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Önkormán

zati

hírek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a központi helyi
adórclldcletckrc vonatkozó törvényi szabályozás módosítása
miatt 2003 január I-jétöl változnak egyes helyi adórendeletek is.
A változások az alábbiak:
Az önkormányzat a jövőben nem alkothat kedvezményi, men
tességi szabályokat a vállalkozásokat terhelö adónemekben.
Megszíínik:
- a munkanélküliként vállalkozási tevékenységbe kezdő bogácsi
vállalkozó 3 éves adómclucssége,
- a szakmunkástanulót foglalkoztató vállalkozó adómentessége.
- a cipész vállalkozó adómcntessége,
- iskolái befejezését követöen vállalkozási tevékenységet kezdő
vállalkozó 3 éves adómentessége.
Nincs lehetőség a tevékenység fajtája, az adózó szervezeti
formája alapján vagy más módon különbséget tenni az adózók
között, a vállalkozások számára egyféle adómértéket lehet alkal
mazni. Ezért a Képviselő testület döntése alapján az iparűzési
adó méltéke 2003 január l -jétől az állandó jelleggel végzett ipar
űzési tevékenység esetén évi: 1,6%. Az ideiglenes jelleggel
végzett iparüzési tevékenység esetén az adóátalány naptári na
ponként 1.000.- Ft-ra változik.
A Képviselő testület 2003 január l-jétől megszüntette a vál
:alkozók kommunális adóját.

2002. évben meghaltak:

Dr. Ambrus Sándor

Arany J. u. 1.

Farkas Elemér

Zöldfa u. 3.
Zalka M. u. 20.

Csontos Dezső
Berecz Imréné
DósaAndrás

Ifj. Farkas Lajos
ld. Farkas Lajos

Fekete Erzsébet
. Fekete Béla
Fodor Mihályné
Fülöp Vincéné
Tóth Jánosné

Győri Jánosné

Gyurcsik Sándor
Hilóczki Lajosné
Horváth Zsanett

Ifjúság u. 52.
Táncsics u. 22.
Táncsics u. 21.

Zalka M. u. 20.

Felszabadítók u. 16.
Felszabadítók u. 26.
Kossuth u. 37.

Alkotmány u. 90.
Rákóczi u. 41.

Alkotmány u. 82.
Felszabadítók u. 13.
Táncsics u. 14.
Zöldfa u. 5.

Hócza János
Jankó Lajosné

Táncsics u. 24.
Alkotmány u. 48.

Koczka Miklós

Arany J. u. 23.

Kiss Andrásné

Kohonitz László
Majn2.r Istvánné
Szitai Kálmán
Bálint Pál
Péter Ödön

Andornak u. 9.

Fülöpsziget u. 3.
Rákóczi u. 7.
Zöldfa u. 1.
Jegenyesor u.
Alkotmány u.

Az v�ndégéjszakák után fIZetendő idegenforgalmi adó: szemé-

Poczik Lajosné

Iyenkéntés vendégéjszakánként 150 Ft-ról 170.- Ft-ra emelkedik.

anyakönyvvezetö
A gépjármüadóról szóló törvény alapján a törvényi alsó adó- r------,

mérték 600 Ft-ról 800 FI/lOO kg-ra emelkedik.
A tételesen adózó gépjámlüvek (motorkerékpár, lakópótkocsi,
lakóautó és sátras utánfutó) esetén egyetlen adótétel, adótár
gyanként 5.000 Ft/év érvényesül. A Képviselő testület ennek
megfelelően módosította a gépjánnüadóról szóló rendeletét.
A gépjánnü adó kedvezményi rendszere is módosul. A lakos
ságot leginkább érintő változás: il katalizátorral ellátott gép
jál'művek 50%-05 kedvezménye 20 %-ra csökken.
Erdős Balázsné

adóügyi főelőadó

Zenés év értékelés a
Bogácsi Thermálfürdő Kft-nél
December 16-án a hagyományoknak megfe lelően tartot
ta meg a Bogácsi Thermálfürdő Kft. a 2002. évi munkájá
nak értékelését.
Ketskés László ügyvezető igazgató minden dolgozónak
köszönetet mondott az elvégzett eredményes mun kcíjáélt.
Ennek kézzel fogható bizonyítékaként év végi jutaIma

Népességi Statisztika
2002. évben Bogácson kötöttek házasságot:
Gál Tibor

Besenyei Tibor
Verhóczki Attila

Hüvelyes Szabolcs

Verhóczki Attila
Lengyel Géza

és

és
és
és
és
és

Horváth Éva

Fridel Henrietta
Polányi Zsuzsanna
Bodnár Beáta

Tőrös Anita
Szecskó Irén

2002. évben születtek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ifjúság utca 18.
Salavári-Petra
Friedrich Ellen Ánna Alkotmány u 23.
Felszabadítók u. 6.
Csufor Lilla
Bódi Erika
Juhász Viktória

Szitai Renáta

Pusomai Helga

Horváth Zsanett
Farkas Patrik
10. Verhóczki Donát
1 1. Pozsomai Sándor
12. Szitai Krisztián
13. Farkas Milán

8.
9.

Béke u. 35.

Táncsics u. 16.
Zöldfa utca 1.

József A. u. 24.
Zöldfa utca 5.
Zöldfa utca 19.

Rozmaring u.21.
Zöldfa utca 19.
József A. u. 56.
Zöldfa utca8.

zásra is sor került.
Ezután kötetlenebb formában a családtagok, hozzátarto
zók aktív közreműködésével, - közel 50 fő - négy csapatra
osztva, komoly és játékos kérdésekre kellett válaszokat adni.
A feladatok között szerepelt versmondás, magyar nóta
éneklés, táncbemutató. Nagy sikert arattak a karbantartó
csoport férfitagjai ebben a versenyszámban. A versenyben
az első helyezést a fürdő kiszolgáló csoport hölgy tagjai
szerezték meg, valamint az est megl epetéseként Hófehér
ke és a hét törpe történetét is ők adták elő, óriási sikerrel. A
jelmezeket saját maguk készítették, melyek rendkívül öt
letesek voltak. Például működő viharlámpák. A Hófehér
ke jelmezeként a ládafiából elővarázsolt 20 évvel ezelőtti
menyasszonyi ruhát használták fel.
Külön köszönet illeti a Thermái Szálló dolgozóit az est
megszervezéséért, valamint a vacsora elkészítéséért.
Búcsúzásképpen elhangzott az ismert szlogen:
,,Jövőre, veletek, ugyanitt! "
A Bogácsi Thermálfürdő év végi nyitvatartási rendje:
9.00-től 17.00-ig

December 23. (hétfő):
December 24.

(kedd):

szünnap

December 25.

(szerda):

szünnap

A további napokon dec. 31-ig mindennap 9. 00-től 17.00-ig.
Január 1.

10.00-től 17.00·ig.

Bogácsi Tél 2002.

A választások óta eltelt időszak legjelentősebb esemé

nye Bogácson a Márton-napi Vigasságok volt.

A november elején hivatalba lépett Köteles Csaba pol

gármesternek és munkatársainak nem kevés fáradozásá

ba került még a tavasszal kiadott programfüzetben meg
hirdetett rendezvény alig egy hét alatti megszervezése.

Az összehangolt munkának köszönhetően az ország kü

lönböző pontjairól (és még külföldről is) idelátogató vendé
gek és a bogácsi lakosok jói érézték magukat. A pincék

előtt felállított masinákból és üstökből áradó meleg, a fi
nom ételek illata, íze és a borok zamata enyhítette a hirte

len jött hideg időjárás kedvezőtlen hatását. Minden vállal

kozó szellemű (amatőr) szakács jól teljesítette a felada

tát, hiszen a vendégek változatos ételek közül választ

hattak és a bográcsok hamar kiürültek. A pincegazdák

szívesen fogadták a betérő embereket. A Bacchus Boro

zóban a magyar nótakedvelőket nótaénekes szórakoztat

ta, majd egy vidám vetélkedőben bátor jelentkezők mér
hették össze tudásukat.

A Márton-napi Vigasságok része az újbor megáldása, amit

az idén a Gál Pincészet előtt bonyolítottak le.

A pincesor egyik érdekes látványossága volt ezen a dél

utánon a vadászok szertartása is. Az érdeklődők megte

kinthették az aznapi vadászzsákmányokat, melyek között
volt nyúl, fácán és róka.

Ez a rendezvény a szezonvégi nagy csend után ismét

népessé tette Bogácsot. A tavalyi rendezvényhez képest
idén többen jöttek el a bogácsi bor és gasztronómia ünne
pére. A 2002. november 9-i rendezvény bebizonyította,
hogy a hagyomány immáron megteremtődött.

Jankóné J. Zsuzsa

(Vorosmarty Mihály Fóti dal)

Bogácsi Tél 2002.

Farkas János és a MarIOn-napi vadászzsákmánya
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ÉVES A TAKARÉKSZÖVETKEZET
(1962 - 2002)

N égy évtizede, 1962 decemberében kezdte meg

a s övetkezet. A korszerűbb elhelyezés, a jobb munka

működését Bogácson a Takarékszövetkezet. Megala

körülmények nagyban hozzájárultak a szövetkezet to

kulásánál a községben működő Földműves szövetke

vábbi dinamikus fejlődéséhez.

zet vezetői és dolgozói "bábáskodtak ". Elsőként írták
alá a belépési nyilatkozatokat és aktívan bekapesolód

;

A működési terület valamennyi településén új egy

tak a szervezésbe. Munkájuk eredményeként már az

ségek kerültek megnyitásra, kezdetben bérelt, majd sa

első évben 393 tagja volt a szövetkezetnek, s a betétál

ját épületben.

lomány meghaladta az egymillió forintot.

B ogácson 1993 őszén a Takarékossági Világnap

Kiemelkedő szerepe volt ebben a munkában He

tiszteletére került átadásra a jelenlegi irodaház, amely

gyi Albinnak a Bogácsi Földműves szövetkezet Elnöké

akkor a község legimpozánsabb épülete volt, s úgy tűnt,

nek, akit az alakuló Közgyűlésen a Takarékszövetkezet

hosszú ideig megoldja a bogácsi kirendeltség, valamint

Elnökének is megválasztottak. Felkérésére Abavári Já

a központi dolgozók elhelyezését.

nos Esperes Úr vállalta el a Takarékszövetkezet ügyve
zetését, s 1967-ig (áthelyezésének időpontjáig) szívvel
-lélekkel végezte ezt a munkát, Kele Imréné könyvelő
vei és Kozma Mihály pénztárossal együtt.

Az

A Takarékszövetkezet fejlődési üteme 1993-tól
ugrásszerűen megnőtt. Ez tette lehetővé, hogy az akko
ri Emőd és Vidéke Takarékszövetkezet beolvadási szán
dékát mérlegelve pozitív döntést hozzon az Igazgató

,

hogy a Mezőkövesdi járásban miért éppen

Bogács községben indult el a takarékszövetkezet szer

ság a két szövetkezet egyesüléséről. Az egyesülés idő
pontja 2000. március 31.

vezése - amely mára a Vidék Bankjává nőtte ki magát
az itt élő emberek szorgalmas munkájának és takaré
kos életvitelének köszönhető.

A Takarékszövetkezet működési területe Bog
ácson kívül 5 községre terjedt ki; Bükkzsérc, Cserépfa
lu, Cserépváralja, Szomolya és Tard községekre.

Kezdetben, mint ahogy a többi Takarékszövet
kezet életében is történt, elsősorban az alaptevékeny
ség dominált, betétgyűjtés, hitelkihelyezés.

KésŐbb aztán egyre több kiegészítő szolgáltatás

Ettől az időponttól Bükkalja Takarékszövetkezet
ként jegyzik a 40 éve alakult kis "bogácsi bankot".

A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege már 3
milliárd 300 millió Ft és 1,5 milliárd hitelállományt kezel
a több mint 50 fős dolgozói létszám.

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a Ta
karékszövetkezet alapító tagjainak fáradozása nem volt
hiábavaló. Az áttekintésre érdemes múlt, a jó alapot je
lentő jelen mellett, ígéretes jövő elé nézhet a Bükkalja
Takarékszövetkezet.

került bevezetésre; min; a biztosítási tevékenység, áram
díj beszedése, IKKA utalványok beváltása, fizető-ven
dég szolgálat, valutaváltás, társasutazás szervezés, bé
kekölcsön visszafizetés, totó-lottó árusítás, nyeremény
kifizetések.

A szolgáltatások bővülése, a forgalom növeke
dése szükségessé tette, hogy a mindössze egy hely
ségből álló bérleményből nagyobb épületbe költözzön át

A 40 éves jubileumi évforduló alkalmából tiszte
lettel emlékezünk a Takarékszövetkezet alapító tagjaira
és mindazokra, akik szolgáltatásaink igénybevételével
megtisztelték szövetkezetünket.
Bogács, 2002. december 12.

Gál Mihályné
elnök-ügyvezető

Bogácsi Tél 2002.

TÁTIKA
Az idén is megrendezésre került novemberben az Általá
nos Iskola Szülői Munkaközössége szervezésében a Tátika.
A már hagyományosnak mondható rendezvényt, mint min
dig most is sok szervezés és készülődés előzte meg.
Örömmel tapasztaltuk azt, hogy községünkben nagyon sok
embernek fontos - szinte már szívügye- az, hogy a Tátika
minden évben megrendezésre kerüljön. Ők támogatják is
az iskolásokat abban, hogy színvonalas musort tudjanak be
mutatni a szülőknek, a pedagógusoknak és a bogácsi embe
reknek.
Nagyon sokan adományokkal támogatták a rendezvényt.
A támogatók, akiket most nem sorolunk fel, önzetlenül ad
tak, mert tudták, hogy a jutalmazottak lelkesen készülnek
arra, hogy megmutathassák, mit tudnak. Köszönettel tarto
zunk nekik minden ajándékért és pénzadományért.
Nagyon örültünk annak, hogy a rendezvényünket jelenlé
tével megtisztelte Köteles Antal Csaba polgármester úr is.
Azt pedig, hogy mit tudnak a gyerekek, nagyon sok ember
láthatta mert a kultúrház a Tátikán zsúfolásig megtelt. A
fellépő

�yerekek izgatottan készülődtek, szüleik, tanáraik

velük izgultak. A musorszámok alapján a gyerekek Izga
tottsága a színpadon már nem látszott, igazi művészekké
léptek elő. Akik először voltak még a Tátikán meglepőd
tek a gyerekek magabiztos előadásmódját látva. Ezért iga-

2002. november 15-én a szomolyai Móra Ferenc Általá

nos Iskola által meghirdetett olvasási és prózamondási

versenyen elért eredményeink:

Gaál Brigitta prózamondás

Vadászi Gábor olvasás

Lénárt Liliána prózamondás

Csiki Berta olvasás

lll. hely
ll. hely
l. hely

l. hely

Iskolánkat képviselte a még: Balogi Ádám, Bessenyei

Cintia, Tóth Evelin és Szolomájer József

2002. november 27 -én Mezőkövesden a körzeti népdal

éneklési versenyen Csiki Berta 5. osztályos tanuló
helyezést ért el.

Bogácsi Tél 2002.

Jir

ll.

zán nehéz feladata volt az 5 fős zsűrinek, akik az előre meg
adott szempontok alapján értékelték a produkciókat. Min
den előadó díjazva lett. Ezúton szeretnénk ismételten meg
köszönni a zsuritagok munkáját.
A műsor vezetésére két bogácsi fiatal vállalkozott, akik
korrektül vezették le a musort. Köszönjük színvonalas mun
kájukat!
Látva a gyerekek örömét és lelkes felkészülését, bí
zunk benne, hogy ez a hagyomány tovább folytatódik és sok
tehetséges iskolás mutathatja meg kis közösségünknek tu
dását. A látottak alapján reméljük, hogy évről-évre együtt
élhetjük és izgulhatjuk át a Tátika varázsát.
Az Általános Iskola Szülői Munkaközössége

Megbékélést:
Hasznos cselekvést:
23 éve vagyok nyugdíjban. Nem éltem tétlenül, ben
ne v"gyok a község és a megye közéletében. Örömmel
tapasztalom, hogy sokan vagyunk így. Volt tanácselnö
kök, néptanítók, tanárok, iskolaigazgatók írják meg köz
ségük, iskolájuk történetét, népszokásaikat. Barsi Ernő
népzenekutató Daloló Dél-Borsod" c. könyvében Bogács
"
is szerepel énekkel, fényképekkel. Lehoczky Alfréd tör
ténész Dél-Borsodról szóló könyvét és ebből a Bogács
rói készült lenyomatot a Bogácsi Kör ajándékaként már
sok földimnek, főleg iskolásoknak átadtam.
Cserépfalu, Szentistván, Tard tudományosan megírt
történetét az utóbbi hetekben adták ki. Bogácsnak nincs
ilyen könyve. Bogácsról 4 kis füzet készült - mint Bo
Hegyi Imre bácsi a 2002. okt. 23-i megemlékezése"

Az adventi koszorún meggyújtottuk a 3. gyertyát. Egy

gács története. Hajdu Imrének mondtam is: ebben tudo
mányos az, amit te írtál a feudális világ idejéről és az,
amit az én Bogácsról szóló szociográfiámból beletettek,
hogy én is szerepeljek a könyvben. Ez nem Bogács tör

hét múlva itt a karácsony, amikor énekeljük: . . . .. békes

ténete.

kat, a válogatott módszerekkel elkövetett gyilkosságo

Az a földi nk, akinek sok fényképe van a bogácsi ese
"
ményekről, elkészítheti "Bogács története képekben c.

séget földön az embernek. Látva a tv-ben a robbantáso
kat, öngyilkosságokat, a vita hevében egymásnak fe

szülő embereket, jogosan tesszük fel a kérdést magunk

nak és mindezekről beszélgetve egymásnak, vajon az

emberiség képes-e békességet teremteni önmaga szá

mára.

A római katolikus szentmise egy részénél az egy

más mellett ülők-állók ismeretlenül is kezet nyújtanak

egymásnak. Vajon az egymáshoz közel állók, együtt

élők, ha valamin összeszólalkoznak eszükbe jut-e, hogy

könyvét.

Ünnepeink, a bogácsi rendezvények előkészítése,
szervezése és lebonyolítása jó alkalom az együtt gon
dolkodásra, közös alkotásra. A közös munka öröme és
főleg az eredményei, feledtetik az olykor éles vitákat is,
s újabb hasznos cselekvésre serkenten ek.

Hozza el a következő karácsony a békességet a

kezet kellene fogniuk. Márpedig a békességet a legki

bogácsiaknak, hogy elődeinktől örökölt, immár hagyo

helyen kell elkezdeni, megteremteni.

ki munkája szerint érvényesüljön, emberi tisztességgel,

sebb ·közösségben, a családban, a lakóházban, a lakó

Szülőfalunkat, községünket is elérte ez az indulatos

mányos cselekvő, alkotókedvünk növekedjen! Minden
mértékkel és értékkel gyarapodjon!

vitatkozás, gyanúsítgatás, az egyes ember emberi, sze

Hegyi Imre
A Bogácsi Kör elnöke

mélyi jogainak a megsértése. Mikor jutunk ki ebből vesz

teség nélkül? Ugyanis veszteségnek tartom a baráti, jó

szomszédi kapcsolatok megromlását, különösen a meg
szűnését. Mikor épül újjá? Lesz-e olyan bizalomteljes,

mint volt? Minden az embertől függ. Mozgósítani kell

Köszönetnyilvánítás

hozzá a szellemi tartalékokat, bővíteni kell a kulturált

vitatkozás elemeit, az egymás kölcsönös tiszteletét, a
másik értékeinek felismerését és megbecsülését.
Semmiféleképpen sem szabad a vitapartnert ellen

ségként kezelni és megsemmisíteni. Inkább hasznos ér

Köszönöm mindazoknak, akik minden ellenszolgál
tatás nélkül adományokkal, szabadidejükkel, munká
jukkai hozzájárultak ahhoz, hogy több meleg ruha, ka
bát, lábbeli juthasson el azokhoz, akiknek szükségük

vekkel meggyőzni. Leghelyesebb, ha azon fáradozunk,

van rá.

tázók becsületén nem esik csorba, ha az egyik fél felfe

teljesebb életükben.

és ezt emelkedetten tudatja is. A másik fél sem ül dia

den olvasónak!

hogy megnyerjük a közösség számára az ügyben. A vi

dezi, hogy a másik javaslatában van valami előrevivő
dalt, mellét verve, hogy mégis neki volt igaza. Ilyenkor

már együtt örülhetnek a jó megoldásnak. Az engedő meg

becsülése korrekt magatartásra vall. Mindkettőjük em
beri értéke növekedik.

Kívánom, hogy az ajándékozás öröme ezzel legyen
Áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok min
Zsák Terézia
Családsegítő és Cyermekvédelmi
Szolgálatvezető
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Bogács Község Önkormányzata ebben az évben december 19én köszönti a községben élő idős embereket. A 70 éven felüliek

Hajnali
gondolatok

iránt érzett szeretetük és tiszteletük jeiéül ünnepi műsorral ké
szülnek az óvodás és az iskolás gyermekek. Köteles Antal Csaba,

Az egyik csípős, hideg hajnalon,

Bogács Község polgármestere köszöntővel és II. János Pál Pápa

amikor a rorátéra sietve a temető

levelének felolvasásával fejezi k i mély tiszteletét, háláját az idős
embereknek, kik szorgalmas munkájukkal, áldozatos életükkel
Bogács község felemelkedésében hosszú éveken keresztül meg
határozó szerepet töltöttek be.
A lapzárta után megr endezett "idősek napjá"-ról a hagyomá
nyoktól eltérően a Bogácsi Tél -ben nem tudjuk informálni olva
sóinkat. Szeretettel közöljük viszont a II. János Pál Pápa levelét,
mely az idősekről az ifjúsághoz szól.

Szeressétek az öregeket!
Nagyon soépen kérlek titeket szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat, enyhítsétek meg a bánatukat,
A ráncos és eres kezeket, legyen számukra mosolyotok.
En nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet,

dombjáról végignéztem a falunkon,
hirtelen az alábbi majdnem 50 éves
emlékek jutottak esze.iibe.
Már kislánykoromban szerettem a
templomba járni, kü!önösen a májusi,
októberi litániára, de az adventi korai mi
séket sem éreztem tehernek.
Ma is pontosan előttem van. ahogy Bá
lint Margit mamával készülődtünk egy ilyen
misére.
Volt valami különleges hangulata és varázsa ezek
nek a hajnaloknak. amikor zsebeimbe rakta a forró
sült krumplit. kézen fogott és elindultunk a Szalából
a templomba.
Akkor még nem volt villany. és járda is csak imitt
amott, így elég lassan haladtunk.
Már ébredezett a falu. Nyíltak a köpönyegajtók, a

Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalói ti legyetek.

pitvarok és az ólajtók. Itt-Oli bőgött a tehén: várták a

En nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket.

fejést. Éhesen sivalkodtak a malacok, hallatták hang

Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba.

belőlük a faluban. A módosabb portákon lovak prüsz

Hallgassátok meg a panaszukat, a hajlott hátú jó anyákat,

költek és nyerítellek fel gazdájukat meglátván. Még

jukat a kecskék is, hiszen egész csordára való volt

Legyen hozzájuk szép szavatok, az elszürkült, sápadt szemeket.

most is az orromban érzem az�ólakból kiáramló istál

En nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket.

lópárát. ami akkor természetes illat volt. Hiszen ezek

Ök is sokat küzdöttek értetek, amíg felnevelkedtetek.

ben a megélhetést is.

az állatok adták a családoknak a biztonságot és rész
Fáradtak ők is eleget, hogy ti is módosabbak legyetek.
Ök is elfogadtak titeket, mikor lsten közéjük ültetett.
Azért nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet, elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek.
S mind azt, amit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek,
Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket.

Sokfelől hallatszott a kutak nyikorgása, húzták fel
a vizet az itatáshoz. a fözéshez, a mosáshoz.
Azt is tudtuk. hol sütnek éppen kenyeret. hiszen a
kemencék füst jének is más illata volt, mint a masi
náknak. ahogy akkoriban a tCízhelyeket neveztük.
Visszaemlékezésem idején

csend volt a faluban.

Még a kutyák sem ugaltak, autók sem jártak, a leve
gő harapni valóan tiszta. Az utcai lámpák, neonok
csillogtak-villogtak. mint az arany galár isok.
Mennyit változott ez a falu! Es mennyit változtunk
benne mi is!
Ahogy szépült, gyarapodott a falu, ahogy komfor
tosodtak a házak, a lakóiból, belőlünk, úgy fogyolt el
lassacskán valami. Talán a szeretet. a másik ember
tisztelete, a tolerancia, a jó szó? Igen a jó szó is, hi
szen gyerekkorom ban még (Igy köszöntek egymás
nak az emberek, hogy: "Adjon lsten jó reggelt!·' (na
pot, estét) És így is érezték. Nem volt gyűlölet, irigy
ség, egymás rágalmazása és széthúzás sem.
Jó lenne, ha megszCínnének a napjainkban érezhe
tő felerősödött ellentétek és a régi békés, nyugodt
légkör uralkodna ismét a falunkban.
Adjon lsten áldást, békességet, boldogabb új esz

Az Idősek Napközi Ollhalláball szeretelIel vá/ják a társaságat
kedvelő idős embereket
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tendőt mindnyájunknak!
Dorogillé MO/llár

Éva

Úszás

Labdarúgás
Év végi elszámolás

Körzetí Díákolímpía

Újra eljutottunk az év végéhez és így december környékén
általában számvetést készít az ember az eltelt év escményeiröl,
az elvégzett ill. az el nem v�gzeH munkáról. A végeredményt
próbálja az előző évek eredményei hez hasonlítani, majd a
levont kővetkeztetésekből okulni, tanulni. Most én is ezt
teszem.
Véleményem szerint minden szempontból izgalmas év áll
mögöttünk. Községünkben is sok dolog változott; a falu élén
álló vezetés teljes cseréje mellett az országunkban is politikai
változások

történtek,

amelyek

hatással

voltak

aktuális

problémáinkra, hangulatunkra.
A futballcsapal teljesítményét ezek a változások egyáltalán
nem befolyásolták, sőt csapatunk eddig soha nem látott
eredményt nyújtott. A megyei II. osztályú csapatok csoportjá
ban a hllrmllllik helyen végzett, úgymond dobogós lett.

Rengeteg munka van ezen elért eredmény mögött. A játékosok

magataliása,

önzetlen

sporlszerelete

példátlan.

Az

előző

2002. november 19-én és 21-én Mezőkövesden rendezték

meg úszásban az általános iskolások körzeti diákolimpióját. A

körzet iskoláiból minden évben egyre kevesebb gyerek inaltl

ezen a versenyen. Bogácson a természet adta lehetőségeket
kihasználva 12 éve van lehetöségük a gyerekeknek tanórai

keretben - és több éve szakkör formájában is - az úszás elsajátí
tására és az edzés re. Enl1€!k köszönhetően 13 gyerek képviselte
iskolánkat. Minden gyerek becsületesen, tehetsége és szorgalma
legjavát adva leúszta az előírt távot.
A 2. korcsoportos fiú csapat és egy harmadikos kisfiú indulhat

a megyei úszóolimpián.

Természetesen az ottani sikeres szereplés elengedhetetlen
feltétele a rendszeres edzés.
A gyerekek versenyen való szereplésében minden évben nagy
jelentőségü a szí.ilők és a fürdö dolgozóinak hozzáállása. Ezúton

köszönöm meg támogató segítségüket, melyre a jövőben is
számítok.
Jankó Róbert, lÍs:::ásoktafó

évek ből okulva most komolyan vették az edzés fontosságát,
valamint a mérkőzésekre való felkészülést. Ütőképes vezetés áll
a csapat'élén, a szakmai irányítás pedig kifogástalan. Csapatunk
játékosa lett B-A-Z megye II. osztályú csapatainak gólkirálya,
Ujj Róbeli, aki 19 góljával méltón viselheti ezt a kitüntetést. A
bajnokság őszi fordulójában csapatunk csak egy darab piros
lapot kapott, anlire azt hiszem büszkék lehetünk. Ebben a
félévben - talán a feln.őtt csapatunk hatására - az ifjúsági
csapatunk is magára talált. Ök is komoly mérkőzéseket nyertek
meg. Most már nyugodtak lehetünk, meI1 hosszútávon biztosí
tott a csapat utánpótlása.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy az elért eredményekre
jogosan

lehetünk

csapatunk,

büszkék.

amelyre

minden

Olyan

teljesítményt

túlzás

és elfogultság

nyújtott
nélkül

mondhatjuk, hogy öregbíti a községünk hírnevét. Biztos vagyok
abban, hogy a jövőben a futballisták és a vezetőség tudásának
legjavával próbálja ezt cimet majd megtartani.
Millden sportolónak és szurkolónak boldog ünnepeke/ és
sikerekben gaze/ag IÍjévet kívánok!
CsecsőlIi Imre, Spor/kör elnőke

A bogácsi gyerekek úszáseredményeirő\ írva, úgy érzem

Jankó Gergely neve is említést érdemel. Gergő 10 éve úszik
Egerben. Első években még csak heti két edzésen vett részt,

aztán naponta egyszer edzett. Három éve pedig napi két edzéssel
készül a versenyekre.

Reggelente 5 órakor ébred, s tanítási órák megkezdéséig már

túl van egy edzésen. A tanítási órák befejezése után ismét

Lábtenisz

edzésre megy az uszodába. A sok munka az idei évben hozta
meg a legnagyobb sikert Gergő számára. Tavasszal a Heves

Az 5. Lábten;sz Vílágbajnokságnak 2002. nov. 28. és dec. l .

között Szombathely adott otthont. A z eddigi világbajnokságok
történetében ez volt a legnépesebb, mivel a férfi felnőtt
versenyzők mellett meghívást kaptak a hölgyek és a juniorok is.

megyei Diákolimpián két számban is első helyezést ért el.
Nyáron a serdülő országos bajnokságon bekerült az első nyolc
közé.

Ezután az ország különböző városaiban (Budapest,

Kazincbarcika,

Debrecen,

Nyíregyháza,

Hajdúszoboszló,

Zalaegerszeg, Kecskemét) megrendezett versenyekről mindig

Tíz országból 206 versenyző érkezett. A nézők látványos és

érmekkel tért haza.

élmezőnyben

Dorottya

ni az ezeken a versenyeken elért eredményeit, czéli csak a

2003. január 18-án a Bogácsi Lábtenisz Szakosztály nyílt

országos vidékbajnokságon 50 és 100 ITI-es mellúszásban

átlagon felüli ját�kot láthattak. A magyar versenyzők az
szerepeltek� de énnet csak Sumi

szerzett.
páros és hármas játékban országos versenyt rendez.

A világbajnokságon részt vett magyar versenyzők ígérték,

hogy indulnak ezen a versenyen, játékukkal emelik a rendez

Tőlem, mint Gergő édesanyjától dicsekvésnek tünne felsorol

legkimagaslóbbat

említem:

novemberben

a

rövidpályás

egyaránt f. helyezést éli el. Egyéni eredményei mellett csapat
ban is több dobogós helyezése van.

Természetesen ezekél1 az érmekért sokat kell küzdenie,

vényünk színvonalát.

edzenie, sok mindenről le kell neki mondania. Egyenlőre

mérkőzéseken.

szabályait.

Szeretettel várunk minden sportot kedvelő bogácsi lakost a
Borbély Frigyes, Lábtenisz Szakosztály elnöke

BOGÁCSI TÉL
Bogács Község

Önkormányzatának lapja

azonban Gergő kitartóan edz, vállalva a versenyspoli szigorú
J. J. ZI.
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