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Gyémánt-, arany- és
ezüstlakodalmak Bogácson

környezet
szépítése

A

Mint minden évben, most is az első tavaszi napsugár
ral ébred a falu. A jó idő beköszöntével megpezsdül az
élet. Mindenki tehetsége, lehetősége és ízlése szerint épí
ti, szépíti portáját, hétvégi házát, boros pincéjét.

Az értelmező szótár szerint a házas
ság: férfi és nő jogilag és erkölcsileg
elismert, közös éleIviteire létrehozott

'!li��

egyezsége. A jó házasság sokáig
tart, és a párok a hosszú évek

Örömmel tapasztalom, hogy mostanában épül olyan
borház, amely mind anyagában, mind formájával beillesz

alatt összecsiszolódnak, mint két
értékes drágakő.

kedik a környezetébe. A környezet alatt a 40-50 évvel ez

Sokak szerint a házasság kulcs

előtt, vagy még régebben épült pincékre, pincehomlokza

szava: együtt jóban, rosszban, hű

tokra gondolok. Azokra, melyeket bogácsi kőből falaz

ségben és szeretetben. Perlaky La

tak háromszög alakú, vagy íves oromzattal. Elkeserítő lát

jos ezt írja egyik könyvében:

vány a pincesoron a festett falú vagy kőporozott kocka

Szeretni
"
annyi, mint a másikat jobban szeretni,

ház, de még a cseréptetős is. Valójában ebben a környe

mint önmagunkat. Ha valakit szeretünk, odaajándékoz

zetben még a bükki mészkő is idegen. Nem beszélve a

zuk szívünket, rendelkezésére adjuk életünket ... Nem

fűrészelt tufáról, különösen, ha indokolatlanul nagy a fal

szeret az igazán, aki okossággal és mértéktartással sze

felület. Sajnos, az ilyen ízléstelen építkezés országos je
lenség. Szerencsére vannak már olyan szakemberek, akik
nek feladata tenni ellene. Bár nagyon nehéz bárkit meg
győzni, hogy ne lilára fesse a betonvas kerítését, ha neki
az

tetszik
Mondok egy konkrét bírálatot. Ha kinézek az ablako

mon, akár télen, akár nyáron, mindig bántják a szememet
a csecslyuki villanyoszlopok, pedig azokat nem rossz ízlé
sű magánszemélyek telepítették. Nem lehetett volna fa
oszlopokat lerakni?

HoGy

ret. Csak azokat szeretjük igazán, akiket sárosan és
szennyesen, gyöngeségeikben és hibáikkal együtt sze
retünk."
Ezt élték meg azok a házaspárok, akik sok éven ke
resztül kitartottak egymás mellett, és idén ünnepelhették
gyémánt-, arany- és ezüstlakodalmukat. Errol az ese
ményről templomunkban is megemlékezhettek február 4én, egy hálaadó szentmise keretében. Jó egészséget és
sok boldog évet kívánok minden ünneplő házaspárnak a
következő idézettel:
" . . . ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz,
ott szállok meg: néped az én népem, és Istened az én
Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temesse
nek el engem is. Ú gy tegyen velem az Úr akármit, hogy
csak a halál választ el engem tőled"

(Biblia,

Ruth

könyve

1.16,17)
Gyémántlakodalmasok:
Majoros László és Varga Piroska
Szeberin Vendel és Víg Mária

Aranylakodalmasok:
Szirbuly Sándor és Farkas Piroska
Daragó Tibor és Jankó Irén

Ezüstiakodalmasok:
Bozsik László és Csorba Sarolta
Budai Tibor és Polgár Katalin
Derda Imre és Bakondi Lívia
Hócza Endre és Gál Irén
Hócza Viktor és Hócza Edit
Mizser Bertalan és Kiss Margit
Szajlai László és Gyöngy Mária
Szatmári József és Császár Piroska
Az Önkormányzat a Hór patak északi részén is
rendbe hozta a medret

Farkas Erika
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Néhány gondolat, kérdés
az évezred utolsó tavaszán
Úgy alakult világunk, amiben élünk, hogy a pénz uralma

nem mindenkor irigylésre méltó a helyzetük - gyakori a há

megkérdőjelezhetetlenné vált. Működik egy logika, amely

zak elé ültetett virágok, fák tönkretétele, a falfirkálás és bi

szerint egyetlen cél van: hogy a minél több pénzből még több

zony előfordul, hogy az emberi "biológiai szükség terméke

pénzt kell csinálni.

it" is takarítanunk kell.

Természetesen nem kérdőjelezhető meg a pénz szerepének

Természeti, társadalmi törvényszerűség, hogy a feszültség

jelentősége életünkben, de ezt önös érdekből, érdemtelenül

különbségek, az eltérő adottságok a kiegyenlítődésre törek

eltúlozzák, minden, életünket körülölelő folyamatot a pénz
"
"erejéből vezetnek le. Ez káros. Egyéneket, közösségeket

záloga.

szenek. Ez a községünk további fejlődésének is hajtóereje,

romboló, rátelepedik, elnyomja a humán gondolkodást. Töb

Kényes és felszínesen kerülgetett gond településünkön a

ben hiszik, hogy csak az a sikeres, bátor ember, aki a "pénz
"
építette keskeny hídon egyensúlyoz, amin nem található a
"
leesést gátló "szellemi korlát . Bizony tapasztalhatjuk, hogy

"gondtalanul, boldogan élők" sorsának alakulása, akikkel a
felszínen csak ritkán keveredünk "konfliktusba". Ha ezen
mondatot elemezzük, akkor kimondható, hogy a cigány la

erről a stabilnak Wnő, de keskeny jelképes hídról megbiLlen

kosság egy bizonyos szinten beilleszkedett községünk közös

nek, egyensúlyt vesztenek, esetleg lezuhannak és másokat is

ségébe. De az ő közösségük helyzete is változik. Létszámuk

magukkal ránthatnak a mélybe.

rohamosan nő - különösen az óvodás - iskoláskorúaké. Élet

Siker propagandánkban elég gyakran elhangzik, hogy köz

terüket (elnézést kérek a rossz emlékű szó használatáért)

ségünk anyagi fejlődése az elmúlt évtizedben töretlen volt.

ennek függvényében igyekszenek majd bővíteni. Ez okozhat

Eredményeinkre mindannyian büszkék lehetünk. A sikerek

konfliktust, amikor a fejlett nyugati kultúra találkozhat egy

között ott lapulnak a jövőt féltő, kételkedő kérdések. Van-e

re gyakrabban - akár a fürdő medencéinkben is - a keleti,

okunk aggódni eredményeink megtartásáért, a jövőnkért?

indiai vándor kultúrával. Felmerül a kérdés, hogy ennek a

Vagy továbbra is járjuk a kérdések nélküli nyomulás zava

folyamatnak a következményei kezelhetőek lesznek-e? Ve

ros, manipulált útját?

szélybe kerülnek-e eddigi eredményeink, egyéni és közössé

Számtalan kérdéssel kell szembe néznünk.

gi beruházásaink?

Bogács viszonylag kis település, de adottságaiból adódóan

Nem korai-e a kérdés feltevés? Nem keltenek-e zavart, pá

viszonylag erőteljes a körzetei között az egyenlőtlen fejlő

nikot ezek a nyitott valós kérdések? V álaszom az, hogy nem

désből adódó fejlettségi különbség.

válthatnak ki bizonytalanságot, mert ezen kérdések mögött

Igaz a közművesítés majdnem mindenütt azonos mértékű.
Érthető okokból fakadóan a Fürdő környéke mozgalmasabb,
kereskedelmi, vendéglátó egységekkel jobban ellátott, mint
községünk más övezetei.
Pincesoraink közölt is érzékelhető a jelentős fejlettségbeli
különbség.

húzódó tények ismertek a bogácsiak előtt, hiszen én is erre
alapoztam gondolataimat.
Egyre gyakrabban szóbeszéd tárgya a nagy értékű laktanya
sorsának alakulása, különösen az ez évi több mint negyven
hatmillió forinttal forrás-hiányos költségvetésünkkel össze
függésben. Bizalmatlanság ugyan nem tapasztalható ez ügy

Egyre rendezettebb településünkön a gyorsan és nagy

ben, de kételyek már fogalmazódtak meg a mobil, hasznot

mennyiségben lezúduló csapadék okozta belvíz veszély ke

nem hozó jelentős mennyiségű tartósan lekötött pénzösszeg

zelése, de még van tennivaló, különösen a község déli öveze

miau.
A tavasz, a közelgő húsvéti ünnep a természet, az ember

tében.
A köztisztaság helyzetére a �özterület karbantartásának ál

megújulásának lehetőségét, reményét kínálja. Papírra vetett

lapotára is a területenkénti különbség a jellemző. Míg a Für

gondolataim, kérdéseim igaz, nem ünnepiek, nem emelke

dő környékén, a Fő utcán - szerencsére - viszonylagosan jó

dett hangulatúak, de arra alkalmasak, hogy az ünnep környé

a köztisztaság helyzete, rendezettek a közterületek, az épí

kén, a következő évezred nyitásához közeledve átgondoljuk,

tett terek; ugyanakkor a Béke tértől délre az Alsó buszmeg

újra gondoljuk közel-jövőnk tennivalóit.

álló közvetlen környékén, a József Attila utcában élőknek

Kívánok minden kedves Olvasónak kellemes Húsvéti
Ünnepeket!

A

Nyeste István

Helyi Választási Iroda tájékoztatója

A Helyi Választási Iroda Vezetője tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a 2000. május 14-re kitűzött cigány
kisebbségi időközi választásokra akkor kerülhet sor, ha legalább 3

-

a kisebbség érdekeit képviselni kívánó

- állampolgár összegyűjti a jelöléshez szükséges legalább 5 db ajánlószelvényt. Az ajánlószelvényeket a
választópolgár, vagy annak megbízottja gyűjtheti. A Helyi Választási Bizottsághoz legkésőbb április 21-én
16 óráig lehet leadni, az összegyűjtött ajánlószelvényeket. Ha az ajánlást elfogadja az ajánlott, akkor jelölt
lesz. Ezt követően a Választási Iroda közzé teszi a jelöltek nevét, és a választással kapcsolatban további
tájékoztatást ad.

Csetneki Ernőné
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Fizika:

Iskolánk életéből
A hosszú téli napokon, amíg a természet az igazak álmát aludta, isko
lánk tanulói nem pihentek. Fáradtságot nem kímélve, szabadidejüket rá
áldozva vettek részt helyi- és egyéb versenyeken, képviselve iskolán
kat, öregbítve hírnevet.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett szavalóversenyek helye

Öveges József országos verseny területi forduló - Mezőkövesd
Nagy Kornél 7. o.
Kovács Péter 8. o.
Szilágyi E. Gimnázium - Eger Kiss Barna, Köteles Tünde
Neumann J. Gimnázium - Eger Fodor Violetta

Kémia:
Hevesy György országos verseny területi forduló - Mezőkövesd
Kovács Péter IV. helyezés

zettjei:

Alsó tagozatos:
I.

Murányi Réka 1.0., Csiki Berta 2.0., Holló Anett 3.0.

IL

Nagy Eleonóra 1.0., Lukács Dorina 3.0.

III.

Tóth Evelin 1.0., Sesenyei Cintia 4.0.

Felső tagozatos:
L

Csiki Eszter 6.0., Benyovszki Boglárka 8.0.

II.

Majnár Boglárka 5.0., Farkas Kitti 8.0.

lll.

Benyovszki Bálint 5.0., Fodor Violetta 8.0.

A cigány tanulók közül:
I.

Kállai Melinda 2.0., Szitai Nóra 3.0., Szitai Szilvia 5.0.

II.

Szitai Zsolt 1.0., Szitai Dezső 4.0., Kállai Renáta 5.0.

III.

Rostás Lilla 2.0., Szitai Erzsébet 4.0., Kolompár Brigitta 5.0.

Különdíjat kapott az 1. osztályos Kállai Richárd és a 3. osztályos Farkas
Sándor.

A tibolddaróci versenyen Köteles Tünde vett részt.

Zöld Bázis komplex természettudományi verseny:
Mikesz Attila
Jankó Barna
Csendes Máté (különdíjat kapott az eredményes szerepléséért)

Környezetismeret (5-6. osztály)
Majnár Boglárka, Kiss Ibolya, Kiss István 5. osztályos és Mizser Attila 6.
osztályos tanulók vettek részt a Kaán Károly és Hermann Ottó tiszteleté
re rendezett versenyeken.

Történelem:
TANULMÁNYI VERSENYEK:

Közeledik a tanév vége. Tartalmas, szép, sikerekben gazdag tanévet
tudhatunk magunk mögött. Erről számol be a következő rövid összefog
lalóm a teljesség igénye nélkül.
Az alsó tagozatos gyerekek megmérettetésére március 7-én került sor
"Kiskörzeti" szinten. 7 környező település iskoláiból (Bükkzsérc, Cse
répfalu, Cserépváralja, Noszvaj, Szomolya, Tard) érkeztek hozzánk ügye
sebbnél ügyesebb gyerekek, hogy összemérjék tudásukat, és küzdje
nek a jó és legjobb eredményekért. A bogácsi iskolás gyerekek eredmé
nyes szerepléséről és sikereiről az alábbi helyezések árulkodnak.
Versmondás

1.0.:

Versmondás

2.0.:

I.

Fodor Zsanett

Prózamondás

2.0.:

i.

Lénárt Liliána

li.

Csiri Adrián

II.

Murányi Réka

Versmondás

3.0.:

li.

Holló Anett

Prózamondás

3.0.:

Ili.

Jankó Annamária

Matematika

3.0.:

li.

Jankó Laura

Olvasás

3.0.:

Ili.

Kovács Zsófia Tekla

Nyelvtan-helyesírás 3.0.:

i.

Balogi Ádám

Prózamondás

4.0.:

li.

Besenyei Cintia

Matematika

4.0.:

i.

Tóth Norbert

Ili.

Csendes Dániel

4.0.:

i.

Vadászi Gábor

Nyelvtan-helyesírás 4.0.:

i.

Kovács Gábor

Olvasás

Magyar nyelv: Simonyi Zsigmond
Helyesírási verseny: Fodor Violetta

li.

Köteles Eszter

Gratulálunk a győzteseknek!
A felső tagozatos tanulóink eredményeiről röviden ...

Háziversenyen 1 O-en vettek részt (Kaszó Enikő, Köteles Edina, Fodor
Violetta, Köteles Tünde, Kovács Péter, Jankó Gergely, Nagy Komél, Csen
des Máté, Wintherstar Marina, Pintér Judit). A verseny témája: A honfog
lalás és a magyar királyság fénykora (895-1490.)
Az I. helyezett Jankó Gergely vett részt február 24-én Miskolcon a me
gyei versenyen.

"Évezredforduló közelben" címmel 18-an írtak dolgozatot, köszöntve
ezzel is az új évezredeI: Benyovszki Bálint, Tóth Diána, Pintér Judit, Lóczi
Andrea, Hák Gyula, Nagy Kornél, Hócza Attila, Tóth Klaudia, Benyovszki
Boglárka, Jankó Gergely, Kaszó Enikő, Fodor Violetta, Köteles Edina,
Jámbor Balázs, Péter Lilla, Kiss Barna, Farkas Kitti, Kovács Karina.

Német nyelv:
Neumann J. Gimnázium Eger: Kiss Barna 11. hely
Wintherstar Marina 19. hely
Széchenyi I. Szakközépiskola - Mezőkövesd:
Mini nyelwizsga:

Kiss Barna II. hely
Wintherstar Marina IV. hely

Szépkiejtési verseny:

Pintér Judit 11. hely, Mizser Attila til. hely

Tóth Diána IV. hely

Szilágyi E. Gimnázium - Eger: Wintherstar Marina 11. hely
Hilfe Német Nyelvstúdió - Eger: Kiss Barna I. hely,
Wintherstar Marina II. hely
Megyei verseny - Miskolc:

Kiss Barna 10. hely

Számítástechnika:
A 7. és 8. osztályos tanulók szorgalmasan készültek a márciusban meg
rendezett megyel versenyre.

Ének:
ZENEI VERSENY A MILLENNIUM JEGYÉBEN eimmel a Mezököves
den megrendezésre került zeneelméleti versenyen Mizser Éva 5.0., Jan
kó Brigitta 6.0. és Nagy Kornél 7.0. tanulók képviselték iskolánkat.

Matematika:
8. osztály: (előfelvételi)
Szilágyi E. Gimnázium - Eger: Kiss Barna I. II. forduló
Kovács Péter I. II. forduló
Köteles Tünde és Fodor Violetta
Neumann J. Gimnázium - Eger: Kiss Barna és Tóth Klaudia, valamint
Fodor Violetta 1.11. forduló
Zrínyi Ilona matematika verseny Mezőkövesd 2000. 02. 25.
8. o.

Köteles Tünde

7. 0.

Mikesz Attila, Jankó Barna

6. o.

Csiki Eszter, Pintér Judit

S/a. o.

Kiss István,

5/b. o.

Bakondi Péter, Farkas Gergő

Testnevelés:
Focifarsang, 1848 méteres Emlékfutás az ünnep jegyében, Kiskörzeti
Úszóverseny, Atlétika verseny, Diákolimpia keretében nagypályás lab
darúgás, Kiskörzeti kerékpáros- és futóversenyre került sor április 15én, ahol szintén képviselték tanulóink iskolánkat.
Köszönet a felkészítő Tanároknak, Tanárnőknek és külön köszönet kö
zülük azoknak, akik a családi programokat hátra hagyva, elkísérték a
gyerekeket a versenyekre.
Kedves Gyerekek! Gratulálunk nektek az elért eredményekhez, a továb
bi versenyekhez és a mindennapi munkátokhoz sok sikert kívánunk!

BOGÁCSI TAVASZ
BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!
Nevelési - oktatási rendszerünk és minden szereplöje ellentmondás�
okon keresztül érzékeli a magyar és nemzetközi élet változásait. Euró
pai általános nézet, hogy úgy változtatják a centrális irányítás hangsú
lyát, hogy egyre nagyobb szerepet kapjon a "helyi színr, ami az önkor
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"Az én falum könyvtára"
című pályázat eredménye
Bogács községből két pályázat érkezett. Az egyik

mányzatok, iskolafenntartók, iskolahasználók beleszólását is növeli.
Nálunk a "beleszólás " pozitív irányú, a külső kapcsolatok segítik mun
kánkat nap mint nap, hozzájárulva ezzel tanulóifjúságunk fejlödéséhez.

címe: A községi könyvtár mint szociális színtér: avagy

Nevelőtestületi döntés alapján 1. 2. 7. 8. osztályokban a NAT-ra épülő

az emberi kapcsolatok fontos színterei!. Megfigyelé

Helyi Tanterv kerűlt bevezetésre. Azokon az évfolyamokon, amelyeken

se szerint egy faluban a templom, a kocsma és a könyv

a Helyi Tanterv bevezetésére nem került sor, a nevelő-oktató munkát az
oktatási miniszter által kiadott nevelési-oktatási terv alapján végezzük.
Gyakorló pedagógusként tapasztaljuk, hogy tantárgy-specifikus, isme
retközpontú iskoláinkban szinte alig jut idő a gyerekek megismerésére,
személyiségfejlesztésére. Természetesen a legtöbb pedagógus - aki az
oktatás mellett a nevelést is fontosnak tartja, óráról órára becsempész
olyan tevékenységeket, melyek segítségével a tananyagban rejlő neve
lési lehetőségek kiaknázhatók.
Tanulóink versenyeken elért eredményei magukért beszélnek ...

olvasói szokások Bogácson. Ebben a szerző kiemeli

tár a valóságos szociális színtér. Továbbá megemlíti
az olvasói szokásokat, mintegy harmincéves rátekin
téssel. Ma ugyanolyan igény van a könyvtári szolgál
tatásra, mint a korábbi években, - ám a "fogyasztói"
szokások és igények változtak meg. Régebben szinte
"
mindent "fogyasztottak , ma pedig minőségi igény
alakult ki a könyvtárhasználatra, mélységi tájékozta
tást kívánnak.

"
"Hordom a vizet száraz kútba volt a címe a másik

"MI AZT FOGJUK MEGVEDENI, AMIT SZERETÜNK,

pályázatnak. Ebben a könyvtáros visszatekint 14 éves

MI CSAK AZT FOGJUK SZERETNI, AMIT ERTÜNK,

működésére. Humorral, öniróniával, közéleti ihleté

DE CSAK AZT FOGJUK MEGERTENI,
AMIRE MEGTANíTANAK BENNÜNKET."

sű iróniával térít rá a jelen valóságára. Kitetszik az
alkotásból, hogy a könyvtárosi munka l-3 nemzedék
múlva hozza meg az igazi eredményt, ha hitelesen,

BÚCSÚSZÓ JOGÁN ...
Szeretett takarító néninktől búcsúztunk január végén. Somogyi Tiborné

kellő hozzáértéssel végeztetett. Jelzi munkájában,
hogy az utóbbi időben támogatásokban részesült a
Bogács Községi Könyvtár.

Mancika néni, közel húsz éve dolgozott iskolánkban. En még gyermek

Az egyik pályamunka első díjban, a másik harmadik

ként jártam ide az iskolába, amikor Ő már gondosan ügyelve a tisztaság

díjban részesült, amelynek ünnepélyes átadása már

ra, rendre, gondozta a virágokat, tisztán tartotta az épületet. Figyelte,
segítette mindennapi munkánkat.

cius l-jén volt Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárban.

Szeretettel gondolunk Rá és nyugdljas éveihez erőt. egészséget.

Szabó Lőrinc:

kívánunk!

Áprilisban kedves munkatársunk Örkényi György is elköszönt tőlünk.
Mezőkövesdre ment dolgozni, a kedvezőbb álláslehetőség miatt. Mi, akik

A

teremtett Isten

együtt dolgoztunk Vele, nehezen tudtuk elfogadni döntését. A viccelődé

A könyvtár volt a hazám, életem.

seire, jókedvére, segítőkészségére emlékezni fogunk ...

Egyetlen, óriási Értelem

Az új munkájához sok sikert. erőt és egészséget kívánunk!

sugárzott benne. Amit tér s idő
ezer aggyá, millió szenvedő

A híreket csokorba szedte:

Hajduné Nyírő Veronika

ideggé, sorssá tördelt, itt megint
összeállt, és elmondta mind a kínt,
el a gyönyört, ami a nyomorult
egyén, az élet, a ma és a múlt
lelkén átfutott. Az emberiség
így teremti legújabb Istenét,
a méltót, a végsőt, az igazit,
mialatt magával vitatkozik,
vagy ha van isten, rajta-kívüli,
saját magát így nyilvánítja ki,
bennünk, általunk-gondoltam, - s ijedt
szívvel kerestem jövő helyemet
a szolgái közt, akik oly nagyok
szentek, angyalok és arkangyalok.

Az iskolába készülő óvodások bemutató
foglalkozása

Benyovszki Pál

BOGÁCSI TAVASZ
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UTAZÁS

2000. Kiállítás és Vásár

Ez év március 22-26. között második alkalommal sze
repeit községünk Budapesten az Utazás 2000. Idegen
forgalmi Kiállításon és Vásáron - mint kiállító. A tavalyi
kiállítás sikereire és problémáira alapozva már sokkal job
ban fel tudtunk készülni az idei bemutatkozásra.
Cserépfalu, Bükkzsérc és Noszvaj községekkel közö
sen, "Bükkalja Gyöngyszemei" néven, önálló standon kép
viseltettük magunkat. Mivel a szomszédos községekkel
közösen állítottunk ki, lehetőség volt arra, hogy a tavalyi
hoz képest sokkal nagyobb és szebb standon várjuk a
látogatókat. Szinte mindenki szeme megakadt a kis falu
si házon, amit standunk ábrázolt, valamint a rengeteg
gyönyörű virágon, amit Noszvajról díszítésül hoztak.
Az Önkormányzat előrelátóan gondoskodott arról, hogy
színvonalas és elegendő mennyiségű prospektusokon ke

Standunkon jó volt a hangulat

resztül tudtuk bemutatni községünket. Külön kiadvány
készült a Községről, a Fürdőről, a Bogácsi Nyár 2000.
programjairól, valamint egy prospektusban a környező
községekkel közösen mutattuk be nevezetességeinket.
Ezek mellett esztétikus szóróanyagokkal képviseltették
magukat a községben lévő panziók, üdülési központok
is. Sajnos a falusi turizmussal, szállásadással foglalko
zók közül csak azokat tudtuk ajánlani, akik hirdetése a
programfüzetben szerepelt, pedig igen nagy volt a ke
reslet a magánszálláshelyek iránt is.
Az a tapasztalat, hogy községünkben a szállásadók ke
veset foglalkoznak azzal, és keveset fordítanak arra, hogy
szolgáltatásaikat minél nagyobb körben megismerjék,

Példa legyen előttünk Cserépfalu, ahol bár még keve
sen foglalkoznak szállásadással, de mindenki önálló ki
adványt készíttetett szálláshelyéről.
Sokan vannak a községben, akik el sem tudják képzel
ni, milyen ez a kiállítás, miből áll a vásár, ezért próbáltuk
a BOGÁCSI TV-n keresztül is bemutatni, de az képes
igazán ráérezni a hangulatra, aki személyesen is elve
gyül a vásár forgatagában. Sajnos ez évben is csak ke
vés bogácsival találkoztunk a kiállításon, viszont annál
több cserépivel és zsércivel.
Reméljük a jövő évben minden téren nagyobb lesz az

pedig kevés ráfordítással is lehet egyszerű, de színvo

érdeklődés a bogácsiak részéről is, és még magasabb

nalas szóróanyagokat készíttetni. Ha csak azt el tudjuk

színvonaion tudjuk községünk lehetöségeivel a vásár lá

ezzel érni, hogy ne csak két-, hanem esetleg három-négy

togatóit megismertetni.

hónapig legyenek vendégek, már megérte!

Ismerd meg hazádal!

Kovács Dóra

amit én a temetőnek néztem volna. Azt azért sajnálom,
hogy a mi gyerekeink soha nem mentek rekeszteni a pa
lakra, mint annak idején mi tettük. Hiába, válloznak az

Egy csodaszép júliusi reggel Görögországból tértem ép

idők. A gyerekek érdeklődési köre is más ma már.

pen haza. Fárasztó éjszaka áUt mögöttem. Kiskunhalas

Örömmel fogadtam, amikor Pista tanár bácsi elvitte őket

táján kezdett virradni, Kecskemétnél már a nap is e16kandikált az útszéli nyárfák közül. A fáradtságomat mint
ha elfújták volna. Ceglédről reggel 6-kor hazatelefonál
tunk a szomszédba, hogy tegyék fel a kávét. Két óra alatt
ugyan rengeteg kávét le lehet főzni, de az igazi indok az
volt, hogy hallhattunk végre hazai hangokat. Mezőkövesd
felől, mikor elhagytuk a fasort, elénk tárult az a csodála
tos panoráma, amitől ki tudja miért, a külföldiek úgy el
vannak ragadtatva. Azelőtt is láttam már rengetegszer ezt
a képet, azt is tudtam, hogy szép látvány, de már olyan
megszokott. Most valahogy sokkal szebbnek tűnt. Pedig
nem voltam sokáig távol, nem felejthettem el, mint az
egyszeri parasztlegény a gereblyél. Három vagy négy éves
lehetett a fiam, amikor elkezdtem neki bemutatni a falut
és környékét. Kicsit még talán korai is volt. AJatóról át
néztünk a falu fölölt, s ő örömmel ismerte fel a libákat,

természetjárásra. A határrészek neveit már én is megle
hetős hézagossággal ismerem, hiszen soha nem dolgoz
tam a földeken, szőlőt se műveltem. Amivel nincs dolgunk,
azt nem ismerjük. A tej árát se tudja, aki nem szokott be
vásárolni. Nincs rá szüksége, hogy tudja. A környezetün
ket, ha másért nem, de legalább az ősök iránti tiszteletből
iUene ismernünk. Másrészt, csak akkor van összehasonlí
tási alapunk más vidékekkel, ha ismerjük a szülőföldün
ket.

ÉI egy másik véglet is. Van, akitől már több alkalom

mal haUottam, amikor más falvakon átutaztunk, hogy még
iscsak Bogács a legszebb falu. Valójában nincs ebben sem
mi kivetnivaló, hiszen közismert dolog, hogy a gyerekek
közül is a sajátunk a legszebb. Akit, vagy amit szeretünk,
aziránt elfogultak vagyunk, de ez így természetes.

HoGy
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VIII. BUKKVINFEST
••

2000.

június

21-25.

Fővédnök: Dr. Martonyi János külügyminiszter
Védnökök: Németh Miklós EBRD alelnök és Dr. Kis Zoltán országgyűlési képviselő
Bogács Község Önkorm�nyzata, a Szl.

Fontos tudniva
Márton Borrend, a B.A.Z. Megyei Me lók:

zőgazdasági Érdekvédelmi Szövetség,
és az Észak-Magyarországi Regioná
lis Kertbarátok Szövetsége által kerül
megrendezésre

A zsűri organo
lektikus bírálatot,
minősítést végez
és nem analizálást!

2000. június 21-25. között a vm.
Bükkvinfest Bükkaljai Borfesztivál
és Nemzetközi Borverseny.

- tehát nem azo
nos és nem helyet
tesíti az országos
Borminősítő I nté
zet a bolti, keres

A rendezvény szervezője:
Petőfi Sándor Művelődési Ház, Bogács

A borminták leadása és a nevezés
szabályai a borversenyre:
Bárhol termett fehér- és vörös borok
versenyeztethelŐk.

Fehérborokat: hosszú nyakú, zöld,
0,7 l-es üvegekben;

Vörösborokat: rövid nyakú, zöld.
0,7 l-es üvegekben, parafa dugóval le
zárva kell behozni a Művelődési Ház
ba, fajtánként 2-2 palackol.

Borgyűjtés:
Bogácson a Művelődési Házban:
2000. június 21-én szerdán, 9-20 óráig,
2000. július 22-én csütörtökön, 9-20

kedelmi forgalom
hoz szükséges ana
lizálást.
A borokat szakértői és társadalmi zsű

A boifesztivál célja:

ri fogja értékelni, minősíteni és díjaz

Méltó rangra emelni a fesztivál bora

ni. Az a tulajdonos, aki legalább 5 bor

it, fokozni a termeJökedvet, szaktaná

ral benevezett a versenybe, tagja lesz

csokkal segíteni és elismerésben része

a társadalmi zsűrinek.

síteni a termelőkel.
Reklámmal és propagandával

segí

Az értékelés rendszere:

teni a piacfeltárást, a termőhely bora

Pontozással az alábbi szempontok sze

inak szélesebb körű megismertetését és

rint történik :

termelői árusítását.

színe: O-2 pont (vörösbornál O-4 pont),
tisztasága: O-2 pont,

Borfesztiválunk sikeres megrendezése

illata: O-4 pont (vörösbornál O-2 pont)

érdekében kérjük a termelőket, az ér

íze, zamata, összbenyomás: 0-12 pont.

dekeit intézményeket, szövetkeze
teket és vállalkozókat, hogy lehetősé

A minősítés rendszere:

geik szerint segítsék közcélú kezdemé
nyezésünket, a borverseny céljainak

óráig.

15,51-16,50

pontig Elismerő oklevél

megvalósításál.

Átvételnél borokat fajtájuk, évjáratuk,

16,51-17,50

pontig Bronz minősítés

Kérjük a termelőket és borosgazdákat,

termőhelyük és a tulajdonosok ada

17,51-18,50

pontig Ezüst minősítés

tainak

18,51-20,00

pontig Arany minősítés.

bejegyzésével fökönyvezzük.

A rendezvény megnyitása és a borbi
rálat helye:

ben, és jó borok benevezésével tegyék
rangossá

Szajlai Sándor
Polgármester

rül sor a Fürdő szabadtéri színpadán.

Alkotmány u. 52.
2000. június 23. 10 óra.

A borfesztiválon borászati eszköz- be

INFORMÁCIÓ:

mutatót és kirakodóvásárt, borvásárt,
borárverést, borkirál ynő-választást,

Nevezési díj:
minden

bordaléneklő-versenyt, sokféle kultu

további után +200 Ft, amelyet a bor

rális és sportprogramokat szervezünk,

minta leadásával egy időben kell befi

amelyekre minden érdeklődőt szere

zetni a bogácsi Művelődési Házban.

tettel várunk.

bormintáért

300 Ft,

Borfesztiválun

kat!

átadására június 24-én, du. 2 órakor ke

3412 Bogács,

Első

Bükkaljai

a különdíjak és egyéb ajándéktárgyak

Általános Iskola

Ideje:

Eredményhirdetésre, a díszoklevelek,

hogy vegyenek részt e nemes verseny

Tel.:

49/334-461, 49/334-001
Fax:

49/534-401

E-maii: phbogacs@mail.matav.hu
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Bogácsi Nyár
VIII. Bükkaljai Borfesztivál és
Nemzetközi Borverseny

2000

rendezvényei

X. Nemzetközi Dalostalálkozó

augusztus 4. (péntek)
2000. július 1-2.

2000. június 21-25
A találkozó fővédnöke:

A Fesztivál fővédnöke:

Tállai András

Dr. Martonyi János külügyminiszter

országgyűlési képviselő

A Fesztivál védnökei:
Dr. Németh Miklós EBRD alelnök

A fellépő együttesek:

és Dr. Kis Zoltán országgyűlési

Szirmabesenyői Népdalkör, Tisza

képviselő

tarjáni Népdalkör, Taktaharkányi Nép
dalkör, Tállyai Népdalkör, Megyaszói
Citerazenekar, Besnyői Népdalkör,

Programok:

Kartali Asszonykórus, Csemadok

június 21. (szerda)
Versenyborok nevezése és gyűjtése a
borversenyre.

június 22. (csütörtök)
Versenyborok nevezése, gyűjtése a
borversenyre. Képzőművészeti kiállí
tás Orgona-, ének és régi zene együt
tes hangverseny.
Borászati eszközbemutató és vásár.
Borvásár, termelői borok bemutatója.
Nép- és iparművészeti termékek kira
kodó vására, ökörsütés. Borfesztivál
megnyitója, borbírálat, palackozott bo
rok kiállítása. Zenés irodalmi műsor.
Hangverseny. Bordal énekverseny, tű
zijáték. Borászbál.

június 24. (szombat)
Megyei lövészverseny, borászati esz
közbemutató és vásár, borvásár, terme
lői borok bemutatója. Nép- és iparmű
vészeti

termékek

kirakodó

vására,

ökörsütés. Borkirálynő választás, gyer
mekműsor. Térzene, felvonulás a főut
cán. Bor- és lövészverseny eredmény
hirdetés,

díjátadás, Borlopó verseny.

Barátságos

labdarúgó

Együttesei, D o maházi Népdalkör,

mérkőzés.

Szt. Márton Borlovagrend új tagjainak
avató ünnepsége, Bor-Gála RT. Vari
eté műsora.

június 25. (vasárnap)
V I I I . Hóri Tengó Lábtenisz Kupa,
Nép- és iparművészeti termékek kira
kodó vására. Felvonulás a főutcán.
Szentmise Gyermekműsor, Divatbe
mutató, Néptáncbemutató.

Lengyel nép- és iparművészeti termé
kek kirakodó vására. Lengyel idegen
forgalmi kiállítás. Mise, Nosztalgiabál,
hangverseny.

augusztus 5. (szombat)
Lengyel nép- és iparművészeti termé
kek kirakodó vására. Lengyel idegen
forgalmi kiállítás, divatbemutató. Len
gyel népdal együttesek szereplése. Ba
rátságos labdarúgó mérkőzés.

augusztus 6. (vasárnap)
Lengyel nép- és iparművészeti kiállí
tás, vásár. Lengyel idegenforgalmi ki

Versegi Tánccsoport, Gesztelyi Nép

állítás. Lengyel művészeti csoport sze

dalkör, Felsőzsolcai Férfikórus, Bog

replése.

ácsi Népdalkör, Komorói Asszonykó
rus, Besztereci Népdalkör, Öcsödi

II. Fürdőfesztivál

Népdalkör, Martfűi Népdalkör, Csen

2000. augusztus 17-20.

tei Népdalkör, Ösküi Népdalkör,
Szentistváni Asszonykórus, Nagykéri

június 23. (péntek)

Program:

Népdalkör, Novaji Asszonykórus, Os
torosi Népdalkör.

Ifjúsági Zenei Tábor

Fővédnök: Dr. Ódor Ferenc
B.A.Z. Megyei KözgyűlésElnöke
V édnök: Tállai András
országgyűlési képviselő
Program:

2000. június 28.-július 6.
és július 8-14.

augusztus 17. (csütörtök)
Térzene, Fesztiválmegnyitó, Néptánc
bemutató, Operettgála, Nosztalgiabál.

Művészeti vezető: Schulcz Katalin
augusztus 18. (péntek)
Korrepetítor: Hegedűs Gönczy Katalin Ökörsütés, Rock and roll bemutató,
Néptáncbemutató, labdarúgó mérkő

Program:
A Zenei Tábor hangversenyei

zés, Soltész Rezső koncert, Tűzijáték.

augusztus 19. (szombat)
Gyermekműsor, Fürdő Szépe válasz

Míívészeti Napok:

tás. Felvonulás, Majorett bemutató.

Bemutatkozik Sajószentpéter

Kész átverés show. Magyamóta ének
lés, Nosztalgiabál, RT Varieté műsora

2000. július 22-23.
Program:

július 22. (szombat)

augusztus 20. ( vasárnap)
Ünnepi mise, megemlékezés, Aerobik
bemutató, Divatbemutató, Zárszó.

Képzőművészeti kiállítás. Térzene,

Bogács Millenniumi Napja

táncbemutató, felvonulás a főutcán.

2000. augusztus 20.

Majorett bemutató, Néptáncbemutató
Karate bemutató.

július 23. (vasárnap)
Térzene Karate bemutató, Modern
Táncbemutató. Néptáncbemutató.

Program:
Millenniumi zászlót ad át Dr. Matolcsy

;,;��.

miniszter

",_uH"",�1 TAVASZ
Bogács Község Önkormányzatának lapja

INFORM ÁCIÓ:
Tel.: 49/334-461, 49/334-11111
Fax: 49/534-40 l
E-maii:
phbogacs@mail.matav.hu

Lengyel Kulturális Napok
2000. Augusztus 4-6.
Fővédnök: Dr. F aragó Hilda
Kongresszusi Iroda igazgató

Szerkeszti: Hoór Hírmondó BT.
Fotó: Verhóczki Sándor
Felelős kiadó:
Szajlai Sándor polgármester
Tördelés, nyomtatás: PETÖ Nyomda
Me zőkövesd, Tel.:49/313-003

