A tavalyi BÜKKVINFEST-en a miskolci

Szűcs Krisztinát
választották meg Bükkalja borkirálynőjének

Szeretettel köszöntjük Bogácson
a Bükkaljai Nelnzetközi Borf:esztivál
valalnennyi résztvevöjét

Valaki elől/em már leína: a szőlő
elllbert kísérő nÖI'ény, így igaz, mllom
én is. leljesell egyetérn'e az állitással,
hiszen saját éleieni - cl szüle/ésenl
pillanCIIától kezdve - példa rá, hogy
társkélll követ a vitis vinifera,
Akkor - amikor szülelfem,
ral'Cl

1947

- a közeli és tál'oli rokonok

áldomást illak jÖl/ömre a bogácsi

Kőkőtőn termel/ szőlő lel 'éből, abból
a jófélc olaszrizlingből, amely diszkrét
rezeda

il/atával,

jellegzetes

kesen'ílllllndula ízél'el ll1egbaboná=za
cl IéljierJ/berl. En-e a \'Qró::sra éli persze

csak Júl'ol később jÖl/elll rá, hisz
ell111ílllll1/ Inál'
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él'es is. wl1ikor a

legkirályibb itol, o bor lIlezitlábas
apostolónok elszegődtem,
Nelll szégyellem bemlhl/li, én két
énizedel/ át II tejet sokkal jobban
.cerellel11. Sőt azt kell lnOlldanol1'l, a
bort I!,f.,.'wílralán l/em, Ha o(\'kor-olykor
l/agyajJúilll Oli Bogácson l1legkínáltak
(/ hegy len'rel. neken/Henl az jelenlelle
lIZ é1l1lélll'ek cslÍcsát, Ellenkezőleg, én

'i(lI'{{J/\'lflluk
tiz/ingel.

sel1uni porcikál11 nen?

jC/I'állla, hogy //lég egyszer teletöltsék
I/ckcm II \'{/sragjidIÍ egydeCls poharat,
J 'I SZOlIt a ,Iziílőh egye kre - ahoj

cseresznye-,

/l1eg gy-,

köne-

és

őszibarackj'ák
piros

<'s

f',jl(;i�-rihiszkebo kro k is

S()J:jú:ufk -, oda n riII dig szerel/enI

Pohárköszöntő
privilégiuma, Keresem, de - hasztaialI.
mert - nelll lelem a mai huzalos
kordol/sorok közölt,
Él'ek IIHíltáml I'ÍSZOl/t nelllcsok a
szőlőhegyek lIIelallkóliájo, hanelll a
bor is rabul ejtett,

legszerencsésebb a kife/ezés, a rabul
ejtésl az alkoholizálók minősílésére
haszl/álják nWl/apság De oho,!(I' Ilag\',
nel'es köllőinkct hajdan o táj I'ag\'

szép llsszonyi szelll cj/etle ra/Hd,
hasol/ló szeIIcIIIi es lelki lIIil/fJl'

lelleIII él/ is a szőléí/Jor !'lIbJa, illen'e
szoigá}a,

fölölI domináló édesség !IIáni l'ágytól

Róluk, értiik, nekik szól ez a kön\'!: s
lel'lllészelesen

a

kö:::ö s

nagy

szere/IIIii nkről, a szőlőről, a bon'úl,
lIIel\' nag)' kincsül/k, És ez még akkor
szán
is igoz,

1IIC1 lI1ég ez a nagy kincs -

IlO

ill, ezek.en az észak-J17agyarországi
táiakoll legalábbis - olyan, mint a Jold
mélyén rejtőzködő,

csiszolCItialI

gyé/1uíJlI .. , Igen, csiszolat/all gyéJnánf.
AIII wl/idfl mi, erre élők, mi, a"görbe
"
hátlÍ C'mherek tudjuk, így is nag)'
kll/LI ez,

melyben Oli rejtőzik,

szullnyod o lIagy lehetőség, hogy nlajd

cs/szohan

tiil/dököljön És arallylón bug)'ogl'a,
Jlle/szell poharak ö/ében eg)' békés {(U.

titkáig és é/veze/éig, Ma, nuír CI

l'i/ágs:er/e,

legszárazobb vörös- és j'
kedvel/ceim,

melyek - pal/om

mértékkel fogyasz tl'a gyógyszerei a
testnek és léleknek, serkel/t6i a
gondolatnak, a szellemI/ek. éltetői a
szeretetnek, a barútságl/ak,
Apropó, harátság és ,eeretet.,
Boráloiln a SZŐ/Ől n1l'Íl'e/ő "görbe
hátLÍ" emberek.

egy szorgus nép jó ilírét hirdesse majd

Az út, lIIely al/nak idején a bogácsi
Kőkőlőrc I'ag)' V él/hegyre l'e::elefl.
göröngyös. konywgós l'OIr. A lokai
hegyaljai, a búkkoljai szőlőhegye/(
sehz(fen kÖI'es, olykor csúszós, néha
tengelytör(f út,

Vannok mégis I/em

ke\'esen. akik neJIl hríluí/nak nleg i�)'eJ1

Szeretem őket.

út lállál/, Nem hátráll/ak meg, hanem
épp ellenke:ő/eg, FégigJJlennek rajta.

kenlény és nyil! tckillletúket, S:::ere/enl

és

nlindegyikére ilyen út \'eZel, Láhal

S:::e retenl érdes k e:::úk szorításól,

akár I/égykézláh is, Ők azok, akik a
költő Na,!(I' László szép sorát átki)/tl'e
- átl'iszik kortYOl/ként CI 1nagyar bort
(háImely edfs is o sodrás) a túlsó

oli tortúzkodni, lI1iközhel/ hol a fák

par/ra,

tcteiél/ tróllolt;"n, hol az éppen érő

Igazi jerl/II/Llnka ez' Ha I'an rá szó,

!(Il
' illlii/nbokrok

dicsélje Őkct' lia l'an rá szó, kiáltSOlI

,I/álg \'tIliom, o ,!(I'úlIlölcs kön'etlenül

él'lt'ik.' lIa l'lIlI rá S:Ó, (friz:::e és lll(ia

(f (ernl(;h('�\'éJl a /egí=lelesebb,

to\'áhb a: l'/Jl/ékiikel lIZ utónllnk

(ImlZ,la \U
' lt

JÖI'dkl/ek.

II szél kergetődzött, s

Hajdu1mre

nllJldell é\'szakba/1 nllÍs és nlás ,
csu dá III tusa bbná l-csodá la tosa bb
dialOk ICl/gték he a tújat, S l'alallli oly

A

mérhetetlen m'ugalo m kerítell ott

köszöntő

Imre:
Egy korty Magyarország
cím(í könyvének előszava,
A könyv az idei
Ilajdu

gyerekeln/Jerkénl is howl!ncíba, anúl
feln {fllkén t

a

leglen)'esehh ékszerboilOk kirakatában

- igaz, nen7 rö\'ic/ LÍ/olI - djulollarn a
j'

ehédct 1'Ílllli, És perszc késő délutánig

Ó

a diója
'
lIIélyél/ asztalukhoz ültetnek,

egyszer

Az aszúk ízél/JJenyéből mil/denek

Hajdu ,'s Hilúczki lIagvapámnak

napfC'nl'

Talál/ nem a

szapukat, melyből félrés és aggódás
csel/diil, és szípmelegségiiket, amellyel

napja inkban

Izíl,/úid"llJIn - anl/yira hiányolok. Ez

ti lelki IW,. ,llólliót terern/ő n1iliő csak

BÜKKVINFEST-re jelenik meg,

a darúz,lzsongásos, karós szőlők
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A bor férfihiúsóg. Akadnak persze nem
kevesen, akiknel olyan értelemben oz, hogy
mennyit képesek meginni belőle egyszerre, de
én most nem rÓluk gondolok. Sokkol inkább
alokra. akik termelik o szőlőt, és sajói
készítésű borokkol bírnak. E borosgozdók
esetében mondom én, hogy a bor férfihiúság.
Mert ugye ki lótott mór olyan gazdát, oki nem
mondanó: ez oz én borom!, oki ne hinné: ez
oz én lÓ borom!
Kevés dolog von, amire ennyire érzékeny,
hiú és büszke o férfiember, légyen egyszerű
földmíves, neves professzor
vagy közismert színész. Ettől
legfeljebb a férf;assóg nagyobb
hiúsógl ügy. Ismerek olyan jó
nevű orvost (természetesen
szőlővel, pincével és sok jó nedűvel
rendelkezik), akinek, ho ozt mondanónk, úgy
ölj o szike o kezedben, mint másoknak o
bugylibicska, nem sértődne meg annyira,
mintho a borát ócsárolnánk, vagy azon
linlorognánk. Csoda hát, hogy a borról
őszintén, kritikuson nagyon nehéz beszélni?!
A szó ugyanis könnyen húsba vág, s o boros
ember salnos előbb sértődik meg, mint

Hegyolján helyileg, illetve kiváló gazdák
jóvoltából mo is terem - mint ahogy régen valóban világhírű ilyen-olyan puttonyszámú
oszú, édes és száraz szamorodni és ill-ott
finom furmint, hárslevelű Ennyi. Ez oz összes
itt termelt szőlő, bor mennYiségnek moxllnum
egyhormoda. Sőt még annyi sem. Sokak
szerint csak 10 százalék. Mindössze ennyi o
TOKAJI, igy nagybetűvel. Ezekről, saját
toposztolat olopján, de főleg szakemberek
véleményére alapozva aláírom, hogy nagy
borok. De o többi!? Bor mindenféle

mondla is, hogy jó bor ez fiam, ámbár ez oz
enyém, ez o zolai vegyes fehér nekem
mégiscsak lobban ízlik.
Minden hegyaljai büszke o tokajiro. Védi is,
sokszor nem okosan, hanem melldöngetve
Pedig orra kellene gondolniuk, ami nekik jo
(lásd anyánk húslevesének íze) nem bizios,
hogy másnak is ízlik, főleg, ho oz egyedi pro
paganda még öntömjénező is. És ill térek
vissza én Szepsy Pistához. Mádi pincéjében
sok jóféle nedű! kóstolgattunk egyik, o borhoz
nólam is kevesebbet értő kollégámmal. Nem
é n , hanem ő lelkendezett
gyakorta: hű ez csodálatos, hű
ez de nogyszerű. Pista ilyenkor
szerényen csak onnyil mondati
nem rossz. Nem verte a mellét,
nem bizonygatta, hogy nem is isztok ti ilyen
jót egész Hegyalján vagy a világon. Csak OZI
mondto: nem rossz, de jövőre és aztán
szeretnék még ennél is jobb bori előállítanI.
S amiért előhozakodom vele, annak oz oz
oko, hogy Szepsy Istvónnál és még néhóny
termelőnél ez már nem csupán ábrándozás,
vágyálom. Idén tovasszal oz ő szőlőjéből

Egy korty Magyarország

gondolkod,k.
Itt von például o tokoji esete. Erről o borról
o napkirály, XIV Lajos - nálo nagyobb ínyencet
keveset termett o föld - azt jelentette ki: ez o
bor o királyok boro, ez o bor o borok királyo.
Ami ozl illeti, nem akárki mondto, és nem
akármil mondotl pátriánk nedűjéről. Fehéren
feketén ugyanis azt állította, hogy ez o világ
leglobb boro. Azóta is tetszik nekünk fenemód
ez o kijelentés! Igaz, hogy közben a világ
nagyot vállazatl, o maiak nem ismerik jobban
o magyar bort, így o lokojil sem, mint a
bolgár!, oz olbónt vagy o görögöt, ennek
ellenére mi még mo is verjük o mellünket,
íme ez o foldkerekség legiabb boro! A vilóg
meg mosolyog rajtunk, s kozben tolón sajnál
IS bennünket, meri o világ már régóta nem
hiszi el, nem fogadja el o legjobb bor mesélét
OlyannYira nem, hogy még oz olasz "tokajit"
IS jobban Ismeri és vósároljo (nem beszélve
más márkás itáliai borokról), mint o miénket
T érjünk csak vissza XIV Lajosro! Rólo is, meg
o moi tokaji borról is egyszer már ki kellene
rnondatni egy anderseni kisfiúval: hisz' ez o
király meztelen!

l Azért, mert o napkirály szeretett nagyokat
mondani' Egyébként nem érletl jobban o
borokhoz, mi több, feleannyit sem értett
hozzo. mini mondjuk o Mádon élő Szepsy
Islván, oki Szepsi Loczkó Máté prédikátornok,
oz első aszúbor készítőjének leszármazottja.
Mellesleg mago is szőlész-borász, s
véleményem szerint, kiváló. (Hogy miért kerül
ide o n e v e , orra m é g később m a j d
visszatérek.)

2. Annak ellenére, hogy XIV Lajost nem
tartom elsőszámú borszokértőnek, ho o
szóbon f org ó kilele n t é s é n e k túlzásait
leszámítjuk, elfeledjük, véleményem szerint
ŐSZintén nyilotkozott meg, s valójában igazat
mondott. Ugyanis sollongok nélkül ez o
mondás valohogy így hongzik: uraim, ez egy
nogy bor!

3. Oe melyik is volt oz o nagy bor? Ugyanis
o mi balunk oz, hogy o mondást, o tokaji
fogaimái ráhúzzuk minden Tokoj-Hegyolján
termett borra S ez egy óriási tévedés! Toko l-

elragadtatás, különösebb nagy élmény nélkül
Egy cseppet sem különb, mini o bükkaljal, o
mátrooljoi és felsorolhotnóm oz ország osszes
borvidékét. Sőt, oz oli termeltek inkább
keresettebbek, kedveltebbek, úgynevezett
kva te rkázásro
sokkol
alkalmasabb,
fűszeresebb zamotú borok.
Kétszer volt módomban eljutni - Toko t
hegyaljaiakkal - Németország leghíresebb
borvidékére, o Rheingoubo. Első u!unkkor outobusszal II óras út - csoportunk egyIk
tagja tokajis gőggel" azt mondto o buszon:
"
oz olIani német borok legfeljebb bobleves
ízesítésére valók. Azldóig én o német rajnai
rizlingnek csupán oz Irodalmi hírét ismertem,
s ez alap j ón hitetlenkedve fogadtam oz előbbi
megállapításI. Ugyanakkor o l l órós utazós
során módom volt megállapítani, hogy a
társaim által félóránként kóstolósra kínált
borok egy része (ugyanis jÓ magyar szokás
szerin! demizsonokkal felszerelve mentünk °
hosszú útra) nekem - oki nem sok savval
büszkélkedhetem - 2-3 perc múlva maid
szétmorto o gyomromat. Édes, félédes ízekkel
"lefedett" durva savak jellemeZlék ezen
tokojiak egyrészét. Ez lenne o világ legjobb
boro?! A magyar NB II is legfeljebb huszadik
Ezzel szemben o német borok íze nem fedell
le semmit. Szó szerint magukat adták. S bár
oz első ízleléskor savanykásnak tűnnek, oz
ember hamar rájön orra, hogy ezek igen
finom sovok, hogy ezek igen finom bo rok. S
o rheingou-i németek - pedig hát nem szerény
nép - egyszer sem mondták: övék o vrlág
legjobb boro. Viszont többet és drágábbon
eladnak abból o ral nai rizlingből, mint o
Dunán-inneni fél Magyorország el tud .adni

Újra visszatérek o napkirólyhoz. A fénihiúság
oz oko, hogy a boroinkról szívesen halljuk
azt o dicséretel: o legiabb
Kedves
borosgozdák! Ébredjünk már fel, nincs
legjobb bor, nincs o világ legjobb boro cím!
Jó, márkás borok vannak, s egymástól

különböző borok. Két minőségi bori egy
szakember nem ° jobb, hanem o más jelzővel
különböztet meg
A b o r e g y kicsit olyan, mint a n y á n k
hús l�vese . V o n , a k i n e k o családjában
fűszeresen főzte.
mindenki oz anyja főztjét szokta meg, s szereti
legjobban. Az oz elolon. A bor is Ilyen. TokoI
hegyaljai borász ismerősöm mesélte: Zolában
élő apósának minden látogotóskor visz egy
demizsonnyi, általa legjobbnak véll tokaji!.
Az após kortyolgotjo IS nagy-nagy
szakértelemmel, bóloga t IS elismerően,
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végleg eltűnt ° szálvessző, de még o
hosszúcsap is, sőt o kordon is fokozatosan
egyre közelebb jön o földhöz. Drasztikus
terméscsökkentésl akor, ám nagy minőségi
javulást.
Jelenleg Tokaj-Hegyoljo kincse oz o tíz
huszonöt százalék, omí-mzú, szamorodni s
különlegesen finom furmint vagy hórslevelű
bor. És ° többi? A többit el kellene felejteni
(Mini toko ti márkávol fémjelzett termékei
mindenképpen el.) Ehhez még annyit tennék
hozzá: azzal, hogy valaki Tokoj-Hegyalján egy
vagy tobb szőlőterületei birtokol, koróntsem
j elent i a z t , h o g y toka ji bori előállító
szőlösgazda.
A bor férfihiúság, igy egyedi, de ugyanakkor
lakói patrióta -, sőt nacionalista hiúság is
Nemcsak nálunk, másfelé is o világban. Egy
mádi nem ismeri el, hogy Tolcsván, vagy
T állyán jobb bor terem. (Egyébként nem terem
lobb bor, más bor terem! ) Egy egri, egy
badacsonyi ugyancsak o so jót boróra teSZI le
a nagyesküt, s nem o tokajiro. Egy olasz, egy
francia, egy német vagy spanyol szintén o
saját borát szereti legjobban és nem o
miénket.
De .. o jó borósz, o jó borÍogyasztó (s egyre
tobb von ilyen, sőt o turizmus révén is sok
ellut hozónkba) azt is mondja, például egy
tolcsvai vagy tibolddaróci bor kóstolása
közben más mint o miénk, de nem rossz
Sőt
A mosságat o tój, o klíma, o talaj, o falta
adjo, de a "jóságot" o szőlész -borász
ügybuzgalma, szakértelme és tisztessége. Jó
bort kell előóllítoni, és sok mindenben követni
kell oz e l ő t t ü n k járó világot! A bor
rnegtelenítésétől kezdve o vendéglátás
forl élyáig. A magyar bor (is) bizonyítvány
rólunk magyorokról. Nem mindegy hát oz,
hogy milyennek érzi o vendég kortyolgotva
Magyarországot.
S
eközben
falán
szerényebbnek és szimpatik u sabbnak tűnik
szómóra, ho a gazda szájából nem azt hallja:
ez o királyok boro, o borok királyo, hanem
o z t uraim, a m i t k ó s t o l n a k egy k o r t y
Magyorország! Mindannyiunk egészségére!
Hajdu Imre

Bordalok Bogácsról,

~

Pető Margit

Bogácsi pohárköszöntő
(Bordicsérő)
Szőlő, szőlő meghámozva jó,
ha levéve I tele a hordó,

Dudás Sándor

egy akó, két akó,
a bor meginni való,

Bor, bor, bor...

koccintani véle.

BiBORba-bársonyba öltözött

Hegy levében van a jó erő

Fecske Csaba

a táj a BORsodi Bogácson.

és a virtus, most jöjjön elő

Poharazók
Imre gazdával borozván
a diófa alatt,
jókedvünk, mint lucernásban
a nyúl hasa dagad.
Hej, hogyha látna most minket,
sipjába fújna Pán.
Mint poharunkból a Zweigeit,
elfogy a délután.
Mint hordóból kivert dugó,
messze gurul a nap,
s a Vénhegy zöld abroszára
loccsan az alkonyat.

Nem fújtak kóBORló, rút ködöt

a p'

szelek, a BORbolya s a lábnyom

mint az édes szerető,

meglapult jámBORul a gáton,

kapjuk hát derékon!

s a BORostyán az erdő mélyén.

Jo.. jobb a jó bor-kulacs nélkül,

Ott csámBORgott -még ma is látom,

mi.. mint a kulacs jó-bor nélkül,

és BORsódzik is hátam- néném,

jobbra dűl, balra dűl,

BORis, aki TiBORt kutatta

kortyolgatva kiűrül,

a sátor-táBOR zeg-zugában,

vérré válik bennünk.

mint egy csiBOR-bogár fióka.
BORdó sál lobogott nyakában,

Szóljon szánkról ez az áldomás:

s a salat BORsónyi pettyecskék

Kisérjen a szerencse, áldás;
jókedv, boldogulás,

BORitották. BORzalmas látvány,

bőség és gyarapodás

micsoda BORzadalmas festék!

dicsérje munkánkat.

Mint a vén BORbély rőtt szakállán!

Legyen velünk mindig békesség,

Mit BORonálok össze-vissza?
hisz' BORka TiBORka BORdája,

jövő-hit, és jóra képesség,

Fecske Csaba

!tqdza
Hold beszappanozza

közös sorsunk: a BORovicska,

élet és egészség,

s a BORsos BORjúhús a tálban.

az élethez merészség,

BORitsunk hát szoBORra fátylat,

áldjon a Jóisten!

BORzalom ne borzolja kedvünk,

Mosakszik a bodza
Hunyd be szemed lámpa

BORotva-szél, ha bőrön áthat:

Senki meg ne lássa

búban-BORúban is nevessünk!

Hajában megvirrad
a bogácsi csillag
Mintha tündér volna
Gyönyörű a bodza
Ha majd hűvös ősz lesz
S szelek tekergőznek
Könnyeid csak ontva
Sirni fogsz te bodza

Fecske Csaba
A Vénhegyen
Almodhatsz, itt éjjel
mezitláb jár a csönd,
és szived fölragyog
mint kagylóban a gyöngy.

Lengyel I1Il1:s(}}'cllek {e!l'(}IIlI/ása
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nem csak b08ácsiaknak
Tislerics Endre

Tislerics Endre

Cseh Károly

Végrendelet

Bogácsi nyár

Bogácson, a hegyek alján

Búzamezö s hegy közé tévedt

kerestem a kaptárkövet.

hattyúraj ring - felhök a kékben.

Azt a sziklát nem leltem meg,
de találtam szölötövet.

Állok fénytöl mámoros nyárban,
s dél hevében piros izzásban

Borivó dala
Facsutorám, facsutorám
Nem kelek én soha korán
Jó sokáig heverészek
Egy csutora jó bortól még
Nem vagyok én soha részeg.

A tökének ága-boga

sorjáznak mind a cseréptetök

vékony vessző, a venyige,

mint nyárs on a szalonna, ha röt

Pintes üveg, pintes üveg,

rajta függö szölöfürtök

szinre pirul sülö fehére

Akkora vagy mint e süveg

szüretig a töke nyüge.

vagdaltan, s zs ir szikrázik égre:

A torkomnak mégis kevés,

A bogyó még nagyon apró,

tetöablak, vagy egy-egy csatorna;
lent a völgy is bográcsként forrva

de dolgoznak már a gének,

Ha belöled nem ihatom
Az számomra kínszenvedés.

októberre nedűt termel

fürdő-párát lövellget egyre

Kiskulacsom, kiskulacsom,

a borivás istenének.

főldi felhőnek, fel, a Bükkre.

Megtöltöttem Pusztavacson.

Es a végén jót mulattam
a bogácsi pincesoron.
Ha meghalok, egy pincében

Mert bogracs most Bogács 5 lakoma

Kiürült már Lajosmizsén,

ez a nyári nap - es tüzes bora

Ezért voltam a kocsmában,

lesz az alkony égalj-pirosa.

Nem pedig szagosmisén.
Szürkebarát, szürkebarát

legyen a halotti torom .

Megiszom a pince"4>orát.
Ha kiürül néhány hordó
Es elfogy a fehérborom,
Jöhet majd a kékoportó.

Pap János

Harminckettö, harminchárom,

Régi falu, régi emlék
- A 750 éves Bogács ünnepére -

Ott, ahol egykor a sirok, fáztak a megkopott sorsok,
jött mindig egy derűs nyár,

Ö mindig valakit várt.

Ennyi leszek már a nyáron.
Véget ér a legényélet
Szüret után házasodom,
Azután csak neked élek.

Múltak az évszakok, évek, született, s meghalt az ének,
hiába dorombolt már, a kapukon rozsdáIt a zár.
Volt, aki visszatekintett, volt aki mindent felejtett,
elporladt betű és kö, a harmatból mégis kinött
egy gondolat, halvány lehelet, ha zúzta kemény ütés, védte,
mert gyermeke árva ha sir. Újra dalt, újra, csak irj!

Fecske Csaba

Nem jön senki
Zúg az erdö, szél cibálja
Holt levél hull dús avarra
Sas kering, az ég királya
Fönn a kéket felkavarva
Holt levél hull dús avarra
Cserjében zörög a dúvad
Fönn a kéket felkavarva
Hangos vadludak vonulnak
Cserjében zörög a dúvad
A kökényt a dér belepte
Hangos vadludak vonulnak
MesszeSégbe beleveszve
A kökényt a dér belepte
Elhal a szüreti ének
Messzeségbe beleveszve
Homály lepi a vidéket
Elhal a szüreti ének
Szél az ágat megzörrenti
Homály lepi a vidéket

Az újOI/lWIl fe{m'OlOtf bOrlOl'ligok
Szajlai Sálulvr po!glÍJ'JlI('s{errel
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A Vénhegyre nem jön senki..

BOGÁcsi NyÁR '98.

VI. Bükkvinfest 1998. június 24-28.
Bogács Község Önkormányzata. a SZl.

�tárton Bo rrend. a B.- A.- Z. Mcgyci Me

zőga zdas;ü!i Érdekvédelmi S z ö v etsée. a
M�zögazda�ági Kistermelő 8.- A.- Z. Me

O-2 pont

1998. JÚIllUS 24-28 között. a VI. Bükkvinfest

tis:tasága:

O-2 ponl.

illata:

O--I pont

(vörösborn:.il O-4 pont).

gyel SZÖ\;C"'�gc

Bukka l jaL B or fcszli vá l cs Nemzetközi

CI

(\.
i iröshornüI

É:e, :amata,

A rendezvény szervezője:
bog,ícsi Petőfi Sándor Művelődési Ház.
A rendezvény megnyitása
és a borbírálat helye:
Általánu... Iskola Bogács, A l kotmány u. 5::!.

összbenyomás:

199R. június 26. 10 óra

JÚNius

pont)

JÚNius 28.

0-12 pont.

1 7. 51 -1�,50

Bronz minősítés

pontig

Ez üst

pontig

m i nő s i t l! s

Arany minősítés

pont ig

Ercdmc nyh mk tésr t:: .

\alam

int

i.I

díszok

lev�lek. a különdíjak és egyéb ajándéktéÍr

'Jevezes szabályai a borversenyre:
Bárhol termelt fehér borok versenyez
lelhetők.

gyak átadúsúra június 27-l!11 du. 2 órakor

kerül �űr. A bor k�zliv{ d on borbemutatót.

bonírvt::résl. borkiriilynö \i.ílaszt<Ísl. horual

Fehérborokat:

ént::k\·ers�nyl. sokféle kulturúlis és spurt

110",.,z(l nyaku. zöld 0.7 l-cs üvegekben.

programokat sze rvl: z u nk amelyekre mllllkn

érdeklődöt szeretettel vúrunk.

Vőrösborokat:
rövid nyakú. zöld O.71-es üvegekben, parafa

eszköz- és gépbeJ11utató. valamint kirako

19Y�. Junius 21-én vasárnap 9-13 óráig.

A horkszlivál célja. méltó rangra cmdni

199H. június 24-én szerdün 14-20 óráig .
Atn!telnél

i.l

borokal fajtájuk. é\járatuk.

tCfmöht.!lyük és a tulajdonosok adatainak
bCjegyzóé\el rökönyvezzllk.

\é�ezé", nem analizMá",t! - tehát nem azonos

Ó �ll'm ht.!l\t.!ltcslll az Orszúgos BorminősIló

IntézL't

;t

",zukscgö

holti kereskedelmi for!.!alomhoz
�

it naliZ
álibt.

dóv;búr is lesz.

A horokat ..,zakértói é� tilrsadalmi zsuri fogja

�r1ékt.!lnl. 111lnösllt.!ni és díjazni. Az

cl

tu

hlJdonos. aki legalább 5 borral bene\ezclt a

\er..,eJ1yhl:. tagja lesz a tilrsadalmi zsűrinek.
Nevezési díj :

tcrmL'lönkcnl 300 Ft. és minden lovflbbl

fajt<Í nként + 200 Ft. amelyet a borminta
h.:i.H..Iás[l\·al egyidőben kell befizetni a bogál:si

szaktanácsokkal ",eglIeni és eli",meré",hen

részesitt::1lI a termdőkel.

körű Ill eg l ", mertt.!lé:-.d Ó termelői i.Írusll;ís;ít.

Borfe",zllvi.Ílunk sikert.!", J11t.!grr.!ndezé",c

ádek�bcn k�rjllk il tc.:rmclükel. az én.lekdt
inlezményekcl.

",zil\·c tkezt.!Leket

és

\·állalkozÓkal. hogy 1eht.!Lúségc.:ik \/Crinl ....c

gítsék közcélú kezdeménvczésunkt.!1.

ti

hor

�erscny céljainak llleg\"al
Kérjük a termelóket és

hogy \l.'gyl!l1ek részt

L'

il

horosgazdúkal.

nemes \'�rs

JÓ borok hene\czés�\"c.:l tegyék ra nguss.í
Bükkaljai Borfcs Zl1vúlunkat 1

A Borfcszlh'úl fő 1<Íl1logatója

ti

Turizmus Rt.

Mílgyar

Szajl<lI Sánuor
polgárlllt::Ster

Magyar Turizmus Rt.

TEK·LINE Kft.
Butoripari Kft.
SATKOM Kft.

S'I:RASZTER Klt.

Budapest

Mezőkövesd
Eger

Budapc!<.1

KUBLER Klt.

Kazincban:ika
Mezőkö\csd

Csopj[lk ó Túrsa Kft.

Budapest

1I0l'v<"lll1 Sándor vúllalkuzó

Bogúcs

f\yikes és T:'lrsa Bt.

Mezőkövesd

AFÉSZ

18-ÁN 20.00 ÓIlA

571. M ÁR roN TEMplOl\1

KÓllusllANqVERSENy

Július

18-ÁN

AUIÓCllOSS Onsl.Áqas BAjNoki FUTAM

Július

19-ÉN 15.00 ÓIlA

rÜRdő SZAbAdTÉlli SzíNpAdÁN
"BOGÁcsi LAkodAlMAS"

Július

2)-ÁN 17.00 ÓIlA

NEkllANqVEIlSEl\y

Július

25-ÉN 20.00 ÓIlA

SZl. MÁI!ION TEMplOM ÉNEkIIANGHRS"}

Július

29-ÉN 19.)0 ÓIlA

MŰVElőd'si HÁz ÉNEkIrANGVERSENY

Július

)0 - AUGUSZTUS l-2.
LENGyel KulIul!Ális NApok

AUGUSZTUS l-jÉN 16.00 ÓRA
FÜlldő Sl.AbAdTlni SlÍNpAdÁN
N�pIÁNCbEI\1UTAIÓ

AUCjUSZTUS 9-ÉN 15 ÓIlA
Fündő SZAbAdTÉlli SzíNPAdÁN
"
"BoGÁcsi LAkodAlMAS

AUGUSZTUS 19-20,
Bor,ÁcsiAk VilÁGTAlÁlkozójA

RENdőnfEs71 ivÁl
Mezőkövcsd

ERŐ-VILL 93. Bt.

RIK Kl t.

Edelény

Július

Bog<Ícs

Herkule", Gmk.

Edelény

16. 17.00 ÓIlA

KÓllusllANqVERSE"y

AUGUSZTUS 21-22-2},

Hórvölgyc Mg. Szö\-.

OPTIMAL �O KIt.
AZSIÓ �OO() Bt.

Július

ÜNNEpi MEGEMlÉkEZÉS, kulTURÁlis
És spoRTpnoqnAMok.

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium

Miskolc

Július 9-)0.
IX. NEMlEIközi ifjÚSÁGi ZENEi TÁbOR

AUGUSZTUS 20-ÁN 10.00 ÓRÁTÓl

A VI. Borfesztivál fő támogatója:

F\lag)ar A�zrall Kft.

Július 4-5.
IX. NE'llETközi DAlOSTAlÁlkozó

Reklcll1ll11al és propagand,Í\"al seglle ni a piac

MU \'elódé", i Ilázhan.

S zponzorok :

él

fesztivál bon·lit. a termelőkedv lokoz{.",,,.

felt<Írást. a lc.:rmőhcly borainak szélesebb

Fontos tudnivalók:
A zsuri organoJektikus bírálato t. minősltést

15.00 ÓIlA

"BOGÁcsi LAkodAlMAS". A bOGÁcsi
HAGYOMÁNyŐRZŐ EGyÜTTES ElŐAdÁSA.

Rcnuezvényünkön sz61észet i - b o r á s z a li

dugó\'al lezárva kell behozni a Művelődési
Hüzba. rajtitnként 2-2 palackol.

du,

FÜlldő SZAbAdTÉRi SZíNPAdÁN

Elismerő oklevél

pontig

által került megrendez

25-28.

VI. BükkviNfEST, BükkAIjAi BORfESlTivÁI
'S NEMUTközi BORVERSENy.

A minősítés rendszere:

15.51-16.50
16,51-17.50
IB.5 1-20.00

Ideje:

1998. NyARÁN BOfiÁC5 kÖZ5ÉfihEN
A kÖVETkEzőkET TERVEzziik:

pontozüssal az alitbhi szempontok szerint:
s:Élle:

Bor\'crscny.

RENdEZVÉNYEi:

Az értékelés rendszere:

6

Budapest

Mczókön.:sd

Az idei borkirálynő választás zsűrije:
Szajlai Sándor Bogács polgármestere
Dr. Kádár Gyula professzor
Dr. Képes Ildikó Anna háziorvos
Kis Zoltán a verseny fővédnöke
Czufor József Tard polgármestere

Az új bor/ovagoknak dr. Romány
Pálnak és dr. Kádár Gyulának gratulál
Hegyi Imre

Díjkiosztás a fürdő szabadtéri színpadán

Rendezvényünket megti
bor/ovagrendek képviselői is

Ők még tejet isznak, de a vidámságot
a táncot már ebben a korban is szeretik

A fesztivál minden évben legrangosabb eseménye Bogácsnak

7

Hintó vitte végig a falun a borkirálynőt
és udvarhölgyeit

••

VI. BUKKVINFE�T
9.00 Nép- és ipOlművészeti telmékek kilOkodóvásálO o füldő szobodtéli

júnjus 24. (szerda)
14-20 ólóig velsenybOlok nevezése, gyűjtése o bogócsi Művelődési Hózbon

júnjus 25. (csütörtök)

színpodo mellen
9.30 BOIkilálynő· jelöltek fogodáso o Művelődési Házbon
10 00 BOlkilálynő vólosztás o Művelődési Házbon

8.00-16.00 óláig velsenybolOk besOloláso

11.00 Télzene o fÜldőben - Télzenét od: o lengyelZofiowko válos

16.00 Képzőművészeti kiállítás. Szász István és NOIbelt Bletschneidel

fúvószenekolO - Művészeti vezető: Mmion Wolny

geisemheimi festőművészek kiállításo o bogácsi Művelődési Házbon Megnyitjo Hojdu Imle

14.00 Felvonulás Bogócs főúteáján oz Áltolános Iskolától o fÜldő szobodtéli

színpodához - (BO/kilólynő hintójo, bOllendek, Zofiowko vtílOS mojO/ene

20.00 Olgono -ének hongvelseny o Szt. Málton templombon -

Kömműködnek: liszt Felene Zeneművészeti Főiskolo és o BOltók Bélo
Zeneművészeti Szokközépiskolo hollgotói.

csoportjo és füvoszenekmo)
14.30 BOlvelseny eledményhildetése, díjok és oklevelek átodáso o fÜldő

szobodtéli színpodán. Ezt követően bOlálvelés o fesztivál díjnyeltes
bOIoiból

júnjus 26. (péntek)
9.00 BO/ászoti eszközbemutotó és vásáI o fÜldő szobodtéli színpodo mellen
9.00 BOlvásál, telmelői bOlOk bemutotójo o fÜldő szobodtéli színpodo mellen
9.00 Nép- és ipOlművészeti telmékek kilokodóvásálO o füldő szobodtéli

16.00 Lövészvelseny eledményhildetése, díjok és oklevelek átodáso
16.30 Bollopóvelseny o HÓlvölgye MGSZ pincéjében
17.00 Szt. MÓlton Bollovoglend új togjoinok ovotó ünnepsége o Bocchus

PincebolOzóbon

színpodo mellen
9.00 Ökölsütés o Cselépi úti pinceSOIOn

17.00 Bmátságos lobdmúgó mélkőzés o bogácsi futbollpályón

9.00 Fogodás oz Áltolános Iskolo éneImében o meghivon vendégek szómálO

20.00 BOI-Gálo műsolOs táncmulotság o FÜldő-Énelemben - KÖZleműködnek:

9.50 Bogácsi Népdolköl sweplése

o Miskolci Nemzeti Színház és o RT. Vmieté művészei

10.00 BOlfesztivól megnyitójo oz Áltolános Iskolo tOlnotelmében

21.00 BmálVelés o díjnyeltes bOIokból

MálOi Sándol: Rizling dicsélete c. ílását elmondjo ÁblOhám Istvón
szmmúvész

júnjus 28. (vasárnap)
9.00 VI. HÓli Tengó, lábtenisz kupo o fÜldőben

HOjdu Imle plOglOmbeszéde

9.00 BOIászoti eszközbemutotó és vásól o füldőben

SZOlloi Sándol polgáImesteI megnyitója

9.00 Nép- és ipOlművészeti telmékek kilOkodóvósólO o fÜldőben

DL Kis Zoltán fővédnöki köszöntője

9.30 Felvonulós Bogócs főútcóján fÜldőtől o templomig (bollovoglend,

DL Kádál Gyulo zsűlielnök köszöntőle

mojOlene, fúvószenekm)

DL FOIkos Anilo szokmoi ismeltetője

10.00 Szentmise o Szt. Málton templombon - Kömműködik: osztlók

11.00 BO/bllálot oz�Áttnlános Iskolábon

fúvószenekm Bologh SándOl vezetésével

15.30 Polockozon bOlOk kiállításo o Művelődési Hózbon
16.00 Hongvelseny és pályózotlO élkezen ilOdolmi olkotások előodóso o

10.00 Néptáncegyünesek szeleplése o fÜldő szobodtéli sZIllpodán: Réposhutoi

Nemzetiségi HogyomonyőlZő Együnes, CSEMAOOK Kosso-vidéki

Művelődési Házbon (Opelen, sonzon, bOldol, vidám zenék) - Művészeti
vezető: Regős Zsolt kOImestel

Néptóncegyünes
11.30 ROCK AND ROLL bemutotó és velseny o fÜldő szobodtéli színpodón -

19.00 BOldol-, énekvelseny elődöntő o Cselépi úti pincesoIOn.

Kömműködik: RT VOIieté

Előéneklés o Bocchus PincebolOzóbon és o

15.00 Bogócsi Lokodolmos o fÜldő szobodtéli színpodán - Előodjo: Bogócsi

Hintóvölgye PincebolOzóbon

Hogyományőlző Együnes

21.00 801dol-, énekvelseny döntő o fesztivtílsátO/bon

16.00 VI. HÓli Tengó kupo eledményhildetese

2200 Tüzijáték

16.30 Vendégek búcsúztotáso, zálszó

2 2.30 BOIászbál o Cselépi úti pincesoIOn

júnjus 27. (szombat)

Esti, éjszokoi szóIokozóhelyek - bOIOzók, melyek o bodesztivál minden

8.00 Megyei lövészve,se·ny o bogolyváli lőté ..n

nopjón üzemelnek:

9.00 BOIászoti eszközbemutotó és vásál o fÜldő szobodtéli színpodo mellen

Bocchus PincebolOzo, Hintóvolgye PincebolOzó, Autósmozi, Flomingó

9.00 BO/vásál, telmelői boIOk bemutotójo o fÜldő szobodtéli színpodo mellen

Oisco - SÖIÖZŐ

A Fesztivál fővédnőke: Dr Kis Zoltán
A Fesztivál fő támogotója: Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgolmi Minisztérium
A Borfesztivól szerepel o ,:98 Magyarorszóg!" rendezvénysorozat eseménynaptárában.
Fesztivólkőzpont: Polgármesteri Hivatal 3412 Bogócs, Alkotmány u. 9.
Tel.: 49/334-001 ,334-551 ,

Tel./fax: 49/334-001

Pe'őNyomdo 49/313·(}()3

