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A borokat JUHÁSZ ATYA áldotta meg
A 2. osztályos furulyások az
IDŐSEK NAPJÁN
A LEPKEMÚZEUM
július 30-án nyitotta meg kapuit
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I Önkormányzati hírek I

Fürdő árjegyzék

2001.

SZEZONBAN

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Fülöp Andrásné a

évre

SZEZONON

szept. 16-tól

szept. IS-ig

május IS-ig

Polgármesteri Hivatal köztisztviselője 2000. november 30-

Megllevezés

Ár (Fr)

Ár (Fr)

ával nyugdíjba vonult. Nyugdíjas éveihez jó egészséget

Felnőtt jegy

kívánunk!

GY, D, K, Nyugdíjas jegy

440
280
20
60
2600
l 600
11000
27 OOO
4 500
330
280
100
200
200
150
300
500
550
370

300
200
20
60
800
200

Látogató jegy

A szociális és gyámügyeket 2000. december l-vel Kovács

Nyugdíjas jegy

Dóra köztisztviselő intézi. Munkájához sok sikert!

Felnőtt 7-es jegy
Gy, D , K. Ny. 7-es jegy
Korlátlan havi bérlet

A Képviselőtestület 2000. november 21-én tartott ülésén

3

Idénybérlet

hóra

tárgyalta a 2001. évi gazdálkodási koncepciót.

Kabin havi bérlet

A Képviselőtestület az alábbiakban döntött:

Kabin jegy
Délutáni belépő

- Az önkormányzat tulajdonát képező és bérbeadás útján

Lepedő kölcsönzés

hasznosított ingatlanok, földterületek után fizetendő bér

Napoz6pad kölcsönzés

leti díjat 10 %-al kell megemelni 2001. január l-jétől.

Értékmegőrzés
Hangos bemondás
Reklám hangos bemondás

A közművekhez való csatlakozás díjai 2001-tól

Kabinlakat bérleti díj

- lakossági ivóvíz csatlakozási díja: ........................... 70 eF!

Fedett fürdő szaunával

- lakossági szennyvíz csatlakozási díja: .................... 65 eFt

Termálvíz (nettó:

KíVÜL

május 16-tól

300)

l
l

II OOO
27 OOO

4 500
330
200
100
200
200
150
300
500
550
370

- Jogi személyek, közületek ivóvíz csatlakozási díja:150 eFt

Kábel·tv hirdetési díjai:

- Jogi személyek, közületek
szennyvíz csatlakozási díja: ......... 150 eFt

- magánszemélyek, alapítványok, egyesületek:

- BOI'házak, pincék ivóvíz csatlakozási díja: .............. 40 eF!

- vállalkozók, szálláshely ért., gazd. társaságok:

- Borházak, pincék szennyvíz csatlakozási díja: ........ 40 eFt

- rajz. fotó, embléma:
(Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.)

(Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.)

Egyszerűsített mérleg 1999.
e

E""''''''''

E!óző évi ktgv.i

Auditalási

beszám. záró

elteréselc;
1+. -1

oda!a;

A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

egyszer.
beszám. záró
. adatai

Tárgyevi

Auditillasi

besz:ám záró

elteresek

adatai

1+,-1

Ft

Tárgyévaud.
"!IY'Z.
beszám. záró
adatai

739 016

739 016

1385078

S11

S11

303

303

460419

460419

1 115 720

1 115 720

S22

S22

S20

277 564

277 564

268 535

268 535

9 927

9 927

15307

15307

279

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

Elózó év aud.

III . Befektetett pénzOgyi eszközök

·109

1 384969

-109

411

IV. Ozemeltetésre, kezelésre
atadott eszközök

B./ FORGÓESZKÖZÖK

211

211

279

4 732

4 732

8489

8 489

IV. Pénzeszk6z6k

1 077

1 077

1 529

1 529

V. Egyéb aktIv pénzOgyi elszám.

3 907

3 907

5 010

5 010

748 943

748 943

1400385

I. Készletek
II. KOvetelések
III. Értékpapfrok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Források

El6ző évi Id:gvj

AuditáJási

beszám. záró

eltérések

adatai

1+.-1

Előző év aud.
""""C.
"
beszám. záró
adatai

·109

Tárgyévi ktgv-i

Auditálási

beszám záró

eltérések

oda!a;

1+,-1

1 400 276
Tárgyév aud.
"!IY'Z.
beszámo záró
adata i

734 535

734 535

1325439

1 325330

41656

41656

41 656

41 656

692 879

692 879

1 283 783

-1286

-1286

-917

-39 249

-39 249

87 790

87790

tI. Vállalkozási tartalékok

37 963

37 963

-88707

-88 707

F./ KÖTELEZETTSÉGEK

15694

15694

75863

75863

0./

SAJÁT TÓKE

1. Induló töke

2. Tökeváltozások

E./ TARTALÉKOK
I. Költségvetési tartalék

I. Hosszu lejáratú kötelezettségek

40

1 283674
-917

OOO

-8

OOO

32

8

OOO

36411

ll. Róvid lejáratú kötelezettségek

9 434

9434

28 411

lll. Egyéb passzIv pOi. elszám.

6 260

6 260

7 452

748 943

748 943

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

-109

1 400 385

OOO

7 452
-109

1400276

200 Ft/oldal/nap
400 Ft/oldal/nap
100 Ftlrajz stb.lnap
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Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása
Megnevezés

Sorszám

Teljesftés

Mód. ei.

Eredeti ei.

1

Személyi juttatások

76 972

77 126

74 267

2

Munkaadót terhelő jár.

30 037

3 1 7 22

32 360

3

Dologi és egyéb folyO kiadások

70505

77 619

91122

4

Végleges pénzeszkOzétadés,

39 298

45 260

46 402

5

ElItrtottak juttatásai

6

Felújitc'is

1 358

9 104

9 132

7

Felhalmozási kiadások

144 823

147 572

153 746

8

Hftelek és kölcsönök kiadásai

5 913

5 913

82 213

9

t:rtékpaprrok kiadásai
368906

394316

489 242

egyéb támogatás

10

Pénzforgalmi kiadások /1+ ... +9/

11

Pénzforgalom nélkOli k iadások

12

Kiegyenlit6, fOggö, átfutó kiadások összesen

13

KIadjsok összesen /10+11+12 1

14

Intézményi működési bevételek

15

664

1 103
369570

394316

490345

139 262

143 373

148 239

Önkormányzatok Sajátos mOkOdési bevét elei

48 638

47 974

50 385

16

Felhalmozási és töke jellegű bevételek

10 OOO

10 OOO

7 687

17

16-ból Onk. sajátos felhalmozási és tOkebev.

18

Témogatások, klegészftések és átvett pénzeszköZ6k

121 757

140518

143 700

19

18-bór Cnk.. költségvetési támogatása

58 147

80 355

80 355

20

Hitelek és kolcsonOk bevételei

49 913

49 913

139 600

21

Ertékpaplrok bellételei

22

Pénzforgalmi bevételek /14+15+16+18+20+21/

369570

391778

489611

23

Pénzforgalom nélkali bevételek

2538

2 538

24

Kiegyenlftö, fOggö, átfutó bevé telek összesen

25

Bevételek öaazesen /22+23+241

1 017
369 570

394 318

493 168

Egyszerűsített eredmény kimutatás 1999.
eFt
""'" '"
ktgv.1

Megnevezés

beszám. záró
""""

1.

Audllálásl
.,-

1+,-1

EI6z6 iN IItd.
.."..,.
"""'"'. ,.,.
.....,

T_"",
ibeszám
záró adata i

"""Hi""
......
1+,-1

TállJYlW IItd.
..,..,.

"";m. zá«
od"'"

Vállalkozási tevékenység
szakfeladalon elszil.mott bevételei

96 354

96 354

78 935

78 935

58 391

58 391

167 642

157 642

37963

37 963

-88 707

-88 707

2 132

2 132

-1 975

-1 975

35 831

35 831

-88 732

-86 732

-88 732

-86 732

-88 707

-88 707

2. Vállalkozási tevékenység
szakfeladaton elszámolt kiadásai H
3.

Vállalkozási tevékenység

pénzfor!1alml eredménye (1-2 )
4. Vállalkozási tevékenységet
terhelő értékcsökkenés; leirás (-)
S. Alaptev ellátására feihaS2
..
és felhasz. tervezett eredmény
6.

Pénzforgalmi eredményt kOlOn

ioosz. alapién

m6d. egyéb

tétel 1-,+)

7. Vállalkozási tevékenység mód.
pénzfore. eredménye f3-4-5+-6)
8.

TérgyévrOI átvitt veszteség

9.

MegelOzO év(ek) el nem számOlt
veszteségének tárgyévre eSO része

10.

Véllalkozásl tevékenység

helyesbftett eredménye(7+8-9.1
11. Váll�kozási tevékenységet

terhelő befIZetés
12. Tartalékba helyezhető összeg

37 963

37963
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Idősek Napja
Már hagyománnyá vált községünkben, hogy minden év
ben külön megemlékeznek az idős 70 éven felüli állandó
lakosú emberekről.
Ez évben december 8-án délután tartotta az Önkormány
zat az Idősek Találkozóját. Községünkben 233 fő 70 éven
felüli ember él. Mindenki 1000 Ft-os utalványt, 0.5 kg sza
loncukrot és meghívót kapott az ünnepségre, amelyen 106
nyugdíjas tudott megjelenni.
Akik ott voltak az ünnepségen, egy jól sikerült, színvo
nalas szórakoztató műsort láthattak. A műsorért Daragó
Károly, a Művelődési Ház igazgatója volt a felelős.
Elsőként az óvodások kedves, tréfás mesejelenetét lát
hattuk, melyet 5 kisgyermek adott elő, majd 12 ovis ropta
a táncot népviseletbe öltözve és persze nagy sikert arat
va. A gyerekeket Sipekiné Prókai Irén (Babi óvónéni) és
Mizserné Kovács Erzsébet (Betti óvónéni) tanította be.
Ezután a 2. osztályos furulyások következtek. Az öt
kisgyermek gyönyörűen, egyszerre, szinte művészien adta
elő a betanult kedves kis dalokat. Utánuk a zongorista
gyerekeket hallottuk Lovasi Andrea tanárnő osztályából.

-

2000

A műsor befejezéseként a Nyugdíjas Klub tagjai is el
énekelték kedves dalukat, melyből most csak egy vers
szakot írok le, de ebben minden benne van.
"Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya,
Csak, hogy boldog legyen a családja.
Szeretetben, boldogságban éljen,

A gyermekei és unokái körében. "

Mint ahogy a kisgyermek számára a szerető felnőtt je
lenléte jelenti a biztonságot, az idős ember számára, pe
dig ha szerető gyermekei, unokái veszik körül. Sajnos ez
csak kevés embernek adatik meg.
Daragó Miklós bácsi emlékezvén a múltra és a jövőbe
tekintve írt egy szép dalt a Kislak áll a nagy Duna menté
ben című dal dallamára, amit nagy sikerrel el is énekelt.
Jaj de sokszor messze-messze mentem,
Oe én mindig ide visszajöttem,
Mert én nekem Bogács a szűlőföldem
Ott ringatott bölcsőbe anyám engem.
Ott tanultam a betű vetését,
Tanítóim ember nevelését,
Tisztességes, becsűletet, munkát,
Idősöknek nevelő szándékát.
Most, hogy én is öregember lettem,

A sok bút-bajt el is felejtettem,
Nyugdijasként élem az életem,
Őseim sírjára a virágokat viszem.
Ha elszakad az életem húrja,
Követem majd én is őket a sírba.
Síromból is felhangzik a nótám,
Zörgetem majd a koporsóm falál.
Előbb a finom vacsora...

Jankóné Jónás Zsuzsa és Benyovszi Mária tanárnők
vezetésével az Iskolai Néptánccsoport és az énekkar han
gulatos, szórakoztató kis szüreti mulatságot és szüreti
dalokat adott elő, melyeknek szintén nagy sikerük volt.
Ittes Emilné tolmácsolásában hallottunk egy szép versrészletet:
"A legnagyobb művészet tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
Igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztel."

A vers után vadászdalok és karácsonyi zenék hangoz
tak el a fúvós zenekar közreműködésével.

... majd éneklés következett
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Azt hiszem mindannyiunk (minden nyugdíjas) nevében
megköszönhetem ezt a szép estét.

m, itt már nem fáj semmi,

Nem kell orvos, gyógyszert fe/íratni.
Innét üzenem az ifjúságnak:

Minden olvasónak áldott Karácsonyt és boldog, békés
Új Évet kívánok!

Teremtsék meg BÉKÉT a V/LÁGNAK!

Ittes Emilné

Ezután Szajlai Sándor polgármester úr köszöntötte idő
seinket, majd kifejezte köszönetét a szervezőknek, a kony
hai dolgozóknak, az Idősek Napközi Otthona dogozóinak,
a felszolgálóknak és minden közreműködőnek is.
Tóth István plébános úr is meleg szavakkal köszöntöt
te az idős embereket, azt kívánva, hogy soha ne érezzék
magukat fölöslegesnek a mai társadalomban.
Végül az ízlésesen megterített asztalra került a finom
vacsora, melyet jó étvággyal fogyasztottak a kedves ven
dégek.
Úgy gondolom ez a fáradozás sem volt hiábavaló. Egy
jól sikerült este volt, ahol az idős emberek hol a megha
tottságtól kissé könnyes, hogy az örömtől ragyogó szem
mel nézték végig a műsort. Érezték, tudták, nekik, értük
volt. Ha egy pár órára is de mindenkivel feledtette a szür
ke, magányos hétköznapokat.
Ezúton szeretném megköszönni Szabó László tanár úr
nak, hogy a technika segítségével lehetővé tette, hogy a
Bogácsi Kábel TV-ben azok is megnézhették a műsort,
akik betegségük miatt nem jöhettek el az ünnepségre.

Piroska, jó egészséget a nyugdíjas évekre!

Boros hírek
*

A Bogácsi Hegyközség tisztújító közgyűlést tartott decem
ber l-jén. Az első alkalonunal megválasztott választmány
és az egyéb tisztségviselők 5 éves mandátuma lejárt no
vember végén, így a választást ki kellett írni. A jelenlévő
közel 40 tag (a több min 200-ból ) az elnöki,

az

ellenőrző

bizottsági és a hegybírói beszámolót követően alapszabály
módosításáról döntött. Az eddigi 5 fős választmányt 7 fős
re bővítette. A jelöló1Jizottság előterjesztése után a követ
kező személyeket választotta meg a közgyűlés:
Hegyközségi elnök:

Siklósi János

Hegyközség alelnök:

Fekete Rudolfné

Hegybíró:

Ambrus Sándorné

V álasztmányi tagok:

Burcsák László

Szent Márton a bogácsi katolikus templom védőszentje, ez
a nevet vette fel a helyi borrend is. Így Márton napját nem
csak a búcsúval és a libasülttel köszönti a lakosság. Ünnep
misével kezdődött a nevezetes nap, amelyen részt vettek
borlovagok is. Most először hozták el az idei termésből ké
szült újbort, melyeket Juhász Ferenc atya áldott meg. A 4
féle bor kóstolására is sor került a művelődési házban. s a
idei nagyon jó termésnek, valamint a hosszú ősznek köszön
hetően elégedettek voltak az eredménnyel.

Verhóczki Sándo

Derda József
ifj. Gál István
Verhóczki Józsefné
Megyei küldött:

ifj. Gál István

Ellenőrző bizottság tagjai:

Koczka Lajosné
Kovácsné Fekete Mária
Német János

A megválasztott elnök Siklósi János köszönetét fejezte
ki az eddigi elnök Derda Józsefnek, aki az elnökségi je
lölést már nem tudta vállalni a következő ciklusra, egyéb
elfoglaltságai miatt. Ígéretet tett arra, hogy a megválasz
tott tisztségviselők és választmányi tagok segítségével a
helyi szőlőtermelők és bort előállitók érdekeit igyekez
nek a jövőben is érvényesíteni.

A

búcsúi szentmisén a borlovagok is részt vettek
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Bogácson az elmúlt évtizedek alatt jelentős változások tör
téntek a mezőgazdaságban. A 60�as évek től a rendszer változá
sig, a klasszikus tsz-es időszakot, az akkori lehetőségeket figye
lembe véve, eredményes szakasznak tekinthetjük. Döntően ki

Az ezredforduló sok mindenre felhatalmaz bennünket. de
leginkább a múlt őszinte elemzésére, hogy legyen alapunk,
bátorságunk a jÖVŐl1k tervezéséhez. feladataink meghatározá
sához.
Ha közhely ízűen értékeljük a közelebbi és távolabbi múl
tunkat, akkor azt mondhatjuk - büszkék lehetünk. Büszkesé
günk tényeit, tárgyát már számtalanszor leírtuk, megfogalmaz
tuk. Ez mindig tenniakarásra serkentett bennünket
Községünk társadalmi állapotára a természetes több[elé sza
kadás a jellemző. Van ,.vidéki" mércével mérve tehetősebb vál
lalkozó réteg, akik értik szerepüket. felelősségüket és lehetősé
geik szerÍlll vállalnak részt a község kulturális, gazdasági életé
nek kibontakozásában. Ide kívánkozik az a megjegyzés, hogy a
bogácsi lehetőségeket a

vidékről" érkezell vállalkozók többen
"
és hamarabb fedezték fel, mint a bogácsiak. Ez a folyamat to
vábbra is erősödni látszik. Nagy az érdeklődés a Fürdő bővítés
körüli beruházások iránt.
A .. közép" réteg ,a legnépesebb és a legérzékenyebb, a leg
aktívabb is egyben. Ök azok, akik a község arculata alakításá
ban legodaadóbban vetlek részt. Ök azok. akiknek szüleik, nagy
szüleik és saját maguk is Beregszásztól Baranyáig keresték és
ették a summás élet "keserédes" kenyerét. Ök azok, akik az át
és visszaalakuló mezőgazdaság hátrányait elviselték és viselik
feltűnően türelmesen. Ök azok, akik 1957-ben társadalmi mun
kában. ingyen építellék a Hőfürdő első medencéjét. Ők azok,
akik társadalmi munkában építettek járdát, temető kerítést, tisz
tÍlották a temetőt. Ök azok, akik figyelemmel kísérik az iskola,
az óvoda. az Idősek klubja munkáját, a község életét, tapaszta
lataikat szívesen osztják meg.
Településünkön a múlt század végétől egymás mellett él a
magyar és roma lakosság. Ha ez szóba kerül, akkor - érthető
módon - mindig a feszültséget keltő okokat soroljuk fel. A fe
szültségek megszüntetésének lehetőségét nehezen találjuk. Pe
dig ebben a kérdésben a körülmények parancsolóan teszik szük
ségessé a megoldást, mert akármilyen erős lesz (ha lesz) az ide
genforgalmunk, ezt a nehezéket nem bírja el. A mai magyar

váló, jó szándékú következetes egyéniségek alkották a szövet
kezet közösségét.
A rendszerváltozáskor sokan nem hitték. hogy a szocializált
tulajdont, a közösséget fel kell. hogy váltsa az egyéni érdekelt
ségre alapozoll vállalkozói gazdálkodás és gondolkodás. Tehát
már régen nem korszerű az a felfogás, hogy legyen a közösség
minél nagyobb, ugyanis ebben a formában jobban elvész

az

egyéni felelősségvállalás. A nehezen áttekinthető és nehezen
követhető helyzetben bizony úgy tűnik többen, igaz, törvénye
sen. de elikátlanul igyekeznek továbbra is a bogácsi emberek
hátrányára érdemtelenül előnyökhöz jutni. Az érdemtelen előny
szerzés Jehelőségét az érintelt községek határában szétterpesz
kedő, nehezen mozgó szövetkezés még mindig biztosítja. lehe
tetlenné téve a bogácsi ember számára a bogácsi adottsáook
ö
•

nyújtotta előnyök kihasználását.
Ha az eltelt ezer év mérlegét megvonjuk, azt mondhatjuk a
magyarság, benne tájegységünk és a bogácsiak számára is a kor
szerű. a világ, a keresztény Európa főfolyamatába való beépü
lést jelentette. De a magyarság nem csak passzívan beépült a
világba. hanem egyenrangúan tehetsége, akarata, tudása olt él,
és fejti ki jótékony hatását.
Az elmúlt száz év mérlege igen ellentmondásos. A mérhetet
len tudományos, technikai fejlődés árnyékában ott terpeszke
dik a két világégés. az emberiség számára mérhetetlen szenve
dést okozva. Tanúi és részesei vagyunk környezetünk fokozatos
szenn yeződésének.
Az elmúlt tíz év mérlegére sem jellemző a rejlődés töretlensé
ge. Alakul a polgári társadalom. De ennek is megvannak a jól
érzékelhető differenciáló, ha úgy tetszik megosztó hatása. Nagy
az esélyegyenlőség hiánya, az igazságtalanság.
A kerek évfordulókra öltöztessük ünneplőbe lelkünket. sza
kadjunk el a zavaró körülményektől Tegyük ünnepélyessé, tar
talmassá ezt az alkalmat. Adjunk hálát a sorsnak, hogy nekünk
adta meg ezt a lehetőséget, hogy ezredrordulót ünnepelhetünk.
Az ünneplés varázsát emelje felelősségtudatunk, a követke
ző ezer év indításának felelőssége.
Nyeste István

társadalmi berendezkedést ismerve a megoldások között első
sorban a helyi cigány érdekképviselettel egyeztetett megoldá
sok jöhetnek számításba. Beláthatatlan veszteséget, kárt okoz
hat a községnek. ha a roma lakosság egyeztetés nélkül tesz lépé
seket. A megoldás kulcsa, a helyzet kezelésének lehetősége az

A bogácsi iskolások eredményei
mezőkövesdi Diákolimpián

önkormányzat illetve a község vezetésének a kezében van!
Hosszadalmas, kezdetben különösen sok kudarccal járó mun
kára kell felkészülni.
be, nap mint nap próbára téve a nevelők, az egészségügyben

3. helyezés

Hócza Tamara

50 m hát

3. helyezés

Jankó Annamária

50 m mell

4 helyezés

50 m gyors

5. helyezés

50 m mell

1. helyezés

II. korcsoport: Orosz Gábor
Mikesz Csaba

a jogos, de törvénnyel alá nem támasztott érdekek közölt egyen
súlyozni. Ez rengeteg időt, energiát von el a nevelő, oktató mun

50 m gyors

II. korcsoport: Holló Anett

A roma gond legszembetűnőbben az iskolába furakodott
dolgozók tűrőképességét. Nagy a feszültség. Bizony sokszor kell

II. korcsoport:

4 x 50 m gyors váltó

kánktól. Eredményének talán azt lehet tekinteni, hogy egyre

Orosz Gergely, Benyovszki Bálint,

járatosabbak leszünk a vonatkozó jogszabályok ismeretében és

Fehér Szabolcs, Nagy Péter

alkalmazásában.
Községünk gazdasági ereje jelentős, a gazdálkodás formái
változatosak. Az idegenforgalom mint anyagi értéket teremtő

Orosz Gergely

III. korcsoport

Mikesz Attila

A gazdálkodásunkat segítő, pénzügyeinket rendező, szol

Bárhol. bármikor, ha a föld, a mezőgazdaság kerül szóba ez
mindjárt fokozottabb érzelmeket vált ki. mert ebben sok ember
érintett.

4 x 50 m gyorsváltó

2. helyezés
2. helyezés

Mikesz Attila, Nagy Kornél

lamilyen mértékig a lakosság döntő többsége érintett.

stabilan műkődő Takarékszövetkezet.

50 m gyors

1. helyezés

Csendes Máté, Lénárt József,

ágazat, a legjelentősebbé vált. ebben valamilyen formában. va

gáltató intézmény. a több évtizedes múltra visszatekintő és ma is

a

50 m mell

3. helyezés

Az 1. helyezettek a Diákolimpia megyei döntőjében képviselik is
kolánkat.
Köszönjük a fürdő dolgozóinak a felkészülésben nyújtott segítsé
gét és támogatásat.
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nul gondolkodónál a lélek vizsgálatát, a hibák feltárását és a
változtatás módjának felismerését eredményezheti. A zavaros
elmében azonban mély depressziót válthat ki. A letargikus ál
"
lapot felnagyítja a "normális életbe való visszatérés és a saját
maga közti távolságot, elérhetetlennek tartja a közelit, bonyo

Egyre több embert látunk környezetünkben, akik gondjaikba
burkolózva egyedül vagy hasonló sorsú emberek társaságá
ban élik napjaikat. Sokan közülük aikohoiba fojtják vélt vagy
valós bánatukat. Alkoholos állapotban látni vélik a felcsillanó
reményt, a kiutat az őket körülölelő mélységből.
Megvizsgálva az előzményeket, megállapíthatjuk, hogy ezek
az emberek legtöbbször önhibájukon kivül (munka elveszté
se, elhúzódó betegség, baleset) kerülnek elesett helyzetbe.
Az állandó stressz, a depresszió, a megromlott házastársi kap
csolat szintén az alkohol, a drog és más mámorító szer kipró
bálásához, rendszeres togyasztásához vezet.
Van, aki hamar kiutat keres. Akaratát összeszedve, fizikai ere
jét túlfeszitve visszaküzdi magát a normális életbe: a munka
nélküli képességeinek megfelelő állást keres, (esetleg át- vagy
továbbképzi magát), a beteg elfogadja és elfogadtatja megvál
tozott állapotát. A házastársak újra életre keltik egymásban
azokat az értékes tulajdonságokat, melyekért valamikor örök
hűséget esküdtek.
Mások viszont, kifejezetten élvezik a megkülönböztetö bánás
módot. Megszokják, idővel már el is várják közvetlen és közve
tett környezetükből a megkülönböztető bánásmódot, nyilvá
nuljon az meg kiszolgálásban, sajnálatban, együttérzésben,
anyagi támogatásban.
Az idő múltával azonban az egészségesen élő, gondolkodó
emberek terhére lesz a kiszolgáltatott, önmagát sajnáló em
ber. Szerettei, ismerősei már értetlenül állnak mellette, segít
ségnyújtásra érdemtelennek tartják, és érzelmileg elmennek
mellette, vagy egyszerűen észre sem véve őt, elfordítják fejü
ket. Emberünk észrevétlenül egyedül marad. Elutasítóvá, bi

lultnak a legegyszerűbbet. Csak az alkoholos állapot hoz ra
gyogó fényt nyomorúságosnak vélt életébe.
Mi, külső szemlélők nem tudjuk hozzáértően segiteni az alko
holistákat és más élvezeti cikkek függőségében szenvedőket.
Lelkiismeretünket nyugtatgatjuk: "mi megtettünk mindent, de
"
hiába .
Ez az "állapot" betegség, melyet kezeltetni kell. Viszont az or
vosi segítségadás önmagában kevés. Párosulnia kell megfe
lelő elszántsággal. Ki kell várni az időt, amikor az egyén ön
ként kívánja a normális élet folytatását. Ekkor erős hittel, meg
győződéssel, bíztatással (ne kioktatással) legyünk mellettük,
segítsük őket. A mi hitünk erőt ad az elesett embernek, s már
nem a nyomorúságos múltra gondol, hanem kezdi reálisan
látni a jelent és az elérhető szebb jövőt. Szerető figyelmünk
által növekszik akaratereje, mely ha tartós önfegyelemmel
párosul, biztosak lehetünk a folyamat visszafordíthatatlansá
gában.
Minden ember lelke mélyén nemes érték lakik, azéban is, aki
máshogyan él, máshogyan gondolkodik és bármilyen tekintet
ben eltér az átlagtól, a társadalmi elvárásnak megfelelőtől. Ide
jében jött baráti segítséggel felszínre hozhatjuk ezeket az érté
keket, segíthetünk az emberi lélek kiteljesedésében. Új értel
met adhatunk az iszonyú szenvedést átélőknek.
Ne fordítsuk el tőlük tekintetüket!
"A szemek csendje mindig segíteni fog nekünk, hogy meglás
suk Istent. Szemeink olyanok, mint egy ablak, amelyen keresz
tül Krisztus vagy a világ árad be szívünkhöz. Gyakran nagy
bátorságra van szükség ahhoz, hogy csukva tartsuk." (Teréz
anya)

zalmatlanná, befelé fordulóvá válik. A befelé fordulás: a józa-

Jankóné Jónás Zsuzsa

Hulladékgyiijtés - Közös ügy
Iskolánk tanulói október végén egy teljes tanítási napon

kerrel a hulladékgyüjtést, eredményeként tízezer kg fém-, há

[oglalkozhattak környezelünk védelmének elméleti és gyakor

rom és félezer kg papírhulladékoL és közel halszáz kg elhasz

a környezeti nevelés, igaz nem önálló tantárgyként oktatj uk,

Lottak el községünkből.

lati kérdéseivel. Iskolánkban az oktatás szerves részét képezi

hanem integráltan, azaz minden nevelő feladata, hogy tantár
gyának oktatásakor találjon lehetőséget a környezeti nevelés

nálódott, a környezetet nagyon károsító akkumulátort szállí
Máskor is fogjunk össze, közös érdekünk!
Nyeste István

Lémák feldolgozására.

Nap mint nap felmerül korunk egyik legnagyobb kihívása -

környezetünk megbomlott egyensúlyi állapotának javítása. Ré

misztő tényekkel alátámasztott híreket hallunk a Föld meg

romlott egyensúlyi állapotának várható katasztrofális követ

kezményeiről, aminek következménye az időjárás megválto

zása. Ez beláthatatlan kedvezőtlen folyamatokat indíthat cl. A

mi kis településünk Bogács is része a Földnek! Nekünk itt

élőknek is kötelességünk megtenni mindent környezetünk
megóvásáért! Ennek tudatában szervezzük minden év tava

szán és őszén a hulladékgyűjLést. Érzékeihette [aluközössé
günk október végén tanulóink lelkesedését, hiszen valamilyen

rokoni, baráti kapcsolat révén szinte minden házba bekopog
tattak a feleslegessé vált, de még hasznosítható anyagokért.

Jelentős hozadéka volt

az

akciónak, hogy tanulóink önmaguk

szervezték, hasznos munkát végeztek, miközben jól érezték

magukat, alakultak, formálódtak a kis közösségek, erősödtek
a baráti szálak. A nevelőtestület férfi tagjai vezényelték le si-

Tóth István tanár úr, mint átvevő
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Mindannyiunk életében van olyan

hívcís(Íra. A köz

időszak. amikor éH kell gondolnunk a

gyí.ílés 2/3-os minő

megtelt lIlat 65 hatcíroznunk kell a ho

sített többséggel

gyan tov,íhbról. így van ez a mezögaz

elhat<-Írozta

clascl.g területén is. Vcílaszúthoz érkez

vetkezet részvény

tek a szövetkezetek. különös tekintet

társaséÍggá történő

tel II mezőgazclas,íghan működők.

részleges átalaku

Látnunk kellet l. ez a gazcléllkoclcísi
[orma nem felel meg a mai kor követel
ményeinek. ezért a napjainkban meg
fogalmazott törvény javaslatot figye
lembe véve. ,halakulunk gazdas<igi l.lJ-·
sasággá vagy a tulajdonosok a mag::Ín
gazd.:ilkoclást vcílasztjéík.

A

él

szö

I:hát. Ez azt jden
tette. hogy meg
alakulhat egy rész
vényt,írsaság. aki
pedig nem kív::ln
változtatni. hent
marad a szövctke
zethL:l1.

A törvény

termelő típusú szövetkezetek - a

értelméhen a ta

törvény erejénél fogva - egy zéíros ha

gok és kívül;:i lló

táridőn helül mcgszlínnck.

üzlclrész-t ulajdonosok nyilatkozhatta k

srígi Rt.. vagyona

A bizonytalansc'íg már régóta foglal
koztatta a tagsilgot. A változtatás szük

sZ1:índékukról. hovatartoz1Í: sl

vagyon gl I1,,_a.

vagy szövetkezet). illetve aki llL:m nyi

ke/ctllL:k

latkozott az szövetkt.:zetbcn maradt.

előd vag,yoll(ínak a 19%

ségesség� a májusi közgy(íJésen vető
dött rel.

A konkrét lépés akkor vált hi

A

Magas volt a részvételi arány

1:1

A

II

volt szövetkezeti

megmaradó SZÖVCl

vagyona lecsökkent. a jog·
-

él

.

nyilatkozatok mL:gtételének. Id

Az Rt.-hen a szövetkezeti tagok és kí

zonyosslÍ. amikor cl tagslÍg több mint

dolgozáséínak és újahh közgylílés össze

vül,íllú ü/lctrész-tulajdonosok egyarlÍnt

15% -a szeptemberben kezdeményezte

hívásának törvényben mcghatcíro7olt
ható:

mcgtal{llhal()k. Az Rt. hazánkban és Eu

a szövetkezet részvénytlÍrs<:IslÍggá a18kullÍs1:11.
tóság felkarolta. amit a dolgozó tagok
körében. majd a négy község nyugdíja
saival tal<llkozva megtárgy<:ltt.

A

2000. november 29-én került sor. Ekkor

hogy támogatja az átalakulást. Megfo

- szövetkezet rés:leges átalak/l/ásárál.
- a megll1flrlldá s::.övelkezet a/ajJokmányállak nu)dos{tfÍsfÍról.
- {/ rés:.:vénytársa.Híg JIIcga/{/kll/ústÍ

lön-külön nem kívllnják és nem is tud

ról, a!ajJ{tó okiratúlIak cfrogadásúról, és

ják megmlívelni. ami a területek parla

(f

gosodáslÍhoz vezetne.

lő Bizorrság) kijelöléséről.

átalakul(Ísl előkészítő közgyOlés össze-

ményes gazdcílkodéÍsra.
II

jelenlegi [ormcíban.

azt kilvetően pedig (előreláthatólag
2001. ianLl<Írj<Íban)

I-IÓR-AGRO

Me

zügHzdasi:Ígi Rt. és I-Iórvölgye Mező
gazd,-lsiígi Szüvetkezctként mí.íköclik.

galmaz6dotl, hogy földtcrülelÜket kü

Így került sor 2000. október ll-én az

A kezdeményezés

Illcl. i.lmi

CégjL:gyzésig

határozott a közgylílés a

TagslÍgunk - kisebb létszámú tartóz
kodók kivételével - véleménye az volt.

mcísodik k()zgylíl�s összchívlÍs::íra

rúp;íhllll egyanínt ismerl lársasági [01'

riszt.\'égvisc/!5k (Iga:.:gatóság, Fc/iigye

Az

Rt.-ben folyik a termelés, ami a

füldterülctekct bérbe veszi és

él

dolgo

zók"11 foglalkoztatja.

A részvénytársaság5-l-1 fővel alakult
meg. lleVL:: I-IÓR-AGRO Mezőgazda-

Papp Ernő
19. elllöke
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