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Fennállásának 750. évfordulóján köszöntjük
szeretett településünket és lakosságát
1248-1998

A

községrő} legkorábbi ada

sem a külső ellenség a tatárok

rítását. Szilárdnak' bizonyultak: az

dőben vagy környékén
mindig
"
történik valami". - Valami ami

is

okozta pusztítás, amit "második

ezerkétszázas években lerakott

Bogach alakban írják települé

honalapítónk" lY. Béla királyunk

alapok. Nem volt lárványos fejlő

kulturált, ami érték, ami maradan
dó élmény.

tunk

1248-ból

való,

mikor

sünk nevét, emlékeztet bennünket

vezetésével sikerüll helyreállítani

dés, de a korra jellemző bizony
ta

az egri érseki levéltár korabeli do

- nem állította meg, nem terelte el

lansági tényezők, a Dél-Borsod

kumentuma.

országunkat az Európába integrá

ban is uralkodó főnemesi viszály

szolid, hivalkodásmentes, ideális

lódás útjából.

kodások, majd a kegyetlen török

viszonyok között keverednek és

Ez emlékeink között a legmeg

Bogács

olvasztótégely,

ahol

határoz6bb számunkra. Azok va

A "második honalapítás" új

veszély sem tudta szétzilálni a

gyunk, amiknek a múltban mutat

lendületet hozott az ország fejlő

bogácsi közösséget. Ennek a kor

mentalitások,

koztunk. Embemek, településnek

désében. Újabb kővárak épültek,

nak legnagyobb értéke a ma itt

benne a karakteres egyéniségek,

megtermékenyülnek

kultúrák,

de megmaradnak

nem eredhetnek máshonnan isme

változott, fejlődött a település

élők számára a megmaradás, a tü

akik

retei, csak amit a múltban elsajá

szerkezet. Rendeződött a birtok

relmes, dolgos várakozás.

alatt a folyamatos, egyenletes tü

tított. A bogácsi ember is büszkén

rendszer, korszerűsödött a gazdál

A háromnegyed évezred alatt

képesek az olvasztótégely

zet ápolni. A jelképes tűz mellé
szerencsére sokszor odaülnek a

tekinthet a múltba, de ezt nem

kodás, a földművelés. Erősödtek

sok minden történt itt a Hór-patak

azén teszi, hogy elmerengjen, ha

az összetartozás jegyei, az itt élők

völgyében. Sok-sok ember mun

szülőföld melegétől átforrósodni

nem hogy erőt merítsen a jöv6-

kálkodott önzetlenül azon, hogy

az

höz, hogy az támpontot, példát,

között is. funnálódott a "hivata
los, önálló közösség" iránti igény

Bogács megfeleljen az önmagá

most második alkalommaJ meg

eszményt találjon napjainkban a

- amit nagy valószínüség szerint a

val

elvárá

rendezett világtalálkozón is nagy

tájékoz6dásra.

Bogácsi nevezetű nemesek, ne

soknak.

vük alapján Bogácsnak neveztek

Bebizonyosodott az is, hogy jó

eJ. De tiszteljük azokat a feltétele·

célokat kell kitűzni a közösség elé

kör lesz a tűz körül és egy-egy da
"
rab "szellemi hasáb fa is került
az olvasztótégely tüzére.

Az bizonyos, hogy Bogács ha
tárában

ősidők

élt,

támasztott

elszármazottak,

reméljük

a

Erre

zéseket is, miszerint községünk

és akkor eggyé kovácsolódva meg

előkerült tomorvári,

nevét az ó szláv, bogatu" gazdag
"
szóból eredeztetik. Egy másik fel

is vaJósítja azokat. Számtalan pél

fénylőbb ünnepel hoz községünk

dát lehetne sorolni! Ezek közé

nek mint más években. Az egy tő

munkálkodott,
utalnak az

óta ember

szemben

gyarapított.

pazsagi, hintóvölgyi régészeti le·
letek. A tájegység adottságai a

tételezés

bővizű patak, szelíd dombok nem

gáncs növény nevének régi nyelv

szerint a magyar bo

kerülhették el a megye osfogla
"
ló" Örösúr nemzetségének figyeI

járásbeli bogács változatából ered

beruházások

községünk neve.

víz-, telefon-, gáz-, csatornaháló

mét sem. Szent István és Szent

A ,,kialakult, elnevezett Bogács"

László szigoní a letelepedést, a

az 1248. évet követően sok-sok

mét

belső rend megszilárdítását szol

viszontagságot, kevesebb látvá

István-i gondolat, a

gáló törvényei megalapozták az

nyos örömet, fejlődést él meg,

európai" színvonal jegyei.

ország gazdasági, kulturális folya

egészen a közelmúltunkig.

tartoznak
községet

a

legutóbbi

időszak

összkomfortossá tevő
megvalósítása:

a

zat építése. Ez már a manapság is
megfogalmazódó

Augusztus 20-a az idén még

ről fakadó

államalapítás

fényét

csillogóbbá teszi számunkra köz
ségünk fennállása, jubileumának
ünneplése.
Az ősök

múlhatatlan tetteire

Szent

fog emlékezni a plébánia kertje

"nyugat

melletti parkban felállított emlék

A Bogácsra látogató honfitár

mű. Egyben arra is, hogy múltun
kat mindig kellő alázattal. tiszte

matait - beilleszkedni, felzárkóz

Az egyház alapításának éve:

saioknak és külföldi tunstáknak

ni a fejlettebb nyugat-európai or

1332. Évszázadok számos viharát

egyaránt gazdag, változatos él

A felállított emlékmű nem em

szágokhoz. Eztéil-fDlyamatot már

büszkén, méltóságteljesen, szilár

ményben lehet része. A színvona

lékeztet majd győzelmi ünnepre

nem lehetett megállítani, sem az

dan vészeli át a bogácsi kőből

országban

letlel szemléljük, értékeljük.

las vendéglátás alapjai már meg

és vereséget sem fog gyászolni. -

belső

épült, eredetileg Szent György

teremtődtek,

De arra fogja a szemlélőt emlé

rendezetlenség, a nagybirtokosok

tiszteletére emelt templom. Az

még feladataink számosak. Bo

keztetni, hogy

és köznemesek között kialakult

egyházalapítás, a templom felépí

gácsot sokan szeretik, támogat

egy magyar falu - Bogács.

ellentét, amit IL Endre az Arany

tése erősítette a bogácsi emberek

ják, idejárnak és visszajárnak ven

bulla

összetartozását, a veszélyek elhá-

dégeink, mert tudják, hogy a für-

bekövetkezett

kibocsátásával

rendezett,

Bogácsi látkép aSatóról

de ezen területen

1248 óta itt van

Nyeste István
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Emlékezések
Szülőfalunk, lakóhelyünk Bogács első írásos említésének 750.

Bogácsra ért. Ennek 44. évfordulóján helyeztük el az emléktáblákat

évfordulója évében ideje és helye van- sőt illő méginkább köteles
ségünk az előttünk élt nemzedékek iránti tiszteletadásnak. A törté

az emlékműre. A katonák nevén kívül a polgári áldozatok nevét
azért szerepeltettük, hogy érzékeltessük, az utókort emlékeztessük
a Il. világháború kiszélesedett pusztítására.

nelem ugyanis nem egy nemzedékét hanem a korábban élteké is. A
maiakról, majd évtizedek múlva emlékeznek. A múltbeLiekre emlé
kezni önmagunk becsülése is. Egy-egy évforduló előhozza belő
lünk a kérdést, szabad-e felejtenünk?
A Bogácsi Kör, mint hagyományápo16, sőt hagyományt teremtő
civil szervezet 1998. január 22-én a magyar kllltúra napján ismét
emlékezett azon néptanítók:ra és tanárokra, akik nemcsak az okta
tás, hanem a közművelődés és a közélet terén is jelesen tevékeny
kedtek Bogácsért. Korábban az iskolásokkal, most a Bogácsi Kör
elnökeként egy-egy szál virágot helyeztem a sírjukra.
Az l 848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján a
Művelődési Házban és az óvoda előtti - Király Róbert által alkotott

Zsidó polgártársaink nevét pedig annak emlékeztetéséül, hogy a
hitleri fasizmus egy vallási népcsoportot iparszerűen halálgyárak
ban pusztított el. A bogácsiak jó viszonyban voltak a helyi kis lét
számú zsidó közösséggel. A háboru előtt elhalt Spiegel Ignácz min
denkinek Pigli úr volt. Szőlőjében dolgozni elismerést jelentett.
Nem igazi bogácsi gyerek, aki nem tudja, hogy hol van a Pigli-kert.
A mai Erzsébet utcában lévő Csavinya-féle ház (ma Szociális Ou
hon) helyén állt Grossmann Józsi bácsi háza. Mindig nagyon szo
morú arccal járt. A falu el is nevezte Bánat Józsi bácsinak.
Schwarcz Józsi bácsit, - aki boltos-kocsmáros volt az Alvégben boronának hívták. Az a gyerek, aki nála vásárolt zsákos gyufát, fel
világosította, hogy az könnyen gyullad. A vásárló gyerek, ha jól fel
mondta a leckét, kapott egy szem cukrOl. A szikvizet készítő kun
madarasi rokonságú kenyeres Kohn-Iányokat kisasszonyoknak szó
lították, tisztelték.
A krónikás 1945 húsvétvasárnapján először, 1998 pünkösdjén ha
todszor mondott emlékbeszédet. Jó papírok.kal és személyes bátor
ságával elkerülte a hadifogságot. Fogadalmat tett. Elhalt bajtársai
nak, a világháború áldozatainak emlékér ápolja, hátramaradottaikat

- oszlopnál rendezett emlékezésről a Bogácsi Tavasz '98 c. lapban
tudósítottam.
1998 májusának utolsó vasárnapján pünkösdkor - a hősök nap
ján - a Il. világháború hőseinek tiszteletére állított emlékműnél
mindazon bogácsiakra emlékeztünk, akik háborúban haltak meg a
750 év során. Nevezetesen a 150 éves török uralom idején, a Habs
burgok ellen a Rákóczi- és az 1848-49-es szabadságharcban, min
dig az ország függetlenségéért, a nép szabadságáért harcolva. Em
lékeztünk az első és a második világháború hősi halottaira, polgári
áldozataira és elhurcolt, megsemmisített zsidó polgártársainkra.
A bogácsiak az első és a második világháború után közadakozás
ból állítottak hősi emlékművet. A másodiknál - amelyik az 1945.
húsvétján eltemetett magyar katonák sírja fölött áll- 1946 húsvét
ján Jankó István községi bíró mondott emlékbeszédet. A szigoru

gyámolítja. Úgy érzi, állta a szavát. Földijeit arra kéri, hogy az uno
kák és dédunokák is ápolják a hősök és az áldéifatok emlékét,
ahogy a bogácsiak eddig is tették. Ha nincs az esztelen és emberte
len háború, itt éltek és alkottak volna közöttünk. Holtukban tisztel
jük emléküket, mert így vannak közöttünk. Önmagunk emberi érté
két és a község jó hírnevét is növeljük.

időkben a hősi halottak neve a családi síremlékekre került. 1944.
november l l-én Szent Márton napján - a búcsú napján - a front

Hegyi Imre, a Bogácsi Kör elnöke

A

bogácsiak ismét Budapestenjártak

Nevezetesen a borsodiak, gömöriek.
abaújiak, zempléniek és a miskolciak Bu
dapesti Baráti Köre 1998. május 29-én a
Fáklya klubban tartott összejövetelén.
Néhány évvel ezelőtt a kör tagjai me
gyejárásuk során Bogácsra is ellátogattak.
Hegyi Imre és Daragó Károly mutatta be
községünket.
Nem sok idő múltán a Pávakör vett részt
egy budapesti összejövetelen. Most közsé
günk fennállásának 750. évfordulója és a
bogácsi Nyári Ifjúsági Zenei Tábor alaku
lásának 10. évfordulója adott alkalmat a
találkozóra.
Dr. Nagy Károly, a kör vezetője mutatta
be a vendégeket és adott tájékoztatót, mi
ként tartják a kapcsolatukat az útjukra
bocsátó szülőföldde!.
Hegyi Imre, a Bogácsi Kör elnöke a hét
százötvenedik évforduló évében rendezett
és tervbe vett emlékezésekről szólt. Kö
szöntötte azokat a bogácsiakat, akik hívó
szavunkra eljöttek erre a találkozóra. Kér
le őket, hogy kapcsolódjanak be a megyé
ből Pestre elszármazottak körébe.
Bemutatta Borlay László pomázi festő
muvészt, aki Bogácson alkotott festmé
nyeibői mutatott be néhányat, amelyre a
baráti kör tagjai felfigyeltek. A Bogácsi
Kör elnöke arról is szólt, hogy a Művelő
dési Házban sok kiállításban gyönyörköd
hetnek az érdek1ődők.
Nyíregyházáról a főiskolások Barczi Pál
mesterükkel már szinte "hazajárnak " .

Hajdú Imre a készülő VI. Bogácsi Nem
zetközi Borfesztivál fejlődéséről, elis
merlségéről,
látványosságairól
szólt,
amely öregbíti Bogács hírnevét. Daragó
K ároly a Művelődési Ház vezetője, önkor
mányzati képviselő a község zenei életéről
számolt be.
A 10 éves Nyári Ifjúsági Zenei Tábor
ban eddig részt vettek közül az összejöve
telen szerepelt Mura Péter karnagy vezeté
sével: Molnár Zsolt tenor, Vadász Zsolt
bariton, Szabó Tímea zongora.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
hallgatói a Borfesztivál bordalversenyén
zsűritagok. A pesti bogácsiaknak. küldött
levelünkben és szóban is tájékoztattuk föl
dijeinket a "Bogácsiak II. Világtalálkozó
járól" és a 750. évfordulóra felállítandó
emlékműről.
A jó hangulatú találkozón Ittesné Rózsi
�a bogácsi krumpliskalácsát, Doroginé
Eva - régi idők "csemegéjét" - görhéjét,
Szepesi Ferencék pogácsáját, Hajdu Imre
díjnyertes borai! fogyasztva érdeklődtek
bogácsi "neves emberekről", a fürdő, a
község fejlődéséről, jövőbeli elképzelé
sekről, az idegenforgalomról. A tájékozta
tást adók ezekre is részletesen válaszoltak.
A résztvevők kölcsönösen megállapítot
ták - akik korábban már jártak nálunk különösen örültek a község előrehaladásá
nak. Úgy köszöntünk el: a viszollflárásra!

Hegyi Imre

A Bogácsi Lakodalmas szereplői
előadás közben
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A VIII.

Bogácsi Nemzetközi Dalostalálkozó

Bogács mellett Cserépfalu, Bükkzsérc. Cserépváralja is ünnepli
fennállásának 750. évfordulóját. A találkozó népes seregével tudat
tuk ezt a hin. Sok együttes már máskor is járt nálunk, ezen az
immár hagyományos és kedvelt rendezvényen. Kínálja az alkalmat,
de késztet is a népdallal kapcsolatos gondolatok elmondására. Eh
hez- ebben a sarkaiban kifordult világban- nekünk magyaroknak
van kihez fordulnunk, Bartók és Kodály örökségében.
Mindketten a magyar kultúra felszabadításáért, a feudalizmus
maradi és már évtizedek óta idejétmúlt szellemi erők ellen küzdők
sorából kiemelkedtek. Tudományos munkásságuk a fejlődés
tényezője volt.
Bartók a népzenét kiapadhatatlan forrásnak tartotta. A magyar és
az európai haladás szószólója volt. Kodály mondotta: "Ha azt
kérdezik: tőlem, mely művekben ölt testet legtökéletesebben a ma
gyar szellem, azt kell rá f el elnem, hogy Kodály műveiben. Kodály
zeneszerzői tevékenysége a magyar népzene talajában gyökerezik

és rendíthetetlen volt a hite és bizalma a nép építő erejében és
jövojében."
Kodály Zoltánt a zenekultúrára nevelés tanítómesterének
ismerték a világban. 1951-ben a gyerrneknapon úgy fogalmazott:
"Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre
az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem
jut odáig. Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni, nem mellékes
kis ped agógi ai kérdés, hanem országépítés. FOgjunk végre kél
kézzel a dologhoz, hogy a múlt sok mulasztásait mielőbb helyre-

hozzuk. " Bartók és Kodály szellemében tevékenykedők közül
többen jártak Bogáeson. Munkájukat elismerték. Béres nereneről
Krasznokvajdán az általános iskolát nevezték el. Víg Rudolf
szü16házán 1993 óta emléktábla ál. Meder Ivánra szeretettel
emlékezünk. A Megyei Közgyűlés "Pro Comitatu" díjjal tüntelte ki
Engi Istvánt a mezőkeresztesiek kamagyát. A sályi születésű,
Győrben főiskolai tanárként tevékenykedett Barsi Emőt szülőfaluja
díszpolgárrá választotta, a megyei közgyűlés "ALkotói díj" -jal tün
tette ki. Ugyancsak ezzel ismerte el az abaújszántói Bakonyi Bélát
is.
Nyugat-Bükkalján a 750. évforduló alkalmából, Cserépfaluban
haladó szellemű könyvkiadó szülöuüknek, Cserépfalvi Imrének
emlékszobát létesítenek. A VIII. sályi napokon Veres Péternek
e mléktáblát állítanak .
Szeptemberben Tardon Szabó Zoltánnak "A tardi helyzet"

c.

világhírű könyv írójának mellszobrát leplezik: le.
1969. október 12-én indult útjára a tv-ben a "Röpülj páva" -moz
galom, Erdei nerene n yitó szavaival. Vass Lajos- járt Bogácson is
- az egész országot megénekeltette. A népdal szebbé, gazdagabbá
teszi az életünket. Szárnyaljon tehát itt a Bogácsi VIII. Nemzetközi
Dalostalálkozón is, hogy valóra váljon az egyik kodályi gondolat,
,,A zene legyen mindenkié", mert ezzel valósul meg a másik gon
dolata "örüljön az egész vi l ág".

Hegyi Imre, a Bogácsi Kör elnöke

Rimóci Hagyományőrző Együttes

Megyaszói citerazenekar

Kóka Rozáliával a zsűri elnökével

és Népdalkör

Bogács, nyár-zene
1o

éves a bogácsi Nemzetközi Ifjúsági Zenei Tábor -

Az énekkllrzus kr6nikája

hangulatot. Másnap a Művelődési Házban hallhatta a közönség az éne

Nyár és Bogács ... e két szó sok kikapcsolódni, üdülni vágyó ember

keseket. Pergolesi-, Purcell-, Csajkovszkij-dalok mellett egy olasz és

számára összetartozik. Vannak, akiknél egy harmadik is társul ehhez:

egy magyar népdal kapott helyet a műsorban. Operarészletek is fel

Ifjúsági Zenei Tábor résztvevői ilyen emberek. A tábor szellemi atyja és

hangzottak Mozart: Don Giovanni és Varázsfuvola, ezenkívül Bizet:

pánfog6ja Daragó Károly immár egy évtizede biztosítja számukra a

Camien valamint Verdi: uaviata c. művéból. Az estét Rossini Macska

vonzó környezetben a muvészi munka és a nyilvánosság előtti fellépés

duettje zárta egy fiatal lengyel énekes házaspár élet hű eload ásában.

lehetoségét. A kamaraénekesek tábora után a magánénekeseké volt a

A következő napon nem volt koncert, de így sem telt az idő esemény

következő II nap. Ez a találkozó énekes-pályára készülök és pályakez

telenül. Látogatója volt a kurzusnak az MlVl forgatócsoportja,

dők körében volt meghirdetve, akik dal, operett, sanzon, oratórium és

Bogácsról készítettek riportfilmet.

opera műfajokban mélyíthették tovább tudásukat. László Margit opera

akik

Daragó Károly meginvitálta őket a kurzus egyik helyszínére, ahol a

énekes és Mura Péter karmester vezetésével, Zentai Katalin és Horváth

magyar illetve lengyel énekesek rögtönzött kórusa saját nemzetének

Erika korrepetitorok zongorakísérete mellett énekelhettek az idén je

népdalkincseiből énekelt a filmszalagra.

lentkezett magyar és lengyel fiatalok, akiknek létszáma megközelítette
a
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főt. Két helyszínen egymással párhuzamosan folyt a hangképzés,

az énekóra, a szereplésre való felkészítés.

Az éllekkurms kr6nikája

Egy nap múlva újabb helyszínen adtak koncertet az énekesek: a bo
gácsi Szt. Márton-templomban. A hely hangulatához illő zene szólalt
meg Pergolesi, Gounod, HandeJ, Bach, Haydn, Mozart és Frank vala
mint Marchesi és Bizet egyházzenei műveiből.

A bemutatkozó koncertre a harmadik nap estéjén került sor a bogácsi
Bacchus Pinceborozóban, ahol már maga a helyszín megelölegezte a jó

(Folytatás a 9. oldaloIl)
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(Folytatás a 4. oldalról)

Egy koncert nélküli napot követően Tibolddaróc vendégszerető plé�
bánosa fogadta az énekeseket és kíséröiket. A helyi katolikus templom
ban adott koncerten a zeneirodalom egyházi témájú művei mellett a né
gerek vallásos zenéje, a spirituálé is megszólalt.
Másnap egy kis pihenő következeu. A lengyelek felkeresték rőváro
sunkat, a magyarok Egerbe látogattak. el. A következő napon már a
zárókoncertre összpontosultak az énekpróbák. Pergolesi, Mozart,
Rossini, Bellini, Donizetti, Giordano, Bizei, Zeller, Saint-Saens,
Mendeissohn dalait, operáinak: részleteit sz61altatták: meg az énekesek.
Ez a zár6hangverseny is tartogatott meglepetéseket: Horváth Erika kor
repetitor egy időre felállva a zongora mellől, mint énekesnő lépett fel
szólóban és duetteL Nem is maradt el az osztatlan siker. A műsor végén
operettrészletekkel kedveskedtek az énekesek. A záró duett: Bizet Bor
dala a vendéglátóhely, Bogács egyik jellegzetességét tükrözte. A kon
cert utáni búcsúvacsorán lehettek még együtt utoljára a kurzus tanárai,
hallgatói, akik közös énekléssel köszöntek el egymástól, a találkozótól,
Bogácst6L
Vélemények, benyomások a kurzusról

Mura Péter a tábor egyik életrehívója, Érdemes Művész, Liszt-díjas
kannester, a Zeneakadémia tanára:
"Tíz évvel ezelőtt fiatal zenészek még csak kevés helyen jöttek össze
nyáron Pécsett, Esztergomban, de énekesek számára ilyet itt találtunk
ki. Daragó Károllyal meghívtuk László Margit művésznőt, hogy az
éneklés csínját-bínját sok évi tapasztalata alapján tanítsa az érdeklődők
nek, én pedig vállaltam a művészi irányítást, a művek zenei megfonná
Jásár. .Persze 10 nap alatt csak ízelítőt lehet adni mindezekből, de talán
ezzel is segítettük azokat, akik ma már e pályán vannak. Nem lehet
eredményes a munkánk segítőink. nélkül, akik a zongora mellett terem
tik meg az alkotás hangulatár: Zentai Katalin és Horváth Erika stabil
"
korrepetitorai az énekes találkozónak.
László Margit Érdemes és IGváló Művész, Bartók-Pásztori Ditta-dí
jas, az Operaház örökös tagja:
"T ízéves a bogácsi zenei tábor, melynek résztvevői szólisták, akik va
lószínűleg színházi karrierre vágynak. Az énekes tanfolyamok eredmé
nyeként nagyon sokan éveken keresztül minden nyáron visszajárnak és
sokan már az Operaház tagjai, sőt külföldre is elkerültek, öregbítve a
magyarok húnevét és ebben egy kicsit Bogács is benne van. Nehéz do
log 10 nap alatt mások tanítványaival komoly eredményt elérni, inkább
csak tanácsokat adhatunk és megmutathatjuk hogy mi ezt vagy azt
hogy csinálnánk. Ízlésüket fejlesztjük, és megpróbálunk technikai taná
csokkal is szolgálni. Utána visszamennek tanáraikhoz és ott folytatják
tanulmányaikat, melyekhez talán picit mi is hozzásegítettünk. Az évek
folyamán az ország legkülönbözőbb részeiből jöttek énekesek, de vol
tak itt hollandok, németek, Ausztriából is jöttek, mostanában pedig
egyre több lengyel keresi föl kurzusunkat Mura Péternek köszönhetően,
aki régóta jár ki Lengyelországba, továbbá a katowicei parlamentnek,
aki támogatja az énekesek tábori részvételét.
Az idei kurzus a I Q. mint már említettem. Egy furcsaságot tapasztal
tam. Valószínűleg, az ország több pontján ugyanekkor zajló kurzusok
hatására kevesebb magyar fiatal jött ide tanulni. A lengyelek nagyon
szépen szerepelnek, nagy szorgalommal dolgoznak, de ez mégis csak
egy magyar rendezvény, szeretnénk, ha a jövőben is minél több magyar

Kamaraénekesek Regős Zsolt vezetésével
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fiatal járna ide, öregbítve tudását. Bogácson pezsgő művészeti és kultu�
rális élet zajlik Borfesztiváltól kezdve a táncon keresztül minden meg
található itt, nündennek spiritus rektora Daragó Károly, aki nélkül ne
migen lett volna ez a szépen fejlődött mozgalmas élet. Öli..ilnék, ha a ké·
sőbbiekben is sikeli..ilne neki újra és újra összehozni a sok kedves fiatal
"
embert. akik. a jövőt hordozzák magukban.
Zentai Katalin korrepetitor a Weiner Leó Zenemuvészeti Szakközép
iskolában és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Föiskolán Budapesten:
"A bogácsi "FÉNYT" tábor célja a kezdő énekeseknek illetve az
éneket tanulni vágyó fiataloknak való útmutatás, ötletgazdagítás. Az ide
ellátogató énekesek tanácsot kapnak a két vezető taruÍrtól, mit kelJ kija
vítani vagy éppen fejleszteni az elkövetkező esztendőben és sokat ta
nulhatnak egymástól is, a másik erényeiből, hibáibóL Nem utolsó do
log, hogy több koncerten is bizonyíthatják felkészültségüket, rátennetl
ségüket. Azt hiszem. hogy akik itt tanultak, szétviszik a bogácsi tábor
hirét az országban, mert iti mindenki kedvesen, jó vendéglátóként fo·
gadta őket. Nekem ez a hetedik évem Bogácson, és mindig örömmel jö
"
vök ide.
Horváth Erika korrepetitor közép- és felsőfokú budapesti zeneoktatá
si intézményekben:
"Harmadik éve dolgozom a táborban, amely mindig jó hangulatban
zajlik a lengyel kollégákkal együttműködve. A koncert jeinken igyek
szünk a zenét (a zeneszerzőket) és a közönség igényeit szolgálni. Épp
ezért elég intenzív a munka ez alatt a 10 nap alatt, de mindenkinek jut
pihenésre, strandolásra, ki.rándulásra is ideje, és reméljük, a kezdő tanu�
"
lótól a "kész művészig mindenki tud tanulni itt valamit, vagy profitáI
ni a dologból. Bízzunk benne hogy még sok-sok születésnapja lesz a
bogácsi zenei tábornak!"
Polgár Erzsébet és Tokai Ágnes a találkozó legifjabEl1'"esztvevői, a bé
késcsabai Zeneművészeti Szakközépiskola utolsó évfolyama előtt álló
magánénekes hallgatói:
"N agyon hasznosan telt az időnk, minden program jól szervezett
volt. Nagy szeretettel fogadtak bennünket, tanárnőtől sok fontos dolgot
megtanultunk, ami az éneklés alapját adja. Mura tanár úr nagy odaadás
sal foglalkozott velünk. A zongorakísérőkkel is jó volt együtt dolgozni.
Daragó úr rendkívül energikusan irányította az egész tábort. Ha lehető
ségünk lesz rá, jövőre is mindenképpen ellátogatunk Bogácsra."
Anita Maszczyk a katowicei Zeneakadémia végzős hallgatója és fér·
je Leopold Stawarz két éve végzett énekes, jelenleg koncertek szerve
zője üzletember édesapjával együtt:
"A bogácsi énektábor nagyon jó dolog, mert itt sok ember találkoz
hat és tanulhat együtt. Véleményt cserélhetünk, új dolgokat tanulha
tunk, például új éneklési módokat, új darabokat. Erdekes emberekkel
találkozhatunk, például Mura Péterrel, László Margittal. Bogács na
"
gyon jó hely a nyaralásra. Egyidejűleg tanulhatunk és pihenhetünk itt
- mondja Anita, aki koloratúr szoprán és boldog, hogy találkozhatott
László Margittal, mert ő sok kolomtúr készséget fejlesztő skálát tanított
neki.
Leopold szereti Bogácsot, mert sok gyönyörű nő van itt:
" Szeretem a nőket, a bart és az ének/ést."

Eszébe jutott erről az előző évek zárókoncertjének daja: "I love Bo·

gács in the summer...

"

POllcsák Zsuzsanna, a "FÉNYT" IIJllvészeti titkára

Fiatal énekesek nyári találkozójának tanárai és hallgatói
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Bogács' borterme'iik díJnyertes bora'
VI. BÜkkalla' borfeszflvá'on
TenllelöllelY!:

Éljárata:

A bor elllereuse:

Átlag psz:

ARANYtRMESEK "KArrAK..
1997

cuvée

F.trkasGyula

Dósa Tibor

1997

merlo!

19.3

Darag6Gábor

1995

olaszrizling

19.27

Klausemberger Viktor

1997

olaszrizling

19.22

19.55

Prokai László

1997

göcseji zamatos

19.08

Vígh Bertalan

1997

rizlingszilváni

19.08

Prokai László

1997

zengő
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Prokai László

olaszrizling

18.96

Mikesz Lajos

1997

olaszrizling

18.88

Probi László

1997

eserszegi fűszeres

18.88
18.85

1997

Darag6Gábor

1997

rizlingszilváni

Szerencsi Ottó

1996

olaszrizling

18.77

Farkas Gyula

1996

olaszrizling

18,75

Kovács Zoltán

1996

olaszrizling

18,75

Prokai László

1996

olaszrizling

18.74

Dósa Tibor

1997

olaszrizling

18.71

Fekete Rudolf

1997

irsai olivér

18.69

Szerencsi OllÓ

1997

olaszrizling

18,67

Prok:1i László

1996

eserszegi fűszeres

18,66

Szerencsi Olló

1994

kékfrankos

18,65

Szerencsi Oltó

1996

olaszrizling

18,64

Dcrda József

1997

Dósa Tibor

1997

ottonel muskotály

18,61

fi:kete Rudolf

1997

zengő

18,6

olaszrizling

18.63

Prokai László

1995

zengő

18,6

Klausemberger Viktor

1997

hárslevelú

18.58

Mikesz Lajos

1996

olaszrizling

18.58

Dr. Kis Zoltán államtitkár az FM. J,:üJöndiját adja át

EZÜsrÉRMET KAPTAK:
Csendes András

1997

olaszrizling

18.5

Kovács Zoltán

1997

olaszrizling

18,38

DaragóGábor

1996

olaszrizling

18,37

Nyeste István

1997

olaszrizling

18,37

DaragóGábor

1997

olaszrizling

18,35

Vígh Bertalan

1997

olaszrizling

18.35

Szerencsi Ottó

1997

olaszrizling

18.28

Derda József

r--

fi:kete Rudol

1997

cuvée

18,24

1997

rizlingszilváni

18.2
18.14

Csendes András

1997

olaszrizling

Derda József

1997

leányka

18,14

Hórvölgye Mg Szövetkezet

1997

ottone! muskotály

18.06

Balázs Vendel

1997

chardonnay

17.94

Balázs Vendel

1997

cserszegi fűszeres

17.9

Berda József

1997

olaszrizling

17,85

Szerencsi Olló

1997

kékfrankos

17,85

Kerékgyártó G:íbor

1997

fumlint

17.82

Nyeste István

1997

rizlingszilváni

17,8

Prokai Lás;/ó bogácsi bortermejőnek
Siklósi János

1997

cabcmct sauvignon

17,78

Siklósi János

1997

cuvéc

17,75

Hórvö[gye Mg Szövetkezet

1997

chardonnay

Mikesz Lajos

1997

kékfrankos

17,68

Dósa Tibor

1997

zengő

17,6

17,7

KerékgyártóGábor

1997

zengő

Hórvölgye Mg. Szövetkezet

1997

olaszrizling

17.57

Szerencsi Ottó

1997

oportó

17,55

1995

cabemet sauvignon

17,53

Siklósi János

17.6

BRONZÉRMET KAPTAK:
cuvéc

17.26

Prokai László

1996

kékfrankos

17,13

Csendes András

1997

merlO!

17.08

KerékgyártóGábor

1996

zengő

16,8

Szerencsi Onó

1996

kékfrankos

16,8

1997

cuvée

16,58

Kovács Tibor

1997

Siklósi János

ELlSMER6 OKLEVELET KAPTAK:
kékfrankos

1997
1997

ollone! muskotály

Prokai László

1997

kékoportó

16.17

Siklósi János

1997

kékfrankos rose

15.92

FJrkasGyula

1997

kékfrankos

15,8

16,24

15,64

rodor József

1997

olaszrizling

Fekete Rudolf

1997

zweigeit

15,53

rodar József

1997

rizlingszilváni

15,5

Derda József

1997

cuvée

15,33

KerékgyártóGábor

1996

funnint

15

Siklósi János

1997

kékfrankos

14,91

KerékgyártóGábor

1997

kékfrankos

13.41

Arall)'érmes borok összesell.' 27
Ezüstérmes borok összesen: 27
BrolJzérmes borok összesell : 6
OklevélbelJ részesülJ borok összesell,' 12
Bellevezel borok száma,' 73

Hadrendben a bO/fesztivál "főszereplői"

16,38

Kovács Zoltán
Balázs Vendel
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Primícia a Szent Márton-templomban
-

Interjú Nagy Attila piarista szerzetessel

1998. május 3-án, vasárnap Bogács község szülötte Nagy Attila
mutatta be papi életének "első tennését": a primíciát.
Ez év tavaszán szentelték fel 6 társával együtt a Kecskeméti Nagy
templomban. Piarista szerzetes ez időtől fogva, amely egyszerre pap,
tanár és szerzetes.
- Mir érthetünk piarista szellemiség olou?
- Kegyes tanító rend vagyunk és életünket vagyonközösségben éljük.
Pietas et litterae - vallásosság és tudomány: ezek szellemében vállaljuk
tanítói, nevelői feladatainkat.
- Holfogsz tanítani?
- Váccn a Piarista Gimnáziumban történelmet és földrajzot tanítok
majd, valamint osztályfőnök leszek egy 40 fós osztályban.
- Mil/den falll büszke, amikor papol ad. Miből eredezrél, mik vo/tak
az i"dítóerők ahhoz, hogy 14 évesen egyházi gimnáziumban kezdd az
éleled?
- Közel lakunk a templomhoz - talán ez lehetett az első mozzanat.
Nem késztetett rá senki, kegyelmi adottságnak érzem, amiért ezen az
úton indulhattam el. Utólag visszagondolva sokat jelentettek számom
ra Szabó József plébános ifjúsági hittanai; az általános iskolában az
osztályfónököm Sik1ósiné Daragó Marianna határozott, életre nevelő
személyisége... És a bogácsi emberek hagyomány tartó vallásossága...
Sok apró mozzanatból tevődik össze...
- Mit tartaszfontosnak a munkádban?
- Kezdeném az emberekre való odafigyeléssel. Az ifjúság nevelése
terén számtalan teendőm lesz. Sokan kisebb-nagyobb sérüléssel érkez
nek az iskolánkba, diákotthonba. A piaristáknál legnagyobb hangsúly a
nevelésen van. A lélek tiszta ápolása minden időben fontos volt, és az
ma is.
Ma megkérdőjeleződnek a világban a hagyományok. Ezek továbbvi
tele az egyetemes értékek szempontjából számunkra is fomos.
Nem mi vagyunk a legfontosabbak. Piaristák nélkül is működik a vi-

Nagy Attila piarista első miséjén Bogácson
Balról: Kállai Emil, Nagy Attila, Deli Lajos
lág. Segítóleg itt lenni: ez egy feladat. Továbbá: hitelesnek lenni és an
nak maradni.
- Mikor szenteltek fel bogácsi fiatalembert utoljára papnak?
- A hatvanas évek elején volt két kísérlet a papi pál)im.
- Hogyan tervezed napjaid az e/következendő időkre?
- Tanítani fogok Vácon, és ifjúsági csoportok lelki vezetője
leszek.
- A nUlf/kád során mit jelem a szegénységi fogadalom?
- Megszoktuk, hogy fizetésén dolgozunk. Nem kapok fizetést.
Lesz hol laknom és kapok ellátást. Miután nem kötnek egyebek, a fi
gyelmem és az erőmet az ifjúság nevelésére és értékeik csiszolására for
dítom.
- Tonalmas, értékekben gazdag életutat Jávánok a most induló pál)'ádon!
"

Isten hozta Plébános Ur!
1998. augusztus
2-án, vasárnap
iktatták be a
bogácsi
Szent
Márton-temp
lom ú j plébáno
sát Monsignore
Fő t i s z t e l e n d ő
Tóth István pá
pai káplánt. Há
rom évvel ez
előtt érseki titká
ri munkája elismeréseként élete
végéig viselheti a Monsignore megszólitást.
Hanllincnégy évvel ezelőtt Miskolcon szüle
tett, de Harsányban élt. Megjegyezte, hogy jobb
volna, ha a szánnazás helyét írnák be az anya�
könyvbe. Édesapja 1979-ben halt meg. Édesany
ja nyugdíjas. Háromgyennekes testvérbátyja
Miskolc városnál köztisztviselő. Első nemzedé
kes értelmiségiek.
Miskolcon a Fáy András közgazdasági szak
középiskolában érettségizett. Az Egri Hittudo
mányi R5iskola és Érseki Papnevelő Intézetben
folytatott tanulmányai után 1989-ben szentelték

Bogács az első plébániája. Az egyházmegye
szinte minden plébániáján járt, így a plébánosi és
egyházközségi élet nem ismeretlen számára.
A község fennállásának 750. évfordulója
nemcsak mint papnak, hanem embemek is a jö
vőbe vetett bizalmáI erősíti. Az elmúlt évszáza
dokban itt éltek, bíztak képességükben, mert
másképp nem élhettek volna meg. Minden nem
zedék annyit ér, amennyit előre tud tekinteni.
Sorsát a kezében tartja. Más nem intézheti he
lyette. Megpr6báltatások közepette is a jövő felé
kell tekinteni. A kereszténység hirdeti a szolida
ritást - egymás segítését - és az önállóságot, te
hát amit az ember meg tud tenni, oldja meg.
Ahogy a magyar közmondás mondja - teszem
hozzá -; segíts magadon, az Isten is megsegít.
A bemutatkozó prédikációjában hangsúlyoz
ta: a pap és a hívek együtt kell, hogy cselekedje
nek. A katolikus templomokban ezen a vasárna
pon mindenütt a csürépítésről szólt az evangéli
um. Nálunk időszerű - vetem közbe -, mert ara
tás van. Igen, ez az év legnagyobb munkája. A
mai csürépítő nem ismeri, hogy régen az aratás
kezdetekor és végeztekor a gazda letérdelt és há
lát adott Istennek. Ma a fogyasztói társadalom

pappá. Egy évig Szendrőn, majd 1990-92. kö

szinte átok az emberiségen, hogy nem veszik tu
domásul milyen sok embemek a fáradságába ke

zött MezoKövesden a Jézus-Szíve templomban
volt káplán, segédlelkész. 1992-t61 az Egri Egy
házmegyei Központban érseki titkár.

IÜl, núg a kenyér az asztalunkra jut. Az értékek
megbecsülése körül is baj van - mondom -.
Igen, mert csak annak örül, ami anyagi haszon-

nal jár. Így a tudásnak sincs értéke, sok ember
előtt. Egy anekdotát mesél el. Móra furencet egy
ásatásnál segédkező ember azért becsülte, mert a
széllel szemben is pipára tudott gyújtani.
Öt községben végez lelkipásztori szolgálatot.
Ez így alakult. Ugyanis hrumadára csökkent a
papi létszám. A világiak besegítése szükséges.
l lOD éve volt a Honalapítás, a község 750
éves, 2000-ben az Államalapítás 1000. évfordu
lójára emlékezünk. looo-ben világvége hangulat
volt, mondja. Hozzáteszem, ma is vannak akik,
ilyesmit hirdetnek. A Plébános Úr folytatja:
csakhogy Szent István koronát kért a Pápától. Bi
zalma volt a jövőben. Hemingway öreg halásza
mondja, az ember nem arra született, hogy le·
győzzék.
Dicsértem szép magyar beszédét, érezni lehet,
hol van vessző, pont, kettőzés, és a szép orgánu
mát. Mindezt Isten adományának tartja. A temp
lomban Isten szavát hirdetem, azt csak szépen
lehet mondani.
Búcsúzóul mondja, anu plébánosi tevékeny
ségének az alapja is: bizalmat kér és ígér. felté
tel nélküli bizalmat. Számára jó szándékú az az
ember is, akivel nem találkozik a templomban.
Egyre több helyen tapasztalja: a vezetők is érzik,
a település népe nem két csoport. A vallásosok is
a település boldogságáért tevékenykednek.
HegyiImre
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Bogácsi jubileumi napok programja
Bogácsi jubileumi napok és az elszármazott
bogácsiak Il. világtalálkozója
1998. augusztus 19-23.
Program :
1998. augusztus 19.
16.00

Fehérvári IstváJmé Makó Lívia festőmuvész kiállftása a Mű

velődési Házban. Megnyitja Szajlai Sándor polgátmester.

Kösző1IIór mond: Hegyi Imre a Bogácsi Kör elniJke.
19.00

Jubileumi emlékmű avatása a templom előtti parkban. Az

1998. augusztus 21.
13.00

Ökörsütés a Cserépi úti pincesoron

15.00

Borlop6verseny a Cserépi úti pincesoron

Vezeti.' Fekete Rudolfné, Gál Mihály
20.00

Kovács Kati-koncert a . Paprika Csárda előtti útkereszlezi)..

22.00

Hajnalig tartó utcabál. Zene: Snapszer zenekar

09.00

'Lábtenisz Kupa a Rirdőben a Bogácsi Lábtenisz Szakosz-

désben

emlékmű Király Róbert szobrászművész alkotása. Verset mond Koncz

Tűzijáték

Gábor Érdemes. Kiváló, Kossuth-díjas színművész

Avatóbeszédet mond: S=ajlai Sándor polgármester
20.00

Orgona-ének hangverseny a Szt. Márton-templomban

1998. augusztus 22.

Közreműködnek: a Liszt Ferenc Zenemuvészeti RJiskola hallgatói és

a Family Brass

Művészeti vezető: Reményi József karmester
20.00

Bál és nosztalgiaest a Rirdő Étteremben. Közreműködik a

Horizont zenekar.

1998. augusztus 20.
10.()()

Ünnepi mise a Szt.-Márton templomban, Bogács község

zászlajának felszentelése. Misét celebrál: Tóth István bogácsi plébános

11.30 Ünnepi megemlékezés és a kitüntető díjak. átadása a Művelő-

dési Házban. Közreműködik: a bogácsi Pávakör és a Liszt Ferenc Ze
nemúvészeti R5iskola hallgatói.
Ebéd

az

13.00

Ökörsütés a Cserépi úti pincesoron

14.00

Rlvonulás Bogács föutcáján: Mez6kövesdi Rlvószenekar

15.00

Hagyományőrző csoportok szereplése a fürdő szabadtéri

17.00

Rirdő Szabadtéri Színpadán: Képzelt riport egy amerikai

és Mezőkövesdi Majorette, Bogácsi Néptánccsoport és Borlovagrend
színpadán

Eszter, Pintér Tibor, Langer Soma. Jene)' Zoltán és a tánckar.

1998. augusztus 23.

Általános Iskola udvarán felállított sátorban, a kü

lön meghÍYott vendégek részére.

A

Bogácsiak II. Világtalálkozójára

hazaérkezenvendegek baráti találkozója. Versek Bogácsr61, zeneisko

lai tanulók hangversenye, a bogácsi Tánckar szereplése. Mohás Lívia és
Hajdú Im.re - könyveiket dedikálják. Hajnalig tartó táncmulatság, zene:

Kovács ierenc és zenekara

13.00 Ökörsütés a Cserépi úti pincesoron.

A

1hzene a Rirdőben

popfesztiválról (keresztmetszet). Közren1l7ködik: Jama Kata, Végvári

Ünnepi beszédet mond: Hajdú Imre
12.30

tály rendezésében

15.00

Bogácsi lakodalmas, a bogácsi Hagyományőrző Együttes

előadásában.

Információ: Polg6m,esteri HivaJal 3412 Bogács, Alkotmány
Te/efonltax: 49/334-001
A rendezvény jő támogatója: Magyar Turizmus Rt.

Községi Könyvtár hírei

A könyvtár nyitva tartása módosul ez
év július l-jétől:
Kedd: 16.30-19.00-ig
Csütörtök: 16.30-19.00-ig

ll.

9.

Kérem, segítsék a munkámat és az
olmsók tájékozódását azzal, hogy minél
hamarabb visszajuttatják a I1llíveket a
könyvtárba!
Késedelmi díjat nem swmolunkfeL
Hasznos injonllációszenést és kellemes
időtöltést kivánok a könyvek közölt!
- könyvtáros -

A= állomány 12 226 db könyv. Jelenleg
a s:akirodalmi tájéko:tatás kibővítése és
mélyítése \'an folyamatban; - a: olvasói
igények e:t igazolják viss:o.
E:en illfé:mény kölcsönköllyvtárkéllf
nll7ködik a lehetőségekhe: képest. A rend
szeres könywárlws:náló olvasók igénylik
a meglévő dokllmellfumok folyamatos
készletét. EnI/ekjegyében kéljiik. IIogy a
hoss:abb ideje kikölcsön:ött kön)'veket
juttassák \'iss:a a könywárba, a:ért, hogy

Bogácsi NYÁR
Bogács Község Önkormányzatának lapja

Szerkeszti:
a kölcsönö:hető állomány rendszerese"
feltöltött legyen.l Leginkább hiányoznak
a szépirodalmi alapműl'ekből, és a kö
:épiskolás s:aktárgyak nIl7e1emzéséhe:
s:iikséges segédkönyvek eg)'es elemei.

a Szerkesztőbizottság

Fotó: Verhóczki Sándor
Fe/e/6s kiadó:
Szajlai Sándor polgármester

Szedés : GARAMOND Kiadványszerkesztő Stúdió
Eger, Vörösmarty u. 89.

