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kóhellyel rendelkező tanulók részére egy alkalommal 4.000 Ft

Önkormányzati hírek...
O"f!

tanszersegélyt biztosít a tanév kezdésekor. A bogácsi lakó
hellyel rendelkező közép-illetve felsőfokú oktatási intézmények
nappali tagozatán tanuló diákok, illetve hallgatók részére szin
tén egy alkalommal szeptember hónapban iskolalátogatási

Bogács Község Képviselőtestülete 2002. február 26-án
megtartott ülésén fogadta el az Önkormányzat 2002.évi költ
ségvetését.
A Képviselő-testület a 2002. évi költségvetés bevételi fő
összegét 871.402 e Ft-ban, kiadási főösszegét 906.402 e Ft
ban, míg hiányát 43.000 e Ft-ban állapította meg. A Képviselő
testület döntése értelmében a hiány fedezete hitel felvételéből
lesz biztosítva.
A Képviselő-testület elsődleges célként határozta meg már
a 2002. évi költségvetési koncepciójában is, hogy a költségve
tési év során biztosítani kell az intézmények zavartalan műkő·

igazolás ellenében 6.000 Ft beiskolázási segélyt biztosít.
A továbbiakban is ingyenes a szemétszállítás a bogácsi la
kóhellyel rendelkező természetes személyek részére, illetve
az üdülő területen, 6 hónapon át az üdülőtulajdonos magán
személyek részére.
2002. január 1-jétől változott a helyi adók mértéke. A Képvi
selő-testület még 2001. novemberi ülésén vizsgálta felül a helyi
adó rendeleteket, s döntött egyes adónemek mértékének eme
léséről, illetve egységes szerkezetbe foglalta a rendelteit.

dését, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A
működési kiadások nagyságát 258.897 e Ft-ban határozta meg.

A változások:

Ebből a személyi jellegű kiadások nagysága 105.459 e Ft.

Magánszemélyek kommunális adója:

A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásai nagyságát
641.193 e Ft-ban határozta meg. Ezen belül kiemeit helyen
kell kezelni 2002. évben a fürdő fejlesztését. A fejlesztés nagy
ságát a testület 178.750 e Ft nagyságban határozta meg. Az
ehhez szükséges önkormányzati önerőnek a biztosítására
döntött úgy a testület, hogy felvesz 43.000 e Ft fejlesztési hitelt.
A fejlesztés során az alábbi feladatok megvalósítását tervezi:

Megszüntetésre került a komfort nélküli lakások adója. Vál
tozott a lakások után fizetendő adó mértéke a korábbi 1.000 FV
évről 2.000 FVév összegre. A garázs és gazdasági épület után
fizetendő adó mértéke 500 FVévről 1.000 FVévre, a műhely
után fizetendő adó mértéke 1.000 FVévről 2.000 FVévre változott.
Családi lakótelek esetében a fizetendő adó mértéke 6.000
FVév, üdülőtelek esetében 12.000 FVév.

nagymedence lefedése, burkolása,
Idegenforgalmi adó:

vas-mangántalanító létesítése,

Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség áll fenn egyrészről

öltöző építés,

az épület után, másrészről a vendégéjszakák után.

látványmedence létesítés,

A vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó mér

térburkolat készítés.

téke nem változott, ebben az évben is 150 FV fől éjszaka.

Tervezi a Képviselő-testület a cserépi úti pincesoron egy
nyilvános WC megépítését, melyre időközben nyilvános pá

Az épület után fizetendő adó mértéke a korábbi 60 FVm2/év
mértékről 120 FVm2/év nagyságra változott.

Iyázatot írt ki.
Helyi iparűzés; adó:

A pályázatra az alábbiak jelentkeztek:
1. sz. MŰSZÉP-TERV KFT. Eger, Zellervár u. 1/a
a pályázatban megjelölt

bruttó összeg:

10.090.098 Ft
8.072.078 Ft

get folytató és nem folytató adózók esetében. A hitelintézetek,

bruttó összeg:

9.578.179 Ft

emelkedett 2002.január 1-jével.

nettó összeg:

7.662.543 Ft

nettó összeg:
2.sz. Budai Tibor Bogács, Jegenyesor u. 51.
a pályázatban megjelölt

3. sz. Boros Zsolt Bogács, Rákóczi u. 37.
a pályázatban megjelölt

Az adó mértéke nem változott, a kereskedelmi tevékenysé

bruttó összeg:

10.139.188 Ft

nettó összeg:

8.111.350 Ft

biztosíték által fizetendő helyi iparűzési adó mértéke 1,6 %-ra

A Képviselő-testület helyi adókból 21.000 e Ft bevételt ter
vez 2002 évben.

Csetneki Ernőné jegyző

4. sz. Nagy és Tsa BT. Cserépfalu, Alkotmány u. 2.
a pályázatban megjelölt

bruttó összeg:

5.300.000 Ft

nettó összeg:

4.240.000 Ft

BClIlutatkozlk a Mozgóssértlltek Egyesillcte

4.750.000 Ft

Mez6kövesden 1995-IIJIIll(lködik, n Mozg,lssérllltek EgyesU
letének tel'lIleli csoportja,
Cimllnk: MozGkövosd, Abknl'OviLs JenG IéI' 1. (voll Zeneis
kola)
Űgyf6lfogodós: csiltörtökllnk6nt reggel 8-1ZOO-lg
1"elkeresnok bennlinket a tesli fogyatékoss,\ggal él6k, 1ll0Z
gdssél'Ullek, SegftUnk Ugycik intézésében felvilágosfulst adunk
és IIgyintézést végz!lnk az igényolhetB támogatások lerlllo
tén,
A tavalyi év végén egyesllleltlnknck 1500 tngjn volt. Tagjaink
részére szabndid5s progrnlllokat is szervezIInk, Tagjaink le
hetnek párlol6 tagok is, Minden llj !(tS jelentkezését szfvesen
I'ogadjuk,
Jelentkozni lehet n renti cfmen és Bogácso" Balogi Sándorné
tOI'UIOli összokőt6nél, Bogács, Folszabudftók lltja 37, sz, nlMt,
I'I'oblémt\ikkal, kérdéseikkel forduljanak hozzá bizalomma!.

5.sz. MÓNUSZ KFT. Edelény, Dózsa Gy. 7/A
a pályázatban megjelölt

bruttó összeg:

A pályázat nyertese a MÓNUSZ KFT lett a beruházást 2002.
május 20-ig kell megvalósítani.
A Képviselőtestület szeretné elkezdeni a buszvárók korsze
rűsítését, modernizálást. Ebben az évben két új buszváró léte
sítésére kerül sor. A költségvetésben szerepel a művelődési
ház vizesblokkjának a felújítása is.
A Képviselő-testület szociális támogatásokra 16.982 e Ft-t
hagyott jóvá költségvetésében.
A fentieken túl a Képviselő-testület döntött az étkezési téríté
si díjak mértékéről, a temetési segély mértékéről, amely 2002.
Évben 15.000 Ft.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy ebben az évben is
ingyenesen biztosítja a tankönyveket a bogácsi általános is
kolában tanuló gyermekek részére, s ezen felül a bogácsi la-
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szabad

hagynunk
hogy az egy
nyári vendég
látók, kufárok

Egy elmés mondás szerint a turizmus meg is semmisíti cél

és nagypénzű

ját azáltal, hogy elérte. Az az üdülőhely, amely ennek a

vállalkozók

kihívásnak nem tud eleget tenni, hamar a feledés homályá

kiénekeljék a

ba merülhet. Ha nem tudunk megfelelő szinten eleget tenni

sajtot a szánk

a községünkbe látogatók igényeinek, továbbfejlesztve a már

ból, mert ak

meglévőket, akkor Bogács is az "indultak még" kategóriá

kor nincs visz

ban kerülhet. Rossz üdülőhely az, amelyik a vendégeknek

szaút.

egy nyaralás alatt minden aduját kijátssza. Meg kell tanul
ni a szó nemes értelmében "eladni " magunkat.
De hiába minden borfesztivál, tűzijáték és koncert, ha a

vendég,

vendég azt látja, hogy a szennyvizet az árokba öntik, a ka
pitalista árakért az ötvenes évek színvonalát visszaidéző
szolgáltatást kap, a kerti hulladék a szezon közepén ven
dégriasztó füstfelhőkkel hirdeti az itt lakók igénytelensé
gét. Tudom, az idelátogató vendégek sem ártatlanok, de mi
söpörjünk csak a saját házunk táján!
A szaporodó betörések és lopások kü!önösen a szezonban,
a közvetlen károkon túl vendégek százait riaszthatja vissza
a községtől. A pénzosztás napján pedig a hagyományosan
és spontán módon megrendezett pankráció ingyenes show
műsorának még a községi becsületvesztők tulajdonosai sem
örülnek.
A konkurencia egyre élesebb a turizmusban is. Csak azt
vesszük észre, hogy a vendég nemcsak egyre igényesebb,
de meg is nézi, mire költi a pénzét. Hol van már az az idő,
mikor a 80-as évek elején megállt a lengyel busz a ház
előtt, a házigazda közölte az ágyszámot, a buszról pedig a
közölt számnak megfelelő vendég leszállt. Manapság, mi
kor a legeldugottabb porfészek is főzőfesztivált, lovas na
pokat, nemzetközi kolbásztöitő versenyt szervez, észre kell
venni, hogy a turizmus tortáját több szeletre akarják vágni,
és csak akkor tudunk magunknak nagyobb szeletet kihasí
tani a képzeletbeli tortából, ha keményen megdolgozunk
érte. Nagy nevű fürdőhelyek lennének büszkék a 300 ezer
fölötti vendégszámra, amit Bogács évről-évre produkál.
Csakhogy, ezen nagynevű fürdőhelyeken az esetleg keve

Az

a

aki

egyszer rosszat tapasztalt, nem próbálkozik ugyanott má
sodszor. Ezért is szükség van hirdetni magunkat ! Azt, hogy
mi mások és jobbak vagyunk, hogy a vendég itt többet kap
a pénzéért. Színvonalban, kedvességben, mesterségbeli tu
dásban és szeretetben is.
Erre volt remek alkalom az Utazás Kiállítás, amelyet eb
ben az évben a szervezők elhamarkodott döntése miatt a
nagy tömegeket megmozgató Boatshow és a Fegyver-, hor
gász- és vadászati kiállítás nélkül önállóan rendeztek meg.
Hogy ez évben kevesebb érdeklődő volt, az a választások
kal is magyarázható. A politikusok ugyanis már a korteske
déssel voltak inkább elfoglalva. Most nemcsak a miniszte
rek maradtak távol, de távollétük miatt kisebb volt a sajtó
visszhang is. Borsod megye napján például hiányoztak a
megyei vezetők. Szerencsére Tállai András átvette a házi
gazda szerepét, ami számunkra inkább előnyős volt, hisz
Bogács neve gyakran hangzott föl a tájékoztatójában.
A kiállítás most több csarnokban volt, a lovasok és a külföl
di kiállítók külön csarnokot kaptak. Így még jobban meg
oszlott a látogatók létszáma. Aki viszont érdeklődött, az
nem rutinból tette, így azt mondhatjuk, hogy Bogács rész
vétele sikeres volt.
A bogácsi stand ezúttal is a környező községekkel
(Bükkzsérc, Cserépfalu) közös volt. A Bükkalja gyöngysze
mei szlogen alatt egy borospincét stilizáló házikó állt. A
pulton pedig a három község kiadványai mellett a vendég
marasztaló pogácsa és borocska hirdette a környék lakói
nak vendégszeretetét. Én úgy tapasztaltam, hogy a három
falut inkább Bogács reprezentálta megfelelően.

sebb vendég is többet költ! Mert van mire és van miért köl

Sikeres volt az ízléses kivitelű programfüzetünk és a Bog

tenie!!

ácsi mindentudó címen megjelent kiadvány is. A bogácsi

Nagy neveket kell megnyerni, mert csak az elismert híres

termelők borát nagy népszerűség övezte. A sok kóstolgató

sztárok vonzzák a sajtót és a tömeget. Ha Kács meg tud

látogatóból biztosan lesznek olyanok, akik nyáron pincehi

egy-egy rendezvényre házigazdának és nem fellépőnek(!)

degen is élvezni akarják a bogácsi nedűt. Sokan érdeklőd

olyan hírességeket nyerni, mint Bodrogi Gyula, Fábry Sán

tek szálláshely iránt. Úgy tapasztaltam, hogy a bogácsi für

dor, akkor Bogács nem elégedhet meg az egyébként muta

dőt sokan ismerik és kíváncsiak a változásokra.

tós mazsorettek tízperces felvonulásával. Új időket élünk,

Újdonság volt - hála a technika csodájának - a háttérben a
folyamatosan vetített bogácsi reklámfilm is. É vről - évre

a látványosságot meg kell terveznünk és a rendezvények
után a "hozzáértő okos fők" gyülekezetének értékelni kell
azt, hogy levonva a tanulságokat, még jobb, még szebb le
gyen a következő rendezvény.
Lehet tagadni és lehet szégyellni, de manapság a sajtót meg
kell vásárolni. Lehet, hogy csak egy látványos prospektus
sai, egy üveg borral, egy bogácsi nyaralással vagy bármi
vel, de nem elegendő, hogy csak mi tudjuk, hogy jó hírünk
van. Ezt hadd hirdessék mások rólunk! Ha továbbra sem
ügyelünk arra, hogy miként jelenik meg Bogács a médiák
ban, ha

belenyugszunk, hogy egy bogácsi sajtótájékozta

tón egy, azaz csak l újságíró legyen csak jelen, ha hagyjuk
elveszni helyzeti előnyünket, akkor azt is elveszítjük, ami
Bogácsot Bogáccsá tette!

úgy jövünk haza a kiállításról, hogy arról beszélgetünk, mit
kellene még javítani. Fölvetődött az az ötlet, hogy a borki
rálynőnek vagy a strand szépének <?tt kellene lenni a kiállí
táson.
Az ember, a kiállításra járó ember már csak ilyen. Más stan
dokon is több nézője volt egy hastáncosnőnek, mint tíz ve
zérigazgató okos vitájának. Beszéltünk arról is, hogy ki kel
lene használnunk azt az adottságot, hogy Mezőkövesd ré
vén a környéknek két híres fürdője van.
Sok tanulsággal szolgált ez a kiállítás. Ezek eredményét
majd jövőre kamatoztatjuk, mert Bogács évről-évre meg
tud újuLni. Nem tehetünk mást. A rang kötelez.

Szabó László
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sére. Mindezek ellenére van községünkben néhány jól
működő, inkább "családi" vállalkozás, amire inkább a sze
rénység, a becsületes helytállás a jellemző, mint a hi
valkodás. De tudunk bogácsiakról, akik más települése

A tél után, a tavasz folyamán élénkült a közélet köz

ken működtetnek jól menő építőipari, faipari, vendéglátó

ségünkben. Ez örvendetes és kívánatos. Azt hiszem,

és egyéb vállalkozásokat. A községi közösség számá

nem tévedek, ha azt állítom, hogy ezt a pezsgést döntő

ra jelentőségét, hasznát tekintve egyértelműen vállalko

en a bogácsi Kábel TV stúdió műsorai, az önkormány

zásként fogható fel a község intézményeiben dolgozók

zati ülések egyenes adásban történő közvetítése, a Bog
"
ács a bogácsiaké?" című beszélgetős vitaműsor is ki

munkája is. Igaz, erőfeszítéseiket a tanítók, a tanárok,
az óvodapedagógusok, az ügyintézők, a gondozók és

váltotta. Valamilyen szintig, valamilyen formában ezek

még sorolhatnám, nem vállalkozói formában fejtik ki,

a közvetítések minden bogácsit megérintenek, éppen

hanem közalkalmazottként igyekeznek hasznosítani

ezért meg is formálták véleményüket, amely vélemé

megszerzett tudásukat, szellemi értékeiket.

nyek különbözőek.

A közelmúltban bővült civil szervezeteink sora is, ép

T ö b b s z ö r érte elmarasztaló szemrehányás a

pen a Vállalkozók Baráti Egyesületével és lapjukkal, a

bogácsiakat azért, mert nem akarnak vállalkozni illetve

Kilátóval. Kívánunk nekik munkájukhoz sok sikert. Tud

késlekednek.

juk, a társadalmi élet nem egyszerű, nem előre gyártott

Válaszként mindjárt az az egyszerű gondolat fogal

sablonok szerint működik, előfordul nézet- és vélemény

mazódott meg, hogy a vállalkozáshoz "mozdítható va

különbség. Ez természetes és kívánatos, de törekedni

gyon és pénz" szükséges, amiben nem bővelkednek a

kell az egyeztetésekre, az együttműködésre az önálló

bogácsi emberek. Hiszen miből is tudtak volna felhal

ság megtartása mellett.

mozni tőkét a működőképes vállalkozásokhoz?

Ha nyitott szemmel, füllel járjuk a bogácsi utat és ese

Talán a summás keresetből vagy a téli felsőerdei" fa
"
vágási járandóságból vagy a heti ingázással" a buda
"
pesti, miskolci építőipari vállalatoknál szerzett jövede

tenként jelképesen lehajlunk, akkor ott sok témát látunk

lemből? A bogácsi határ sem mennyiségében, sem mi

gel, a palástolt agresszivitással. Mindezen tulajdonsá

nőségében nem volt alkalmas - a tulajdonos parasztok
szorgalmas munkája ellenére sem - a tőke felhalmozá

gok mögött a bizonytalan, kisebbrendűségi érzéssel teli
egyének állnak, akik mindenáron - ha kell embertársai

sára. Többen hangoztatják, hogy a rendszerváltozás, a

kon keresztülgázolva is - fenn kívánják tartani megszer

privatizálódás időszakában sem elsősorban a bogácsi

zett hatalmukat, pozícióikat.

heverni és ficánkolni. Találkozhatunk a humánum-, a se
gítőkészség-, a szolidaritás hiányával, esetenként a gőg

aknak kedveztek a folyamatok, hiszen a Bogácson meg

A kedvező változások - mert olyanok is vannak - sar

épített vállalati, szövetkezeti üdülők és egyéb egysé

kalljanak bennünket emberi értékeink óvására, gyarapí

gek "más kezekbe" került alapvetően azért, mert a szük

tására.

séges információk nem álltak a bogácsiak rendelkezé-

Bagolyvári aggodalom

Nyeste István

Többször hangot adtam már a villanypóznák iránti ellen
. érzésemnek. Ez az érzés fokozottan érvényes az erdőbe
telepített betonoszlopokra. Ennek ellenére azt kell mon
danom, hogy itt nem nagyon bántó a jelenlétük. Elég sűrű

Egy korábbi jegyzetemben megemlítettem a Bagolyvár

az erdő ahhoz, hogy eltakarja.

nevét. Röviddel az után, hogy megírtam, megjelent egy

Ha döntési joggal rendelkező személyek akarnák, vala

hirdetés a TV-ben. Eladó pincét vagy pincehelyet kere

melyest a felső sort is rendbe lehetne hozni. Csak néhány

sett valaki. Nem tudom ki lehetett az, de meglepett a

tulajdonost kellene meggyőzni arról, hogy a környezet

dolog. Az én írásomat nem olvashatta, hiszen nem is pub

idegen betont és színes kőport eltakarják, kicseréljék, le

likáltam még. Ezek szerint nem csak én fedeztem fel,

vegyék a fekete gránit táblát.

hogy milyen romantikus hely.

Lehetne kezdeni az egész rendrakást a lőtér ronda épüle

A felső részébe sajnos már belebarmoltak, de a lenti sort

tének az eltüntetésével. Amennyiben feltétlenül szükség

fokozott védelem alá kellene helyezni!

van itt a lőtérre, lehetne az eszközök tárolására ásni egy

A pincesor mostani képe érdemes arra, hogy megőrizzük

pincét. A lőállásoknak sem kell mindenáron építettnek

az utódaink számára. A kő minősége itt nem tette szüksé

lenniük.

gessé az építést, csupán a pinceajtók sorakoznak a tufa

Hozzuk helyre, amit még lehet!

falban. Szépen illeszkedik a környezetbe. Az előttük lévő

Remélhetőleg a laktanya területén eladott 100 telekre

kis liget és a tó vagy inkább tavacska már nem a termé

vezető út kissé távolabb lesz majd. Se a forráshoz, se a

szet műve. V iszont gondos kezek úgy alakították ki, hogy

kaptárkőhöz ne vezessen autóút!

ez mégis természetes hatást kelt. Tíz-húsz főből álló tár
saság nagyon kellemesen érezheti itt magát. Ha ide is
beszabadítjuk a tömeget, akkor oda a romantika.

HoGy
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A

"Magyar Kultúra Lovagja"

I

A középkorban a lovagok egy része az egyházi rendeket
szolgálta, másik részük a királyok kíséretéhez tartozott.
Mindnyájukat jellemezte a legfőbb lovagi eszme, a hűség,
a becsület, a hírnév és a könyörületesség hirdetése.
A 16. század végére a tűzfegyverek elterjedésével a lova
gi cím elvesztette jelentőségét.
A 20. század utolsó évtizedében és napjainkban azonban
ismét alakulnak lovagi rendek, melyek a lovagias eszmé
ket a kultúra különböző területein (pl.: borkultúra) hirdetik.
"A magyar hazát ma elsősorban

tója. A közművelődési programok, irodalmi találkozók szer
vezője, a megyei kapcsolatok létrehozója. A magyar nép
dal ápolója és terjesztője. Nemzetközi Dalostalálkozó,
templomi hangversenyek szervezője: Alapítványt hoz lét
re a fiatal énekesek táborának támogatásához. A település
rendezvényeinek állandó fellépője: Bükkaljai Borfesztivál
létrehozója. Bogácsi Nyár eseménysorozat létrehozója és
szervezője. A Szent Márton Borrend nagymestere. A cse
répfalui Zeneiskola megszervezője és vezetője. Nemzet
közi kapcsolatok létesítője és ápolója. A magyar kultúra
határon túli terjesztője.
Ezen az estébe nyúló délutánon hazánk különböző váro
saiban, falvaiban élő, a közösségért hosszú évek óta önzet
lenül tevékenykedő, a kulturális

nem a kard, hanem a kultúra tarthatja
m e g é s teheti ismét naggyá " -

hagyományokat ápoló, népszerű
sítő, fejlesztő emberekkel ismer

Klebensberg Kuno egykori kultuszmi

kedhettünk meg egy színvonalas

niszter e gondolata vezérelhette azo

gála keretében.

kat, akik a kultúra, a honvédség, a tár

Bogács községben az adottságok

sadalom kapcsolatának és fejlesztésé

(a táj szépsége, a felüdülést nyújtó

nek érdekében kezdeményezték a

termálvíz, a szőlő) kölcsönhatás

"Magyar Kultúra Lovagja" cím ado
mányozását.

ban vannak a lehetőségekkel. Az
adottságok kiaknázása során nagy

1999-tőI2002. január 22-ig 123 fő ré

szerű rendezvények, programok

szesült ebben az elismerésben.

(Bükkvinfest,

Tavaly novemberben Bogácsról

váltak hagyománnyá, idevonzva a

ját bemutató pályázat érkezett a Fal
A Tanácsadó Testület és az alapítvány kuratóriuma a nép
művelés területén hosszú évek óta töretlen lendülettel vég
zett munkájáért Daragó Károlyt méltónak találta a "Ma
"
gyar Kultúra Lovagja címre.
A lovaggá avatás a magyar kultúra napján, január 22-én
volt Budapesten, a Magyar Honvédség Művelődési Háza
Stefánia Palota Oval termében.
Daragó Károly lovaggá avatása előtti pillanatokban az
alábbiakat méltatták életpályájából:
Zenei iskolák elvégzése után a Fővárosi Operett Színház
Zenekarának, később a Miskolci Szimfonikus zenekar első

Nemzetközi

Dalostalálkozó, Fürdőfesztivál)

Daragó Károly eddigi gazdag életút
vak Kultúrájáért Alapítványhoz.
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turistákat, felejthetetlenné téve a
Bogácson töltött napokat.
A rendezvények sikeres lebonyolításáért több ember dol
gozik, Daragó Károly több mint 20 éve az élen jár ebben.
Bogács Község Önkormányzata az augusztus 20-i ünnep
ség keretében minden évben kitünteti a Bogácsért tevé
kenykedőket.
Az önkormányzatok részére a "Magyar Kultúra Lovag
ja" CÍmű pályázaton történő jelölés egy új lehetőség az arra
méltóak országos szintű erkölcsi elismerésére.
Gratulálunk Dm'agó Károlynak a község minden lakója
nevében, kívánunk további munkájához jó egészséget.

Jallkó"é J. Zsuzsa

kürtöse. 1978-tól szülőfaluja Művelődési Házának igazga-

Verses este

a vers jó megválasztásának.
Hallottam is egy-kettőt, amit

Nem vagyok kevésbé kriti

felnőtt előadótól tudnék in

kus akkor se, ha egy produk

kább elfogadni, de ez csak

ciót gyerekek adnak elő, még

néhány kivétel volt. A zsűri

is azt kell mondanom, hogy

nek hál' istennek nehéz volt

január 25-én a Művelődési

a feladata. Az eredmény csak

Házban nagyok voltak a gye

részben fedi az én vélemé

rekek. A legkisebbek is!

nyemet, de ez így természe
tes. Néhány előadót ott, hely

Sajnos, alig voltunk ott olya

ben megdicsértem.

nok, akiknek nem szerepelt

Most ismételten szeretném

közeli hozzátartozója vagy ne
lett volna része a felkészítés
ben. A szereplők legtöbbjét

A fil. helyezett Kocsis Viktória átveszi a dijat

kifejezni nekik az elismerésemet. Ha a többiekkel találko-

nem ismertem, tehát könnyen lehetek tárgyilagos. Sok

zom majd az utcán, emlékezni fogok rájuk. Tudni fo

döcögős iskolai előadást láttam már, éppen ezért lepőd

gom, hogy szereztek nekem néhány kellemes percet.

tem meg rögtön az első előadók természetes, magabiz

Nem fogom elmulasztani, hogy megköszönjem.

tos versmondásán. Tudom, hogy nagy jelentősége van

HoGy

6

BOGÁCSI TAVASZ

Irodalmi rendezvényeink
2002. májusáig tart az olvasás éve. Ehhez a hazai rendez

vénysorozathoz kapcsolódtunk az iskolai könyvtárral, alsó és
felső tagozatos gyerekeknek hirdettük meg az év olvasója ver
senyt. A résztvevőknek tO mesét ill. 10 elbeszélést kellett elol
vasni. Különösen sok volt az érdeklődő az alsós gyermekek
között. A szövegértésen alapuló verseny győztese, tehát az év
olvasója Csiki Berta 4/a. osztályos és Kis István 7/a. osztályos
tanulók voltak; könyvjutalomban részesültek. A rendezvényt
Somogyi Zoltánné és Czinkéné Szűcs Krisztina szervezte.
•

Következő rangos eseménye iskolánknak a hagyományos
versmondó verseny volt, amelyet a Magyar Kultúra Napja al
kalmából idén is megrendeztünk. Osztályonként 2-2 tanuló
indult. A zsűri kategóriánként 3 díjat osztott ki.
A díjazottak:
1-2. osztály:

2002

és egy Bródy-dalra írt koreográfiát mutattak be. A drámajátékot
elsős, ötödikes és hatodikos tanulók adták elő, a darabot
Czinkéné Szűcs Krisztina tanította be. Segítőtársaink voltak a
dalok betanításában Benyovszki Mária, a díszlet elkészítésé
ben Somogyi Zoltánné és Erdei Ferenc.
•

Érdekes irodalmi színfoltja volt községünk életének a Bogácsi
TV térségünkben egyedülálló Hany Potter vetélkedője. Harry
Potter a főhőse annak a négy kötetes könyvnek, amely az utób
bi idők legsikeresebb ifjúsági regénye. Szabó László, a tévé
szerkesztője volt a meghirdetője és lebonyolitója a verseny
nek, amelyre Mezőkövesdről, Cserépfaluból és Bogácsról ér
keztek a Harry Potter rajongók. A vidám, színvonalas, jó han
gulatú versengés győztesei bogácsi gyerekek lettek: Csiki
Berta, Fodor Zsanett és Csiri Adrián.
Bízunk abban, hogy ezek a rendezvények színesítették Bog
ács kulturális életét.
Czinkéné Szűcs Krisztina

1. Verhóczki Máté
2. Szolomájer József

3. Kocsis Viktória, Kiss Martin
3-4. osztály:

1. Csiki Berta
2. Fodor Zsanett, Nagy Eleonóra

3. Szitai Klaudia
5-6. osztály:

1. Holló Anett
2. Köteles Eszter

3. Jankó Laura, Tóth Boglárka
7-8. osztály:

1. Tóth Diána, Jankó Brigitta

2. Kovács Barbara, Majnár Boglárka
3. Császár Imre
A verseny szponzora a miskolci Géniusz Könyváruház volt, a
jutalmazásban szerepet vállalt Verhóczki Sándor alpolgármes
ter és a Községi Könyvtár. A szervezők Lukács Lajosné, Csiki
János és Czinkéné Szűcs Krisztina voltak.
•

Március 15-ére tánccal és drámajátékkal emlékeztünk. A tánc

Harry Potter vetélkedő győsztesei

szakkörösök Jankóné Jónás Zsuzsa vezetésével botos táncot

Kiskörzeti tanulmányi verseny
az iskolában 2002.

m árci u s 8.

Idén nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Kiskörzeti verse�
nyünket.
A versenyző alsó tagozatos tanulók hét községből jöttek: Cse
répfalu, Bükkzsérc, Cserépváralja, Tard, Noszvaj, Szomolya és
Bogács.
A 123 tanuló 18 különféle kategóriában mérte össze tudását.
(Egy tanuló két kategóriában is szerepelhetett.)
A zsűrit helyi pedagógusok, meghívott vendégek és a kísérő
tanárok alkották.
Iskolánk tanulói az 54 helyezésből (1-3. helyezés) l2-őt meg
szereztek, így megnyerték az iskolák közötti versenyt.

4. osUá/y:

Farkas Olivér

Helyezetteink:
1. osz/á/y:

Kocsis V iktória

versmondás

1. hely

Kiss Martin

versmondás

2. hely

versmondás

Szolomájer József prózamondás

2. hely
3. hely

3. osztály:

Nagy Eleonóra

versmondás

1. hely

Ökrös Bence

matematika

2. hely

Tóth Evelin

hangos olvasás

3. hely

Kis Tamás

nyelvtan

2. hely

1. hely

Lénárt Liliána

prózamondás

2. hely

Csiri Adrián

matematika

1. hely

hangos olvasás

2. hely

hangos olvasás

1. hely

nyelvtan

1. hely

Csiki Berta

2. osz/á/y:

Verhóczki Máté

versmondás

Gratulálunk a nyerteseknek! Köszönet a felkészítő nevel6k
nek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők segítségét, részvéte
lét, amellyel hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolitásához.
Bodnár Marianna

BOGÁCSI TAVASZ
Felhívás bortermelőkhőz
X. Bükkvinfest Bükkaljai Borfesztivál és

Nemzetközi Borverseny
2002. június 27-30.

A zsűri elnöke:
Dr. Kádár Gyula ny. egyetemi tanár
A zsűri társelnöke: Leskó István a Szt. Márton Borrend
pohárnoka
Bogács Község Önkormányzata, a, Szt. Márton Borrend, a
B.-A.-'j':. Megyei Mezőgazdasági Erdekvédelmi Szövetség
és az Eszak-Magyarországi Regionális Kertbarátok Szövet
sége állal kerül megrendezésre 2002. június 27-30. között a
X. Bükkvinfest Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Bor
verseny.
A rendezvéllY szervezője: Petőfi Sándor Művelődési Ház,
Bogács
A bOrlllillták leadása és a nevezés szabályai a borverselly
re: Bárhol termett fehér- és vörösborokkal lehet nevezni. A

borok leadásánál a termelő nevére kiállított hegyközségi
igazolást kérünk
Fellérborokat: hosszú nyakú, zöld 0.7 l-es üvegekben;
Vörösborokat: rövid nyakú, zöld 0.7 l-es üvegekben, parafa dugóval lezárva kell behozni a Művelődési Házba, faj
tánként 2-2 palackot.
Borgyűjtés: 2002. június 27-ép csütörtökön, 8-20'" óráig a
bogácsi Művelődési Házban. Atvételnél a borokat fajtájuk,
évjáratuk, termőhelyük és a tulajdonosok adatainak bejegy
zéséveI főkönyvezzük. Ezért kérjük a palackokon feItün
tetni a termelő nevét, a bor termőhelyét, évjáratát, fajtáját
és jellegét.
A relldezvény megnyitása és a borbírálat helye: Általános
Iskola 3412 Bogács, Alkotmány u. 52.
Ideje: 2002. június 28. 11'" óra.
Nevezési díj: Első bormintáért 500 Ft, minden további után
300 Ft, amelyet a borminta leadásával egy időben kell be
fizetni a helyszínen.
FOlltos ·tudnivalók: A zsűri organolektikus bírálatot, minő
sítést végez és nem analizálást! - tehát ez nem azonos és
nem helyettesíti az országos BorminősÍtö Intézet bolti, ke
reskedelmi forgalomhoz szükséges analizálását. A borokat
szakértői zsűri fogja értékelni, minősíteni és díjazni.
Az értékelés rendszere: Pontozással az alábbi szempontok
szerint történik: színe: O-2 pont (vörösbornál O-4 pont), tisz
tasága: O-2 pont, illata: O-4 pont (vörösbornál O-2 pont), íze,
zamata, összbenyomás: 0-12 pont.
Mil/ősítés rel/dszere: 15.51-16.50 pontig Elismerő oklevél,
16.51-17.50 pontig Bronz minősítés, 17.51-18.50 pontig
Ezüst minősítés, 18.51-20.00 pontig Arany minősítés.
Eredményhirdetésre, a díszoklevelek, a különdíjak és
egyéb ajándéktárgyak átadására június 29-én du. 14l!l óra
kor kerül sor a Fürdő szabadtéri színpadán.
A fesztiválon borászati eszközbemutatót és kirakodóvá
sárt, borvásárt, borárverést, borkirálynö-választást, bordal
énekversenyt, sokféle kulturális és sportprogramokat szer
vezünk, amelyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A borfesztivál célja: Méltó rangra emelni a fesztivál bora
it, fokozni a termelőkedvel, szaktanácsokkal segíteni, és el
ismerésben részesíteni a termelő ket.
Reklámmal és propagandával segíteni a piacfeltárást, a
termőhely borainak szélesebb körű megismertetését és ter
melői árusítását.
Borfesztiválunk sikeres megrendezése érdekében kérjük
a termelőket, az érdekelt intézményeket, szövetkezeteket
és vállalkozókat, hogy lehetőségeik szerint segítsék közcé
lú kezdeményezésünket, a borverseny céljainak megvaló
sítását.
Kérjük a termelőket és bor forgalmazókat, hogy vegyenek
részt e nemes versenyben és jó borok benevezésével te
gyék rangossá Bükkaljai Borfesztiválunkat!

Szajlai Sándor polgármester
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"Bogácsi Nyár 2002." rendezvényei
Bogács a gyógyfürdőjéről ismert Bükkaljai község 2002.
évben is gazdag kulturális programokkal várja Kedves Ven
dégeit!
2002. június 27-30.

X. Bükkaljai Boliesztivál és Nemzet

közi Borverseny
A "Bogácsi Nyár" négy napos szezonnyitó nagyrendezvé
nye, melynek főszereplője a bor. 500 hazai és külföldi bor
mintát neveznek a termelők. Kb. 30 kulturális és sport
esemény várja az érdeklődőket. PI.: templomi hangver
seny, hagyományőrző együttesek szereplése, bordal-ének
verseny, borászbál, borkirálynő választás, térzene, felvo
nulás, varieté, divatbemutató, mazsorett és néptánccso
portok szereplése, tűzijáték, borászati-, szőlészeti esz
közbemutató és vásár, borárverés, népművészeti termé
kek kirakodó-vására, ökörsütés.
•

2002. július 6-7.

XII. Nemzetközi Dalostalálkozó
A bogácsi Fürdő szabadtéri színpadán kerül megrende
zésre, 30 hazai és külföldi csoport számára. Magas szín
vonalú folklór, melyre a legsikeresebb népdalkörök, szó
listák, zenekarok és hagyományőrző együttesek kapnak
meghívást.
•

2002. június 20-26. és július 2-9.
XIV_ Nemzetközi Ifjúsági Zenei Tábor
Fiatal énekesek mesterkurzusa, Schultz Katalin és Hege
dűs Gönczy Katalin vezetésével. Koncertek a Művelődési
Házban és a Szt. Márton templomban.
•

2002. július 19-21.

lll. Művészeti Napok
Zene-, tánc- és képzőművészeti események, hazai és
külföldi együttesekkel, szólistákkal, alkotó-műhelyekkel.
•

2002. augusztus 2-4.
VII. Nemzetközi Kulturális Napok
Európa különböző országaiból érkező művészeti csopor
tok és alkotóművészek szereplésével kerül megrendezésre
Bogácson és a környező településeken. A Lengyel Nem
zeti Idegenforgalmi Képviselet Információs Szolgálata tu
risztikai kiadványokkal népszerűsíti Lengyelországot. A
rendezvény alatt lengyel népi és iparművészeti termékek
kirakodó-vásárát tartják a Fürdőben.
•

2002. augusztus 17-20. lll. Fürdőfesztivál
A "Bogácsi Nyár" szezonzáró nagyrendezvénye, melynek
kulturális és sporteseményei a bogácsi Fürdőben zajla
nak. PI.: operettgála, divatbemutató, térzene, néptánc-,
aerobik- és mazsorett csoport szereplése, felvonulás, tű
zijáték, utcabál, könnyűzenei koncert, nosztalgiabál, ökör·
sütés, borlopó-verseny, népi- és iparművészeti termékek
kirakodó-vására.
•

2002. november 9-1O.
ll. Szt. Márton Napi Vigasságok
Bor és gasztronómiai rendezvény, ünnepi kulturális prog
ramokkal, mustkeresztelővel, pincetúrával, az új bor meg
áldásával, Márton napi ételkülönlegességek bemutatásá
val, kóstolásával.
Információ: Polgármesteri Hivatal

H - 3412 Bogács, Alkotmány u. 9
Tel.: 003649/534-400,003649/334-461

Fax; 003649/534-401
E-maiI : p hbo gacs @ mail matav h u
.

.
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Revi?
Na nem. így semmiféleképpen nem. A szervuszból
lehet szia, cső, csövi. A Revízió-ból Revi nemcsak nyelv
tanilag rossz, mert nem lehet itt pajtáskodó szót használni.
Történelmileg meg különösen nem. A történelmi előzmé
nyeketés a közbeni változásokat ismerni kell.
Az 1920. június 4-én életbe lépett trianoni békeszerző
dés valójában a magyar nemzetet gúzsba kötő békediktá
tum volt. A térképre nézve megdöbbentő látvány az ország
feldarabolása. A húszas évek második felében és a 30-as
években egyre erősbödő követelés volt a békeszerződés
revíziója. Jogosan. Voltak józan politikusok, akik a revíziót

Bogácsi látkép tavasszal

úgy gondolták el végigvinni, hogy a magyarok lakta
területek kerüljenek Magyarországhoz. Egy angol lord
igazságot követelt Magyarországnak. Az akkori országve
zetők politikájának jelszava: "Mindent vissza" volt.
A revízió képi fomlában való megjelenítését sok helyen
követelték. Így Bogácson, Cserépfalu felé haladva a Hintó
völgy előtt a Déli-dűlőben az útról jól látható helyen, fehér
kőből

kirakva

a

történelmi

Magyarország-Nagy

Magyarország. Felette a felirat: Revíziót!
A nép revÍziónak mondta. Bogácson, mint ahogy más
nagyközségekben is felülről jött kezdeményezés alapján
létesült a felirat. Az első világháborús emlékmű és a
Revíziót követelő felirat helyi felállítása körül a község
vezetői szorgalmaskodtak és közadakozásból állították fel.
Bogácsol1 az első és második világháborús emlékmű
alkotói legidősebb Csiki János családjából kerültek ki. A

Megalakult a
Polgárőr Egyesület Bogácson
2002. marclus tt-én 23 alapító tag önkéntes
részvételével megalakult

a Polgárőr Egyesület

Bogácson.
Az Egyesület célja, hogy Bogács községben a
bűncselekmények

megelőzése

érdekében

az

állampolgárok a gazdálkodó szervezetek vagyonát
védje, a bűnmegelőző szervek munkáját segítse, a
lakosság biztonságérzetét javítsa, a bűnmegelőzés
kereteit szélesítse.
Az alakuló ülés megválasztotta tisztségviselői\:

Revíziót kővetelő felirat és a Nagy-Magyarország kiraká
sában sok helyen a Levente Egyesület tevékenykedett.

Az Egyesület Elnöke:
Szabó Pál

Azidőben csak nyaranta voltam itthon Bogácson. Így az
elbeszélésekből megmaradt emlékeim alapján következte

Elnökhelyettese:

tek. Vitéz Mohás Sándor iskolaigazgató, levente parancs

Huszár Zoltán

nok gondolkodását is ismerve, minden valószínűség szerint

A gazdasági vezetője:

a nevéhez fűződik a Délőn látható volt felirat felvetése és

Nagyné Márkus Eleonóra

kiviteleztetése.
Az ország 1938-tól két bécsi döntéssel

Felvidék és

Erdély magyarlakta területeivel gyarapodott. Kárpátalja

Tagjai:
Csecsődi Imre és Kocka Zsolt lettek.

harcok után, a Vajdaság, Jugoszlávia elleni a németekkel

A Felügyelő Bizottság Elnöke:

egyiitt folytatott háború után t3ltozott ismét Magyar

Lóczi Gyula

országhoz.

Tagjai:

A Szovjetunió ellen a németek oldalán való részvéte

Kaszó Bálint és Horváth Sándor

lünk miatt, a győztes szövetségesek 1947-ben Párizsban
úgy döntöttek, hogy Magyarország a trianoni Magyar
ország területén éli az életét. Néhány községet Pozsonyhoz
csatoltak még.
Ennyi szenvedés, emberi és anyagi veszteség után Revit
írni több, mint figyelmetlenség.

Az Egyesület összefogja és tagjai közé várja
azokat a bogácsi lakosokat, akik adatszolgáltatás
nélkül egy

biztonságosabb

emlékben tartását is más módon kell tennünk.

kívánnak munkálkodni.
akik felelősséget éreznek közvetlen lakókörnyezet
ünkért, embertársainkért.

Hegyi Imre

Bogács Község
Önkormányzatának lapja
•

érdekében

Kérjük mindazok segítségét, közreműködését,

Trianon kérdéséhez másképpen kell viszonyulni, az

BOGÁCSI TAVASZ

Bogács

.

Szabó Pál
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