.

" Élefl'evolók"

Szerel/csi MikIósIIé
iga=garó
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KELLETT E G Y CSAPA T .

A IV. helyc=err fe/nőttcsapat

Az I 990-es évek elején Bogácson az akko
ri futballcsapat aktív tagjai, vezetői encrgiáik

• •

A; e;iistérmes utánpótlás csapat

séget adott arra, hogy szinte a semmiből in

A munkán kívül többen anyagiakkal, m<Í

dulva napjainkra a falu r'dngjának megfelelő

sok eszközök ajándékozásával segítették a

végére érve feladták a kilátástalan küzdelmet

szintre emelkedjen e nemes sport. A pénz el

Sportot. Szándékosan nem említettem egyet

és abbamaradt II futballmérkőzések SOni..

engedhetetlenül szükséges, de nem elégséges

len nevet sem. mindenki annyit tetL amenny

Négy hosszú év telt el úgy, hogy közsé

feltétel, kellett egy Csapat. Egy Csapat, mely

it lehetősége, energiája és szándéka szerint

günknek - melynek lehetőségei a környező

nem a résztvevők nagy számától leu Csapat,

tudotl. A Sportkör Vezetősége nevében itt

településeklól jobbak - nem volt futballcsa

hanem attól, hogy egyet akart: legyenek is

köszönöm meg Valamennyiük, Valamennyi

pata, ti tavaszi és őszi vasárnap délutánok

mét hangosak a tavaszi, nyári, őszi esték a

őtök támogatását és remélem, hogy a jövő

úgy teltek el, hogy a p,íSI környékén csak az

páston, legyen örömujjongás vagy méltatlan

ben is hasonlóan együtt dolgozunk.

ján, akinek éppen alTa vitt az útja, arnl volt

kodás a csapat szereplésétől függőell

elintéznivalója.
Napjainkra remény v,m ami, hogy a Majo
ros Laci bácsi, Damgó Laci, Karádi tanár bá

És lett egy Csapat. Nem a nevek, a szemé
lyek a fontosak, hanem a tettek.
Kezdődött a csapatszervezésscl, folytatódott

Úgy gondolom, hogy az írás címében meg
fogalmazott kívánság napjainkm már több
mim óhaj, az előbbiekben leírtak talán alíttá
masztják azt, hogy már van egy Csapat.

csi, Somogyi Józsi, Jankó és Lukács Robi ál

az

előkészületi mérkőzések leoonyolítás<Íval

A Vezetőség kérését a továbbiakra vonat

tal éltetell, irányított futballélet ú.üáé1ed, is
mét meggyökeresedik és nagyon sok izgal

és él feltételek mcgteremtésével bcnevezlünk a

kozóan egy híres Kádár János mondással ér

körzeti bajnokságba. Az itthoni mérkózések

mal, örömet szerez a falu Cutballszerető kö

technikai előkészületein kivül próbált a Sport

zékeltetném: Aki nincs ellenünk, az Velünk
"
van". Aki segíteni nem tud vagy nem akar, az

zönségének.

kör anyagi forrJsokhoz is hozzájutni. Kettő

legalább ne hátráItassa a csapatszellem fejlő

hétvégén szüretelni voltunk, összehoztunk

dését. Köszönjük!

1995. nyarán községünkben újraindult a
futball, elsősorban a Községi Önkormány

egy sportb<Ílt, az idén tavasszal pedig nagyon

zatnak köszönhetően, mely egy jelentős -

sok önzetlen munkával vizet vezettünk a pá

300 eFt-os - támogatás biztosításával lehető-

lya szélére és felújítouuk a WC-t is.

A Sportkör Elnöksége nevében:

Verhóczki Sándor

A toló fődíj átadására a Bogács és Vidéke

Takaréks:öl'etke:etben került sor. Verhóc;ki Lás:ló, Horváth
Ferenc, Győri József és Verhóc:ki Györg)' a n:vereményből
fO-lD e:erforintot ajánlolt föl a Sporrkör rés:ére.

Segítségbel/ nem volt hián)' a: öltö:őfellÍjításánál
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GYERMEKEKERT ALAPITVANY
A lapító okirat
amely abból a célból készült, hogy az I.

vállalkozás eredménye csak az alapít

pontban megjelölt alapító az 1959. évi

vány célj ainak megvalósítására és az

A kuratórium évente kél alkalommal,

I V . törvény,

alapítvány működtetésére használha

szükség esetén azonban többször is ülé

74./A·F. §�iban meghatározott rendelke·

tó fel. A vállalkozás azonban nem ké

sezik. Az ülések összehívásáról és leve

zéseket figyelembe véve közhasznú, tar·

pezheti az alapítványi tevékenység

zetéséről az elnök gondoskodik. A napi

tós közérdekű célú, önálló jogi személyi

túlnyomó részét, illetve a gazdálko

rendet az elnök állítja össze, azonban

a Polgári törvénykönyv

leti meg.

séggel rendelkező közalapítványt hoz

dási tevékenység csak az alapítványi

bármelyik kuratóriumi tag jogosult to

zon létre az alábbi okirattal.

célok megvalósítása, illetve megva

vábbi napirendi pont felvételét indítvá

I. Alapító:

lósulásának elősegítése érdekében

nyozni.

Községi Önkormányzat

végezhető.

3 4 1 2 Bogács, Alkotm,íny u. 9.

7./ Az alapítvány induló vagyonát, vala

A kuratórium döntéseit a jelenlévő lagok
szótöbbséggel hozzák. A kuratórium hatá

JI. Az alapítvány "e\'e:

mint az adományokból. támogatások

rozalképes, ha legalább 3 fő jelen van.

"A bogácsi iskolás gyermekekért"

ból befolyt vagyonrészekel a vállal

Szavazategyenlőség esetén az elnök sza

III. Az alapítvány székhelye:

kozási tevékenység pénzeszközeitől

va dönt. A kuratórium ülésein jegyző

Általános Iskola

mindig elkülönítetten kell kezelni és

könyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet

34 1 2 Bogács, Alkotmány u. 54.

nyilvántartani.

IV. Az alapítvány célja:

8./ Az alapítvány kezelője, kuratórium

valamennyi jelenlévő az aláírásával hite
lesíti. A jegyzőkönyvben a kisebbségi
véleményt is rögzíteni kell.

- Az alapfokú nevelésről, oktatásról va

tagjai munkájukat társadalmi munká

ló gondoskodás keretén belül a 6 - 1 6

ban látják el, azonban az alapítvány

VII. Az Alapítvány kezelöjének ellen

éves korú gyermekek szellemi é s testi

céljainak megvalósulása érdekében

őrzése:

végzett munkájukért tiszteletdíjban

A kuratórium gazdálkodását 3 fős ellen

fejlódésének biztosítása,
- az egészséges életmód kialakításának

és költségtérítésben részesülhetnek.
9./ Az alapítvány céljai val és működésé

segítése.

őrzésre

jogosult

szervezet,

a

Felü

gyelőbizottság végzi.

V. Az alapítvány \'agyona és feIhasz

vel kapcsolatban bármely területen

A Felűgyelőbizoltság tagjai:

nMási módjai:

végzett, szakértelmet igénylő munká

Verh6czki Józsefné

1 . / Az alapítvány induló vagyona 20.000

ért a munkát végzőt az alapítvány va

Gyurcsik Sándor

Ft készpénz, amelyet az alapító a

gyonából kifizethető díjazás és költ

Kiss Lajos települési képviselők.

bogácsi Takarékszövetkezetnél nyi

ségtérítés illeti meg.

VIII. Az alapítvány időtartama:

tott bankszámlán az alapítvány javára

VI. Az alapítvány kezelője:

elhelyezett.

Az alapítvány kezelői feladatait az alapí

Az alapítvány megszúnik, ha:

2./ Az alapítvány nyiloll, így azt magyar

tók által e célra felkért 5 fős kuratórium

- az alapítványi célok megvalósultak,

és külföldi természetes és jogi sze

látja el. A kuratórium az alapítvány leg

- a bíróság megszünteti,

mélyek adományaikkal támogathat

főbb testületi, irányító, döntéshozó és

- az alapítvány vagyona 20.000 Ft alá

ják. A támogatás forintban és devizá

gazdálkodó szerve.

ban egyaránt történhet. Az adomá

Az alapítvány indulásakor az alapító a

nyok elfogadásáról az alapítvány ke

kuratórium tagja:

megszúnése esetén az alapítvány vagyo

zelő szerve, a kuratórium dönt.

Elnök: Szerencsi Miklósné

na az alapítót illeti meg.

Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

csökken.
Az alapítvány bármely okból történő

Önkormányzati testületi tag

IX. Egyéb:

Tagok:

Lénárt Józsefné

A jelen okiratban nem szabályozott kér

adományozás akár közvetlen, akár

Nagy Józsefné

désekben a Ptk. 74. A-F. §-ai, valamint

közvetett előny megszerzése érdeké

Szabó László

az alapítványok gazdálkodási rendjéről

ben történjék.

Tóthné Farmosi Ildikó

szóló 1 1 5/1992. (V. 23.) sz. Kormány

3./ Az alapítványi

pénzeszközök

fel

használása alapján kizárt, hogy az

4. A felajánlás tárgya lehet:

A kuratóriumi felkérés határozatlan idő

rendeletben foglaltak az irányadók.

- pénz

re szól, az alapító azonban jogosult a ku

Az alapítvány az illetékes bíróság nyil

- Jog
- tevékenység, közreműködés

ratórium egyes tagjainak v isszahívására.

vántartásba vételével nyeri el jogi sze

A visszahívás megszűnhet még: lemon

mélyiségét.

- dolog (ingó, ingatlan) átruházása.

dással és halállal.

Bogács, 1995. május 2.

5./ Az alapítvány működése során fel

VI. A kezelő feladata, hatásköre és

Szajlai Sál/dor
polgármester

halmozott vagyont csak az alapítvá

működése:

nyi célok megvalósítására és az ala

Az alapítvány képviselője természetes és

pítvány működtetésére lehet felhasz

jogi személyek irányában a kuratórium

Dr. Novák László

nálni.

elnöke. Az alapítvány bankszámlája fe

ügyvéd

Ellenjegyezte:

6./ Az alapítvány céljai megvalósítása

letti rendelkezés a kuratórium elnökét a

3400 Mezőkövesd, Pacsirta u. 5 1 .

érdekében vállalkozhat, azonban a

kuratórium egy-egy tagjával közösen il-

Telefon: 49/3 13-266

BOGÁCSI NYÁR

B o g á c s i Nyár 96 re n d e z v é n y e i
Július 13-án, szombaton de. 9 órától országos
autócross verseny III. futam a crosspályán

Augus:tus 10·én. 14 óra

Nemzetközi ifjúsági zenei tábor

Augus:tus /O·én, 16 óra

koncertprogramja:
ltí/ius /4-éll, /4 óra

Cserépfalu református templom
Július J7-éll, /8 óra

Bogács Fogad-lak étterem
hí.lius 19-éll, 20 óra

egri bazilika
lIí1ius 20-áll. 20 óra

Bogács Szl. Márlon-templom
Fenti hangversenyeken közreműködnek a
bogácsi Kamardénekes tábor tanámi, sz61isái
t
és a tábor kórusa.
MlÍvészefi rezetö: Regös Zsolt karmester

sük a baráti kapcsolatokal.
A progrillll keretében most 50 főnyi lengyel
vendéget várunk.

bogácsi ftirdó térzene
Bogács, Cserépi úti pincesor térzene
AugusztlIs 20-áll, 1 7 óra

Bogács, Cserépi úti pincesor
opereltgála

Július 25-éli. 18 óra

Bogács Fogad-lak étterem
Július 27-én, 20 óra

Bogács Szl Málron templom
JIÍJiI/S 30-áll 20 óra

Eger, szabadtéri színház
hí/ius 31-én 1930 óra

Bogács Művelődési Ház
További koncertprogramok:
Augusztus 2-áll. 20 óra

Bogács SZl. MárlOn-templom
Közreműködnek Ogrodzieniec város fiatal
zenészei és hagyom{myórzó csoportja

Március 25-én OGRODZIENIEC-be uta
zott a helyi önkormán yzat delegációja Szajlai
Sándor polgármester vezetésével.
A háromnapos látogatás alkalmával a
d elegác ió megkötötte a Huty Zawiercei
Kohómú dolgozóinak bogácsi üdültetési
szerzódését.
Ennek alapján július 6-tól szeptember l -jéig
4 tumusban mintegy 350 lengyel vendég üdül
het az önkormányzat Fogad-lak kempingjében
Egy másik szerződés szerint kerül sor az
iskolás gyermekek szetvezett csereüdül
tetésére.

Augusztus 2-án, 19 óra: szentmise a bogácsi
templomban, majd ezt követócn hangverseny
lengyel és magyar előadókkal

Szórakoztató programok a fürdö színpadán:

Augusztus 3-án,

Július 21-én, 15 óra

9 óra: lengyel népmúvészeti
termékek vására a fürdőben
1 5 óra: ogrodzienieci művészeti
csoport szereplése a flirdó színpadán
20 óra: baráti találkozó a Fogad-lak
élleremben
Augusztus 4-én
9 óm: lengyel népmúvészeli
termékek vására a fürdőben
1 0 óra: ogrodzienieci együlles
szereplése Mezókövesden a
Matyófóldi Népáncfesztiválon
t

bogácsi lakodalmas
Augusztus 3-áll, /5 óra

ogrodzienieci hagyományőrző
együttes músora
Augusztus 3-áll, 16 óra

népáncbemutató
t
Augus:tus 18-áll, 15 óra

bogácsi lakodalmas
A következő hangversenyeken azok a fiatal
énekmúvészek szerepelnek. akik részt vesznek
a Bogácson VIII. alkalommal tartandó fiatal
énekesek nyári találkoz6ján László Margit
operaénekes és Mura Péter karmester
vezetésével július 22. és augusztus I . között

Program:

Szórakoztató programok vendéglátó
helyeken:
Július 26-áll. 20 órától

hajnalig nosztalgia bál a Fürdő étteremben
Augus:tus IB-án, 20 órától

hajnalig noszalgia
t
bál a Fürdő étteremben
Zellés szórakozó helyek:

Fogad-lak Étterem
Bacchus Pinceborozó
Hintóvölgye Pinceborozó
Paprika Csárda
Lengyel Kulturális Napok
Augusztus 2-304·én

1 996-ban második alkalommal rendezünk
Bogácson Lengyel Kulturális Napokat azzal a
céllal, hogy az I 994-ben Ogrodzieniec lengyel
várossal megkötött partneri együttműködési
megállapodásunknak megfelelően tovább épít-

Regionális rendőrnapok Bogácson:

Augusztus 17-18-19-én.
A rendezvény fószervezője:
Paprika Csárda, Bogács
Elózetes program tájékoztató szerint három
megye rendőrei számára szerveznek szakmai
vetélkedóket és ügyességi versenyekel
A nagyközönség szánlára kabaréműsort, szín
padi zenés showt, utcabált, tűzijátékot ren
deznek, de lesz ökörsütés is.
Augusztus 20-án, az alkotmány ünnepén 1 0
órakor ünnepi
megemlékezés lesz a
Polgármesteri Hivatalban. Bogács Község
Önkormányzatának
kitüntető
díjainak
átadására is ekkor kerül sor.
Daragó Károly

Június 30-július 28. között 80 bogácsi és 80

Bogácson 1996 nyarán VIII. alkalommal

lengyel gyermek üdühetését szervezik meg az

rendezzük meg a nemzetközi ifjúsági zenei

általános iskolában.

tábort, amelyen

A Lengyel Kultúra Napjai augusztus 2-4.
között lesznek Bogácson.
A Magyar Kultúra Napjait OGRODZIE
NIEC-ben augusztus 30. és szeptember I . közön
tartjuk meg, mely rendezvények keretében SO fő
vendégszereplésére nyílik lehetőség.

a KATOWICEI ZENE
AKADÉMIA ének tanszakáról hat hallgató
és három tanár - köztük a dékán - is részt
vesz. A szemináriumot László Margit
operaénekes és Mura Péter k arme s ter
vezeti.

Bogácsi Nyár
Bogács Község Önkormányzatának lapja
Szerkeszti;
a Szerkesztőbizottság
Felelős kiadó:
Szajlai Sándor polgármester
Szedés:

GARAMOND Kiadványszerkesztő Stúdió
Eger, Tizeshonvéd u. 1 5 .

Itt vendégszerepelrünk ravaly

D. K.

