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Közmeghallgatás, falugyülés
2001. december 17.
Az Önkormányzati törvény alapján

II

Képvise

lő Testület 2001. december l7-én este fél hatra

netben elvégzett tetőtér beépítés volt. amely
J 9 millió Ft-ba került és három tanteremmel bőví
tette az iskolát.

tíízte ki a közmeghallgatással eg)'bekötött
falugyíílés időpontját.

A Bogácsi TV élő egyenes adásban közvetítet
te az eseményt. igy nem volt meglepő. hogy az ér
deklődők száma nem érte el még a 30 főt sem.

:- me�jelenteket- köztük Tállai

András ország
gyulesI kepvlselőt- Csetneki Ernőné jegyző asszony
köszöntötte. majd felkérte.. Szajlai
Sándor Poloáro
'
.
'
mestert. szam0110n be az Onkormányzat 20(11. évi
munkájáról.
,

,

Polgármester Úr az intézmények munkáját ér
tékelte röviden. megállapítva. hogy azok ált�lában
jó színvonaion látták el a feladataikat. Szóba kerül
tek az egyéb nem intézményi formában ell,ított fel
adatok is. mint a fogorvosi szolgálat. háziorvosi szol
gálat Kábel Tv üzemeltetés. Bogácsi Tv stúdió, stb.
Ezt követően a Széchenyi Tervhez benyújtott pá
Iyázatainkról esett szó.
Három pály,ízatunk nyert. Az egyik a Bogácsi
NyiÍr rendezvénysorozat 1.500 e Ft-ol. a másik a
zöldterület növelési pályázat 500 e Ft-ol. és a har
madik egy multimédiás CD rom kiadása Bogácsról
300 ezer Ft-ot.
Ezután ismertette Polgármester Úr a 2001. év
gazci<ílkodásának főbb számait. amelyből kiderült.
hogy 331 millió Ft-ból gazdálkodott az Önkormány
zat. Ebből az összegből csak kevesebb, mint SO %
az un. központi normatív támogatás a többi saját
.
vállalkozói-, adó-és egyéb- bevétel.
A 20 milliós helyi adóbevétel az összes bevétel
nek csak egy kis részét képezi.
Ismertetésre kerültek az ez évi átadott pénzesz
közök. az idei évben megvalósított I'elújítások és be
ruhé'\z(lsok.
A felújítások közül kiemelésre került a Fürdő kö
zös öltözőjének és a Polgármesteri Hivatal tetőszer
kezetének a megvalósítása. valamint fl közvilágí
tás korszerlisítés, amely napjainkban fejeződött be.
A beruházások közül legjelentősebb a nyári szü-

A község gazdálkodásában akkor következett
javulás, amikor nagyon jelentős haszonnal sikerült
eladni a volt laktanyút.
A 2002. évi gazci<ílkodási koncepció főbb elkép
zeléseit is ismertette a Polgármester Úr.
Az intézmények mliködésének zavartalan biz
tosítása továbbra is a legfontosabb feladat.
A jövő évben az Önkormányzat a Flirdő fejlesztés
érdekében szeretne a Széchenyi tervhez pályázni.
A részletes bcsz{Jmoló ut{Jn a közmeghallgatá
son megjelenteket illette a szólás joga.
Először Bakondi Zoltán kért szót, és a Volán já
rattal ill. az Iparcikk holttal kapcsolatban kér· dezett.
Breclák Líszlóné is a buszjáratokkal kapcsola
tos kérést fogalmazott meg. és magasnak találta a
Kábel Tv előfizetésének díjait.
A Következő felszólaló elismerően szólt a
diszkivilágitásról. cle azt kérte, hogy azt az alvéobe
"
is jó lenne kiépiteni.
Szinkulics Józscl' . Szajlai László és Hócza Lász
ló szólt még hozzá a beszámolóhoz.
Polgármester Úr valamennyi felvetésre reagált.
Szót kén Tállai András országgyiílési képviselő
is. Jelezte, hogy a Falugylílésen elhangzott Borsod
Volán-os járatproblémák Cserépfaluban és
Bükkzsércen is gondot okoznak. Igérte. hogy az ügy
ben egyeztetést fog kezdeményezni. Szólt arról.
hogy a falu nevét az országban több helyen isme
rik. mint nem.
Nagyra értékelte. a falu higgadtságát a kívülről
gerjesztett roma ügy kapcsán.
A kerdések. felvetések megválaszolása után a
Közmeghallgatással egybekötött falugylílést a Pol
gármester Úr bezürta.
Összeállította:
Verflóczki Sál/dor
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Nyilvánosság, Ellenőrzés, Felelősség
Még néhány ünnepi, várakozással teli nap és eltelik az
évezred első esztendeje. Településünk életét inkább a
kiegyensúlyozottság jellemezte ebben az évben is.

tása az önkormányzati ülésekről gyors és pontos, ahogy
azt az önkormányzati törvény is kimondja.
A nyilvánosság az ellenőrzés hatékony, ha nem a leg

Az év második felében szélesedett, erősödött az önkor

hatékonyabb formája. Ez sok mindent feltételez. Feltéte

mányzati munka nyilvánossága. Tapasztalható volt némi

lezi az objektivitást, a tényszerűséget úgy az önkormány

idegenkedés az önkormányzati ülések egyenes adásban

zattól, mint ellenőrzöttől, valamint a közösségtől az ellen

történő közvetitésétől, hiszen döntően nem hivatásos
bizonyítja, hogy szükséges volt kielégíteni ezt az igényt.

őrzést gyakorlótól. Felmerül a kérdés tud-e a közvélemény
a "nagyközösség" a választópolgár tényszerű lenni? A
válasz, igen ha minél több megalapozott információhoz,

Az adófizető választók döntő többsége szereti tisztán lát

őszinte tájékoztatáshoz jut. De tapasztalatom az is, hogy

ni a háttérmozgásokat és a megszületett döntések körül

a bizalom, a szakszerűség, a felkészültség és az emberi

ményeit. A nyilvános adás megköveteli a szereplőktől az

megértés gyakorlása is hozzájárul a tényszerűség erősö

alapos felkészülést, a döntések előkészítésében, alakí

déséhez.

politikusok a szereplők. A néhány adás visszhangja is

tásában pedig a felelős magatartást. A két ülés nyilvános
napirendjei közvetítésének tapasztalata, hogy célratörőbb,
alaposabb, s?llang mentesebb volt a tárgyalás formája.

Önkormányzatunkon belül erős az a nézet miszerint tet
teiért, döntéseiért mindenki maga a felelős. Természete
sen a munkamegosztás szerint változó mértékben. Tuda

Érezhető, kitapintható volt ugyan a nyilvános önkormány

tában kell lennünk annak, hogy döntéseinknek van köz

zati üléseken a bizottságok célratörőbb munkája, de ez

ségpolitikai, erkölcsi következménye, mert befolyásolja a

még nem elégséges. Ezt bizonyítja az a konkrét tény mi

lakosság életminőségét, hangulatát.

szerint egy alaposabb az összefüggéseket jobban bemu
tató tájékoztatás esetén születhetett volna döntés telek
adó ügyébe is.

A nyilvánosság, az ellenőrzés, a felelősség egy tőről
fakadó társadalmi kategóriák. Gondot kell fordítanunk ápo
lásukra, kiteljesedésükre, hogy jól szolgálják feladataink

Most már kimondható, hogy a község rendelkezésére

megvalósítását.

álló lehetőségeket kihasználva a közvélemény tájékozta-

Nyeste István

Köszönet aMikulásnak!
Autóbuszra várakozva fültanúja lehettem egy beszélgetésnek, amit roppant humorosnak találtam. Meglett idős úr
újságoita ismerőseinek, hogy ő már harminc éve hivatásos Mikulás. Van igazi szakálla, saphíja. piros ruhája. de még
puttonya is.
Be kell vallanom megmosolyogtatónak találtam az öreg úr lelkesedését, de így kora reggel megmelegítette
egyébként elég álmos lelkemet.
Ahogy közeledtek az ünnepek egyre többször gondoltam rá. jó lenne megkeresni. ám egy Bogács mérelŰ kis
településen is gondot jelentett egy álruhás télapó megtalálása.
Mert egy hívatásos Mikulás dec. 5-én este komótosan ünneplőbe öltözik. meg
rendeli a hóesést, a gyér forgaimat az utakon, hogy Ford Fiestába vedlett rém
szarvasaival nekivágjon a nagy útnak.
Az igazi Mikulást, amint szétosztotta minden ajándékát és elbúcsúzott rém
boldog szarvasaitól, szögre akasztotta, majd megtisztítva az út csillagporától
gondosan elcsomagolta a jövő év reményében gúnyáját, éppen olyan hétköz
napi embernek gondolhatnánk, mint bárkit. De azért most már egyre többen
tudjuk, hogy él köztünk egy Mikulás.
A Mikulás "drága" ember. Öt nem lehet megfizetni sem kifizetni. csak megkö
szönni, hogy végzi a hívatását. Köszönjük neked Mikulás'

teli zsák
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Az idéiseket köszöntöttük
Az öregedés jeleihez sokféleképpen lehet viszo
nyulni:

sek számukra, hiszen családjuk boldogsága függhet
ettől.

- van, aki elfogadja megváltozott külső és belső

Tóth István plébános úr szavai mély érzelmeket,

tulajdonságait, s ennek tükrében újjászervezi

tiszteletet keltettek az idős emberek iránt a hallga

életmódját

tókban.

- van, aki elvárja a gondoskodást, nem szívesen
mozdul ki otthonról

"A fiatalság olyan hiba, amely napról napra ki
sebb" - idézte. A teremben ülő

70

év felettiek ar-o

- van, aki nem veszi tudomásul az idő múlását,

cán büszkeséggel teli öröm suhant át. Igen, ők,

öltözködésében, szokásaiban és tevékenysé

ahogy itt ülnek hibátlanok már, csak mi, akik még

gében is ragaszkodik a megszokotthoz.

nem éltünk, nem tapasztaltunk eleget, nem értjük

A legfontosabb azonban az, hogy a magunk felé

mindnyájan ezt.

fordulás, a régi emlékek felidézése, a számvetés

Most rajtunk, a fiatalabb korosztályon múlik az ő

közben az ember személyisége kiteljesedjen, addi
gi életét elégedetten szemlélj e, pozitív képet ala

boldogságuk, s majdan a mi boldogságunkat gyer
mekeink határozzák meg. Így fonódik össze a múlt,

kítson ki saját magáról.

a jelen és a jövő.

Bogácson közel

240

idős

(70

év feletti) ember él.

Ezért mindennapi életünkben elengedhetetlen a

Napjaik talán egyhangúan, de nem unalmasan tel

szeretet, a megértés, a megbecsülés jelenléte és

nek: az egészség megtartása, a betegség kezelése,

egymás segítése.

sek (pl. sorozatok megtekintése a televízióban), a

"Az ember élete két részből ál/. Az elsőben
remény/ünk egy ho/dog jövőt, a másikban bánkó

család öröme. bánata, a nagyvilágban történt ese

dunk elkövetett hiháink fe/ell. E két időszak közötr

mények mind-mind lekötik figyelmüket.

alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezet
re." -mondta egykor gróf Széchenyi István.

'
a megélhetés miden napos gondjai, apró kedvtelé-

A december eleje valami kis izgalmat, örömteli
várakozást hoz életükbe. Az Önkormányzat ugyan
is a korábbi évek hagyományaihoz híven ilyenkor
December 7-én. pénteken az idős nénik, bácsik

Kívánom, hogy Bogács község nzinden lakójának
számtalan sok "perce" legyen magasztos, csendes
boldogságra.

nagyobb gonddal válogatták meg öltözéküket, és

Ilyen alkalom volt 2001. december 7-én az Idő

találkozót szervez számukra.

sZÍvüket felkészítve a csak nekik megadatott ün
nepre várakoztak az iskola ebédlőjében.
Elsőként Dm'agó Károly. a Művelődési Ház igaz
gatója köszöntötte őket.

sek Találkozója Bogácsol/,
A szíves vendéglátás, az ünnepi míísor, a köszön
tők emléke ünnepet lopva a szívekbe bearanyozza
egy időre a 70 éven felüliek szíírke hétköznapjait.

Majd bevonultak a terembe az óvodások. Műso
ruk kedves színfoltja volt most is az idősek köszön

Jankóné .Jónás Zsuzsa

tésének. Ezután Gaál Brigitta 5.osztályos tanuló
népdalokat énekelt. Az iskola néptánc csoportja
párnás táncot mutatott be. Az ütemes zenére az
asztalok alatt is megmozdult egy-egy megfáradt,
idős ember lába.
Bálint Attila 7.osztályos tanuló szavalata után
Benyovszki Mária tanárnő, a Bogácsi Pávakör ve
zetője Adventi dalt adott elő múvészi fokon. Az
ünnepi músort a fúvós zenekar zárta.
Szajlai Sándor polgármester úr szavait most is
nagy érdeklődéssel hallgatták a jelenlévők, hiszen
a község múltja, jelene mindig is érdekelte ezt a
korosztályt. Ők nemcsak szemlélői, hanem dolgos
két kezükkel aktív részesei voltak Bogács átalaku
lásának. A jövőre vonatkozó tervek sem közömbö-

Zeneiskolások előadása
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"
Amiről
érdemes
szólnunk
...
"
Közeledik az első félév zárása.

Az iskola haladó néptánc csoportja ebben a tanévben először az

Iskolánk tanulói szorgalmasan végezték munkájukat, értek el

Idősek napján mutatkozott be. A csoport tagjai:

jó és jobb eredményeket az elmúlt időszakban.
Pillantsunk vissza az eltelt időszakra és tekintsük át közösen

Hócza Tamara 3.0.

az eseményeket

Csiki Berta
Klárik Dániel

Kerettanterv és Helyi Pedagógiai Program bevezetése isko·

Lakatos Anett

3.0. Murányi Réka 3.0.

4.0.

Farkas Olivér

4.0. Fodor Zsanett 4.0.

4.0.

Kovács Nikolett 4.0. Lénárt Liliána 4.0.
Viszokai Vivien 4.0. Holló Anett

Mizser Barbara4.0.

lánkban is folyamatosan történik..

5.0.

1.-5. évfolyamon Kerettantervnek megfelelően átdolgozott
ISK

helyi tanterv
A nevelőtestület döntése alapján 2., 3., 4., 7.,

-

Labdarúgás

lY. koro'oport Diákolimpia körzet; forduló:

8., osztályban

NAT-ra épülő helyi tanterv szerint történik az oktatás
A

I. Hely

6. osztályban az oktatási nliniszter által kiadot-t nevelési
Mizser Attila

oktatási terv alapján
Hulladékgyűjtési akciónkat a Pöttyös Pályázat keretében

8.0. Bülint Attila

7.0.

Janko Rajmund 7.0. Csiki Norbert 7.0.
Huszár György7.0. Bakondi Péter 7.0.

szerveztük októberben.
Az őszi szünet után november 9-én került sor az 5. osztály
ban az ORSZÁGOS MÉRÉS-re ,amely a gyermekek

Fritz János

7.0.

MikeszAttila

5.0.

Fehér Szabolcs

7.0.

Benyovszki Bálint 7.0.
Nagy Péter

7.0.

Farkas Gergő

7.0.

Kovács Gábor

6.0.

matematikai-logikai tudását, valamint az értö olvasást
Diákolimpia Úszóverseny

mérte fel. Az országos eredmény még nincs a birtokunk

Mezőkövesd

ban. de a helyi szintű értékelést elvégeztük és azt állapí
tottuk meg, hogy tanulóink teljesítménye jó, vannak,
akiké kiemelkedő.
A Diákönkormányzat által szervezett közgyűlésen az aktuá

Kékesi Eszter

1.0.

4. helyezés

Verhóczki Máté

2.0.

2. helyezés

lis feladatokat, problémákat beszéltük meg (az ebédlőben

Hócza Tamara

3.0.

1. helyezés

való viselkedés. a váltócipő használata, értékeink óvása, a

Viszokai Vivien

4.0.

2. helyezés

fegyelmezett magatartás, a HÁZIREND...)

Póka Lilla

4.0.

4.helyezés

Kékesi Dávid

4.0.

3. helyezés

Ökrös Bence

3.0.

5. helyezés

A MIKULÁS várása és köszöntése nagy izgalommal töltöt
te el a kicsiket, nagyokat egyaránt. Az alsós osztályok
"Mikulás délutánt" rendeztek, táncoltak, játszottak, vidá
man nevetgéltek. Volt sok-sok finomság, amit a szülők

4

x

készítettek, ezzel is emelve a délután hangulatát. A felső

Kékesi Dávid

sök MIKULÁS DISCO-ján csak kevesen vettek részt.

Ökrös Bence

J.o.

Klárik Dániel

4.0.

Tanulóink különböző versenyeken mérték össze tudásukat:
Móra Ferenc Prózamondó és Olvasási Verseny
Szomolya

2 helyezés

50 m-es gyorsv<Íltó
4.0.

Kiss Benjámin 4.0.
Holló Anett

5.0.

J. helyezés

Póka Ádcll11

6.u.

3. helyezés

Mikesz Csaba

5.0.

2. helyezés

Fehér Szaholcs

7.0.

6. helyezés

Czinke András

3.0.

4. helyezés

Ökrös Bence

3.0.

4. helyezés

Bolyai János Tehetségkutatú matematika verseny

Lénárt Liliána

4.0.

3. helyezés

I. forduló:

Holló Anett

5.0.

4. helyezés

Besenyei Cintia

6.0.

4. helyezés

Csiki Eszter

8.u.

Mizser Attila

Vadászi Gábor

6.0.

4. helyezés

Pintér Judit

8.0.

Tóth Diána

Kovács Barbara

7.0.

4. helyezés

Majnár Boglárka

7.0.

1. helyezés

Neumanll Jánol· Gimnázium, Sz.i1ágyi Erzsébet Gimnázium,

Csiki Eszter

8.0.
8.0.

J. helyezés

A vasi Gimnázium német illetve matematika llerl·enyei" részt

4. helyezés

vetlek:

Tóth Diána

Országos Népdaléneklési Verseny körzeti forduló

5.0.
8.0.

Gaál Brigitta
Béres Eszter

Csiki Eszter

8.0.

Pintér Judit

8.0.

8.0.
8.0.

Wintherstar Marina

8.0.

1. helyezés
BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!

4. helyezés

Hajdlll/é Nyírő Veronika
Történelem verseny
Mezőkö,'esd, Bárdos Lajos Általános Iskola
Kis István

7.0.

Kerékgyártó Ágnes 7.0.

Kis Ibolya

7.0.

Császár Imre

7.0.

Tóth Diána

8.0.

Budai Ádám 7.0.
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Észrevételeim

A Bogácsi Ősz 9. oldalán .. Együtt gondolkodás" c. Írás
alatt Ho-Gy-t olvastam. Ki Ő? - kérdeztem barátaimat.
Mondták a nevét. Mivel a szerző nem Írta le a teljes nevét,
úgy tartom illőnek, hogy én sem Írom le.
Olvasom, hogy az idegenforgalomról volt eszmecsere. be
szélgetés. Ahogy kivettem az Írásból nem sokan lehettek.
Született bogácsi csak három, a többiek a ,.gyüttek"-hez
tartoztott.
Scm a Bogácsi Kör, sem én nem kaptam meghívót. Vala
mil teltem a fürdöért, a Bogácsi Körben, a Népföiskolán
Hajdu Imre, Darag6 Károly, dr. Farkas László és e sarok
Írója a község idegenforgalmának közeli és távlati lehető
ségeiről beszéltünk. no meg a kulturált vendéglátásr61. Ott
volt Kovács Gábor is a Megyei Idegenforgalmi Hivataltól.
Régebben valaki azt találta mondani. hogy amióta ő itt
tevékL!nykedik. azóta van fejlődés. Lapunkban szóvá is tel
tem és most is megírom. mert az olvastam: ..... gyütlek azok
a vállalkozók. akik nélkül a falu legalább 20 évvel lenne
lem,uadva a mához képest ". Ismerek bogácsi vállalkozó
kat is. Szobát kiadó ... cimmcrferisek" közül többen egy
bokor babot sem ültetnek a kertjükben, minden a vendég
érdekében történik.
Amikor olaj után kutattak és hévíz tört fel, az országnak
nem volt lehetősége gyógyfürdő létesítésére. Egy minisz
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Dr. Papp Lajos ny. államtitkárt néhány hónapja a szülőfa
lujában. Sajópüspökiben tem ették el. Betegségem miatt
nem tudtam elmenni. de a Bogácsi Kör koszorúját a Közal
kalmazottak Nyugdíjas Klubja koszorújával együtt helyez�
ték el Dr. Papp Lajos sírján. Özvegye köszönettel vette.
hogy férjének egy régi segítő támogatására kegyelettel em
lékeztek a bog,ícsiak.
Csiki János voll lanácselnökkel - az ő idejében indult a
fürdő építése - Miskolcon a Hidrológiai Társaságot meg
nyertük a bogácsi fürdőnek üdülő - pihenő helyként. és
majdani gyógyfürdőként való kezelésére.
Ez év augusztus 20-án olt voltam az ünnepségen. Tapsol
tam mindazoknak, akik

él

gyógyvízzé nyilvánítás hosszú

ideig hízódó ügyében az i-re a pontot feltették. Azt hiszem.
akik ezért régóta küzdöttek. azoknak is jól esett volna, ha a
nevüket. nevünket megemlítik. Igaz Csiki Jánossal meg
kaptuk a ..Bogácsért·' kitüntető díjat. mégpedig az elsők
között.
Ho-Gy írás,íball nagy nyüzsgésről is ír, meg a végén a
tulajdonról. A zajárudomról. meg a zsúfoltságról nem. Az
általam ablakos falugyülésnek nevezett összejövetelen - a
Műv. Ház zsúfolt volt -IuÍrom asszony ezekről beszélt. (azért
mondom ablakos I"alugyűlésllck. mert a Televízió "Ablak"
c. műsorában Kóta Csaba a Fészek Camping tulajdonosa és
Szajlai Sándor polgármester beszélt.)
Akkor e hflrom asszony felszólalása VOll a leglartalma
sabb. akik

él

jövő fő feladatait is rangsorolták.

Ú

A látványf rdővel fellntanásai vannak Ho-Gy-nek. Nincs

tériumi főosztályvezető mondla ezt nekem. amikor 1953.
,
után mint országgyűlési képviselő ,.lobbiztam . szülőfalum

egyedül. Én most azt teszem feL minek és kinek kell ez?

érdekében. '58-59-ben a bogácsiak összefogtak és fürdőt

zőbb helyein a gyógyturizmusl . benne fürdőt is - kívánják

létesítettek. A járási vezetők engem győzködtek, inkább
j,hdát és közfürdőt kellene építeni. Nem hatott az agitáció
juk. A kövesdiek ártó agitációját igyekeztem különböző
módon ellensúlyozni.
A fürdő avatásáná I az egyik szónok én voltam. Aki ma a
fürdő kapcsán vállalkozó. kérem legyen tisztelettel a társa
dalmi munkában fürdőt építők iránt. mert ők nemcsak ma
guknak. hanem a jövőnek is épílkeztek. A régi bejáratnál
az előcsarnokban felállítotlunk egy táblát. amely a fürdő
építését örökítette meg. Ha még olvasható. tegyék olyan
helyre. ahol minden fürdőbe hítogató I<:l.thatja.
A Mezőkövesdi Járási Tanács vezetői egyszer egy ,lllító
lagos szakembert kértek meg a Járási Tanács ülésén a für
dőkről beszélni. A bogácsi fürdővel kapcsolatban azt mon
dotta: ott csak melegvíz van.
Felszólalásomban javasoltam. menjünk Bogácsra és kér
dezzük meg a fürdőben lévő kövesdieket, miért ide jönnek
és miért nem a Zsóry-ba. Volt idő, amikor a Zsóry-ban el
apadt

cl

víz és Bogácsra jöttek a vendégek.

Kozma Miska bácsiról már írtam, Ől egy kocsin hozták
vitték. Egy idő után a saját lábán tudott eljönni, hazamenni
a fürdőhől. Néhány hónap híján 100 évet élt.
Édesapám volt az első, aki hivatalos papírral felszerelve nem az én közbenjárásomra - ingyen vette igénybe a für
dőt. Rendőr korában járt Harkányban is.
Mint
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Megyci Tanács VB, tagja megkértem Dr. Papp

Lajos elnökÖl, hogy látogasson el Bogácsra fürdő ügyben.
Szétnézett. beszélgetett. tetszell neki a Bükk koszorúja és
azt mondta: a Megyei Tanács a fürdő fejlesztésére Bog;:ícs
nak ad 300.000 Ft-ot. Ekkor indult el a bogácsi fürdő fej
lesztése. Áldomást Kovács Antal volt tsz. elnök pincéjében
ittunk rá.

Országos lapokhan olvasom, hogy az ország legkülönbö
fejleszteni. Az ország lakossága. benne

él

falvaké is csök

ken. Tudassa m{u' valaki illetékes, hogy Bogácson milyen
az óvodában és az iskol;:íban a magyarok és romák aránya.
Borfesztivált renc!t:zünk. Többször szóv á lettem. beszél
jünk már arról is. hogy ki fog itt szőlőt kapálni, akár géppel
is. Tudok arról. hogy egy kitűnő szőlősgazdánál két fiatal
roma dolgozik. Dicséretes. Az 50-es években a Pitypalaty
völgyben dicsérték nekem a földieim kitűnő munkáját. Egy
re kevesebb

él

hadra fogható és minőségi munkát végző

kétkezi munkás cmbt:r.
Az infrastruktúra - út. jcírda, stb. - jórészt állami pénzből
épült sok községben. Egyes városok már ragyognak, a vá·
rakat még

él

kis községekben is rendbe hozzák. Ezek nem

zeti értékek. tehát helyeslem. Az arányokat azonban ne
tévesszük cl. A várak átachísánál dicsérik a földesurakat,
de nincs említés a jobbágy iparosokról és jobbágy őseink
ről.
A város és falu közötti különbséget nem a falu mellőzésé·
vel kell megszűnletni. Egy fürdőhely ilyen utakkal, járdák
kai, mint amilyen Bogácson van - nem vonzó. Mi bogácsiak
az évtizedek folyamán sok mindenben példamutatóan élen
jártunk. Erről másutt is beszéltem és írtam eleget. A busz
ban egy középkorú házaspár arról beszélt: Bog,ks már nem
olyan felkapott.
Tisztelettel köszöntöm Tóth István plébános urat, mint
közírót. Szívből gratulálok .. KOI·unk bálványai" c. kima
gasló ínísához. Idejében adta közre, tartalmas megszívle
lendő gondolatait.
Az elmúlt két évben nem írtam egy sort sem a Bogácsi
Újságba. Most Ho-Gy nagyszerű írása néhány gondolat el
mondására késztetett.

Hegyi Imre
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Szorongás ....

REVI

népbetegség?
Alig hinném, hogy a mai fiatalok tudnák, mit
takar ez a név. Az ötven év körüliek is csak
hallomásból ismerik. Teljes nevén Revizió, és

A felgyorsult modern életritIllus. az állandó hajsza. a mun

a trianoni békediktátummal kapcsolatos. Azt

kanélküliség megjelenése, sőt sokszor az egzisztenciális bi

a helyet jelóli, ahol egykor valaki kövekből rakta

zonytalanság komoly terheket ró az emberi idegrendszerre.

ki a történelmi Magyarország körvonalát. A

Az utóbbi években megfigyelhettük. hogy ugrásszerCíen

pontos helyet nem tudom.

megnőtt a hangulati és szorongásos problémákkal. alvásza

Emlékszem, gyerekkoromban jártunk szán

varokkal küzdők sz ..lma. Tovább rontja a helyzetet. hogy ha

kózni a Revire. Vagyis a mai szánkópálya és

egy érzelmi labilitáshoz valamilyen testi (szervi) megbetege

a pincesor közötti részre, ahol a krosszpályá

dés is társul. A felfokOZOlI feszültség. a rossz hangulat. a

hoz vágtak utat. Arra a domboldalra gondolok,

jövőtől való félelem. a kialakuló alvási nehézségek. a kon

ahol az a rengeteg villanyoszlop éktelenkedik.

centráció és figyelemzavar s az ezek által létrehozott testi

Ezt a póznarengeteget sok mindennek lehet

lelki kimerültség visszahat az a lapbetegségre s az ember álla

nevezni csak szépnek nem.

potát tovább ront j,l. Ez cgy önmagéít erősítő kör. ami orvosi

A Revi, egyre inkább idegenforgalmi terület
té válik. Mint ilyen, egyáltalán nem mindegy,
hogy néz ki. Javasolnám, hogy a villany-ve
zetékeket, ássák be a földbe! Csupán már
ezzel nagyot lépnénk előre. Aztán pedig, miu
tán ma már nem tabu téma Trianon, építsünk
egy emlékhelyet I Gondolok itt egy helyes kis
parkra, közepében a kőből kirakott történelmi
Magyarország körvonalával. Előtte lehetne egy
kis emléktábla.
Amikor végeztem ezzel a kurta cikkecské
vel, úgy döntöttem, utána járok a dolognak (au
gusztus közepén). Mindenek előtt az idősek
klubjában érdeklődtem. Az udvaron üldögélők
emlékeztek az egykor fehérre meszelt kövek
re, de azt nem tudták, ki rakta oda, ki meszeI
gette. Elsétáltam a helyszínre. A pincesort egy
évtizede meghosszabbították. Attól tartok, itt
lehetett a szóban forgó mű. Legalábbis én, ide
építettem volna. A pincék előtt építőanyag, épí
tési törmelék és hatalmas gaz "díszeleg". Ha
az emlékhelynek nem akadna pártolója, ezt az
állapotot akkor is meg kell szüntetnil
Később kiderült, hogy a takarítás nem az én
ötletem. Valójában már folyamatban volt a gaz
levágása, amikor arra jártam, csak még nem
ért el odáig a brigád. Egy utcai beszélgetés
során mondta az egyik közhasznú munkás,
hogy egészen végig levágták, még azon a
csúnya nevű részen is túl, egészen az erdőig.
A csúnya név nem jutott eszébe, segíteni kel

gyögyszeres és lelki segítség nélkül nagyon nehezen kezelhe
tő.
Tény. hogy ezt az orvosi segítséget legjobban (lZ icleggon
dozók tudják megadni. hiszen szakképzett pszichiáterek se
gítik át az embereket a nehéz életszakaszokon. Az ideggon
dozók beteglétszélma az utóbbi években folyamatosan. év
ről-évre nŐ.
Szakirodalmi adatok tllapján
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népesség 20-40%-a szen

ved szorongásos és hangulati zavarokban de biztonsággal ál
lítható. hogy mindenki átesik élete során kisebb-nagyobb
depressziós periódusokon. (családtag elvesztése. tartós vagy
hirtelen kialakult betegségek. anyagi és egzisztenciális vál
tozások).
A háziorvos feladata az. hogy

él

hozzá forduló páciensek

közül kiszCírje azokat. akik az adott időben nagyobb fokú
lelki és gyógyszeres tcímogatásra szorulnak. Nagyon sokszor
a szorongásos állapot testi tünetben is megnyilvánul, amit a
valódi megbetegedésektől csak gondos klinikai vizsgálatok
segítségével tudunk elkülöníteni. Ilyen tünetek például: fül
zügás. látászavarok. mellkasi fájdalmak. ájulásérzés, erek lük
tetésének érzése. sóhajtozás. nehézlégzés. nyelési problémák.
gyomorégés. hasmenés. sü rgető vizelési inger. potencia za
varok, a libidó csökkenése. szájszárazság. izzadás, szédelgés.
fejfáj,ís. libabőr és még sorolhatnám.
Á ltal ába n problémát jelent a betegek pszichiáterhez tÖr
ténő irányítása, hiszen az maga utéln vonhat elavult társadal
mi megbélyegzéseket. Mí g Magyarországon él él tévhit, hogy
a PszichiátTi,íkon csak elmekórtani eseteket kezelnek. addig
a fejlett nyugati t;írsadalmakban mindenkinek saját pszicho
lógusa, pszichi,itere vall.

lett, hogy kitalálja. Természetesen nem tudta,

Forduljunk hát bátTan orvoshoz. kéjünk időben segítséget

miért nevezik azt a részt Reviziónak. Honnét

kritikLls élethelyzeteinkben. keressük együtt a megoldást és

is tudná egy fiatalember? Az öregeket is hiába

soha ne feledkezzünk el az ősi bölcsességről: .. Amikor leg

kérdezem.

sötétebb az éjszaka. akkor van legközelebb a hajnal"

HoGy

Dl: Képes Ildikó Anna
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Szent Márton napi vigasságok
A Szt. Márton Borrend kezde
ményezésére az új bor kóstolása,
minősítése

és

ünneplése

céljával

önálló, újszerű és a tájegységükön
egyedi

programot

november
forgalmi

próbáltunk ki

lO- l l -én

az

idegen

utószezonban

templo

-

-

munk búcsújához kapcsolódóan.
Bogácson a bor és a turizmus
elválaszthatatlanul összeforrott az
elmúlt években. Ennek a kapcso
latnak a fejlesztése. bővítése közös
érdeke

vendégeknek

látóknak
érdekeket
érzékkel

és

e g y a r ánt.

A

felismerve
már

az

vendég

jó

első

közös
üzleti

szóra

a

kezdeményezés mellé álltak a vál

•

lalkozók és pincemesterek.
Elsőként Angyal Attila a Paprika
csárda

tulajdonosa

biztosított

Leskó István a Szent Márton Borrend Főpohárnoka 5 éves aszúját kínálja

támogatásáról, továbbá Bene Ildikó, Farkas Gyula.

A déli harangszó után került sor az elkészült ételek

Kékesi Dániel, Farkas Richárd, Dósa Tibor, Ketskés

kóstolására. A vendégek körében bizony kapósak

László és Szabó Pál.

lettek a Szt. Márton Napi finomságok. 300 Ft-ba ke

November LD-én szombaton szép napos időben a
Cserépi úti pincesoron már délelőtt serény munka
kezdődött: sátrakat állítottak fel és tüzeket gyújtottak
a bográcsok és üstök alatt. Főlt a halászlé, babgulyás,
malacpörkölt, készült a márványlapon sült hagymás
Iében

pácolt tarja,

a

gombás

pecsenye, a somlói galuska.

kakukkfüves

apró

rült csupán egy-egy tál étel. így a kispénzű vendégek is
végigkóstolhatták a mesterien elkészített ételeket.
Délután 3 órakor már mindenki jól lakott és minden
elfogyott.
Csongrád megyéből kedves vendégek érkeztek az
ottani Szt. Vince Borrend képviseletében, Dr. Fülöp
Mihály

nagymester

vezetésével.

Ők mutatták be a Szt. Márton napi
mustkeresztelőt, amellyel osztatlan
sikert arattak a pincesor közönsége
előtt.
Hasonlóan sikeres és jó hangu
latú volt a pincetúra, amelyen a
"pohár

csengell

zene

zengett"

Fekete Rudi pincéjétől a polgár
mester úr pincéjéig.
A Szt. Márton Napi Yígasságok
kal

hagyomány teremtés

kezdetét

Bogácson

vette

2002-ben

szeretnénk ezt bővíteni és híreseb
bé tenni Márton napi lúdételekkel,
ételklilönlegességekkel

és

más

vendégcsalogató programokkal a
turisztikai utószezonban.
A Mustkeresztelőt a Szent Vince Borrend tagjai tartották
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