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AZ 1998. EVI KOLTSEGVETESROL 
Bogács Község Önkormányzata 1998. február lO-én tartott ülé

sén tárgyalta és hagyta jóvá az 1998. évi költségvetést. 
A Képviselő-testület elé kerülő javaslat összeállítását megelőzte 

az előző év tényadatainak értékelése, valamint az intézmények ve
zetőivel történt egyeztetés. Mindezeken túl figyelemmel voltunk a 
Képviselő-testület 85/1997. /Xl.28./ sz. határozatára, melyben az 

1998. évi koncepció kertilt megfogalmazásra. Az összeállított javas
latot a Képviselő-testület elé terjesztés előtt véleményezte a Pénz
ügyi Bizottság, valamint a könyvvizsgáló. /Mindketten elfogadásra 
javasolták a költségvetés tervezetét./ 

A helyi önkormányzatok saját költségvetésükből finanszírozzák 
és látják el a helyi önkonnányzatokról szóló és más törvényekben 
meghatározott feladatokat. Önkonnányzatunk feladatainak ellátásá
hoz szükséges pénzügyi forrást: 

- saját bevételekből, 
- átengedett központi adókból, 
- normatív állami hozzájárulásból, 
- más gazdálkodó szervtől, lakosságtól átvett pénzeszközökből 

igy�kszik előteremteni. 
Onkonnányzatunk esetében a saját bevételek összege: 250.218 eFt, 

mely az alábbiakból tevődik össze: 
- fürdő bevétele, 
- helyi adók, 
- bérleti díjak, közterület-használati díjak, 
- lakbérek, 
- részvények értékesítése, 
- telek értékesítés, 
- ÁFA megtérülés, 
- étkezési térítési díjak. 
-; egyéb bevételek. 
Atengedett központi adók összege 1998-ban: 23.206 eFt 
Ez a személyi jövedelemadóból és a gépjárműadóból tevődik 

össze. 
Átvett pénzeszközök és a normatív hozzájárulás 93.639 eFt-ban 

került beépítésre a költségvetésbe. 

A központi költségvetés a normatív állami hozzájárulás mértéké
nek megállapításánál figyelembe veszi a települések közszolgálati 
feladalainak összetettségét, így az üzemeltetési - ezen belül megha
tározó az intézményüzemeltetési - , közigazgatási tevékenységen 
túl a helyi közművelődési és sporttevékenység fontosságát. Mind
ezeken túl része a normatív hozzájárulás összegének a vendégéjsza
kák alapján beszedett idegenforgalmi adó minden 1 forint jára jutó 2 
forintos állami támogatás is. 

A kiadások tervezésénél a legfontosabb szempont az intézmé
nyek zavartalan működésének biztosítása volt. Ennek érdekében a 
nonnatív támogatás saját forrásból való kiegészítésével biztosítot
tuk az intézmények részére a szükséges személyi és dologi kiadáso
kat. Ezeken túl az I 998-as évben többek között az alábbi beruházá
si, felújítási, fejlesztési célokat kívánjuk megvalósítani: 

- a jobb, átgondoltabb karbantartási, fejlesztési feladatok jövőbe
ni ütemezése és végeztetése érdekében el kell készíteni a község 
belvízelvezetési tervét, 

- az I 998-as évben megvalósul a Szomolyai út felett a kilátó, 
- felújításra kerül a Béke úton lévő élelmiszerbolt - időközben 

már el is készült -. 

Még az 1997-es évben pályázatot nyújtottunk be a B.-A.-Z. Me
gyei Területfejlesztési Tanácshoz kieIll:�lt idegenforgalmi fejleszté
sére. A Tanács döntése értelmében az Onkormányzat 67.200 eFt tá
mogatás!. kapott a fürdő fejlesztésére, melyet saját erővel kell kiegé
szíteni. Osszességében több mint 100.000 eFt nagyságban fognak 
az alábbi fejlesztése megvalósulni : 

- 3 medence felújítása, 
- új gyógykúra medence építése, 
- szolgáltató ház megépítése, (ez lehetőséget biztosít majd a kü-

lönböző gyógyászati kezelések igénybevételére mint: tangentor, 
gyógymasszázs, elektromos kezeléseI:s. gyógytorna), 

- új pavilonsor építését tervezi az Onkonnányzat a Rirdő nyuga
ti részén. A földszinten kereskedelmi üzlethelyiségek kerülnek el
helyezésre, míg a tetőtérben kialakítandó apartmanokat az Önkor
mányzat fogja működtetni. Beépítésre kerül a főbejárat tetőtere, 

amely szintén a szálláshelyek bővülését fogja szolgálni. Mindeze
ken túl a Rirdő fejlesztéséhez kapcsolódóan különböző fejlesztések 
valósulnak meg a cserépi úti pincesoron is, többek között: bonnú
zeum kialakítása, közvilágítás korszerűsítése. 

1998. évben is - az előző évekhez hasonlóan - takarékos gazdál
kodássai igyekszünk biztosítani azt, hogy az eltervezett feIadatok 
maradéktalanul megvalósuljanak. Erről az újságon keresztül folya
matosan tájékoztatást adunk olvasóinknak. 

Bogács látképe a ki/átótól 
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EMLEKMU 
Az Önkonnányzat emlékművet állíttat Bogács 750. éves ju

bileuma alkalmából. Az emlékművet Király Róbert szobrász
művész tervezte és egy monumentális kőtömbből faragja, 
amely a�zomolyai kőbányából való. 

A felavatásra augusztus 20·áll a bogácsiak világtalálkozó
ja alkalmával kerül sor a parókia melletti parkban. 

A jubileumi emlékn1I7 helye a templom előtti parkban lesz 
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A FURDO új szolgáltatási díjai 
1998. január l-jétól 

érvényesek 

FÜRD6 SZOLGÁUATÁS: 
Felnőtt belépő 
Gyermek, diák, katona, nyugd. 
Kedvezményes nyugdíjas jegy 
6/1995 /11.28./ sz. határozat alapján 

170 Ft 
90 Ft 
60 Ft 

7 belépésre jogosító felnőtt jegy 1.100 Ft 
7 belépésre jogosító jegy 600 Ft 
(gyennek, diák, nyugdíjas) 
Korlátlan havi bérlet 
Idénybérlet 3 hóra 
Délutáni belépő 

4.800 Ft 
14.000 Ft 

90 Ft 
minden nap 16 órától V l .  - IX. 30. 
minden nap 14 órától X.1. - IV 30. 

Nyári szezon idején (máj. 15. - szepl. 15.) 
a Fürdő szolgáltatási díjai: 
Felnőn belépő 200 Ft 
Gyennek, diák, katona, nyugd. 100 Ft 
7 belépésre jogosító felnőtt jegy 1.220 Ft 
7 belépésre jogosító gy., diák., ny. 670 Ft 

KEMPING SZOLGÁUATÁS: 
Termál Kemping: 
Kemping ár személyenként: 
Felnőtt 600 Ft/fő/éjsz. 
Gyennek, diák, nyugdíjas 500 Ft/fő/éjsz. 
Teriilethasználorj díj: 
Lakókocsi 
Sátorhely 4 vagy több szem. 
Sátorhely l-3 személyes 
Személygépkocsi 

600 Ft/éjsz. 
500 Ft/éjsz. 
400 Ft/éjsz. 
250 Ft/éjsz. 

Téli napsütésben vasárnap délután a bogácsiak is elidőznek a 11Ielegvízben 

SZÁllÁSHELY SZOLGÁUATÁS: 
Termál Kemping: 
2 ágyas faházak: 
l-2 napos igénybev. 
3. naptól 
30 napos lekötés esetén 

4 ágyasfailázak: 
l-2 napos igénybev. 
3. naptól 
30 napos lekötés esetén 

3.500 Ft/nap/ház 
3.000 Ft/nap/ház 
2.500 Ft/nap/ház 

5.500 Ft/nap/ház 
5.000 Ft/nap/ház 
4.500 Ft/nap/ház 

A szálláshely- és kemping szolgáltatás árai 
a fürdőjegy árát és az ÁFA-t tartalmazzák. 

Fürdőben lévő Panzió: 
2 és 4 ágyas szoba (közös fürdőszoba, kony
ha, társalgó használattal) 
2 napos igénybevétel esetén 
- felnőtt 1.400 FI/fő/é. 
- gyennek (4-14 év) 1.100 FI/fő/é. 
3 vagy több napos igénybevétel esetén 
- felnőtt 1.300 FI/fő/é. 
- gyennek (4-14 év) 1.000 FI/fő/é. 
Ady E. úton lévő vendégház szolgáltatási dí
jai megegyeznek a Rlrdőben lévő Panzió 
szolgáltatási díjai val. 
A szálláshelyek árai tartalmazzák a fürdőjegy 
árát és az ÁFA-t. 

A Helyi Választási I roda tájékoztatója ••• 

Mindenki előtt ismert. hogy a Magyar 
Köztársaság Elnöke az országgyűlési kép
viselők választásának első fordulóját 
1998. május !O-re, míg második forduló
ját május 24-re tűzte ki. 

A választási eljárásról szóló törvény ér
telmében a Képviselő-testület megválasz
totta a két szavazókör Szavazatszámláló 
Bizottságának tagjait és póttagjait: 

1. sz. szovazákör: (Bogács, Alkotmány u. 5.) 
Csecsődillé Kocsis Ildikó Bogács, Viola u. 23. 
Kiss AJ/na Bogács, Andornak u. 9. 
Derda Józsefné Bogács, Rákóczi u. 6. 

2. sz. swvazákör: (Bogács, Alkotmány 1< 54.) 
Nagy Józsefné Bogács, Alkotmány u. 61. 
Majnár Istvánné Bogács, Jókai u. 38. 
Kovács Lászlóné Bogács, Ifjúság u. 47. 

Póttagok: 
Siklósi János Bogács, Széchenyi u. 40. 
Kaszó Bálintné Bogács, Pást u. 12. 
Horvá,h Gyuláné Bogács, Ifjúság u. 19. 
Feketéné Molnár Zsuzsanna Bogács, 
Alkotmány u. 112. 

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt 
Választópolgárokat a szavazóköri címjegy
zékről. A kézbesített értesítésen szerepel a 
szavazókör elme és száma, ahol Ön leadhat
ja szavazatát, mégis úgy gondolom, hogy az 
alábbi tájékoztatás hasmos lehet. 

Országgyűlési egyéni választókerület 
száma: 13 

1. sz. sIAl'(Jzókör Bogács, Allwtmány u. 5. sz 
Művelődés; Ház: 

Ady E. utca teljes, Akác u. teljes, Alkot
mány u. páros oldal 4-tól 50-ig, páratlan ol
dal l-tol 27-ig, Arany J. u. teljes, Béke tér 
teljes, Boróka u. teljes, Bükk utca teljes, Dó
zsa Gy. u. teljes, Erzsébet u. teljes, Fenyő u. 
teljes, Rilöpsziget u. teljes, Rirdő u. teljes, 
Gyöngyvirág u. teljes, Harkály u. teljes, Hó
virág u. teljes, Ibolya u. teljes, Iskola köz tel
jes, Rákóczi u. teljes, Rigó u. teljes, Rozma
ring u. teljes, Rózsa u. teljes, Sas u. teljes, 
Som u. teljes, Szabadság tér teljes, Széche
nyi u. teljes, Szil u. teljes, Szilvás u. teljes, 
Viola u. teljes, Zöldváralja u. teljes. 

2. sz. szavazákör Bogács, Alkotmány u. 54. 
Általános 1skoln: 

Alkotmány u. páros 54-től 140-ig, Al
kotmány u. páratlan 29-tol l 13-ig, Andor
nak u. teljes, Béke u. teljes, Felszabadítók 
u. teljes, Hórvölgye u. teljes, Ifjúság u. tel
jes, Jegenyesor u. teljes, Jókai u. teljes, Jó
zsef A .  u. teljes, Pást u. teljes, Pazsag-ta
nya teljes, Petőfi u. teljes, Sport u. teljes, 
Szegfű u. teljes, Voröshadsereg u. teljes, 
Zalka M. u. teljes, Zöldfa u. teljes. 

A Helyi Választási Iroda tagjai: 

A választási iroda vezetője: 
Csetneki Ernőné jegyző 

A választási iroda tagjai: 
Poczik Lajosné 
Erdős Balázsné 
Kovácsné Fekete Mária 
Kovács Dóra 

Csetneki Ernőné 
fegyző 
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AZ ISKOLA ES AZ 
Csákók, párták, kis zászlók ... 

Megemlékezés aforradalom és szabadságharc 150. évfordulójár61 

Thnévnyitó énekez!etünkön - minden év auguszl'Usában -. megbeszéljük me

sel köszöntötték e 
szép nalX)t. 

A nagyobbak 
választhanak az 
érdeklődésüknek 
megfelelő kínálat
ból. így: versmon
dás. 48-as dalok 
éneklése, krónika és 
toborzó beszéd írá
sa, tortadíszítés 48 
jegyében, valamint 
csata, de csak szá

Koszonízás az em/ékosz/opná/ 

lyik ünnepünkre mely 
kolléga fogja össze a 
gyerekeket, szervez ün
nepi műsorl, öltözteti 
díszbe az iskolát, vagy az 
aktuális szinterel. Úgy 
gondolom, nemzeti ün
nepünket "felvállaIni" az 
egyik legnehezebb, de 
legmegtisztelObb feladat. 
Az idén Kiss Andrásné, 
Molnár Katalin s jóma
gam gondoskodhauunk 
róla. 

Harmadik osztályos tanu/6k az oszrályiinnepségell 

mítógépen. A forradalom és szabadságharc emberpróbáló időszakát idézhenék 
fel azok, akik A kősZÍvű ember fiai c. filmalkotást tekintenék meg. A délelőtt 
zárásaként az óvoda előtti parkban, a hősök emlékére emelt oszlolX)t koszorúz
tuk meg a Bogácsi Körrel közösen. Bízunk benne, hogy az ünnep közösség

A megszokonól kicsit eltérőbb fannában ünnepeltünk. Március IS. vasár
napra esett, de mi már egész héten erre készültünk. Thnulóink plakátokkal, szí
nes rajzokkal díszítették az iskola bejárati ajtaját, folyosóit, az osztálytenneket. 

1848 m illetve 150 m lefutására hívtuk a szép t.avaszi időben a gyerekeket, s 
ÖfÖmünkre szolgál, hogy SZÍnte nlindenki megmozgatta magát. 

megtaItó erejét erősítette 
ez a nap, s maradandó él
ményeket nyújtott min
denki számára. Az alábbi 
felvételek szolgáljanak 
krónikaként ! 

F\!nteken külön programot szerveztünk az alsó és felső tagozatosok részére. BenyovstJd Mária 

nevelő A kisebbek csákókat, pártákat, kis zászlókat készítenek, majd együtt dallal, vers-

Hírek az iskolából 
Ez a tanév iskolánkban is, - mint bárhol az or

szágban - a NAT-ra való felkészülés éve. 
A Nemzeti Alaptanterv bevezetésével megválto

zik az iskolák munkájának szabályozó rendszere. 
Más típusú dokumentumok adnak támpontokat 

az oktató-nevelőmunka tartalmának meghatározá
sához, mint amit megszoktunk és használtunk. 
Úgy gondolom, hogy ha ebben az újfajta szabá
lyozási rendszerben nem a régi beidegződéseinket 
fogjuk keresni, nem a központi tantervek jellem
zőit akarjuk rajta számon kémi, hanem a jobb 
eredményekhez vezető utakat próbáljuk felkutatni 
és megtalálni, nagyot lépünk előre. Az új tantervi 
szabályozás megértéséhez három dokumentum 
fogalmát és a pedagógiai folyamatban betöltött 
szerepét kell tisztán látnunk; ezek: a Nemzeti 
Alaptanterv, a I\:dagógiai Program, valamint a 
Helyi Tanterv és a tantárgyi tantervek. Ez utób
biban lehetőség nyílik arra, hogy mi, a bogácsi 
tantestület a helyi célok, szükségletek és lehetősé
gek függvényében saját tanulóinkra szabOlI. fej
lesztésüket optimálisan szolgáló, egyéni arculatú 
iskolát teremtsünk. Úgy érzem, készen állunk az 
új fogadására és viseljük azokat a plusz terheket, 
amelyek ezzel járnak a tanulók egészséges fejlő
dése érdekében. 

Immár hagyománnyá vált nálunk a Magyar Kultú
ra Napja méltó megünneplése, melyet mi a Kultúra 
Hetére bővítettünk ki, melyben a vers, a próza, a me
se egyaránt helyet k..1p, lehetőséget kínálva a tanulók
nak képességeik kibontakozásához. Az alsós verse
nyen én is a vendégek közön izgult.'Ul1 azokén a t.'UÚt
ványaimén, akik az én osztályomba járnak: Csiki 
Eszter, Gaál Norben, Kocsis Adorján és Nagy Bog
lárka, akik közül Csiki Eszter I. helyezést ért el. 

I I. helyezett Benyovszki Bálint lett, aki 3. osztá
lyos, a III helyezett pedig Kovács Barbara, aki 

szintén 3. osztályos tanuló. 
Az I.. 2. oszrá.lyosok kategóriájában az L helye

zést Galambos Adrienn 2. o., 
Il. helyezésl Jankó Annamária I. o., 
l l l. helyezést Holló Anett I. osztályos tanu

ló éne el. 
A roma tanulók versenyén már zsűritagként 

vettem részt, ahol örömmel hallgattam a szép 
verseket. melyekből mindig tud meríteni az em
ber a maga életére vonatkozóan is. A sok -sok 
szép előadás közül a Szitai Klaudia, Szitai Nó
ra 1.0., Szitai László 4.0., Horváth András 
6.0., valamint Szitai Kálmán 8.osztályos tanu
lók verse nyerte el a tetszésünket. Ök mindnyá
jan a maguk korcsoport jában I. helyezést értek 
el. Az alsós versenyek szervezését Roszkos 
Lászlóné és Lukácsné Kis Katalin vállalta el. 
Nagy izgalommal készültem a felsős tanulók verse
nyére, ahol az idén - rendhagyó módon - prózával, 
mesével készültek a gyerekek a megmérettetésre. Itt 
is, mint máshol nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek. 

I. helyezést Kovács Karina 6.0., II. helyezést 
Farkas Kiui szintén 6.0. és a III. helyezést Nagy 
Kornél 5. oszrá.lyos tanuló érte el. A verseny sike
res lebonyolítását Lukács Lajosné és Szabóné Mo
nostori Márta biztosította nekünk. 175 éve írta meg 
nemzeti imádságunkat, a magyar Himnuszt Kölcsey 
Ferenc. A kézirat tanúsága szerint január 22-én fe
jezte be 1823-ban. A nap emlékére 1989 óta ez a 
Magyar Kuhúra Napja. 

A Himnuszt hallani mindig felemelő érzés, mely 
elhat a szívünk legmélyére, oda, ahová a kincseinket 
zárjuk, ahonnan imádkozzuk, hogy "ISTEN ÁLDD 
MEG A MAGYART ..... 

Ezekkel a szavakkal búcsúzom e sarok olvas6já
tól úgy, hogy az élethez erőt és egészséget, a hétköz
napokhoz sok sikert kívánjak. 

Hajdwlé NyErő Veronika 

foníf6nő 

BÁL A BOGÁCSI 

GYERMEKEKÉRf 
Nem pusztán a pénzbevétel vezérelt bennün

ket akkor, amikor eldöntöttük. hogy az idén is 
megrendezzük a Jótékonysági Bálunkat. Szeren
csés helyzetben érezhetjük magunkat, hiszen a 
helyi Önkormányzat iskolacentrikussága nap. 
mint nap érezhető munkánk során. Thnnészete
sen az együtt eltöltött kellemes estén túlmutat az 
az anyagi bevétel, amellyel támogatták elképze
lésünket, azt, hogy a gyerekelmek jálSzóudvart 
tudjunk kialakítani. Úgy gondolom ez az összeg 
is hozzájárul majd a célunk mielőbbi eléréséhez. 

Az est a Sl.eretet és a barátság jegyében telt. A 
gyerekek kedves műsora után Szajlai Sándor F\)l
gármester Úr. - mint az est R)védnöke - köszön
tötte a vendégeket és egyben Jó étvágyal kívánt a 
vacsorához, melyet Marincsák Sándor, Boldizsár 
Gyuláné, F\!ter Ödönné, Koczka Jánosné és 
Derda Jánosné készítettek el nekünk nagy-nagy 
szeretettel és odaadással. 

A vacsora után jóval magasabban akikiáltási 
ár fólÖlt találtak gazdára az aukciós tárgyak, 
majd a tombolasorsolás ,,izgalmai" után a reg
gelig tartó táncmulatság következett, amihez a 
talpalávalót Szabó :zoltán, Farkas József és Hol
ló Gyula biztosította nekünk. TIinc, tánc és jó
kedv, vidámság és felszabadultság reggelig, amit 
a madárdal és az ébredő falu z..'lja zárt fél 7-kor. 

Fáradságot nem ismerve, családi programokat 
hátrahagyva törekedtünk a bál színvonalának 
megteremtéséén, az est sikeréért. Engedjék meg, 
hogy ezúton is köszönetet mondjunk a Tamoga
tóinknak, Résztvevőinknek, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy ez az est felejthetetlen legyen, men 
úgy érzem, hogy a mai rohanó világban jó érzés 
egy-egy ilyen rendezvény emIékéből élni a mun
kával teli hétköznalX)k során. 

A gyerekek hamarosan binokukba vehetik 
azokat a fából készült játékokat, melyek az isko
laudvaron lesznek elhelyezve, amivel törekszünk 
a szünetek haslJ10S eltöltésére, a gyerekek szó. 
rakoztatására. 

HajdIlIlé Nyírő Verollika 
tanítónő 
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OVODA ELETEBOL 
Ovi s farsang ... 

Az idén is megrendezlük a farsangi mulatságot 
az óvodában. Szülői döntés alapján most is zárt
körben, csak a gyerekek szórakoztatására. Már 
reggel jelmezbe bújtak az apróságok, még a legki
sebbek is. Közben készítettük a svédasztalokat, 
melyre mindenféle finomságok kerültek (rengeteg 
édesség, gyümölcs, ivólé, sós harapnivalók). 

A két órán át tartó eszem-iszom, dínom-dá
nom és az ezzel járó izgalom valamennyi gyer
meket egészségesen elfárasztoU. Ez alkalom
mal ncm gondolt senki arra, hogy mire való az 
alvás az óvodában. Álomba szenderült a cicus 
és a róka koma, kifáradt a hős oroszlán, még a 
hatalmas királyt sem érdekelte hová lett a koro-

nap. A farkas már nem akarta bekapni Piroskát 
és a vadász sem lelőni a farkast. A varázslónak 
eltűnt a varázsereje, a boszorkánynak a seprője, 
az erőművésznek is ellazultak izmai. 

Ezen a jelmezbálon nem osztottunk díjakat. 

Tanulmányi versenyek, eredmények 
Tanulóink az őszi, téli napokban sem tétlenkedtek, 
hanem a kötelező iskolai tanórákon túl szép szám· 
mal vellek részt helyi és körzeti versenyeken. 
Ősszel barátságos futbaUmérkőzést játszottak az 5., 
6. osztályos fiúk a Noszvajiakkal, a 7.,8. osztályos 
fiúk. a Bükkzsérciekkel. 
A diákolimpia körzeti versenyén Orosz Gergely (3. 
o.) 50 m. gyors ., Gaál Norbert 
(4. o.) 50 m. mell ·, Benyovszki Bálint (3. o.) 50 m. 
mell ., Csendes Máté (5. o.) 50 m. gyors ·, Hócza 
Attila (5. o.) 50 m. meU ., Lénárt József (5. o.) 50 m. 
hát -, Jankó Gergely (6. o.) 50 m. pillangó -, Kovács 
Karina (6. o.) 50 m. hát ., Tóth KJaudia (6. o.) 50 m. 
gyors · és Farkas Kitti (6. o.) tanuló 50 méteres mell· 
úszásban indult, akik közül Jankó Gergely I. helye· 
zést ért el, így meghívást kapott a megyei döntőbe, 
ahol a ll. helyezése miatt az országos döntőben is 
részt vehet. 
Öveges Józser fizika versenyen Hák Mária öregbí
tette az iskolánk hímevél. 
Az Egerben megrendezett matematika és fizika ver
senyeken T óth Zsanett, HáJ.:: Mária. Nagy Ádám, 

Kovács Adrián és Kovács Sándor 8. osztályos tanu· 
lók vettek részt. 
Körzeti biológia versenyen veu részt Hák Mária 8. 
o. és Baranyi Zoltán 7. o. tanuló, aki a f61dmjz ver· 
senyen is VOll és ezekben a napokban már a megyci 
versenyre készül. 
A Au.. labdarúgó tomán az 5., 6. osztályos fiúk 
képviselték Bogácsot. 
Varga lbmás matematika versenyen volt a 7. osztá· 
Iyos Vígh nona és a 8. osztályos Hák: Mária. 
A liboldarócon megrendezett helyesírási verse· 
nyen iskolánkat Rxior Violetta 6. osztályos tanuló 
képviselte. 
A "Muzsikáló vidék" 

ll. találkoz6ján Emooön járt 
iskolánk két kitűnő fúvósa, Rtrkas Richárd 4. o., akl 
trombitán játszik és Kovács A!ter 6. o. tanuló. aki 
kűrtön, ök ketten vettek részt Sárospatakon, a me· 
gyei rézfúvós versenyen is. 
Zrínyi Ilona matematika versenyen vett részt az 
idén is a 3.,4. osztály. Hl.rkas Gergő, Prokai Ta· 
más, Kis István, Nagy Péter a 3. osztályból, és 
Csiki Eszter, Jankó Brigitta, Mizser Attila és 
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mégis mindenki első helyen érezhette magát. Kö· 
szönhető az óvoda dolgozóinak és szülők hálIér· 
munkájának. A szülők, akik nem lállák gyenneke· 
ik felszabadult vidámságát, nem osztoztak örö
mükben, nem hallották hogyan sikeriilt elmonda· 
ni megtanult kis szerepüket, mégis jelen voltak. 

Jelen voltak: a gyennekeiknek készített ötlete
sebbnél ötletesebb jelmezeikkel, melyet oly 
büszkén viseltek az apróságok. Jelen voltak: a 
gondosan összeállított és bőséges nassolni va
lókkal, melyet a "teriilj·teriilj asztalkámra" hoz
tak:. Jelen voltak: szerető érdekJődésükkel amikor 
délután jöuek a gyennekeikért. És ez nem kevés. 

íajékoztatom az érdekeIteket, hogy az óvodába va
ló beirntkozás április 20-21-22..én (8-12 óráig) lesz. 

TótJlIlé Swromi Iréll 
óvodavezelő 

Pintér Judit a 4. osztályosok közül. 
A március 15· i évforduló alkalmából Bükkzsércen 
megrendezett éneklési vetétkedőn Csiki Eszter 4. o., 
Nagy Kornél 5. o., Mak:ó Z'lanett 7. osztályos tmlUló 
járt, akik közül Csiki Eszter elhozta az l. helyezést. 
A nyelvi-kommunikációs versenyen Kiss Barb.:'l.ffi 8. 
osztályos tanuló képviselte iskolánkat. 
Szimén az évfordulóliszteletére iskolánkban rendezett 
történelmi versenyen a 7. és a 8. osztályból Baranyi 
Zoltán, Lénárt I1!ter, Czibolya Ágnes, Verh6czki Lilla, 
Nagy László, Vígh Dona, Boldizsár Melinda, Tóth Ju
dit, Hák: Mária, Tóth Z'lanett, Gyurcsik Éva és Vindics 
Attila mérték össze tudásukat. 
A 8. osztályos tanulók különböző relvételi elökészí· 
tökön vettek részt németbóJ, nyelvtanból, matema· 
tikából, történelemből, fizikából: szívesen foglal· 
koznak a n.T. levelezős feladatokkal is. 
Iskolánk szinte minden osztályában folyik a házi· 
verseny, melyek értékelésére a tanév végén kerül sor. 
Gmtulálunk iskolánk azon tanulóinak akik idegen· 
ben is megáJIják helyüket és viszik Bogács jó híme
vét szene a környéken. A hátralévő verscnyekhez to
vábbi sok sikert kívánunk. 

Hajdu"é Nyírő Veronika 
IOnírónó 

A világhírű Zakopáné pályáin tanultak síelni gyerekeink ... 
A gyümölcsöző együttműködés eredménye

ként február 24·én huszonnyolc fő bogácsi tanu
ló és három kisérő nevelő érkezett Zakopánéba. 
A kiutazást megelezően tanulóink részt vettek a 
meghirdetett tanulmányi versenyben, közösségi 
munkákban, háziversenyeken és ennek eredmé
nyeként keriilhettek a "táborozó csoportba". 

Az időjárás nem igazán volt kegyes, télies, ha· 
vas, de a lesikl6pályákt'l.t a h6ágyúk áJtal előállított 
műhóval telítették. Tehát éppen elegendő hó volt 
ahhoz, hogy különösen a síelés tudománya elsajá· 
titása elején gyakrabban kerüljünk. .,földközelbe" 
megközelítően vízszintesen, de megtapasztaltuk a 
pálya szélén elhelyezett biztonsági háló szerepét is. 
Vendéglátóink köriiltekintően gondoskodtak ró· 
lunk. Biztosítouák a síeléshez szükséges teljes rel· 
szerelést. A lakopánei Ujúsági Ház (akiknek ven· 
dégei voltunk) két szimpatikus lelkiismeretes neve
lője oktatta gyerekeinket szakszeruen, a síelés tudo· 
mányára. Szabó László tanár úr lengyel nyeivtudá· 
sa nélkülözhetetlen volt a síeléssel összefüggő 
szakkifejezések közvetítésében, de a gazdag kultu· 
rális programjainkon kapott tájékoztatók, tolmá· 

csolásában. azonnal reldolgozhatóvá váltak. 
Programunkból csak néhány élményt emelnék ld: 
A Glubalovkáról (a Zakopáné várost övező 

hegységrendszer egyik alacsonyabb hegységéről) 
gyönyörködhettünk az ámulatbaejtő Mag-as Tátra 
.. égbenyúló" többmint kétezer méter magas ha· 
vas esúcsaiban. 

MeghitlSéget, tiszteletet pamncsoló hangulata 
v;m a Tátrai építészetre jellemző faszerkezetű épüle· 
teknek különösen amelyek a múltszázad végén és a 
századfordulón épültek nunt például a l)itmi múze· 
um épületei, aminek vendégei is voltunk. 

Jártunk a Dunajac rolyó völgyében. Ismerked
tünk természeti szépségeivel, történelmi neveze
tességeiveI. Láttuk a rolyóra épített duzzasztó· 
művet aminek környéke �iszta, rendezett. A táj 
szépségét, hannóniáját emeli a 14-ik században 
épült NIEDZICA-I VÁR, amely valamikor a tör
ténelmi Magyarországnak is végvára volt, gaz
dái voltak magyar főúri családok többek közölt a 
Zápolyák, Drugethek, Laskik, Salamonok. min
dezt a szimpatikus idegenvezetőnk túláradó 
büszkeséggel ismertette velünk, ami a lengyel-

magyar barátság őszinteségéről győzött meg 
mindnyájunkat. Ezen kirándulásunk élményeit 
Hák Marika rövid lényegretörő tanulmányban 
örökített meg. Táborozásunk mindennapjának 
eseményeit a tanulók által alakitott csopoilok 
dolgozták fel. Szellemes Krónika romlájában -
ebben a munkában jeleskedett Kiss Barbara, Csá· 
szár Éva, K.reszadló Mária, Gyuresik Éva, Ko· 
vács Sándor, Kovács Adrián, Tóth Judit, Kovács 
Kanna. (Fénymásolr példányai megtalálhatóak 
az iskolában.) A kissé vontatottan, fáradtan kez· 
dődött Lengyel·Magyar dalosest hangulatát Már· 
Ion Ildikó, T óth Netti, Vígh Ilona, Fridel Ildikó, 
Orosz Alexandra pergő dalai tették vidámmá 
"magyarossá". A panziókban, szálláshelyeinken 
kiváló ellálásunk volt, de ezt a tanulóink - Lénárt 
Jocó, Nagy István, Nagy Kornél, Köteles Tlinde, 
Pataki Nikoleua, Szatmári Ildikó - előzékeny, 
gondoskodó felszolgálása igyekezett ouhonosab· 
bá tenni. Egy rövid esti kimaradáson -
Obrusánszki Zsuzsa és Szabó László tanárok ki· 
sérelében - tanulóink "megízlelték" a Zakopánei 
diszkó hangulatát. 
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Eg y tájékoztató tanulság ai 

Az idősebbek köréból többen kérdezték, 
hogy is van ez a 20%-05 nyugdíjemelés a 
túlélők esetében. 

Így kértem fel Bazsányi Györgyné dr.-t 
mindenfajta nyugdíjra vonatkozó tájékozta
tás megtartására. 

A Művelődési Ház és a Bogácsi Kőr ren
dezésében megtartott összejövetelen hu
szonöt érdeklődő köréból többen dicsérték 
a közérthető, az érdekeltekkel együttérző és 
gondjaikba beleérző előadót. Nem csak is
meretgyarapítást szolgált, hanem a rádió, a 
tv, és az újságok tájékoztatásaival szemben 
a kérdezés és egy-egy gondnak: a legapróbb 
részletekig való megbeszélés lehetőségét 
nyújtotta. 

Néhány évvel ezelőtt a hadiözvegyek és 
hadiárvák ügyében szerveztünk tájékoztató 
összejövetelt a jegyző asszony számára. A 
megyei Levéltár egy munkatársának segít
ségével kérelmet fogalmaztunk és kitö!tve, 
aláírva útjára indítottunk. Nem mindenki 
számára volt kedvező a válasz, de látták az 
érdekeltek, hogy törvényesen mindent meg
tettünk az érdekükben. 

Az ő esetükben is szomorúan tapasztal
tuk, hogy a szükséges iratok, tábori lap 
sem maradt a családi levéltárban. Ök sem 
és a mostaniak sem emlékeztek már naptá
ri napokra. Azt is keserűen kellett tudomá
sul venniük, hogy a munkahelyeken, de a 
hivatalokban sem adtak tájékoztatást ré
szükre, de ők sem érdekJődtek az iránt, 
hogy jár-e nekik valamilyen segítség. 

Azonkívül más egy újsághír és egy tör
vényvégrehajtását szolgáló rendelkezés, 
amely olykor a józan paraszti észjárást is 
figyelmen kívül hagyja. 

Sajnálom, hogy a húszon- és harminc
évesek nem voltak jelen. Saját sorsuk felől 
legyenek nagyobb figyelemmel. A negyve
nes évek második felében, de az 50-es évek 
első felében sem törődtek az akkoriak a 
biztosításukkal, pedig már a Horthy világ
ban volt OMBI bélyeg és 45 után az egyé
ni parasztoknak is biztosítási lehetőség. So
kan nehezen kaparták össze a szükséges tíz 
év igazolt munkaidőt. Méltatlankodtak, 
hogy ők mennyit dolgoztak és kevés a 
nyugdíjuk. Az asszonyoknak ajánlottuk 
lépjenek be a tsz-be és dolgozzák le a biz
tosításhoz szükséges munkaidőt a nyugdíj 
miatt. Nem tették. Ök most méltatlankod
nak, hogy csak házastársi pótlékot kapnak. 

A fiatalok munkahelyükön törődjenek a 
kötelező nyugdíjbiztosítással. A szolgálati 
idő fontos, mert nem lesz nyugdíj mini
mum, csak a befizetett nyugdíjalap után 
folyósítanak nyugdíjat. Emellett ajánlatos 
belépni egy magán biztosító nyugdíjpénz
tárba. Ha választottak, ezt be kell jelenteni 
a Megyei Nyugdíjbiztosító Igazgatóság
nak. Magánbiztosító pénztáraktól 180 hó
nap után lehet kivenni a pénzt. Nyugdíj 
ügyben szigorodnak a feltételek. Arra is fel 
kell készülni, hogy 1998. január l -jétől az 
Egészségügyi és Nyugdíjbiztosító Pénztá
raknál nagyon sok változás lesz. Szeretnék 
a zsúfolt, nem megfelelő körülmények kö
zötti ügyfélfogadást is gyorssá és kulturált
tá tenni. 

Hegyi Imre 

A történelem ből folyton tanulni kell 

Az 1998-as évben emlékezünk a köz
ség fennállásának 750., az 1848-49-es 
polgári forradalom és szabadságharc 150. 
éves évfordulójára. 

A Bogácsi Kör rendezésében a Műve
lődési Házban az ünnepségen e kör elnö
ke hangsúlyozta: azért tartjuk legnagyobb 
történelmi eseménynek 1848-49-et, mert 
r. István királyunk - Szent István - állam
aJapítása óta a legfőbb változásokat hozta. 

1848. forradalmai - olasz, francia, né
met, a bécsi - közül a pesti március 15-e 
azért a legjelentősebb, mert egy csöppnyi 
vér nem hullott. 'TIívlatában pedig hozzáj á
rult a Habsburg birodaJom bukásához. A 
korhadt központi hataJom magától össze
omlott, mert gyenge volt. 

Megsz(ínt a cenzúra, győzedelmeske
dett a gondolat- és sajtószabadság. 

Megszűntek az úrbéli szolgáltatások, el
törölték az úri széket. Megtörtént a leglé
nyegesebb: a jobbágyfelszabadítás. Létre
jön a törvény előtti egyenlőség, az egyen-

lő közteherviselés. MegaJakult a Nemzet
őrség. Az ország ügyeinek zömét a ma
gyar országgyűlésnek felelős magyar kor
mány intézi. Legigazibb és történelmi je
lentősége: a feudalizmus gazdasági és jo
gi szerkezetének megszüntetése. Ugyanis 
ez volt a történelem napirendjén. VaJójá
ban 1945. március IS-én a földosztássaJ 
fejeződött be. A történelem ből folyton ta
nulni kell, és a tanulságokat mindig le kell 
vonni. Figyelembe kell venni a nemzetkö
zi eseményeket és eroviszonyokat. 

Az ünnepség résztvevői községi polgá
ri séta után az iskolások szép ünnepségét 
meghallgatva, velünk együtt koszorúztak 
- Király Róbert készítette békeoszlopnál 
- és helyezték el virágaikat. 

A Kör Elnöke Szerencsi Miklósné 
igazgató asszonynak átadta a Kossuth 
Szövetség és Alapítvány 1848 - 1998-as 
Kossuth Kalendáriumát. 

Hegyi Imre 
Bogácsi Kör Elnöke 

,-

HIREK 
Köszönet ... 

A Fblgánnesteri Hivatal köszönetét feje
zi ki mindazoknak, akik a Polgárvédelem 
kérésére részt vettek a Szomolya és Novaj 
közötti erdöl11z oltásában. 

Katowicei pOJ,laJ""'lt d�ga;�: 
gazdasági kérdése/a·ől tárgyal a 

bogácsi Polgármesteri Hivaralban 

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyeimét 
ismételten arra, hogy a r(izgyújtási tilalom 
továbbra is érvényben van. 

A Könyvtár nyitva tartása 
ez év június 30-ig 

Szerda: 16.30 -18.30 óráig 
Hétfő: 16.30 - 18.30 óráig (páros héten) 
Péntek: 16.30-10.00 óráig (páratlan héten) 

Lengyel nyelvtanfolyam 
Az elmúlt év novemberében lengyel 

nyelvtaIÚolyamot indítottunk az iskolában, 
főként a vendéglátásban érdekeltek számá
ra. Az érdeklődök száma kezdetben 27 fő 
volt, ami később a követelmények növeke
désévei fokozatosan csökkent. 

\egül öten végezték el sikeresen a tanfolya
mot, melyet Lestár 1íbomé tanárnő vezeten. 

Pinceépítés 
A cserépi úri pincesor vállalkozói a pin

cék alapteri.ilerének bővítésével és korszeru
sírésével készülnek az idegenforgalmi sze
zorna. A vállalkozások fejlesztése a vendég
látás színvonalának emelését szolgálja. 

Rézfúvós Verseny 
Sárospatakon a Művelődési Házban, 

március 27-én VI. alkalommaJ rendez
ték meg a Megyei Rézfúv6s Versenyt, 
zeneiskolai tanul6k számára. 

A bogácsi zeneiskolából két tanuló -

Farkas Richárd trombita, Kovács Péter 
kürt - sikeresen részt vett a megye leg
jobbjainak versenyén. 

Opo/ei lellgyel néptánccsoport szerepel a 

bogácsi MElvelődési Há=ban 
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HIÍ 
Mindennapi életünk tele van rohanással, 

nehézségekkel, s ez sokszor rosszkedvuvé 
és szorongatottá tesz minket. Egyre keve
sebb az alkalom az örömre, a belso békes
ségre. Mostanában eléggé sokszor kellett 
búcsút vennünk szeretteinktől, s elkísémi 
őket nyughelyükre. 

Mi keresztények is ebben a világban 
élünk, nem vonhatjuk ki magunkat a környe
zet ártalmai alóL De vannak olyan napok, 
ünnepek, amelyek elhitetik velünk, hogy 
nemcsak ezek a szorongó napok léteznek, 
hogy nehézségeink, s egyben fájdalmaink 
sem reménytelenek, cél nélküliek. 

Ezt sugallja nekünk a mostani húsvét ün
nepe is, s ebben adnak nekünk erősséges 
példát a kétezer évvel ezelőtt történtek. 

A reménytelenséget átélte Jézus kör
nyezete is. Az asszonyok és az apostolok 
kétségbeesetten álltak az eseményekkel 
szemben: vajon minden hiába való volt? 
A Jézus közelében eltöltött három eszten
dő, a csodák, a tanítás? Minden csődben 
van, hiszen Mesterük meghalt, mégpedig 
szégyenletes módon: kereszthalállal. S 
akkor még nem is említettük azt a bennük 
lév§ szorongást, hogy mi lesz velük! 

Ok Jézusért olt hagytak mindent, most 
pedig vége mindennek. 
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Talán rájuk is kiárad a gyűlölet. 
S ekkor hangzik fel a hozzájuk belépő 

Mester szava: "Békesség nektek!" 

Ne féljetek!" Mi más tölthetné el szívü
ket, mint az öröm, mert rájönnek: minden 
más értelmet nyert Jézus feltámadásával. A 
szenvedés, a szorongás, de még a halál is 
csak egy út a végső haza felé! 

Megértik:: minden könnyebb, ha tudjuk, 
mi az értelme, ha minden csak ideiglenes. 

Húsvét üzenete nekünk is ez: "Békesség 
veletek! Ne/éljetek!" Ne hagyjuk, hogy re
ményvesztett emberek legyünk, ne adjuk át 
magunkat a csüggedésnek ! Az apostolok
kal együtt mi is érezzük meg, hogy nem ba
jaink, nehézségeink de még gyászunk sem 
végleges, mert Krisztus feltámadt, és hitet 
ad a további küzdelemhez, erőt a hétközna
pi élethez, s reményt az Istenhez való elju
táshoz. 

Azt kívánom, hogy ez a húsvéti ünnepkör 
minden bogácsi lakos számára legyen a re
mény, s az öröm forrása! 

Boldog luisvéti ünnepeket kívánok 
mindenkinek! 

Deli Lajos 
plébános 

Fürge Ujjak Klub 
�égi fényképeket nézegetve az ember nosztalgiázni kezd. déssel megalakítottuk a Rirge Ujjak KJubját most t998-ban. 
Igy voltam én is, amikor az 1958-ban készült csoportképen a 

kedves, fiatal és vidám arcokat nézegettem. A 40 éves fotó egy 
ké�!munka szakkör szorgos tagjait örökítette meg. 

Ozv. Antal Gáborné (Sütő EtllS) néni vezetésével, téli estéken a 
Glóner Iskola egyik tanterrnében összejöttünk beszélgetni, de fő
leg kézimunkázni. Sok-sok ötletet, fortélyt tanultunk. egymástól. 

Többen közülünk ott és akkor tanultuk meg az idősebb asszony
pajtásoktól a kötést, horgolást, fonást, a változatos hímzésfajtákat, 
csuhésodrást és még sok érdekes, hasznos kézimunkát. 

Úgy gondoltam föl kellene eleveníteni ezt a fajta társas együtt
létet. Fölkerestem az akkor is aktív tagokat, és nagy-nagy lelkese-

Minden pénteken délután 5 órától az Idősek Napköziotthonában 
összejövünk, hogy beszélgessünk, kézimunkázzunk, egymást se
gítsük hasznos ötletekkel a háziasszonyi teendőkben is. 

Megpróbáljuk hagyománnyá kovácsolni e találkozásokat. Ta
nulunk egymástól, a tapasztaltabb, jobb tájékozott asszony társak
tól átvenni, megtanulni mindazt amit ők jobban tudnak. 

Minden érdeklődő lányt, asszonyt, aki kézimunkázni, vagy a 
kézimunkát megtanuini vágyót, szeretettel várunk. 

Siklósillé Daragó Marianna 
ny. tanárnő 

Alapítvány a bogácsi népdalkultúráért 
Tisztelettel tudatjuk mindazokkal, akik a Bogácsi Pávakör tevé

kenységét ismerik és elismerik., hogy 1997. októberében Bogácsi 
"Pávakörért" néven alapítvány jött létre a népdalkör részére. 

Az alapítvány célja: 
Bogács község népdalkincsének feltárása, megőrzése, tovább

adása a fiatalabb nemzedék számára. E tájegység népdalainak meg
ismertetése az ország határain belül és kívül: - Ennek érdekében 
különféle ünnepségeken és rendezvényeken való szereplés. A már 
korábban kiépített és jelenleg is élő hazai és nemzetközi kóruskap
csolatok ápolása, valamint újabb baráti, szakmai és interkulturális 
kapcsolatok létesítésének támogatása. 

Mindazok, akik a fentebb említett céljainkat támogatni kívánják 
és tudják, a Bogács és Vidéke Takarékszövekezet által vezetett 
bankszámla javára tehetik. meg. 

SZJÍmlasZJÍm: 54200018-10053126 
AdósZJÍm: 18426818-1-05 

Benyovszki Mária 
népdalkörvezető 



8 BOGÁCSI TAVASZ 

VI. Bükkvinfest 1998. június 24-28. 
Bogács Község Önkonnányzata, a Szt. 

Márton BorreI}d, a B.-A.-Z. Megyei Me
zőgazdasági Erdekvédelmi Szövetség, a 
Mezőgazdasági Kistennelő B.-A.-Z. Me
gyei Szövetsége által került megrendezésre. 

1998. június 24-28 közölt, a VI. 
Bükkvinfest Bükkaljai Borfesztivál és 
Nemzetközi BOI"Verseny. 

A rendezvény szervezője: a bogácsi Pető
fi Sándor Művelődési Ház. 

A rendezvéllY megnyitása és a borbírá
lat jJelye: 

AJtalános Iskola Bogács, Alkotmány u. 52. 
Ideje: 1998. június 26. 1 0  óra 

Nevezés szabályai a borversellyre: 
- Bárhol termelt fehér borok versenyez

telhetők. 

Fehérborokat: hosszú nyakú, zöld 0,7 l
es üvegekben. 

Vörösborokat: rövid nyakú, zöld 0,7 l-es 
üvegekben, parafa dugóval lezárva kell be
hozni a Művelődési Házba, fajtánként 2-2 
palackot. 

1998. június 2 1 -én vasárnap 9-1 3 óráig, 
11998. június 24-én szerdán 14-20 óráig. 
Atvételnél a borokat fajtájuk, évjáratuk, 

termőhelyük és a tulajdonosok adatainak 
bejegyzésével főkönyvezzük. 

Fontos hldnivalók: 
A zsűri organolektikus bírálatot, minősí

tést végez és nem anal izálást! - tehát nem 
azonos és nem helyettesíti az Országos 
BorminősÍtő Intézet a bolti kereskedelmi 
forgalomhoz szükséges analizálást. 

A borokat szakértői és társadalmi zsűri 
fogja értékelni, minősíteni és díjazni. Az a tu
lajdonos, aki legalább 5 borral benevezett a 
versenybe, tagja lesz a társadalmi zsűrinek. 

Nevezési díj: termelőnként 300 Ft, és 
minden további fajtánként + 200 Ft, ame
lyet a bornlinta leadásával egyidőben kell 

befizetni a bogácsi Művelődési Házban. 
Az értékelés rendszere: pontozással az 

alábbi szempontok szerint: 
színe: O-2 pont 

tisztasága: 
illata: 

íze, zamata, 

(vörösbomál O-4 pont), 
O-2 pont, 
0-4 pont 
(\'örösbomál O-2 pont) 

össt.benyomás: 0-12 pOJl!. 

A minősítés rendszere: 
15,51-/6,50 pontig Elismerő oklevél 
16,51-1 7,50 poJltig Brom minősítés 
17,51-/8,50 pontig Ezüst minősítés 
18,51-20.00 pontig Arany minősítés 

Eredményhirdetésre, valamint a díszok
levelek, a különdíjak és egyéb ajándéktár
gyak átadására június 27-én du. 2 órakor 
kerül sor. A borfesztiválon borbemutatót, 
borárverést, borkirálynő választást, bordal 
énekversenyt, sokféle kulturális és sport
programokat szervezünk, amelyekre nlin
den érdeklődő! szeretettel várunk. 

Rendezvén yünkön szőlészeti -borászati 
eszköz- és gépbemutató, valamint kirako
dóvásár is lesz. 

A borfesztivál célja, méltó rangra emelni 
a fesztivál borait, a termelőkedv fokozása, 
szaktanácsokkal segíteni és elismerésben 
részesíteni a termelőket. 

Reklámmal és propagandával segíteni a 
piac-feltárást, a termőhely borainak széle
sebb körű megismertetését és termelői áru
sítását. Borfesztiválunk sikeres megrende
zése érdekében kérjük a termelőket, az ér
dekelt intézményeket, szövetkezeteket és 
vállalkozókat, hogy lehetőségeik szerint se
gítség közcélú kezdeményezésünket, a bor
verseny céljainak megvalósítását. 

Kérjük a termelőket és a borosgazdákat, 
hogy vegyenek részt e nemes versenyben, 
és jó borok benevezésével tegyék rangossá 
Bükkaljai Borfesztiválunkat ! 

A Borfesztivál fő támogatója a Magyar 
n,riZ11lUS Rt. 

Szajlai Sándor 
polgármester 

Vendégváró bogácsi pillcék 

Bogácsi Nyár 
S8. rendezvényei 

1998. nyarán Bogács községben a 
következőket tef1Jezzük: 

Június 25-28. 
V. Bükkvinfest, Bükkaljai Borfesz
tivál és Nemzetközi Borverseny. 

JÚllius 28. du. 15.00 6ra 
Rirdő szabadtéri színpadán 

"Bogácsi Lakodalmas". A bogácsi 
Hagyományőrző Együttes előadása. 

július 4-5. 
lX. Nemzetközi Dalostalálkozó 

JúliI,s 9-30. 
[X. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Tábor 

július 1'6. 17.00 óra 
Kórushangverseny 

Jlílius 18-á1l 20.00 óra 
SZL Márton templom 

Kórushangverseny 

Július IS-áll 
Autócross Országos Bajnoki R.ltam 

július 19-én 15.00 óra 
Rirdő Szabadtéri Színpadán 

"Bogácsi Lakodalmas" 

Július 23-áll 17.00 óra 
Énekhangverseny 

Július 25-én 20.00 óra 
Sz!. Márton templom 

Enekhangverseny 

Július 29-án 19.30 óra 
Művelődési Ház Énekhangverseny 

Jlílius 30 - augusztus J-2. 
Lengyel Kulturális Napok 

Augusztus 1-jéIl 16.00 óra 
Rirdő szabadtéri színpadán 

Néptáncbemutató 

Augusztus 9-én 15 óra 
Rirdő szabadtéri színpadán 

"Bogácsi Lakodalmas". 

Augusztus 19-20. 
Bogácsiak Világtalálkozója 

.. Augusztus 20-áll 10.00 órától 
Unnepi megemlékezés, kulturális 

és sportprogramok. 

Augusztus 21-22-23. 
Rendőrfeszti vál 

Bogácsi Tavasz 
Bogács Község Önkormányzatának lapja 

Szerkeszti: 

a Szerkesztőbizottság 
Fele/ős kiadó: 

Szajlai Sándor polgármester 
Szedés: GARAMOND Kiadványszerkesztő Stúdió 

Eger, Vörösmarty u. 89. 


