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Búcsúra készülünk 

Az aszály ellenére 
jó termést adtak a szőlőtőkék 

A szeptemberi nyárban sokan keresték fel fürdőnket 

• 
• 

• 1956. október 23-ra emlékeztünk • Ismét becsöngettek ... 

- 9úcsú 

- Hárskúti látogatás 

- Hegyközségi hírek 

- Nemzetközi kapcsolatok 

- Országos elismerésben részesült Hegyi Imre 

bácsi 

- Bogács kitüntetett jei 2003-ban 

- "Nagyasszony" elismerésben részesült a Páva-

kör vezetője 



1956. október 23-ra 
emlékeztünk 

- Október 23-án 10 órakor emlékünnepség volt a helyi műve

lődési házban. Bevezető ünnepi beszédében Nagyné Márkus Ele

onóra alpolgármester elmondta, hogy a mostani negyvenes-ötve

nes korosztálynak csupán félig elmondott, családi körben elsut

rogott emlékei vannak az akkori eseményekről. Kiemelte az em

beri természetes szabadságvágya t, amiért eleink küzdöttek. 
- Köteles Csaba polgármester köszöntötte a 85 éves Hegyi Imre 

közírót, közéleti embert, és gratulált neki ahhoz a kitüntetéshez, 

amit a köztársasági elnök nyújtott át a nyáron: a "Magyar Köz
társasági Érdemrend Lovagkeresztje" kitüntetést kapta. 

- Hegyi Imre ünnepi beszédében történelmi áttekintést adott a 

különféle korok és '56 szabadságszerető szellemének tükrében, 

kiemelte Nagy Imre emberi tartását és politikai szerepvállalását. 

- Benyovszky Pál felolvasta azt a megsárgult jegyzőkönyvet, 

amely Bogácson készült 1956. november 26-án, a Terményforgal

mi Vállalat irodájában, mclybcn tükröződik Bogácson is a köz

ség lakossága részéről a forradalmi változások igénye. 

- Csiki Berta és Gaál Brigitta gyönyörűen énekelték el a "Ma
gy.1rország az én hazám" című népdalt. 

- Csetneki László, a BVBE elnöke az összefogás jegyében meg

hívta az ünneplő egybegyűlteket egy polgári sétára a Hősök Em

lékművéhez, ahol koszorút helyeztek el : a polgármester az alpol

gármesterrel és Fülöp Géza önkormányzati képviselővel; - a Bog

ácsi Kör elnöke koszorúzott Győri Imre társaságában; - ezt köve

tően a BVBE elnöksége hajtott főt; - a helyi lakosok képviseleté

ben Csabai Istvánné, Hilóczki Jochaimné és lánya helyezte el a 

megemlékezés virágcsokrait. 

Legtöbbünk kimondott, és ki nem mondott gondolata volt az 

ünnepség után, hogy az '56-os szabadságharc eszmeiségét a meg

békélésnek kell követni. - A túlélésünk érdekében is. 

Azon kor hangulatát idézi a következő gondolat: 

"Az olyan ál/am, amely törpévé teszi polgárait, hogy engedelme

sebb eszközök legyenek a kezében, - még ha célja hasznos is, -

kénytelen lesz rájön1J1� hogy törpékkel nem lehet l1.1gy dolgokat 

véghez vinni, s hogy.1 gépezet tökéletessége, amiért mindent fel

áldozott� végül semmit sem éI� mert hiányzik belőle az eleven 

erő, amelyet -, hogy a gép simábban működjék -, jobblWk látott ., . " megsemmlsItel1l. 

O. S. Mi l ! .) 
- benyovszky -

Az 1956-os forradalom ünnepe koszorúzással zárult 

Búcsú 
Kirakodóvásár, körhinta, mé

zeskalács, vendégség , plusz 
zsebpénz a nagymamától, netán 
divatbemutató? Mindenkinek más 
és más emlékek tolulnak az agyá
ba e szó hallatán, de mi is valójá
ban az az ünnep, amibe oly nagy 
energiát fektetünk s melyet a fo
galomtorzulás nem kímélt. 

"A búcsú színe előtt, már meg- bd'-_-"' ____ _ 

bocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, 
melyet a katol ikus hívő, aki megfelelően felkészült, és tel
jesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítsé
gével, amely a Megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek 
elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, 
és abban részesítheti tagjait." (Katolikus Egyház Katekiz
musa 1471 ) 

A búcsú részleges vagy teljes aszerint, hogy részlege
sen vagy teljesen megszabadít a bűnök ideigtartó bünteté
seitől. Alkalmazni lehet élőkre és holtakra, vagyis azokért a 
lelkekért is engesztelhetünk, akik a tisztítótűzben vannak, 
hogy onnan mielőbb a megdicsőültek társaságába jussa
nak. 

"Isten megbüntette" hallhatjuk még napjainkban is, ami
kor valakit betegség vagy szerencsétlenség ér, - pedig az 
Egyház tanító Hivatala már évé k óta próbálja ezt a tévhitet 
helyesbíteni.  Ez soha nem volt igaz állítás, csak igaznak 
vélt. Isten létével ellenkezik, hogy büntessen; gondoljunk 
csak a nevére: JÓiSTEN .  Amikor megvágjuk a kezünket, 
vérzik, amikor megbotlunk és elesünk, lehorzsoljuk a tér
dünket. így van ez a bűnökkel is, melyek sebet ejtenek lel
künkön, a szeretteinken és a világon, vagyis a bűn magá
ban hordozza a büntetést, kihatása van életünkre. A bűn
bánat szentségében begyógyítja a sebet az Úr, de nem 
tűnik el az érte járó bűnhődés, vagyis a heg megmarad. Itt 
lélegezhetnek fel azok, akik földi vándorlásuk során sze
retnék adósságaikat törleszteni. Aki a templom védőszent
jének ünnepén tiszta lélekkel - meggyónt előzőleg, a ke
gyelem állapotában van - elmegy a templomba, részt vesz 
az ünnepi szentmisén és elimádkozza a Miatyánkot, Ud
vözlégy Máriát, Dicsőséget és Hiszekegyet, az búcsút nyer
het maga il letve halottai számára. Búcsú nyerhető halottak 
napján és az ünnep nyolcadában a temetőben mondott, 
fentebb elsorolt imák és feltételek mellett, valamint a kö
zösségben elimádkozott teljes rózsafüzér és keresztúti áj
tatosság is ilyen kegyelmet hordoz. 

Községünk védőszentje a magyar származású Tours-i 
(ejtsd: túri) Szent Márton püspök az 1 724-ből származó 
adatok szerint 31 6-ban Szombathelyen született. A hit tisz
taságáért, a veszélyben lévők és a jogtalanul ü ldözöttek 
megvédéséért élte irgalmas, alázatos életét. Több ezerre 
tehető a róla elnevezett hegyek, templomok, várak, kolos
torok, helységek száma. Számtalan közmondásunk is idé
zi őt. Franciaország patrónusa, a katonák, a lovasok, a kol
dusok, a kalaposok, a kesztyűsök, a törülköző árusok véd
nöke. 

Templomunkban az 1 901 -es restauráláskor került a mos
tani oltárkép a jelenlegi helyére. 

Ábrázolásakor lábánál ülő koldus, liba egy könyvön a 
templommodell és - mint itt a mi falunkban is - katonai 
fegyverzettel látható. 

Balogi Margit 

Bogic.llu 

) 



Ismét becsöngettek ... 
A 2003/2004-es tanévben iskolánk 1. osztályos tonlllói: 
Bauer Norbert, Csiki Roland, Farmosi Erik, Fekete Sán

dor, Gedei Rita, Hák Evelin, Juhász Gertrúd, Kovács Pat
rícia, Lénárt Levente, Marada Mónika, Nagy Noémi, Papp 
Dóra, 

Verhóczki Tímea, Balogh Zsolt, Farkas Marianna, Far
kas Melinda, Horváth Klaudia, Horváth Róbert, Pozsomai 
Zsolt, Pusomai Dániel, Pusomai Erzsébet, Szitai Ildikó, 
Szitai Tamás, Kolompár Elemér, Farkas Orsolya, Kiss 
Mária, Lakatos Zsuzsanna. 

Iskolánk biztosítja azokat a feltételeket, melyek a tanu
lók sokoldalú fej lődéséhez szükségesek. A tanórákon kí
vül különféle (matematika, angol, tánc, kézműves, multi
média, foci, úszás, természetjárás, rajz) szakkörökrökben, 
énekkar, tömegsport foglalkozások keretében kapcsolód
hatnak ki, fejleszthetik értelmi, érzelmi, esztétikai és fizi
kai képességeiket. 

Helyet biztosítunk a Mezőkövesdi Zeneiskola által szer
vezett zenetanításhoz, a Katolikus és a Református Egy
ház hiltan foglalkozásaihoz. 

Az iskola Diákönkormányzata újjáalakLllt.  Változatos 
programjaival kiegészíti az iskola munkatervét. Az osztá
lyok számára tanulmányi és tisztasági versenyt hirdettünk, 
melynek jutalma reméljük ösztönzően hat valamennyi t3-

nulónkra. 

Személyi feltételek állapota az iskolánkbol/: 
Összesen: 27 pedagógus foglalkozik 17 tanulócsoporttal 

+ I napközis csoporttal, mely 212 gyermek oktatását-ne
velését jelenti. Tantestületünk tagjait a mindennapos oda
figyelés, az egyéni bánásmód gyakorlása és az osztálykö
zösségek alakulását elősegítő ötletes, igényes munka jel
lemzi. A gyerekek előmenetele érdekében törekszünk jó 
kapcsolatot kialakítani és együtt mííködni a szülőkkel. 

A nevelő-oktató munka körülményeit összesen 4 fő 8 órás 
és 2 fő 4 órás egyéb beosztás ú közalkalmazott segíti. 

Iskolánk dolgozói (a pedagógusok és a kisegítő személy
zet) október elején hasznos és jóhangulatú kiránduláson 
vett részt: Nógrád és Heves megye nevezetességeit, törté
nelmi, népmíívészeti és földtörténeti emlékeit kerestük fel, 
annak reményében, hogy a most megismert városok, fal
vak lehetnek a későbbiekben osztálykirándulások színhe
Iyei is. 

Az előző tanév végén 31 nyolcadik osztályos tanuló bú
csúzott el iskolánktól. A kétosztálynyi gyerekseregnek Ke
rékgyártó Andrea volt a tanító nénije, az ő segítségével 
tanul ták meg a betíívetés tudományát,  barangoltak 
betűország és számország birodalmában. Ezután a magas 
osztálylétszám miatt S. osztályos korukban már külön-kü
lön "a" és "b" osztályban folytatták tanulmányaikat. Szí
vük mélyén mindvégig egycsapat maradtak. Felsős osztály
főnökeik -Szabóné Monostori Márta, Domán Lászlóné, 
Obrusánszki Zsuzsanna,- segítették őket a pályaválasztás
ban, indították el őket a nagybetűs élet felé vezető úton. 

Ma már mindannyian más-más középiskolában tanulnak 
tovább, ott kell helytállniuk a naponta rájuk váró felada
tok között. 

Ők elköszöntek iskolánktól, most mi is elköszönünk Tő
letek: lsten veletek! 

Bog6csll"sz 

/-lajduné Nyírő Veronika 

igazgató helyeIles 

Gyermekek után járó ellátások 
Gyermekgondozási díj (gyed): 
A terhességi gyermekágyi segély lejárta után vehetik igénybe 

a gyermek 2. életévének betöltéséig. A gyed megállapítását a 
szülők döntése alapján az anya ill. az apa igényelheti. 
Összege a naptári napi átlagkereset 70%-a, azonban 2003-

ban havonta legfeljebb 83.000 Fl. 
Csatolni szükséges: születési anyakönyvi kivonatot, magánnyug

díj-pénztár tagnak a záradékkal ellátott belépési nyilatkozatot 
Az igényt a munkavállalónak a munkáltatóhoz, az egyéni vál

lalkozónak pedig a két példányban kitöltött "Igénybejelentés a 
gyermekgondozási díjra" elnevezés ű nyomtatványt a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell benyújtani. 
Gyermekgondozási segély (gyes): 
A nagykorú szülő a gyermeke születése napjától veheti igény

be a gyermek 3 éves koráig ill. a nagyszülő a gyermek 1 éves 
korától 3 éves koráig. (Az a szülő, aki gyermekgondozási díj
ban részesült a gyermek 2 éves korától kérheti.) 
Ez az időpont meghosszabbítható a gyermek 10. életévének 

betöltéséig abban az esetben, ha a gyermek tartósan beteg 
vagy súlyosa n fogyatékos. 
A szülő a gyes teljes összeg é ne k folyósítása mellett napi 4 

órát nem meghaladó időtartamban dolgozhat vagy időbeli kor
látozás nélkül, ha a munkavégzés otthon történik. A gyes-t a 
gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő igénybe 
veheti. Az igénybejelentéshez csatolni kell a születési anya
könyvi kivonatol. 
Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegével Uelenleg: 21 800 Ft). 
Gyermeknevelési támogatás (gyet): 
Ezt a támogatási formát a három vagy több gyermeket nevelő 

szülő bármelyike kérheti a legkisebb gyermek 3. életévétől a 
8. életévének betöltéséig. Összege azonos az öregségi nyug
díj mindenkorí legkisebb összegével Uelenleg: 21 800 Ft). 
Az ellátás időtartama szolgálati időnek számít (8,5% nyugdíj

járulék mellett). Az igényt a Megyeí Területi Ál lamháztartási 
Hivatalhoz kell benyújtani. 
A gyet-ben részesülő szülő napi 4 órát nem meghaladó idő

tartamban dolgozhat, vagy korlátozás nélkül, ha munkáját ott
hon végzi. A gyermek napközbeni elhelyezésére is lehetőség 
van, ha az intézményi elhelyezés nem haladja meg a 4 órás 
időtartamol. Az igénybejelentéshez csatolni kell a születési 
anyakönyvi kivonatol. 
Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkorí legkisebb 

összegével Uelenleg: 21 800 Ft). 
Gyermekek után járó szabadság: 
A gyerekek születése után 5 munkanap munkaidő-kedvez

mény illeti meg az apát, a szülést követő 2. hónap végéig. A 
munkaidő-kedvezmény időtartamára tartózkodási díj jár. 
Pótszabadságot nyilatkozat alapján bármely szülő igénybe 

vehet: 1 gyermek után 2 nap, 2 gyermek után 4 nap, 3 v. több 
gyermek után összesen 7 nap pótszabadság jár. 
Családi adókedvezmény: 
Összege az eltartottak számától függ és az adóelőleg megál

lapításánál havi jóváírással történik: 
1 eltartott esetén havi 3000 Ft, 
2 eltartott esetén havi 4000 Ft (összesen 8000 Ft), 
3 eltartott esetén havi 10000 Ft (összesen 30000 Ft), 
3-nál több eltartott esetén havi 10000 Ft eltartottankénl. 
A terhesgondozást végző orvos igazolása alapján a kedvez

ményt a várandós nő vagy házastársa is igénybe veheti már a 
terhesség 91. napjától. 
A fent emlitett adatok nem teljesek. Részletesebb informáci

óért (pl. a gyermekápolási táppénzről és a családi pótlékról, 
stb.) állok olvasóink rendelkezésére. 

Fónad Beáta 
védőnő 



Kitüntető címek, díjak, elismerések 

Országos elismerésben részesült 
Hegyi Imre bácsi 

Nyolcvanöt év az emberiség történelmében jelentős: vál
tozik a politikai élet, társadalmi helyzet, i rodalmi irányzat, 
a divat, az emberek szemlélete, stb. 

85 év az ember számára ajándék. Keveseknek ada-
tik meg, hogy egészségben, tettre készen éljék 
meg ezt a magas életkort. Az eltelt évek alatt 
kemény barázdák raj zolódnak az ember 
homlokára, de a lélek egyre gazdagabbá 
válik. Különösen a szülőföld, a családi és 
rokoni szálakhoz való kötődés erősödik 
az idő haladtával. 

Hasonlóan érez Hegyi Imre bácsi is, 
aki az elmúlt hetekben ünnepelte a 85. 
születésnapját. Életútját, gazdag mun
kásságát és bölcsességét ez alkalom
ból méltatjuk, egyben gratulálunk az au
gusztus 20-án megkapott Magyar Köz
társasági Érdemrend Lovagkeresztje ki
tüntetéséhez. 

Hegyi Imre 1 9 18. október 1-én született 
Bogácson, paraszti családban. Iskoláit szülő
falujában, majd Budapesten végezte. Már diák ko
rában megismerkedett a népi írókkal ,  műveikkel. 

1937-ben része volt a Márciusi Front megalakításában. 
1 939-től írásai a Szabad Szó-ban jelentek meg, Árpád 
Géza néven. Már ekkor tagja volt a Nemzeti Parasztpárt
nak, ennek szervezője és 1 950-ig Miskolcon megyei tit
kára. 1 940-től 1945-ig a Hangya Központ vezetőségé
ben is dolgozott. 1945-től 1949-ig a Borsod-Gömör me
gye i Nemzeti Bizottság alelnöke, majd titkára. 1 954-ben 
az újjáalakult népfront mozgalomban a Hazafias Népfront 

megyei alelnöke, és az országos tanács tagja. 1 953-tól 
1958-ig, majd 1 97Hől 1 980-ig országgyűlési képviselő. 

Kétszer megjárta a frontot, többször sikerült a hadifog
ságot elkerülnie. 

Közíróként agrárpolitikai, községpolitikai és művelődés
politikai kérdésekkel foglalkozott. Többek között Bogácsról 
és Borsodgesztről írt szociográfiát. 

1972-ben egyik alapítója a Tokaji irótábornak, 1990-től 
kuratóriumi tagja. Ez az írótábor 1 990-től az egyetemes 
magyar irodalom fóruma lett, az utóbbi években a népi 

irodalom hagyományait ápolja, a népi írók emlékhelyeit 
gondozza. 

1 994-től a Nagy Imre Társaság B-A-Z me
gyei elnöke, majd 2001 -től az országos el

nökség tiszteletbeli tagja. 
1 994-ben kezdeményezésére megala

kul a Bogácsi kör, melynek elnöke. 
Bogácson a I I .  világháború katonai hő

sei, civil áldozati emlékének ápolója. 
A helyi honismeret, helytörténet érté
keinek gyűjtője. 

M u n kásságáért számos elismerés
ben részesült: 

1 993-ban a B-A-Z Megyei Önkor
mányzat 'Pro Com itato' díjjal tüntette ki. 
1994-ben Bogács Község Önkormány

zata 'Bogácsért' díjjal ismerte el munkás
ságát. 

2000-ben Tiszaladány Díszpolgárává válasz-
tották. 

. 

1 997-ben a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetésben részesítették. 

2003-ban a Parlamentben Mádi Ferenc a Magyar Köz
társaság elnöke a Magyar Kőztársasági Érdemérem Lo
vag kereszt je kitüntető díjat adta át Hegyi Imrének. 

Gratulálunk a kimagasló kitüntetéshez és kívánjuk, hogy 
lsten tartsa meg jó egészségben még sokáig! 

Hegyi Katalin 

Bogács kitüntetett jei 2003-ban 
A 2003. augusztus 20-ai ünnepség immár szép hagyomá

nyává vcHt mozzanata az 1 992-ben az egyes kitüntető dí
jak alapításáról és adományozás rendjéről szóló többször 

A Vígh Rudolf dij"-as Tóth Rózsa 
és az "Alkotói dij"-as Antal Imre 

módosított rendelet 
alapján az önkor
mányzati kitünteté
sek átadása. 

2003-ban Bogács 
Község Ön k o r
IlHlnyzata Tóth Ró
zsát és Antal Imrét 
tartotta méltónak a 
"Vígh Rudolf díj" il
Ietve az "Alkotói  
d

,' " lj -ra. 
"Vígh RudolF díj" 

adományozható an
n a k ,  a k i  Bogács 
Község k u l t u rális  
é l e tében hosszú 
éveken keresztül 
színvonalas, áldoza
tos munkát végzett. 

"Vígh Rudolf' díj"-at Tóth Rózsa nyugdíjas tanítónő ka
pott. Tóth Rózsa köztiszteletben álló személyiség, aki éve
kig áldozatosan végezte pedagógusi munkáját, a község 
kulturális életében fontos szerepet vállalt, hosszú évek óta 
a bogácsi Páva kőr tagja. 

Az .,Alkotói díj" azoknak adható, akik Bogács község 
kulturális életében, sportmozgalomban. egészségügyi-, 5Z0-

ci::ílis ellátásban, valamint a község Felemelkedése érde
kében kiemelkedő munkát végeztek. 

"Alkotói díj"-at Antal Imre nyugdíjas építészmérnök ka
POlt. Antal Imre szerény egyéniség. Számos bogácsi köz
intézmény, épület tervezését, építésvezetését végezte sok
szor társadalmi munkában az 50-es évektől. A nevéhez 
fűződik többek közölt a Művelődési Ház gépterme, az első 
fürdőmedence, az öltöző, az út- és vÍzhálózat alapoz,ísa és 
bővÍtése, a posta épülete. Ma már ezek a létesítmények 
beépültek a mindennapi tlldatllnkba, természetes, hogy 
léteznek. 

A kitüntetö díjakat Köteles Csaba polgármester úr adta éÍt. 
Mindkét kitüntetettnek szívből gratulálunk' 

Nagyllé Miirkus Eleonóra 

alpolgiirmesfer 
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"Nagyasszony" elismerésben 
részesült a Pávakör vezetője 

Mottó: 
"Az emberben elkerülhetetlen kölcsönhatásban együtt él a múlt 

a jelennel. 
Bennem épp a zene által. Arra törekszem, hogy a múlt, - a ha

gyományok -
szerves folytatásaként megtaláljam azt a szerepet, melyet ma 

kell betöltenem, 
és éppen nekem itt és most. " 

A eimben jelzett kiemelkedő dijat évente adományozzák oda 
olyan asszonyoknak, akik kiemelkedő munkát végeznek köz
ségükben, közösségükben. Egyféle elismerő bátorítás értékőr
ző, értékteremtö munkájukhoz. 

A kezdeményezés Genfből, az Egyesült Nemzetek Székházá
ból indult el, s nemzetközi mozgalom lett belőle. Magyarorszá
gon a Főnix Újrakezdő Nők Egyesülete vállalta fel e megtisz
telő feladatot. Minden évben pályázatot írnak ki e eim odaado
mányozására, melynek átadása a Falusi Nők Világnapja alkal
mából történik. 

Az idén 36 hölgy vehette át a díjat Dabason. Büszkék lehetünk 
rá, hogy a mi község ünkből már második alkalommal találtak 
erre érdemes asszonyt. 2001-ben Ittes Emilné, ezúttal pedig 
Benyovszki Mária, a Pávakör vezetője nyerte el a nagyasszo
nyi rangot. 

Álljon itt néhány sor Benyovszki Mária közösségi tevékenysé
géről, amely bizonyítja, hogy méltó erre a kitüntetésre. 

"Olyan családból származom, ahol őrzik a tradíciót. Nem múl
hatott el családi összejövetel éneklés nélkül. Énekeltünk nótát, 
népdalt felváltva. Szüleim és rokonságom nagy része a hatva
nas évek végén, a hetvenes évek elején elindult Pávaköri moz
galomba bekapcsolódott, együtt szólt daluk a népdalkörben. 

Természetes, hogy én - aki ebben nevelkedtem föl - a szí
vemhez közel álló hagyományőrzést folytattam. 

Bogács.ismert község a Bükkalján, közkedvelt fürdőhely, érté
kes, szép dalokat őriznek lakói, melynek egy részét a község 
híres szülötte, Kodály tanítványa, Vígh Rudolf népzenekutató 
gyűjtött össze. 

Én úgy gondolom, hogy e gazdag örökség feladatot ró az em
berre, mégpedig azt, hogy minden nehézség ellenére, minden 
hagyományrombolás ellenében, őrizzük és adjuk át utódaink
nak ezt az örökséget. 

Ezért amikor 1984-ben és azóta állandó munkahelyemre a 
bogácsi Általános Iskolába kerültem, ősszel megkerestem a 
népdalkört, hogy megtanuljam és tanítványaimnak megtanítsam 
őseik szép dallamvilágát. Gyűjtöttem, tanultam őket, és ott ra
gadtam a népdalkörben. Velük együtt énekeltem, jártuk az or
szágot, hogy máshol is büszkélkedhessünk népdalcsokraink
kal. 1991-ben Meder Iván népdalkörvezető áldásos, elismert te-

J Egyre több szépségverseny t hir-
"Bogács Szépe" 

elet nek napjainkban: karcsúak, 
kövérek, romák, hazánkban élő 

afrikai származásúak, anya és lánya, stb. részére. 
Bogácson az elmúlt néhány évben a Fürdő Fesztivál kerté

ben meghirdetetl "Fürdő Szépe" címért a strand vendégei ver
senyezhettek. 

Ezen a nyáron a Bika réten felállított színpadon a "Bogács 
Szépe" cím elnyeréséért mérelték meg magukat a Bogácson 
tartózkodó ifjú hölgyek. 

Megszoktuk már, hogy bogácsiak nem vesznek részt ilyen ren
dezvényeken. Így mindig csak utólag mondogatj uk, hogy kö
zöttünk is élnek ilyen, vagy ettől még szebb lányok. Ez így 
igaz is, de ahhoz, hogy valaki egy szépségversenyen helyezést 
érjen el, venni kell a bátorságot a részvételhez. Egyesek játék
nak, szórakozásnak tekintik az effajta megméretést, mások 
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vékenysége után bennem látta utódját, 
rám bízta a kör vezetését. Igyekeztem min
dent megtenni, hogy a népdalkör munká
jának szakmai színvonala ne csökkenjen, 
hogy a zsűri és a közönség egyaránt elis
merően nyilatkozzon rólunk. Ezért nyaran
ta népdalkörvezetők táborába jártam és já
rok a mai napig, ahol kitűnő szakemberek 
tanítják a népdalőrzés helyes útját, mód
ját. 

Tagja lettem népdalkörömmel együtt a 
Vass Lajos Népzenei Szövetségnek. Legrangosabb szakmai el
ismerésünket 1999-ben nyertük el, amikor is egy országos ve
télkedő legjobbjai ként örökös Vass Lajos Nagydíjas-ok lettünk. 

Igyekszem minden forrást felkutatni a támogatásunkra, a helyi 
önkormányzat támogatásán kívül pályázati forrásokból szerzek 
pénzt fenntartásunkra. 

Készítettek már velünk többször rádiófelvételt, az ország szá
mos településén felléptünk. Két évvel ezelőtt Csallóközkürtre is 
el látogattunk, egy ottani népdalkör meghívására. 

Bogács község mindig számíthat ránk, a község rendezvényein 
szívesen éneklünk. 

A helybéli római katolikus templomban gyakran kérnek fel ben
nünket egyházi ünnepen való szereplésre, s nemcsak a hagyo
mányossá vált jeles napok alkalmával. Köszöntöttük már a 25. 
és az 50. házassági évfordulójukat ünneplőket is. Május utolsó 
vasárnapján, a Hősök Napján Balogi Margittal énekeltünk. 

Az idén a Kossuth Rádió Bogácsról közvetítette egyenes adás
ban az országos búzaszentelő szentmisét. A köszönő levelek 
bizonyítják, sokaknak örömet szereztem azzal, hogy a szentmi
se keretén belül egy Mária éneket énekeltem el. 

Ebben az évben 13. alkalommal hívtuk össze a Nemzetközi 
Dalostalálkozót, azt a kétnapos rendezvényt, mely nevében fog
lalja, hogy határon túlról is várjuk a hagyományőrzőket. Ennek 
szervezője és háziasszonya vagyok immár 13 éve. 

Egyik kedves népzenekutatóm, Marosi Julianna írja, s vele 
együtt vallom én is: 

'". ahol eleven a közösségi érzés, vagy ha valamitől mozdul, 
emelkedik egy nép - az összetartozás örömében újraélednek, 
föltámadnak az énekek és föltámad az éneklő kedv. Megtalál
juk népdalainkat, így találunk rá egymásra, és bennük saját 
magunkra.' 

Ehhez az egymásra és önmagunkra való rátalálás útján va
gyok a közösség segítségére, mert ez az én szerepem, ame
lyet ma kell betöltenem, itt és most!" 

Benyovszki Mária "Nagyasszony" lelkiismeretes, szeretettel
jes munkáját köszönjük! 

További munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk! 

Fülöp Géza 
önkormányzati képviselő 

határozott céllal indulnak. a felfedezés remé
nyében, karrierjüket tervezve. 

2003. augusztus IS-én a 17 jelentkező közül 
Mezei Ibolya mezőkövesdi 18 éves hölgy nyerre 
el a "Bogács Szépe" címer, melyhez ezúton is 
gratulálunk. 

Ibolya Egerben tanul, de nyaranta a fÜI:dőnk '- j 
területén lévő pizzériában dolgozik. A ver-
senyfelhívást tartalmazó plakátra Bogácson figyelt fel, de csak 
nővére (aki szintén az indulók között volt) kitartásának kö
szönhetően érték el a megadott telefonszámot, s így sikerült 
jelentkezniük. 

A győztes erről a fordulóról továbbjuthatott a miskolci válo
gatóra. Mezei Ibo lya nem élt ezzel a lehetőséggel, egyenlőre 
megelégedett a bogácsi elismeréssel. 1. J. Zs. 



Rrmzrtközl kapcsolatok 
augusztus 2. 

Régi ismerőseinket. testvértelepüléseink delegációit láttuk ven
dégü!. Számomra persze csupán Hárskút és Ogrodzieniec neve 
volt ismcrős, személy szerint csak Mirek, a lengyel tolmács. Más 
volt a helyzet a focistákkaL akik egymásnak már valóban régi 
ismerősök. A sport vonal tehát rutinosan mlíködött magától, szom
bat délután lejátszották a barátságos mérkőzést a hárskútiakkal. 
aminek az volt a tétjc csup,ln, hogy a résztvevők jól érezzék ma
gukat Az önkormányzati delegációk számára a Művelődési Ház 
szervezett programot. Saját autóikkal kirándultak Szilvásvárac\
ra, testületünk öt tagja az új Opellinkkel kísérte (vezette Fel) a 
vendégeket. Bene Ildikó mint idegenvezető, röviden bemutatta 
a környéket. A vasút-végállomásról Felgyalogoltunk a Szalajka 
forrásához. majd négy kilométeres séta következett vissza Szil
vásváradra, közben megtekintettük az erdei múzeumot. a piszt
rángokat, a Fátyol-vízesést. 

Este a Hintóvölgye Borozóban tapsol hattunk a szomolyai tán
cosoknak, majd a finom vacsora után a szabad program kereté
ben zene. lánc, borozás következett. 

Vasárnap a kora délutáni órákban. a kölcsönös ajándékozások 
után elbúcsúztunk vendégeinktől, megígérve, hogy hamarosan vi
szonozzuk a látogatást. Bizonyára mindent meglesznek majd, 
hogy jól érezzük magunkat. mint ahogy mi is igyekeztlink, azl 
hiszem sikerrel is jártunk. 

augusztus 28-31 

Egy négy tagú hivatalos önkonmínyzati delegáció tagjaként utaz
hattam Lengyelországba. A delegációban a polgármester, az al
polgármester. a pénzügyi és a szociális bizottságok elnökei vet
tek részt. Akik korábban már jcirtak Ogrodzieniec-ben. felkészí
tettek bennünket. hogy- Majd meglátjátok milyen ellátásban lesz 
részetek! - Megláttuk. Volt ami meglepett bennünket. pedig nem 
kellett volna, hogy így legyen. ha az elődeink felhívják a figyel
münket. Többek között az is meglepő volt. hogy az előző polgár
mesterek közül többen is egy asztalhoz ültek a mostanival. Más 
kultúra, más mentalitás. más szokások. Nem voltunk azért telje
sen felkészületlenek, hiszen megtudtuk, hogy 480 km a távolság. 
12 órás az út. Javasolták, hogy vigyünk gyakorlott sofőrt. Aztán 
megtapasztaltlIk, hogy .,Vak vezet világtalant" módszen'el nem 
egészen 400 km. és kevesebb mint 8 óra. Az utak minősége a ha
zai viszonyokhoz szokott autós számára tökéletes, a táj, keresz
tül a Kárpátokon, csodálatos. 

KrakkÓI elhagyva változik a táj. Szelíd, főleg füves dombvidék, 
erdőkkel tarkítva, megművelt szántóföldet alig látni. A falvak jel
legtelen, többnyire vakolatlan kocka házai nem túl megkapóak. 

Ezt a vidéket is lehet azért szeretni. Szokatlan ékei vannak en
nek a tájnak. Mint mazsola a túrós rétesben, rendszertelenliI el
szórtan, kisebb-nagyobb csoportokban Jura-kori mészkősziklák 

Manager beszámolóját. amiben a kihelyezett ügyfélfogadások tel
jes érdeklelenségét dokumentálta.) Mielőtt az iskolaigazgatók
kal tárgyaltunk. kivonultunk a térre. mivel vendéglátóink ünne
peltek és a polgármesterUknek hivatalosan meg kellett nyitnia az 
ünnepségeI. A színpadra kérle külföldi kollégáit. hogy bemutas
sa őket a lakosságnak. A tárgyalásról csak annyit szeretnék kö
zölni. hogy nem született konkrét szcrződés, csupán szándéknyi
latkozatot tettünk. 

Péntek este a várban tartottak lakomát és késő éjszakába nyúló 
mulatságot. Remek volt a hangulat a szakadó eső ellenére is. 
Szombat délut,ln a vár udvarán tartott pikniken vettünk részt, 
amit este tízkor fergcteges tíízijátékkal zárlak. Vasárnap a temp
lomi orgona koncert után Köteles Csaba a búcsúbeszédében el
mondta, hogy csütörtökön a kollégáival találkozott, de most a 
barátaitól búcsúzik. 

október 17-19 
Augusztusban négyen. most tizennégyen érkeztek Lengyelor

szágból. A delegáció, amit Ogrodzieniec polgármestere vezetett, 
az ottani hivatal munkatársaiból, a gimnázium igazgatójábóL ta
nácsadókból vagy lanácsosokból (mi képviselőnek mondanánk) 
állt. Ezenkívül eljött a vár igazgatója. aki a mi Thermálfürdő Kft
nkhez hasonló kapcsolatban van az önkormányzattal. Önállóan 
gazdálkodik, de ez a vállalkozás az önkormányzat 100%-os tulaj
dona. 

A szombat esti vacsoránál elhangzott, hogy már közel 10 éve 
foglalkoznak az idegenforgalomJ11aL de még keresik a lehetőssé
geket. Fejlesztik a vendégfogadáshoz nélkülözhetetlen infrastruk
tllrát. igyekeznek minél több programot, látnivalót kínálni a ven
dégeiknek. Azt tartják. hogy tőlünk sokat tanulhatnak, hiszen 
nálunk már több mint 30 éves ez az üzletág. Szajlai Sándor. mint 
a két település kapcsolatának legjobb ismerője tájékoztatta a je
lenlévőkcL miként működtünk együtt korábban, milyen tervek 
maradtak megvalósulatlanul. s miként épült le az együttműkö
dés. 

Most mindannyiunk célja, hogy ezt az egykor jól működő kap
csolatot újra Felvirágoztassuk. Ez persze sokkal több munkát igé
nyei mint korábban, hiszen a gazdasági kondíciók mindkét or
szágban romlottak. Megszííntek a szocialista nagyvállalatok, 
melyek egykor százszámra küldték nyaralni él dolgozókat. A mi 
részünkről persze eddig se volt Lengyelorsz<:íg fontos turistacél
pont. Sok propagandamunka szlikséges ahhoz, hogy a barter Uz
let e téren létrejöhessen. Mindenekelőtt az iskolások csereüdül
tetését kívánjuk újraéleszteni. Erre már a következő lengyelor
szági utunkra konkrét ajánlattal kell mennlink. A hosszú távú, 
sikeres programhoz persze idehaza ajánlatos lenne mcgvalósíta
ni a kistérségi együttmííködést. hiszcn a számításba vehető gye
rekek létszáma nagyon eltérő. Lengyel barátaink már augusztus
ban kifejtették. hogy üzleti szempontból is kiegyensúlyozott kap
csolatra törekszenek. 

1-10 Gy 

fehérlenek. Egy ilyen sziklacsoponra épült Ogrodzieniec ����----������:��:r--
vára is. 

- --- ---

Csütörtök este összeismerkedlÜnk a találkozó többi 
résztvevőjével, a szlovák és olasz delegáció tagjaivaL A 
találkozó protokolláris részére péntek délután került sor. 
Vendégek és újságírók előlt bemutatták a delegációk tag
jait. A polgármesterek bemlltatták települései kel, el-
1110ndt<'ik mit várnak az együttmííködéstől, és mit tud
nak felkínálni. Mindenki nagy reményeket fűzött az EU 
csatlakozáshoz. 

A vendégl,,1tóinktól kaptunk egy kis reklámcsol11agol. 
Profi módon tudják reklclmozni, amijük van. Feltűnt, 
hogy nem egyetlen településről szól az anyag, hanem a 
mi viszonyainkra lefordítva kistérségi összefogásról van 
szó. Van mit tanulnunk tőli.ik. Elméletileg már nálunk is 
van ilyen, csak nem mlíködik. (Ezt azért b<:ltorkodom 
ilyen határozottan kijelenteni. mert láttam a kistérségi Baráti találkozó a lengyel delegációval 
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Hárskúti látogatás 
Községünk önkormányzata 2001 - Óla tart fenn test

vérvárosi kapcsolatot a Szlovákia területéll lévő Hárskút 
községgel. 

Szeptember 20-án ünnepélyes keretek közölt került sor 
a Hárskút határában újonnan emelt kápolna felszentelé
sére. Ezen ünnepi alkalomra községünk önkormányzata is 
meghívást kapott. Bogácsol önkormányzati dolgozók, kép
viselőtestületi tagok, a Községi Sporlkör és a Pávakör tag
jai képviselték. A kápolnaavatás után a Hárskúti Polgár
mester Asszon)' ünnepi szentmisére invitálta a jelenlévő
ket. 

A formális délelőtti program után a délután már kö
tetlenebbUI telt. Látogatást tettünk a közeli Krasznahorka 
Várába. mely a néhány épségben megmaradt magyaror
szági lovagvár egyi ke, 1 906-óta várm úzeul11, amelyet 
Andrássy Dénes, az utolsó főúr alapított. A vár kúp for
májú hegy telején épült és látványa máig uralja az alalta 
elterülő vidéket. 

Látogatást teltünk Betléri Andrássy kastélyba is. mely 
betekintést nyújt az Andrássy család történetébe, művé
szi módon elénk tár egy korszakot, egy főnemesi család 
ízlését, lakáskultúráját, életstílusát. 

A délután folyamán volt még a focipályán sütés - fő
zés és sor került egy Hárskút - Bogács barátságos labdarú
gó mérkőzésre, melyet mindkét részről nagy várakozás elő
zött meg és melyet a mieink végül 3:4 arányban megnyer
tek. Ez úton is gratul,ílunk Nektek fiúk! 

A napi program a helyi művelődési házban megrende
zett díszvacsorával zárult. A községben idén negyedik al
kalommal került megrendezésre a Hárskútiak Találkozó
ja. Ebből az alkalomból a Polgármester Asszony ünnepi 
beszédében köszöntötte a jelen lévő Hárskútról elszárma
zott vendégeket. Tisztelettel köszöntötte a bogácsi vendé
geket, kívánta, hogy az együtt töltött órák legyenek vidá
mak és gyümölcsözöek. 

Az est kulturális értékét a helyi Rozmaring éneklőcso
port és a bogácsi Páva kör szereplése emelte. 

Nagyné Márkus Eleonóra alpolgármester asszony tol
mácsolta községünk lakóinak üdvözletél. Megköszönte 
Hárskút község lakóinak, hogy lehetővé tették számunk
ra, hogy megismerjük ennek a hangulatos kis település
nek a természeti adoltságait, építészeti műemlékeit, ven
dégszerető lakóit. Hangsúlyozta, hogy nekünk (Bogács
nak és Hárskútnak egyaránt), mint kistelepüléseknek, sok
szor erőn felüli áldozatot kell hozni, ha szeretnénk meg
mutatni magunkat a világnak, mert ehhez eszközein k több
nyire szűkösek. Kiemelte, hogy nincs annál jobb reklám, 
ha elégedett vendégeink jó hírünket viszik szerte a világ
ban. Jó szolgéílatot tesznek erre a színvonalas rendezvé
nyekkel tarkított találkozók, mint ez a mostani is. Az itt 
kialakított baráti kapcsolatok tovább szövődnek, átlépi k 
az országhatárokat és nemcsak emberi kapcsolatainkban, 
hanem idővel gazdasági lehetőségekben is gazdagodha

tunk. 
Bene Ildikó 

Bug'cll fsz J3r 

- Szüret után -

Nagyon gyorsan lezajlott a szüret. Ez 
egyrészt köszönhető a sok napsütés
nek, másrészt annak, hogy a szőlő fel
vásárlási ára hosszú évek óta először 
pozitív irányba mozdult el. Érthető volt a 
gazdák sietsége. A szőlő ára 30-40%-al 
emelkedett. Nagyon sok felvásárló azon
nal fizetett. 

A gyors szüret viszont nem minden fajtánál volt 
szerencsés. Az olaszrizlinget már 1 4,5 MO-al elkezd-
ték szüreteln i .  A legkésőbb szüretelőknél már elérte a 
1 7  MO-ot, bizonyítva a napsütés jótékony hatását. Többször 
végeztem határszemlét és méréseket, mely szerint több par
cellában nem lett volna jobb minőség később sem. Túlter
helt tőkék, ehhez képest kevés lombfelület. Rövid csonká
zás, túlzott levelezés. Az igaz, hogy a fürtöknek mindig látni 
kell a napot. 
A levelezés szükségszerűségéről már többször esett szó, 

de mindig figyelembe kell venni a fürtök számához képest a 
levélfelület nagyságát. Ha egész évben igyekszünk meg
védeni a leveleket a gombabetegségektől, akkor a szüksé
ges mennyiséget hagyjuk meg a szőlő beéréséig. Bizonyos 
fajtáknál, amelyek hosszú ízkörű vesszőt fejlesztenek nem 
is fontos a levelezés. A nagy kerekded formájú levéllel ren
delkező fajtáknál (pl. a kékfrankos) szükséges a levelezés 
megfelelő időben, de itt is elengedő tőkénként 4-5 levél. 

Hozzá kell tennem, hogy az ilyen művelés nem általános. 
A legtöbb ültetvény gondosan, jól kezelt, és ennek nem is 
maradt el az eredménye. Már a középkorai és a kései éré
sű fajtáknál is el lehetett érni a 1 9-20 MQ-ot, és még maga
sabbat is. 2003 jó évjárat. 

Növényvédelmi szempontból nem volt nagyon veszélyes 
az év. Az olaszrizling ültetvényekben azonban találtam 
botrytises fürtöket, ami nem feltétlen az időjárás bűne. Nagy
részt a zöldmunkák elhanyagolása, esetleg a növényvédel
mi munkák hibái okozhatták. Összességében megállapít
ható: sikeres volt a termés-betakarítás, a termés minősége 
jó volt. Igaz, hogy egyes fajtáknál -főleg az illatosoknál- le
csökkent a savtartalom, ami az aszály nak róható fel. Itt nagy 
gondja lesz a borászoknak. 

Születik az újbor, amire most nagyon oda kell figyelni.  A 
fejtési időpontok megválasztása fontos, mert a késői fejtés 
szintén savcsökkenéssel jár. 

A szőlőérés kezdetekor a hegyőrzés megkezdődött. A hegy
község egyeztette a feladatokat a helyi polgárőrséggel. A pol
gárőrség tervet dolgozott ki a területek éjszakai járőrözésé
re. Ennek meglett az eredménye: a szüret befejezéséig csu
pán egyszer történt szőlőlopás. Az elkövetőket a polgárőr
ség leleplezte és feljelentést tett a rendőrségen. 

A Bogácsi Hegyközség köszönetét fejezi ki a Bogácsi Pol
gárőrség valamennyi tagjának. 

Határidők: 
2003. nov. 30. - Szőlő származási bizonyítvány kiváltása 
Egyszerűsített adóraktár engedélyeseknek: 
2003. nov. 30. - Szőlőbor- pincekönyv lezárása 
2003. dec. 1 5. - Elszámolás a szőlő, szőlőbor készlet ala

kulásáról (VPOP) 
- Adóbevallás a 2003. gazdasági énben értékesített sző

lőbor mennyiségéről (VPOP) 
- Az értékesített bor jövedéki adójának befizetése 

Siklósi János HK elnóke 



Utánpótlásfoci 
Nyár végén mintha fellángolt volna a gyerekekben a futball 

iránti érdeklődés. Mégis a Megyei L osztályban való megfele
lés feltételeihez kevésnek bizonyultak a bogácsi játékosok. 

Ezért a kör n yező falvakból (Noszvaj,  Bükkzsérc. 
Borsodivánka) és városokból (Eger, Mezőkövesd) igazollunk 
fiúkat csapatai11khoz. 

Ennek ellenére az U. 7 korosztálynak nem tudtunk csapatot 
szervezni, mert nincs elég gyerek. 

Az U. 9 korosztályosok csapata bogácsi és noszvaji fiúkból 
áll. Az iskolai fociszakkör keretében edzenek. Az ő játékide
jük I X 10 perc. Eddig 3 fordulót játszottak. 

Az U. 1 1  korosztály csapata részt vcLt a Bozsik programban. 
Ezek a gyerekek is a foci szakkör keretében edzenek. Játék
idejük J X 1 5  perc. Ők szintén 3 fordulót játszottak. 

Az U. 13 korosztály már nagypályán játssza a meccseit 2X35 
percben. A bajnokságban a Mezőkövesdi csoportban vesznek 
részt. október közepéig 5 meccsük volt. Az edzések Noszvajon 
vannak. edzőjük a noszvaji Bajzát Lajos. A bogácsi gyerekeket 
a szülők viszik el az edzések színhelyére. 

U. 16 korosztály a serdülő bajnokság déli csoportjában szere
pel. Itt október végéig 7 fordulót játszanak, 2X40 perces játék
idővel. Edzésük egy héten 3 alkalommal van. kétszer az iri edzés
sei együtt. egyszer (csütörtökönként) pedig csak nekik. 

Az ifi csapat a Megyei l. osztályú bajnokságban játszik. Több 
.. idegenlégiós·· van ebben a csapatban, akik a heti két edzésre 
nem tudnak rendszeresen eljönni. Emiatt a csapatszellem még 
kialakulóban van. 

A kezdeti lelkesedés mind a gyerekekben. mind a szülőkben 
csökkent. A futball szeretete nem elég a győzelem megszerzé
séhez. A jó focizáshoz fegyelmezett edzésmunkára. kitartásra. 
összeszokott csapat játékra van szükség. A most alakult csapat 
érthetően elkedvetlenedik egy összcszokott jó játékosokból 
álló csapattól elszenveclell vereség után. Pedig. ha az ilyen 
meccsek megedzi k a gyerek lelkét, és ösztönzik a még kitar
tóbb edzésekre. akkor idővel meglesz a befcktetett munka ered
ménye. Minden csapat így kezdte valamikor. A hhoz. hogy 
összeszokjanak a fiúk hosszabb időre (évekre). és ismételten 
hangsúlyozva rendszeres edzésre van szükség. Remélhetőleg a 
tavaszi fordulóban már a meccsek ercdményein is megmutat
kozik a téli alapozás. 

Néhány játékosnak a futballhoz való hozzáállásán is változ
tatni kell. A sportszerlí magatartás a pályán és a pályán kívül 
egyaránt fontos. 

A kemény talajon több játékos megsérült. Gyakran tartalék 
játék,'Js nélkül játszottuk a meccseket. 

Sokenergiába került az utaztatás megszervezése (voltak olyan 
napo�. amikor egyszerre két különböző helyszínre kellett gye
rekeket vinni). Köszönet a szülőknek és sportbarátoknak, akik 
vállalták az edzésekre és a mcccsek helyszínére való utaztatást. 
Ez csak az ő segítségükkel valósulhatott meg. 

Nagy Ro/al/d reslI1eve/ő, edző 

Utánpótlás futballistáink 

BOGÁCSI ŐSZ 
Bogács Község 

Önkormányzatának lapja 

Szerkesztő, fotók: 
Jankóné Jónás Zsuzsanna 

Autocross 
Hórvölgye Kupa -Autóverseny 2003. augusztus 9. 

Eredmények kategóriánként: 
Autocross: 1. Szilvási Milán (Hórvölgye AMSE) 

(Hórvölgye AMSE) 
(Bükkszék) 

2. Miklósi Rita 
3. Lénárt László 

Gyorsasági roncs: 
1 .  Halász Gábor 
2. Miklósi Károly 
3. Polgár Tamás 

Karosszériás autók: 

(Hórvölgye AMSE) 
(Hórvölgye AMSE) 
(Hórvölgye AMSE) 

1 600 cm3 alatt: 1 .  Madarász András (Dömröd) 
2 .  Hajdú Tamás (Tard) 
3. Kovács Krisztián ( M I KU Csapágy) 

1 600 cm3 felett: 1 .  Dienes Attila (Mezőcsát) 
2 .  Szabó József (Mezőcsát) 
3. Kalmár Tibor ( Őcsény) 

Szuper/utam: 1 .  Lénárt László (Bükkszék) 
2. Miklósi Károly (Hórvölgye AMSE) 
3. Dienes Attila (Mezőcsát) 

Miklósi Rita a Hórvölgye AMSE versenyző je a 2003-
as országos autocross versenysorozat összesítésé

ben a III. helyet szerezte meg. 
Szintén a Hórvölgye színekben versenyző egri Szilvási 
Milán az autocross versenyben a 6. helyen. a mezőkö
vesdi Halász Gábor a rallycross szakágban a I l i .  helyen 
zárta az ével. Gratulálunk versenyzőinknek! 

Pn/n::5r Jann 

Meghívó 
a Szt. Márton Napi Vígasságokra 

A bor és a gasztronómia ünnepére 

november 8. szombat 

II óra Lúdételek, bográcsban főtt ételek fözése és kóstolása a 
Cserépi úti pincesoron. 

Új borok kósfohísa. Térzcllc. 
13 óra Messze a Nagy Erdő - nóták, operettek, örökzöldek, 

csárdások neves míívészek előadásában, a Bacchus 
Pinceborozóban. 

15 óra Új bor megáldása a Cserép i úli pincesoron. 
18 óra A Magyar Zcncművészeti Társaság hangversenye a 

Szt. Márton templomban. Közreműködnek: 
Csavlek Etelka - ének. Szakály Ágnes - cimbalom. 
(Belépés ingyenes.) 

20 óra Márton napi bál a Bacchus Pinceborozóban 

november 9. vasárnap 

II óra Szentmise a Szl. Márton templomban 
Egész napos kirakodóvásár a Thermái Fürdő parkolójában. 
Új bor kóstolása a pincesoron. 

Mindenkit szeretettel várunk. 

Felelős kiadó: 
Bene Ildikó 

Művelődési Ház igazgató 

Nyomdai munkák: 
Petö Nyomda 

Mezökövesd, Tel.: 49/41 4-000 


