Rekord fogással kezdődött az idei horgászati
szezon Biró István számára, aki 40 kg-os
busát

ott a szorosi tóban
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Az 1998-as költségvetési évről
A képviselő-testület fő feladataként

kat a Vidékfejlesztési és

határozta meg az 1998-as év költség

Földművelésügyi

vetésének jóváhagyásakor az intézmé

nisztérium bonyolította,

nyei zavartalan működésének biztosí

ami hosszabbította a pá

tását Ezentúl meghatározta a fejleszté

lyázati

si feladatok fő irányvonalát, kiemelve

adott pályázatok alapján

a település belvÍz-elvezetési tervének

- azok

eljárásI.
nagyon

Mi

A

be

magas

elkészíttetését, a község 750 éves év

költsége miatt a képvise

fordulójára emlékmű készítését, vala

lő-testület úgy döntött,

mint a Fürdő fejlesztését.

hogy lemond a PHARE

Visszatekintve az elmúlt évre megálla

támogatás összegéről, új

píthatjuk, hogy a testület által megha

ra kérelmet nyújt be a

tározott feladatokat zömében teljesÍ

Megyei Fejlesztési Ta

tettük.

nácshoz, s kéri a már ko

Elmondhatjuk, hogy zavartalan volt

rábban

valamennyi intézményünk működése,

összeg ismételt megálla

sőt az óvoda tetöterének beépítésére

pítását a PHARE támo

benyújtott pályázatunkat elfogadták, s

gatás nélkül és a beruhá

így 1999-ben megval6sulhat a bővíté,

zás műszaki tartalmának

Elkészült a belvÍz-elvezetési lent Ez

csökkentésével.

alapján lehetőségünk nyílik arra, hogy

azért volt szükség, mert

az abban meghatározott fejlesztések

időközben már saját erő

megvalósításához különböző pályáza

ből hozzáfogtunk az un.

tokat nyújthassunk be, illetve a csapa
dék-elvezetést - anyagi lehetőségeink

hátsó pavilonsor építésé
'
hez, a hőközpont bővíté

függvényében - folyamatosan, tervsze

séhez Ezek a fejleszté

rűen végezhessük.

sek meg is valósultak

A tervezetthez képest elmaradás van a

Mindezeken túl, elvégez

Fürdő fejlesztésében. Még

tettük a kempingben lévő

1997-ben

benyújtottuk kérelmünket a B.-A .-Z.

faházak

megállapított

Erre

érintésvédelmi

Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, s

felülvizsgálatát

a dömés értelmében 67200 e Ft támo

Elkészült a Béke úti élel-

gatást ítéltek meg Önkormányzatunk

miszerbolt felújítása

részére. Mivel ehhez a fejlesztési tá

1998. augusztus 20-án felavattuk a 750

tervben, de elkészült a templom díszki

mogatáshoz PHARE-támogatás is tár

éves évfordulóra készült emlékművet,

világítása

sult, a megvalósulásra kiírt pályázato-

valamint a kilátót Nem szerepelt a

A járdához és a sétálólÍt a biztonságosabb
közlekedést szolgálja

Csetneki Ernőné

,

Lengyelországi delegáció

Edesanyámnak

látogatása...

Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném.

Bogács Község Önkormányzata 1994-ben kötött együttműködési megállapodást a
Lengyelországban lévő Ogrod.zieniec várossal Lakosságunk előtt ismert ez a kapcso
lal Az elmúlt év ősren választások vollak Lengyelországban is, új összetételíí lett a
képviselő-testület, s változott a polgármester személye is.
Az új képviselő-testület áttekintette korábbi kapcsolatait, s részükről olyan döntés szü
letett, hogy szeretnék tovább folytatni sőt bővíteni a Bogáccsal kialakult baráti kap

Ha csak egy csillag gyúlna,
fényét kivezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék a hangján.

csolatukat Ennek érdekében Zygmunt Podsiadfo polgármester vezetésével 5 fős de

Ami csak szép s jó volna,

legáció keresett fel bennünket 1999. április 8-án
A látogatás során egyeztettük a nyári programokat, s

az

együttműködés további for

édesanyámnak adnám.

máinak elveit
Csetneki Ernlfné

(Lé/ay Lajos)
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Készülünk a szezonra
Kemény és hosszú tél után beköszön

vítása, meszelése, fogasok, padok, zu

tött a tavasz A fürdőben intenzíven

hanyok, gyermekjátszótéri játékok fes

által jogosan kért körút a "Termál'
kemping területéIl A szabadtéri sZÍn

megkezdődött a felkészülés a nyári

tése. Elkészült a vendégház meszelése.

pad is megújulva várja a nyári rendez

szezoma

A közös öltöző felújításra került Kí

vényeket

Ősszel elbontásra kerültek a patakparti

vül-belül vakolatjavítás, meszelés, fes

A nyár folyamán megkezdődik a főbe

pavilonok és megépült egy nagyon

tés. A medencéhez kivezető üvegfal és

járattól északra tervezett szolgáltató

szép épüle� melyben helyet kap 4 ki

lépcső szintén megújult

ház építése, ez azonban nem fogja za

szolgálóegység hírlapos pavilon és a

Megkezdődött a legrégebbi medence

varni a nyári vendégforgalma� mert az

pénztár Ez az egység a szezonban üze

felújítása

építési területet lekerítik

melni fog emelve ezzel a vendégek

Ez a munka nagyon időszerű, hiszen a

Minden

jobll színvonalasabb ellátását

medence 40 éve épült Érdekes látrú a

hogy a szezonban méltó környezetben

Az

apartmanok

megbontott medencé� a falu lakossá

tudjuk fogadni a vendégeket Remél

lesznek kialakitva, ennek befejezésére

gának keze-munkájá� a terméskőből

jük jó időnk, jó nyarunk, sok vendé

későbbi időpontban kerül sor Folyik a

épült falakat Bízom benne, hogy ezzel

günk lesz

terület tereprendezése, tavalyi építke

a felújítással ismét IS-20 évre használ

zés nyomainak eltüntetése, fűmagvetés,

ható, élvezhető lesz ez a medence.

kerítések helyreállítása, kabinsorok ja-

Szintén el fog készülni a kempingesek

épület

tetőterében

erőnkkel

arra

törekszünk,

Kiss Anna
jiirdővezető

A német tanfolyam résztvevői

"Auf Deutsch
gesagt" - németül
mondva

Díszburkolattal szépül a pavilonsor

A Művelődési Ház Igazgatója, tekin

leg jelentkezett. Az oktatás a rádió

port

(7 fő)

újabb 40 órában bővíti is

tettel a nyári nagy idegenforgalomra,

nyelvtanfolyam tankönyve alapján

mereteit

- és annak vonzataként kialakult fi

zajlott heti 2-szer 2 órában 40 órás

A

zetővendéglátásra - német nyelvŰ

intenzív tanfolyam keretében, véle

lényegretörőek vagyis minden órán

tanfolyamot hirdetett.

ményünk szerint igen eredményesen.

mindenki megszólalt németül.

Mint az hamar kiderül� a nyelvtudás

A

tanfolyam elvégzése után tett

A puding próbája az evés, szoktuk

hiányát igencsak érzik a község la

mondani, itt is nyáron élesben derül

kói Húszan jelentkeztek, így 2 kur

"vizsga' azt bizonyította, hogy vala
mennyi részvevő tud útbaigazítást

zus indult Szabó László tanár úr ve

adn� szobafoglalásban, pénzügyek

ót

zetésével

ben, egészségügyi dolgokban segí

megértetni Mi optimisták vagyunk

A Strandfürdő

és a Polgármesteri

Hivatal összesen 6

főt kötelezett a

részvételre, a további 14 fő

egyéni-

foglalkozások

színesek

voltak,

k� amikor a német turista informáci
kér,

hogyan

tudjuk

magunkat

ten� egyáltalán kapcsolatot teremte
n� ami ha nem is elég , de alap a to
vább- lépéshez Egy maroknyi cso-

Poczik Lajosné
és Fónad Beáta
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Az óvodánkról
A közoktatási törvény értelmében
1999. szeptemberétől az óvodai ne
velőmunkát az Országos Alapprog
ramra épülő helyi program szerint
kell megkezdeni A helyi program ki
dolgozása a nevelőtestület feladata,
melyet a közoktatási szakértő véle
ménye alapján a fenntartó hagy jóvá.
Mi már elkészítettük a helyi progra
munkat, a szakértő jó véleményt
adott ki róla, és a képviselő-testület
április 26-án elfogadta
Ezt a programot 4 év alatt kísérletez
tük ki, s hatékonyságáról meg va
gyunk győződve. Kidolgoztuk benne
a cigány gyermekek külön csoport
ban való kulturális nevelését és fel
zárkóztató oktatását i& Elküldtük jó
váhagyás céljából az Országos Ci
gány Önkormányzatnak, akik sok si
kert kívánva munkánkhoz, kinyilvá
nították programunkkal való egyetér
tésüket
Óvodai programunk nyilvános, bárki
tanulmányozhatja Közzétenni e he
lyen - terjedelmét tekintve - lehetet
lert Arra van mód, hogy nevelési cél
jaink, feladataink közül kiemeljek né
hány gondolatot

Gyermekképünk:
Olyan gyermek nevelése, aki érzelmi
leg gazdag. a településhez kötődő, a
környezetben jól tájékozódó, sokol
dalúan érdeklődő, nyitott, önmagát
értékelni tudó, együttműködő, máso
kat elfogadó.
Nevelési céljaink:
Nevelési céljaink megvalósításában
alapvetően támaszkodunk az óvodás
gyermekek természetes megnyilvá
nulási formáira, a mozgásra és a já
tékra, mint a fejlődést meghatározó
tényezőkre.
Óvodánk célja a gyermek képessége
ihez, fejlődési üteméhez alkalmazko
dó komplex személyiségfejlesztés,
amely biztosítja a sikeres iskolakez
dést
Az iskolai potenciális (lehetséges) ta
nulási zavarok megelőzése, az óvodai
nevelés sajátos megszervezésével
A gyermekek mozgásfejlesztése - a
nagymozgás és a finommozgás diffe-

renciálása, össze
rendezése.
Fe/a d a ta i n k:
Érzelemgazdag,
megértő,
derűs
légkör kialakítá
sa, amelyben a
gyermek bizton
ságban, jól érzi
magát
v.íltozatos tevé
kenységek bizto
sítása a nap folya
mán, olyan képes
ségfejlesztő játé
kok szervezése,
amelyben a gyer
Beépítik az óvoda tető/erél
mek játszva sajá
nem is ismerik. Ezért feladatunknak
títja el az ismereteket Eközben fejlő
tekintjük, hogy a gyermekeken ke
dik kapcsolatfelvevő képessége, ön
resztül a szülőkben is felkeltsük az
értékelése, pozitív erkölcsi értékek,
érdeklődést a cigányság kulturális ér
normák épülnek be személyiségébe.
tékei
iránt Ha nem erősítjük meg a
Feladatunk, hogy elsősorban a játék
cigányságot kultúrájában, értékeiben,
segítségéveI eljutassuk a gyermeket
szégyellni fogja saját cigányságát,
arra a szintre, hogy alkalmassá váljon
ami még inkább nehezíti a társada
az iskolai tanulásra
lomba való beilleszkedési folyamato
kat
Örömet jelent számurtkra, hogy a
gyerekek szívesen járnak az óvodába,
Nem tudunk minden 5-6 éves gyer
a szülőkkel jó kapcsolatban vagyunk
meket felvenni, hiába írja elő a tör
Örvendetes ténJ( hogy a cigánysággal
vény Szükségessé vált az óvoda bőví
is sikerült kialakítanunk elfogadó,
tése. Mint bizonyára ismeretes, meg
egymás érdekeit tiszteletben tartó ál
kezdték az óvoda tetőterének beépíté
lapotot
sét Szeptembertől 5 csoporttal fo
A gyerekek rendszeresen járnak óvo
gunk működni, ebből 2 lesz a cigány
dába, már nem kell fürdetni őket, sa
gyermekeké.
ját ruhájukban vannak, a szülők egy
A bővítéssel lehetőség lesz arra, hogy
re jobban alkalmazkodnak az óvoda
ne kelljen elutasítanunk sertkit, férő
elvárásaihoz. Már eljönnek a szülői
hely hiányában
értekezletre, nyílt napokra, rendezvé
Az óvoda bővítése és fenntartása ko
nyeirtkre. A kisebbség képviselőivel
moly anyagi megterhelést jelent az
is megismertettük az óvodánkban fo
önkormányzatnak Szükséges a dol
lyó nevelést, ők is egyetértettek a ci
gozók
létszámát is növelni, így szep
gány gyermekek külön csoportban
tembertől az óvónői állomány 5 fővel
való speciális foglalkoztatásávaL ér
emelkedni fog. dajka jelenleg éppen
tékelik munkánkat
annyi van. amennyit a rendelkezés
Mint említettem, programunkba be
előírt a 5 csoporthoz.
építettük a cigány kulturális nevelést
Szükségesnek tartjuk felismertetni a
cigány kultúra és a többségi kultúra
közötti különbözőségeket és hasonló
ságokat, és hogy mindenekelőtt tud
ják értékelni i&
Sajnálatos, a bogácsi cigányságnak
rendkívül sajátos a "kultúrájá'. A va
lódi kultúrát nem ápolják, igazából

Bízom abban, hogy a meglijult és jó
programmal mííködő óvodánk vala
mennyiiink örömére lesz.
T6thné Szuromi Irén
óvodavezelő
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Szavalóversenyek az iskolában
Január 22-e a magyar kultúra napja
Már hagyománnyá vált iskolánkban,
hogy a kultúra hetévé bővítjük e napot
Az idén is versmondó versenyt hirdet
tünk tanulóink számára, melyen a kö
vetkező eredmények születtek
Alsó tagozat:
1-2. osztály:
I . Csiki Berta l.

Q

II. Jankó Brigitta 2.

n

III. Fodor Zsanett I.

n

3-4. osztály:
I. Majnár Boglárka 4. n
II. Kovács Barbara 4.

n

III. Bessenyei Cintia 3.

n

Felső tagozat:

Benyovszki Bálint, Lóczi Andrea, Kaszó Enikő, Fodor Via/ella

5-6. osztály:
I. Csiki Eszter 5.

n

2-3-4. osztály:

II. Tóth Diána 5.

n

I. Szitai Dóra 2.

III. Nagy Kornél 6. n
7-8. osztály:
I. Benyovszki Boglárka

7.

n

Bogácsról szóló költeményekkel ne
vezhettek A verset mondó 25 főből a

Q

II. Pozsomai Brigitta 3. n

zsűri a következő tanulók szereplését

III. Horváth Gyula 3.

emelte ki:

Felső tagozat:

II. Fridel Ildikó 8. n

I. Szitai Matild 8.

III. Farkas Kitti

II. Szitai László 5.

7. n

Cigány tanulók:

Q

Q
n

III. Szitai Angéla 8.

Q

0·1. kisegítő o.:
I. Szitai Klaudia l .
II. Szitai Zsolt O.

n
n

III. Pusomai Natália l.n

Tóth Diána

5. osztály

Szajlai Csilla

6. osztály

Gaál Brigitta

2. osztály

Yígh Ilona

8. osztály

Április II-én a költészet napja alkal
mából a Bogácsi Kör olyan szavaló
versenyre hívta

tanulóinkat

melyre

Kiskörzeti tanulmányi verseny

Benyovszki Mária

Az

én falum könyvtára

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének
Márciusban iskolánkban újra megren·

3. osztály:

Közkönyvtári Egylete pályázatot hirdet

deztük a "Kiskörzeti Tanulmányi \ér

Köteles Eszter (nyelvtan l . hely)

a községi könyvtárak használóinak

senyi', melyen 7 község (Bükkzsérc;

\Mászi Gábor (olvasás 3. hely)

Cserépfalu, Cserépváralja, Szomolya,

Tóth Boglárka

Tard, Noszvaj és Bogács) legjobb kis

Tóth Norbert

diákjai mérték össze tudásukat mate

Kovács Gábor

Pályázhatnak

matika, nyelvtan, olvasás, környezetis

4. osztály:

nélkül a községi könyvtárak használó,

meret, prózamondás és versmondás ka

Kerékgyártó Ágnes (nyelvtan 2. hely)

A pályamű mutassa be a település

tegóriákban

Kis Ibolya (környezetismeret 2. hely)

könyvtárát történetének megrrásával

Majnár Boglárka (versmondás 3. hely)

vagy személyes hangú vallomással, ter

Mizser Éva (olvasás 3. hely)

jedelmi megkötés nélkül

Császár Imre (nyelvtan 3:>hely)

A pályázat 200 OOO Ft összdíjazású.

Kovács Barbara

Benyújtási határideje 1999. szeptem

1. osztály:

Bakondi Péter

ber 30.

Csiki Berta (versmondás 2. hely)

Farkas Gergő

A munkákat névvel és címmel ellátva a

Fodor Zsanett

Kis István

következő címre lehet eljuttatni:

2. osztály:

Győri Szilvia

MKE Közkönyvtári Egylet, Fővárosi

Iskolánkat a következő tanulók
képviselték:

Az én fa/um könyvtára címmel
korosztályi

megkötés

Szabó Ervin Könyvtár, Kelet-pesti

Jankó Laura (matematika l. hely)
Gaál Brigitta (prózamondás 2. hely)

Ezúton szeretném megköszönni a tan

Régió Budapest, Szent László tér

Holló Anett

testület nevében a szülők támogatását

7-14. 1102

Jankó Annamária

mellyel hozzájárultak a verseny szÍn

Érdeklődni a Fővárosi Szabó Ervin

Kovács Zsófia

vonalas megrendezéséhez

Könyvtárban lehet a 06-1/26-16-001-

Mikesz Csaba

Kissné Sereg Erzsébet

es telefonon
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Vass Lajos Emlékplakettel
kitüntetett bogácsi pávakör
eredményeiről

A

A népdalkör 1977 januárjában alakult meg a

elődöfltője Eger

pávaköri mozgalom kibontakozása idején. a

ben, középdöntője

helybéli mezőgazdasági szövetkezet támoga

Szerencsen

tásával Akkori vezetői: \1g Rudolf népzene

lott, s melyeken

zaj

kutató, Bogács szülöne, Kodály tanítványa: -

sikeresen tovább

majd később Meder Iván karnagy áldozatos

jutottunk. Így ve

munkájának: köszönhetően. sikerült a falu

hettünk

népdalkincsét összegyűjteni Ezt az anyagol

budapesti döntő

ma is őrzik a Zenetudományi Intézet Népze

ben, ahová a közel

netárában A kezdetektől elismerésben része

320 együttesből -

sültünk, részint hagyományőrző ének.lésün

(a Kárpát-medence magyar anyanyelvű

A megalakulás óta eltelt 22 év alatt új tagok

kért, másrészről rekonstruált, szemet gyö

énekesei) -, 33 jutott el A rangos vetélke

kaI gyarapodott népdalkörünk, de vannak

nyörködtető népviseletünkén Arany fokoza

dő tétje, jutalma a \áss Lajos Emlékplakett

olyanok is, akik úgy érzik, megpihennek

tú kitüntetést szereztünk többször is. A Rádió

adományozása, amely véglegesen a kitün

ebbéli munkájukban A Bogácsi FolkIórdél

számos felvételt készített velünk. A '80-as

tetett együttesé lehet Ez az elismerés ma

után befejeztével kis közösségünk együtt

Magyarországon a népdalkörök kategóriá

maradt, hogy megköszönjük eddigi hagyo

évek

elején

többször

"szomszédoltunk"

Szlovákiában 1991-ben én vettem át a nép

részt

a

Ők négyell sok szép siker kovácsai voltak

jában elérhető legmagasabb fokozat

m'ányápoló munkáját Kiss Józsefnének,

dalkör vezetését, s úgy érzem a szakmai

1999. április 10-én a Magyarok Házában

\ályi Lajosnénak, Szerencsi Józsefnének és

színvonalat azóta is sikerült megtartani. Ezt

zajlott e nemes versengés. Boldogan írha

Koczka Jánosnénak. A számukra átadott

támasztja alá, hogy 1996-ban a \áss Lajos

tom le, hogy sikerült elnyernünk ezt a ki

díszoklevél ÖRÖKÖS BOGÁCSI PÁVÁS

Népzenei Szövetség felhívására részt vet

tüntető címet. Úgy gondolom, hogy nem

címmel jutalmazta óKet Összejövelelünkön

tünk a pávakörök és citerazenekarok orszá

csak a Bogácsi Pávakör és faluja lehet er

jelen voltak tisztelt támogatóink is, akik be

gos népzenei versenyén, s már akkor a zsű

re büszke, de szűkebb hazánk a Palócföld

kapesolódtak énekJésünkbe, vidám estét töl

ri különdíját kaptuk 1998-ban indult el a

is, hiszen e vidék népdal ait ápoljuk és ad

töttek velünk.

III. \áss Lajos Népzenei \érsen� amelynek

juk tovább a fiatalabb nemzedéknek

Benyovszki Mária

Műsoros irodalmi est a magyar kultúra napján
A Himnusz megírásának idején Kölcseyék a

egymás iránti kellő türelemme� tisztelettel

nappá. E fórumok a polgári társadalom szer
ves fejlodésének helyei is, mert a polgár

feudalizmus és a jobbágyrendszer felszámo

és megbecsüléssel a kultúrált vitatkozást

lásán és a polgárosodás igénye szerint való

Nemzeti érdekünk olyan közgondolkodás

egyik ismérve a szinte naprakész tájékozott

előrehaladásra törekedtek

kialakítása, amely helyreállítja a tudás és az

ság a nemzet és a világ dolgairól
Viszál)!' indulat, hamisság árnyékolja be nlin

Ma nekünk tudomásul kell vennünk. hogy

erkölcs tekintélyét Wtoztatni kell azon a

az egész világon felgyorsult az újabb ipari

magatartáson, hogy az ember utcai automa

dennapjainkat, amelynek folytán nagymérté

technikai forradalom és a globalizáció. A

ták módjára éljen, csak akkor éled ha pénzt

kű a visszahúzódás és a közöny Figyeljünk

tenneJési folyamat és az emberi érintkezés

dobnak beléje A kisnemzetek csak úgy bol

Kölcseyre " ... az embe.!; ha értelme és érzelmi

kultúra bonyolultabbá vált A temlelés és az

dogulnak, ha a társadalom, az állam és a vál

körét gondosan nem szélesít� keskeny s min

életminőség javítása sok, a kultúra körébe

lalkozók nagyobb figyelmet fordítanak a

dig keskenyebb határok közé szorut szemei

tartozó elemet tartalmaz Fontos teendőink

kultúrára

az egész tekintetétol elszoknak; parány birto

megvalósítása érdekében alakítsuk ki az

Mindezekről a helyreállított tekintélyű Mű

kában, házai falai közt elszigetelve csak ön

velődési

Íróvendégeink voltak Papp János, Szabó Bogár Imre,
Cseh Károly, Fecske Csaba, Káli Sándor, Ully Attila,
Dudás Sándor

Házak

magát nézi s a legszorosab4 legegyetemib4

ban és Könyvtá

legszentebb

rakban - ahogy a

Ezért a hazaszeretet példái oly igen ritkák"

kapcsolatokat nem láthatja

70-es években si

Cselekvésre is buzdít bennünket "Az élet

keres volt - és az

fő célja a tett Tehát tégy S tégy minden jót,

elmúlt évtizedben

ami tőled telik, s mindenütt ahol alkalom

alakult civil szer

nyílik."

vezetek fórumain

Mi jó tanítványai vagyunk Kö1cseynek,

folytathatunk hasz

mert 1993. januárjától amikor a matyáföl

nos

eszmecserét

diek és szeretve tisztelt földink, Mohás Lí

Folyamatosan kell

via vendégeskedett nálunk, főleg az iskolá

gyarapítani,

ban rendszeresen emlékezünk a magyar

ter

jeszteni, gazdagí

kultúra napjára Biztatásul mondom Köl

tani és újragondol

cseyvet "Hass, alkoss, gyarapíts s a haza

ni a kultúra terén

fédyre derül"

való teendőinket

1999. január 22. Bogács

Így válik a ma

magyar kid/IÍra napja

gyar kultúra napja
egy szép fényes

Hegyi Jmre
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az e kategóriában jelenleg adható leg

Bogácsi Folklórdélután

magasabb országos elismerést, a \áss
Lajos Emlékplakettet
Az óvodások kórusát betanította: Kásá

22 évvel ezelőtt még csak a Pávakör

hallhattunk. Az apró lábak pattogós

ápolta bogácson a néphagyományokat

csárdást jártak Az első osztályosok né

Az óvodások néptánccsoportját betaní

Általuk csendültek fel e vidék szép

pi gyermekjátékokkal kedveskedtek a

totta: \ájdovics Andrásné óvónő

népdal ai 1988-tól a Hagyományőrző

közönségnek Felszabadult játékaikból

Az l . osztályosok csoportvezetője VIrág

Együttesnek köszönhetően a bogácsi

deru áradt felénk.

Tiborné tarútónő (Cserépfalu Ált Isk)

lakodalmak régi szokásai elevenedtek

A 2-3. osztályos kislányok először

A 2-3. osztályosok csoportvezetője

meg előttünk Napjainkban már az

Zobor-vidéki szép népdalokra táncol

Jankóné Jónás Zsuzsa tanítónő

óvodások és az általános iskolások is

tak, majd a kisfiúkkal közösen Rábakö

Az 5-8. osztályosok csoportvezetője

megismerkedhetnek a népi gyerekjáté

zi táncot adtak elő.

Jartkóné Jónás Zuszsa tanítónő

kokkal a néptánc alaplépéseivel

A felsősök csoportja érettebb tánctu

A

dást,

Benyovszki Mária tanárnő

magabiztosabb

előadásmódot

né Szabó Erika óvónő

Pávakör

művészeti

vezetője:

A folklórdélután megszervezésének

tükrözött A lányok Bagi karikázóval a

A bemondó: Kiss Barbara volt

gondolata tavaly decemberben merült

fiúk kanásztánccal mutatkoztak be.

Lelkiismeretes munkájuk köszönet és

fel bennem Egy ilyen rendezvény jó al

Ezután fergeteges szatmári csárdás
'

elismerés illeti.

kalom arra, hogy a népi műfajt ápolók

vetkezett Csiki Eszter és Nagy Kornél

A legkisebbek számára

egy színpadon történő bemutatkozása

előadásáball A csoport a már 2 évvel

nak tűnt a folklórdélután Az e műfajt

révén a közönség elé tárjuk a bogács

ezelőtt bemutatott dunántúli táncokkal

kedvelő felnőtteknek viszont észrevét

felnövekvő és felnőtt nemzedékében

búcsúzott

lenül teltek a percek, hiszen a program

rejlő tehetséget

A táncok között furulyán szólaltatott

a népdal a néptánc és a népviselet te

E gondolatom elnyerte az intézmény

meg népdalokat Köteles Eszter 3. osz

kintetében változatos volt

vezetők (óvoda, iskola) és csoportve

tály és Gaál Brigitta 2. osztályos tanuló.

A mai érzelemszegény világban a nép

zetők tetszését A közönség előtti fellé

Már a színpadra lépéskor nagy taps kö

hagyományokat ápoló bogácsi együt

pé� a bemutatkozás lehetősége ösz

szöntötte Győri Imre bácsit ő az egyik

teseknek sikerült pozitív érzelmi feltöl

tönzőleg hatott a gyerekekre és felnőt

legősibb népi hangszeren, a hegedűn

tést adni a közönségnek A színpadi

tekre

játszott a közönségnek

számok között voltak kedvesek, meg

örömmel készültek

A Bogácsi Pávakör két da1csokrot éne

hatóak, vidámak; lenyűgözőek és látvá

1999. április l 7-én du. 4 órakor a leg

keIt Sokak szemébe könnyeket csaltak

nyosak Talán ez az, amiért érdemes

kisebbek, az óvodások műsorával kez

a tisztán csengő, érzelmes katonadalok

volt a Művelődési Házat zsúfolásig

dődött meg a folklórdélután A kicsik

A rendezvény végén hallhattuk azokat

megtöltő embereknek elmenni

előadásában az országszerte ismert

a Palócföldi népdalokat, melyekkel a

népdalok mellett bogácsi népdalokat is

Bogácsi Pávakör április lO-én elnyerte

egyaránt, a

csoportok tagjai

Újabb lépés az idegenforgalom szolgálatában
Az idei tavaszon immár XXII . alka

zásoknak, de a szállásadóknak külö

lommal rendezték meg Budapesten a

nösen többet kell foglalkozni a saját

BNV-n az Utazás '99. Nemzetközi Ki

megismertetés ükkeL Ehhez szükség

állítást és \!isárt

van arra, hogy a következő tavaszi

Az elmúlt években a Megyei Idegen

rendezvényre még töb

forgalmi Hivatal standján képviseltet

ben készítsenek informa

te magát Bogác� de az idei évben Cse

tíx esztétikus szórólapo

répfaluval közösen önálló standon je

kat, prospektusokat, hi

lentünk meg A két község bemutatko

szen a kilátogató több

zását sikeresnek értékelhetjük, ugyanis

tízezer vendég a vásár

a rajtunk kívül kistelepülési kategóri

idején gyűjti össze azo

ában csak Bakonybél község jelent

kat az anyagokat, ame

meg önállóall

lyek

A két településről készített kiállítási

hogy majd nyáron hová

tablók és a számítógépes bemutatko

megy üdülni

zás nagy sikert aratott, sok ezren ke

A komolyabb és szerve

restek fel bennünket

zettebb marketing munka

Természetesen a március 24-28. kö

azért is szükséges, mert

zött megtartott "Utazás '99." kiállítás

régiónk, de egész Észak

ráirányította arra is a figyelmet, hogy a

kelet-Magyarország is a

jövőben a helyi kis- és középvállalko-

jövőbeni fejlődés legbizto-

alapján

talán hosszú

Jankóné Jónás Zuzsa
sabb, legígéretesebb területének az
idegenforgaimat tekinti
A felkészülést már most el kell kezde
ni, a tapasztalatokat összegezni, hogy
"
a:z "Utazás 2000 kiállításon is méltón
képviselhessük kistérségünket

Verh6czki Sándor

•
•

eldönt�

StandlIlIk az Utazás '99 kiállításon
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Bükkvinfest
1999. június 23-27.
VII.

Bogácsi Nyár '99
rendezvényei

Bogács Község Önkormányzata, a

Az értékelés rendszere: pontozással

Szt Márton Borrend, a B.A.Z. Me

az alábbi szempontok szerint

gyei Mezőgazdasági Érdekvédelmi

színe: O-2 pont /vörösbomál O-4 ponti,

Szövetség. a Mezőgazdasági Kister

tisztasága: O-2 pont

melők

illata: O-4 pont /vörösbomál O-2 ponti

Megyei Szövetsége által ke

rül megrendezésre.

június 24-27.
o

VII. Bükkaljai Borfesztivál és Nem
zetközi Borverseny

o

Borászati eszközbemutató és vásáJ;

íze, zamata, összbenyomás: 0-12 pont

borvásáJ; borárverés, népi- és iparmű
vészeti termékek kirakodóvására, ökör

1999. június 23-27. között, a VU.
Bükkvinfest Bükkaljai Borfesztivál és
Nemzetközi Borverseny.

A minősítés rendszere:

süté� bordalénekversen)i borkirálynő -

15,51-16,50 pontig Elismerő oklevél

választás, borrendek és művészeti cso

16,51-17,50 ponti

portok felvonulása, képzőművészeti ki

Bronz minősítés

állitá�

17,51-18,50 pontig Ezüst minősítés
A rendezvény szervezője:

18,51-20,00 pontig Arany minősítés

földi művészeti együttesek szereplése,

Bogácsi Petőfi Sándor Művelődési Ház

nosztalgiaest borászbál, tűzijáték, nyi

Eredményhirdetésre, valamint a dísz
A rendezvény megnyitása és

oklevelek, a különdíjak és egyéb aján

a borbírálat helye:

déktárgyak átadására június 26-én dll

Általános Iskola Bogács,

2 órakor kerül sor A borfesztiválon

Alkotmány

II

52.

borbemutatót borárverést borkirály

Ideje: 1999. június 25. tO óra

nő-választást,

bordalénekversenyt,

sokféle kulturális és sportprogramokat
Nevezés szabályai a borversenyre:

szervezünk, amelyekre minden érdek

- Bárhol termett fehér- és vörösborok

lődőt szeretettel várunk

tott borospincék
július 3-4.
o

·40 hazai és külföldi művészeti cso
port szereplése.
július 1-9.

Rendezvényünkön szőlészeti-borászati
Fehérborokat:

eszköz- és gépbemutató, valamint kira

hosszú nyakú, zöld, 0,7 l-es üvegekben,

kodóvásár is lesz

Vörösborokat:

A borfesztivál célja, méltó rangra emel

rövid nyakú, zöld 0,7 l-es üvegekben, pa

ni a fesztivál borait a termelőkedv fo

rafa dugóval lezárva kell behozni a Mű

kozása, szaktanácsokkal segíteni és elis

velődési Házba, fajtánként 2-2 palackot

merésben részesíteni a termeló'1cet
Reklámmal és propagandával segíteni

Borgyűjtés:

a piacfeltárást a termőhely borainak

Bogácson a Művelődési Házbarr

szélesebb körű megismertetését és ter

1999. június 23-án szerdán 14-20 óráig.

melői árusítását Borfesztiváluttk sike

1999. június 24-én csütörtök 9-20 óráig

res megrendezése érdekében kérjük a

•

Átvételnél a borokat fajtájuk, évjáratuk,

szövetkezeteket és vállalkozókat hogy

term6nelyük és a tulajdonosok adatai

lehetőségeik szerint segítség közcélú

nak bejegyzésével f61cönyvezzük

kezdeményezésünket, a

borverseny

•

Fontos tudnivalók:

Kéljük

gazdákat hogy vegyenek részt e nemes

sítést végez és nem analizálás� - tehát

versenyben, és jó borok benevezésével

nem azonos és nem helyettesíti az Or

tegyék rangossá Bükkaljai Borfeszti

szágos Borminősítő Intézet a bolti ke

váluttka�

reskedelmi

forgalomhoz

szükséges

és

a

Orgona - ének hangverseny a bogácsi
Szt Márton-templomban
Július 8-19.30

o

Énekhangverseny a Művelődési Házban
Július 10.

•

Autócross Országos Bajnoki Futam
Július 30-augusztus 1.

o

Lengyel kulturális napok

o

Lengyel iparművészeti termékek vá
sára, művészeti csoportok szereplése

céljainak megvalósítását
A zsűri organolektikus bírálatot minő

Ifjúsági zenei tábor
július 3. 29 óra

termelőket az érdekelt intézményeket

termelőket

Nemzetközi Dalostalálkozó a Fürdő
szabadtéri szmpadán

versenyeztethetők

a

énekhangversen)i hazai és kül

boros

Augusztus 7.
•

Néptáncegyüttesek szereplése a Für
dő szabadtéri szmpadán
Augusztus 19-22.

Szajlai Sándor

analizálást

o

Fürdőfesztivál

A borokat szakértői és társadalmi zsű

•

Művészeti csoportok szereplése, utca

ri fogja értékelni, minősíteni és díjazni
Az a tulajdonos, aki legalább 5 borral
benevezett a versenybe, tagja lesz a tár
sadalmi zsminek

Bogácsi Tavasz

Bogács Község Önkormányzatának lapja
Szerkeszti:

a Szerkesztőbizottság
Fotó: Verhóczki Sándor
Fe/e/6s kiadó:

Nevezési díj: Első bormintáért 300

Szajlai Sándor polgármester

Ft és minden további után + 200 Ft
amelyet a borminta leadásával egy

Kiadványszerkesztő Stúdió

időben kell befizetni a bogácsi Mű

Eger, Vörösmarty u. 89.

velődési Házban

Szedés: GARAMOND

koncert majorette-csoportok felvo
nulása, ökörsütés a cserépi úti pince
soron, térzene, utcabáL orgona-ének
hangversen)i nosztalgiaest

nyitott

pincék, tűzijáték

INFORMÁCIÓ:
tel.: (49) 334-461,
tel./fax: (49) 334-001

