A
B
O
G
A
C
S
I

l

•

\

Ö
N
K
O
R
M
A
N
Y
Z
A
T
•

L
A
P
..
A

Az első kánikulai nap

(i)nlkormán'vz�lti hírek

XII: Bükkaljai Borfesztivál

Kézmüves foglalkozás a Tájházban

XIV: Dalostalálkozó

Könyvtárunk vendége volt Mohás Lívia

Köztünk élnek

II. Országos Fúvós és Ütős Zenekarok Tábora Ogrodzieniecben táboroztunk

Tudnivalók a 2004. augusztus 22·én tartandó helyi önkormányzati képviselik és
pOlgármester választásáról ...
Bogács Község Képviselő-testüle! 2004. június 8-éÍn megtartott ülé

Kiss Amm

Független jelölt

sén minösítcLt többséggel és névszerinti szavaz{\ssal kimondla saját

Kiss Lajos

Független jelölt

feloszlásflt.

Ko\'ácsné Fekete M:íria

Független jelölt

Kozma Andr:ís

Független jelölt

Köteles Antal Csaba

Független jelölt

időpol1tra időközi v(ÍlaszléÍst kcll kiírni. A Képviselő-testület az új

Luk.ícs Lajosné

Független jelölt

képviselő-tcsli.ilet alakuló üléséig. a polg,írmester az új polg;Irmcster

Mizscrné Ko\':ícs Erzésbet

Független jelölt

megválaszláscíig ellátja reladatát. gyakorolja hal<ÍskÖrét.

Nag�' L�íszló

Független jelölt

Nyeste Istdn

Független jelölt

1997. évi C. törvény és a helyi önkormányzati képviselők és polg;h

Orosz S;índorné

Független jelöl!

mesterek választás,íról szóló 1990. évi LXIV törvény rendelkezéseit

Pintér S1Índor

Független jelölt

kell alkalmazni.

Sikabon)'i-Angyal Attila

Független jelölt

Szajhli S;Ílulor

Független jelölt

A helyi önkonmín)'zatokról szóló 1990. évi LXV törvény [8.* (3)
bekezdésében foglaliak szcrirlt

ebben az esetben 75 napon belüli

Az időközi választás lebonyolílás..

..

..

A helyi v,ílasztási bizottság 200l-. június I-I- én ülést tartott és figye
lemmel a jogszabályi előírásokra

az időközi ·v;ilaszt<'ís idejét 200-1-.

V;:írnai Krisztián

Független jelölt

augusztus 22-ére [(ízte ki és mcghatároz\;l a választási eljánísról szó

Verhóczki G)'örgy

ló 1997. évi C törvény 31. * (2) bekezdés i.) pontj� értelmében az

Független jelölt

Vcrhóczki S1Índor

Független jelölt

időközi viÍlaszt,ís feladatait és napt<Ír szerinti hat;:írnapjail.

üa a választ

Erről a

lakoss,ígot a képújs,ígon keresztül folyamatosan tájékoztatta a vá
laszt,ísi bizotls<íg.

A polgeirmestert a település v,ilasztópolg<Írai közvetlenül v<Ílaszt
j<Ík meg.

Az időközi választás Icbonyolítási:íban a helyi választási bizottság. és
a szavazatsz,ímláló bizottságok. to\'ábbiakban: mint V 1Ílnszl:ísi Hi
wtts:ígok működnek közre. A V álasztási Bizollságok il választópol

Polg,írmester jelöltek abc sorrendben:
Farkas Rich:írd

független jelölt

Külcles Antal Csaba

független jelölt

lyeknek elsődleges feladata. a véílaszt<Ísi eredmény megállapítása. a

Luk;ícs Lajosné

független jelölt

választ<:ísok tisztas,íg;ínak. törvényességének biztosÍl,ísa. a peínélt

Verhóczki Sándor

független jelölt

gárok független. kizi.Írólag a törvényeknek alárendelt szervei. me

lanság érvényesítése és szükség esetén a választ,ís törvényes rendjé
nek helyrC<illít,ísa. A VcílasL.t<Ísi Bizotts<"ig működésének tartmlla ala1l

Szuvazni 2004. augusztus 22-én (vas1Írn::1Jl) 6 ()r:ílúl 19 óráig lehel.

hatóságnak. tagja pedig hivatalos személynek minősül. A választ,hi

Szavazni kizrtrólag személyesen és csak a vcílaszlópolg<Ír lakóhelye

-

-

bizottséígnak vannak v,ílasztotl és deleg;ílt tagjai. A választ<Ísi bi

szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehel.

zotls,íg -Ké IJviselő-testlilet ,íltal- v,ílasztott tagJ'ainak Illegbízat;:lsa a
következő i.íll<1hínos

létrehozott v<Ílas
I.) Az időközi választás idején a teleplilésen a v,ílaszt,ísra
kon'tbbi gyakorlat

kuló üléséio
tarI. A választ<Ísi bizollSéíg
deleg;:ílt
(meghízott)
tagJ'
ai�
�
�
�
�

szerint két szavazókör fog mLíködni. A szavazókörök helye és címe:

"

nak megbízat,ísa a választás végleges eredményének közzétételével
szűnik meg

l. sz<Ímlt szavazókör: Bog;:ícs. Alkotm<Íny utca 5. sz. MLívc1őclési I-I<iz

A v,í1aszt;:ísi bizolls,ígok megbízott tagjait a jelölteknek és a jelölő

2. SZ<Ímú szav<lzókör: Bog,ícs. Alkotrmíny utca 5-1-. sz. Általünos Iskola

sL.en·ezeteknek 200-L augusztus 6-ün 16 óráig kell bejelenteni il helyi

..

v<Ílasztiísi bizolls,íg elnökéhez. Az időközi v,ílaszt;Ískor jelölö szerve

A vúlasztüsi kamp<Ílly 2001.. augusztus 20-éín 24 óníig tart.

zet nyilvfll1tanásba vételére senki l1em nyújtott be kérelmet.

Kampünyt folyt<ltni 200 1.. augusztus 21-én 0.00 ónltól 2001.. augusz

Jelölt!;t aj;:ínlalli aj,ínlószelvéllyen IeheteIt. az ajánlószelvények

..

..

tus 22-én 19 óráig TILOS.

<Ítadás<Íval 200-L július 30-<Ín 16 óráig. A jelöltek mindegyike fiig

A közszemlére tell névjegyzék rtl ,íso la t<ít CI helyi véílaszt<Ísi iroda

getlen jelöltként kéne fl nyil\'é'Íntartásba vételét. A jelöltek közül

vezetője a jelölt \agy jelölő szervezet részére ír;:ísban bejelcntell

kellen nyilatkoztak úgy. hogy felv,íllalj,ík a cigány kisebbség kép

igénye alapj,in díjfizetés ellenében 200-L auguszllls 2-től adja Ül. (A

viseletél is.

díjfizetés mértékét a 1 0/1998. (11.20.) számlt BM rendelet sLabá

A helyi önkormcínYLati képviselők és polgármestcrek v,ílaszl<Ís.íról
.
rendelkezől990. évi LXIV törvény értelmében a 1 0.000 vagy ennél
kevesebb lakosú településen a képviselőket kislistán v;:ílasztják meg.
Ugyanezen !Örvény S. * d.) pontja al<lpján a megv,ílasztható képvi
selők sz,íma: 9 fő.

lyozz<I.)
A szavaüís eredményét a szavazókörökben a sz,nC\zatszámlüló bi
zol1sügok ,1ltal kiüllítOIl jegyzőkönyvek alapjütl a helyi v,ílaszt;ísi

bizotts<Íg -<.íllapítja

A szavazóköri jegyzőkönyvek és a települési összesíteit eredményt

A szavazólapon a véílasztópolg<Ír legfeljebb annyi jelöltre szavaz
hat. aluíny tagja a képviselő-tcstlilctnek lehet. Tehát 9 fő.

tartalmazó jegyzőkönyv egy-egy péld<Ínya a Polg,írmesteri Hivatal
ban 200-1-. augusztus 25�én 16 óráig megtekinlhetó.

Kép\isclők azok a jelöltek lesznek. akik a rnegv,ílasztható képvise
lők sz;:íma szerint (9 fő) a legtöbb szavazatot kapták.

A helyi v,ílasztási bizolls<Íg v,"ilasztott tagjai:

Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megflllapítani. hogy az
egyenlő sz..ímÚ szavazatot eién jelöltek közül ki szerez mand<Ítumot.
A fentiekben már idézeti törvény XI rejezete rendelkezik

II

nemze

ti és etnikai kisebbségi jogok védelméről. Ennek értelmében. ha a

l . Vajdovics Andníné 3412. Bog<Ícs. Ady E. II 31
2. Csiki Gyuláné 3412. Bogács. Erzsébet u. 5.
3. Farkas Gáborné 3-t12. Bog<Ícs. Alkotmflny u 13.
-t. Kaszó B<Ílint 3412. Bog<Ícs. Püst u 12.

települési kislist<Ís vMaszt<Íson a szav;:wís eredménye alapjéín az ugyan

A helyi választ<Ísi bizottság tagja volt még Szabó Pál 3412. Bogács.

azon kisehbséghez tartozó jelöltek egyike sem szerez mand,ítumot.

Zöldv<íralja u 7 szí.Ím alatti lakos. aki 2004. júniusl-t-én lemondott

meg kell ,íllapítani azt a szavazatsz<Ímol. amely azonos a kislist<Ín

tisztségéről

legkevesebb szavazallal mandáturnhoz jutó jelöltre lead 011 érvényes
szavazatok felével. Mandátumhoz jLlt minden. mand<Ítul11ot nem szer
zett kisebbségből egy-egy jelölt. aki az így megü[[apítoll szavazat

A szav;a: zatsZ<Íml;íló
Csecsődiné Kocsis Ildikó.

számnál többel ér el. Ha egy kisebbségen belül több ilyen jelölt is

Derda Józsefné.

van. akkor a legtöbb szavazatot elért jelölt.

Fekete Attila.
Gyurcsik S<Índorné.

Nyilví.Íntartiísba vett képviselő jelöltek abc sorrendben:

Hócza Zoltün

Csetneki L.iszló

Független jelölt

Kerékgy"írtó Andrea.

Daragó K.iroly

Független jelölt

Koós Lajos.

Dorogi Atti!;,

Független jelölt

Kovács Lflszlóné.

Farkas Rich�ínl

Független jelölt

farkas Zolt:ín

Majnár Istvánné.

Független cig,íny kisebbségi jelölt

fiiliiJl Géza

Nagy Józsefné.

Független jelölt

Tóthné Ittes Ildikó

G:íl László

Független jelölt

Hcg)'i K.lt.lIin

Független jelölt

Hon'11th G)'ula

Független jelölt

Hon,.íth .József

Független cigrtny kisebbségi jelölt

Vajdovics Andnísné
helyi v;:ílasztási bizotts<Íg elnöke

Csetneki Ernőné
Jegyző

)

"Most búcsúzunk
és elmegyünk"

Iskolai hírek
•

- ballagás 2004.

Az eltelt egy évben
történt események:

A személyi jövedelemadó 1 %-ának közcélú felhasználá

sáról rendelkező 1 996. évi CXXXVI. tv. alapján alapítvá

nyunk támogatására 158 e Ft érkezett a 2003. évben (2002.

Az iskolai ünnepélyek sorában a legmeghatóbb, amikor
végzős diákjainktól búcsúzunk. Számomra különösell az volt,
hiszen ennek az osztálynak első lépéseit, első négy évét én
kísérhettem végig. S most az én agyamon is átfutott a gon
dolat: ,.Hogy eltelt az idő' Hogy megnőttek!"
Az iskolában eltöltött nyolc év alatt kisgyermekekből gon
dolkodó, ifjú emberekké váltak. Ez az időszak kemény

évi adó'l %-a). Ezen összeget a tanulók színházlátogatá
sának biztosítására (Egerben és Budapesten) fordítottuk.
•

Az általános iskolai tankönyvek terjesztésével járó juta

lék, melyet az iskola kapott 126 e Ft összegben, az ala
pítvány számlájára került.
•

Az iparűzési adó 1 O%-ából alapítványunknak 255 e Ft-ot

utalt át az önkormányzat.

2003.

munkából, sikerekből és kL,darcokból állt, sok szép élmény

•

Az éves kamatjóváírás

ből, felejthetetlen órából, de olyan púcekből is. amelyek

•

Az APEH felé az adóbevallást, s a nyilvántartást az ala

kevéssé kellemesek.
A szép emlékeket ne feledjéték. a sikertelenségek pedig
szolgáljanak tanulságképpen a jövőben, s lanulván belő
lük, ugyanazokat a hibákat ne kövessétek el még egyszer!
Vigyétek tovább az itt megszerzett lud,ist. az itt gyűjtött
tapasztalatokat! rlyenkor sok sikert szoktak kív1:1nni
következő évekhez: sikereket a munkában. tanulásban. sze
mélyes életben. Én sem teszek másképp. Útravalóul Goe
the következő sorait ajánlom számotokra:

pítvány támogatóiról- ez évben egyetlen támogató Nagyné
Márkus Eleonóra, aki az önkormányzati tiszteletdíjából

ajánl fel havi 15 e Ft-ot (2003. évben összesen 180 e Ft)
határidőben elküldtük.
•

Az igazolást a támogatónak kiadtuk.

•

Az eltelt évben vásároltunk 1 db komplex számítógépet

a tanári szobába, melyet a nevelők az órára való felkészü
léshez, dolgozatok, feladatlapok szerkesztéséhez hasz
nálnak.
Az alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatai a
2003. évre vonatkozóan:

.. Ki nagyo l akar szokjék fegye/elJ/re.

- A 2003. évet 672 e Ft tal nyitottuk.
-

KorMlok közölI válik el ameSlel;

- Az év folyamán történt bevételek összege: 731 e Ft
- Év végén a bevételek zárása: 1. 403 e Ft

s a szabadság a törvény adomiÍllya...
Éljetek ezzel a szabadsággal okosan, önmagatok és leendő
közösségetek hasznára!

Kissné Sereg Erzsébet
/(fllítónő

o

évben 12 e Ft volt.

- Kiadások alakulása: 380 e Ft

- 2004.

évi nyitás 1. 023 e Ft

Bogács,

2004.

június 1.
Szerencsi Miklósné kuratóriumi elnök

I,

Könptárunk lIendége IIOIt Mohás Lillia
Az ünnepi könyvhét megnyitójá
ra Egerben Mohás Líviát kérték fel.
Másnap, 2004. június 4-én az író
nő ellátogatott szülőfalujába, Bog
ácsra. Rövid itt tartózkodása alatt
a Községi Könyvtár vendége volt,
ahol

bensőséges, meleg hangu

latú beszélgetés keretében Hegyi
Imre bácsival, Szerencsi Miklósné
iskolaigazgatóval, Vincze Ferenc
művelődési ház igazgatóval, va
lamint Jankóné Jónás Zsuzsa

Elköszönt a plébánosunk
2004. jlllius 25-én mutatta be utolsó ünnepi szentmiséjét
Tóth István főtisztelendő plébános. Hat éves lelkipásztori
szolgálata fejeződötl be ill Bogácson.
Az Érsek Atya más, fontos beosztást bízott rá: a füzesabo
nyi egyházközség és környékének szolgc:1latát.
Keresztény meggyőződéssel adunk hálát a Gondviselés
nek, hogy hat ével töltött közöttünk, voll a közösség lelki
pásztora. Köszönjük a jelenlétét és papi szolgálatát! Min
den bog,:1csi hívő számára állandóan elérhető vOll, szolgál
ta csalácljainkat a szentségek kiszolgáltatásával: kereszt
ség. házass1:ig,

könyvtárvezetővel közösen eleve

útjukra. Jelen volt Krisztus szeretetével életünkben. Re

nítették fel az írónő Bogácshoz fűződő emlékeit. Emberi

méljük, hogy az elmúlt évekbcn otthonra talált közöttUnk !

sorsok peregtek le, kedves történetek elevenedtek meg
előttünk. Az elhangzottakból megállapítottuk, hogy édes
apja, Vitéz Mohás Sándor tanításának, nevelésének hatá
sa még ma is frissen él a bogácsi 60 - 70 - 80 - 90 éves
emberekben. Szigorú, de következetes jelleme nemcsak
az emlékezetben él, hanem meghatározó volt gyermekei
és tanítványai életének alakulásában is.
Nagy örömünkre Mohás Lívia elfogadta meghívásunkat
az író-olvasó találkozóra, melyet a Szent Márton Napi Ví
gasságok idejére tervezünk. Új könyvében, a Jessze fájá"
"
ban az anya és lánya közötti érzelmi szálak fonala elkala
uzol bennünket a család múltjába, mindennapi életük leg
rejtettebb titkaival ismerkedhetünk meg. A tíz évig készü
lő mű középpontjában a beteg anya és az életerős lány
ellentétes életfelfogása áll, de emellett megismerkedhe
"
tünk a ma Amerikában élő "nagyobbik lánnyal és a család
életét irányító apával is. Mohás Lívia írása nyomán hű

képet kapunk a II. világháború alatti és utáni megpróbálta
tásokróI.
A következő idézet Vitéz Mohás Sándor egyik életbema
radásért folytatott küzdelemét tárja elénk:
"Az Új soron araszolnak felfelé, szemben van a ház, már
látni a japán akácokat. Egyszerre kinyílik a nagy kapu két
termetes szárnya, mintha érezné, hogy jönnek. A kitárt
kapuszárnyak között megjelenik a sárga hintó, a bakon
szovjet katona. A hintórúd mellé Sándor van befogva. A
sár ragad, vonszolnia kell az amúgy könnyű járművet,
vállán valami szíj vagy talán rudalókötél, fejét lehajtva,
vállát megfeszítve húz. Akár a Golgota. A keresztcipelés.

Külön köszönjük. hogy úgy szervezte meg az egyházköz
ség életét. hogy a környező falvak sem érezték meg a sok
szor emlegetett paphiányt. Ahol lehetett világi munkatár
sakat vont be a munkába, hogy minél több feladatot ellássa
nak. Arra bátorított, hogy lehetőleg önállóan, de atyai inl
nyításával szervezzük az egyházközség életét. A hitokta
tást világiak végezték,

cl

pléb,íniai ügyelet rendszeres volt.

és a képviselőtestUletet bevonta a feladatok megbeszélésé
be és megoldásába is.
Külön örömmel emlékezünk az egyházközség jeles nap
jaira. Ezen alkalmakat ünnepélyessé telte. Valahányszor a
templomba jötlünk, ünnep volt számunkra. Éreztü�, tapasz
taltuk. hogy milyen gonddal készül minden alkalomra.
Papi szolgálata mellett gondoskodott arról is, hogy az el
múlt években tovább szépüljön templomunk. és a plébánia.
A következő felújÍl<:ísokat végezte ez idő alatt : a templom
héjazala elkészült, a templombelső szebb lett a meszelés
seL

él

freskó felújít,ísával. és a Magyarok Nagyasszonya kép

elkészüllével. Igazi közösségi imaközpont lett, ahol szíve
sen és cmelt mveI fogadjuk az itt üdülő vendégeinket is.
Halottaink iránti tiszteletünk jeleként rendezetl<:l temeWnk.
új kerítést is kapott. A felújított plébánia már a jövő számá
ra készült. A szintén ez idő alatt felújított diáktanya az ide
érkező katolikus közösségek fogadását segíti elő, segítsé
gére lehet a fiataloknak lelki életük megújításában. közös
ségi életük szorosabbá tételében. Mindezeket a felújításo
kat Plébános úr szervezte. Emellett a másik két plébánia

Mikor az öreg iskola sarkáig araszolnak, a háromszögletű

(Szomolya. Bükkzsérc), és a két kápolna (Cserépfalu,

iskolaudvar elé, az apa éppen megemeli fejét, nyitott száj

Noszvaj) gondját is vállára vetle. Noszvajon új kápolna

jal hatalmas levegőt vesz, ahogyan úszó ember, amikor
kiemelkedik a vízből. Nem igen látták nyakkendő nélkül,
hosszú nyakkendő vagy csokornyakkendő, annak lennie
kellett, másként utcára lépni nem lehet. És most kigom
bolt ingnyak és hosszú ujjú, széles mandzsettás ing,
amelynek ujjai lebegnek a szélben, a mandzsettagombo
kat, a kis fénylő darabokat bizonyára megkívánta és zsebre
vágta valamelyik megszálló. Másodszor is megemeli fe
jét, és meglátja a családját. Megtorpan, elfehéredik."
A Mohás Lívia könyvei iránt érdeklődőket a novemberi
találkozásig szeretettel várja a Községi könyvtár, ahol az
írónő eddig megjelent könyvei (Zuhog, zuhog a hó,
Theodora, Rókavadászat, Jusztinianusz, A váltakozó idő,
A táncos, a politikus, a nő, Kölykök a júdásfa alatt, talál

épüll.
Azt is megtanulhattuk az elmúlt években. hogy egy kö
zösség akkor épül igazán, ha nem szüntelen vetélkedésben
él környezetéveL hanem kölcsönösen segítik egymást.
Köszönjük, hogy az elmúlt hat évben megosztotta velünk
életél. papunk voll. és úgy szolgált közöttünk, hogy a jövőt
építette. Nyugodt lélekkel vallhatja. hogy olyan egyház
községet hagy ill. amelyik képes életét tovább szervezni,
formálni új lelkipásztora segítségéve!. Kívánjuk. hogy új
állomáshelyén is ez a töretlen lelkesedés) és a Teremtő ál
dása kísérje. Kérjük, zárja szívébe családjainkat. imáival
továbbra is segítsen bennünket!

A gondviselő Istcn kísérje további útján!

kozás önmagunkkal, Mit tudsz önmagadról?, Ki tudja, mi
a siker?, Jessze fája) megtalálhatók.

(ElI/{/l/g�oll Vasas Lás�/ótól, az egyházközség világi elI/Ö

Jankóné Jónás Zsuzsa
könyvtárvezetö

kétől)

2004 júlills 25.

Köztünk élnek

támogatásával
kezdte el tanul
mányait a Bécsi
Zeneakadémián.
Szerénysége é s

Minden szülő
szívét öröm járja
át gyermeke bol
dogsága lállán.
Ha a gyermek te
hetségével. szor

fegyelme. mely a

szülői

nevelés

mellett a györi
Bencés Gimnázi
umnak is köszön
hető nagy szorga
lommal párosul. s

galmával orszá

Magyarországot

gos hírnevel SZC

elhagyva

rez és másoknak

nagyobb energi

is képes adni ön
magából. él szülői
szeretet

mellé

büszkeség is ve
gyül. Így vannak
ezzel

él

7 éve

Ózdról Bog,\csra
költözöl! Timkó
szülők is. akiknek
mindkét gyerme
kük m(ívészi pályára lépett. Esz
ter és Robi 'T/ffi1t�If5�reMán mára elismerést szerzett. aZ
ország különböző városaiban és külföldön szerepel. még

még

ával vetette bele
magát a tanulás
ba. A gitár szak
mellé felvelle a
zeneszerzés sza
kot. és Magyarországon a gitár ta mlri diplomát i

s,-Jm��Ff6B�rll1egszerzi.

Esztert boldogság tölti el. hogy most Ő segíthet az érte
hosszú évekig oly sok anyagi áldozatot hoz6 szüleinek. A
Bogácson található szülői házat az ő segítségével építet
ték át. Cselekedeteivel igyekszik meghálálni szülei élet
szemléletét, miszerint a tanulásba fektetett vagyon ka
matozik a legtöbbet.

is. amikor a szülőkhöz jönnek pihenni. szakítanak ielőt le

.Iallkóllé.lólllÍs ZSlI:.sa

hetségük bemutatására.

200..+. június 19-én bogácsi Szent Mánon templomban
Verses-zenés ,íhítat cím(í m(ísorukkal ajándékozti:'ík Illeg
az irodalmat és CI komolyzenét kedvelő embereket. Az
esten fellépell Szabó Csaba. aki Robival együlI a Bécsi

Játszani, alkotni jó

Zeneakadémia 3. éves hallgatója.
Timkó József és felesége. Julika 30 évig élt Ózdon. 011
nevelték fel gyermekeiket.
Rokol1ságuk, ismcrőscik, ban'ítaik onnan kísérik figye
lemmel az ismert színésszé lett Eszter szerepléseit. A szü
lők ill. Bogácson csendben örülnek gyermekeik sikerei
nek. Egy-egy fellépés. megjelent újságcikk melegséggel

Igényünk, van arra, hogy formáljuk környezetünket,
legyenek olyan tárgyaink, ajándékaink, amelyeket ma
gunk készítünk. A tárgyak 'születése' közben kicsit
több időnk van egymásra, alkalmunk van kikapcso
lódni, szépen felkészülni, ráhangolódni egy-egy soron
következő ünnepre.

tölti el szívüke!. de sohasem dicsekszenek. Egész életük

A játszóházak többségét pályázati pénzből, helyi in

ben takarékosan éltek. minden vagyonukat gyermekeik

tézményekkel közösen, szülők segítségével megva

taníté:ísára fordították. hiszen Eszter tehetsége már az ál

lósítottuk meg.

talános iskolában megmutatkozott. Különösen á panto
mim. a szavak nélküli kommunikálás. az önkifejezés egyik
legnehezebb területén számítOlI őstehetségnek. Később.
amikor középiskolás lett városi ünnepségeken szavalt.

Szeretnék köszönetet mondani Ittes Csabának, aki
az üvegfestéshez szükséges lapokat biztosította a
gyerekeknek a húsvéti játszóházhoz.

Mindig szeretle a kihívásokat és olyan pályát kívánt vá

A kézműves foglalkozásokkal, kirándulásokkal sze

lasztani. ami tele van változásokkal. Kitartása és tanárai

retnénk tartalmasabbá tenni a helybeliek mindennap

ösztönzése eredményeként felvételt nyert a Színmíívé
szeti Főiskolára. Jelenleg két színházzal (Madách. és Jó
zsef Allila) van szerződése. Az Egy pohár víz címU törté
nelmi darabban Piros Ildikóval és Huszti Péterrel játszik.
Elfoglaltsága miatt mostanában ritkábban tud jönni Bog
ácsra. szüleihez.
Eszter temperamentumos. de meleg szívíí gyermek. aki
igyekszik szüleiLtestvérét mindenben segíteni. Robi az ő

o

jait, de szívesen fogadunk turistákat, vendég gyerek
csoportot is. A további programjainkat a képújságban
fogjuk meghirdetni.
Jó nyaralást kívánok a sok játszani, alkotni vágyó
gyereknek és szülő
Zsák Terézia
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

XII. BÜKKALJAI BORFESZTIVÁL és
NEMZETKÖZI BORVERSENY 2004. június 24-27.
zését követő 1 órán belül a verseny résztvevői nyilváno
san is megismerhették az eredményeket, mert azokat az
Általános Iskola bejárati ajtajánál helyeztük el.
Az eredményekből látszik, hogy jó évjárat volt a 2003.
évi, mivel az összes bor több, mint fele arany vagy ezüst
minősítést kapott.
Nagyarany:

8 bor

Aranyérem:

64 bor

Ezüstérem:

144 bor

Bronzérem:

123 bor

Oklevél:

61 bor

A verseny lebonyolítását mintegy 50 diák és felnőtt se
gítette. A munka gördülékeny volt, kisebb gondjaink adód
tak ugyan, de azt a szervezők hamar orvosolták.
Az oklevelek és különdíjak átadására a Szent Márton
A Borfesztifál megnyitója

Borlovagrend avató ünnepsége után került sor.
Összegezve: Színvonalas borverseny volt a XII.

A hagyományoknak megfelelően Bogács ebben az
évben is megrendezte a Bükka/jai Borfesztivált és Nem
zetközi Borversenyt.

Bükkvinfest, szakszerű és gondos szervezéssel.
A borverseny után a vendégek borlopó és bordal verse
nyen tehették próbára képességeiket. A Szent Márton temp
lomban Hudik Margit énekművész és társai nagysikerü

A borversenyt Szente Imre, a Bükkaljai Borvidék Hegy

koncertet adtak.

községi Tanácsának elnöke a következőképp értékelte:
2002. június 25-én került sor a XII: Bükkvinfest borver
senyére. Előző napon 405 db mintát neveztek be a ver
senyre. Ez az előző évivel csaknem azonos mennyiségű
bort jelentett.
A borok besorolását és számítógépre vitelét a Borvidéki
Tanács szakembereí végezték. Egy bizottság bírálta az
Olaszrizling borokat. További öt bizottság bírált még fehér
borokat. Négy bizottság vörösborokat, két bizottság T0kaji borokat zsűrizett.
Szép számú nevezés érkezett Németországból és Szlo
vákiából. Most először neveztek Tokaji borokat a szlová
kiai oldalról.
A bíráló bízottságok főként vizsgázott személyekből és
nagy tapasztalattal rendelkező elnökökből alakultak meg.
Valamennyi Felső-Magyarországi Borvidékről hívtunk

Borbírá/at az iskolában

szakembereket a borbírálathoz.
1 00 pontos módszerrel bíráltak a zsüriben. Egy-egy bor

Szórakozásról a négy nap alatt lengyel és német feszti

bírálata után a bírálati lapokat összegyüjtöttük és 3 szá

válzenekarok, modern tánccsoport, citeramüvész és fú

mítógépre vittük fel az eredményeket. A bírálatok befeje-

vós zenekar gondoskodott a fürdő területén. A pincesoron
hajnalig tartó bálokon táncolhatott mindenki. Sajnos az
időjárás a szervezőkhöz nem volt kegyes, így a pénteki
tűzijátékot szombatra kellett áttenni, de a látvány minden
kit kárpótolt. A Fiesta és Várhegyi Gábor az eső áztatta
rét helyett a pincesoron lépett fel.
A szombati eredményhirdetést Bogács főutcáján felvo
nulás előzte meg. A lengyel és német fesztiválzenekarok
és borrendek színes ruhái, a bogácsi és lengyel majorette
csoportok táncai nagy elismerést arattak. Mindezt a hintó
ban ülő három gyönyörű bogácsi borkirálynő koronázta
meg. A Szt. Márton Borlovagrend avató ünnepsége után
került sor a Bogácsi Thermálfürdő színpadán az oklevelek
és díjak átadására. A legjobb hazai és külföldi díjnyertes
borokhoz borárverésen juthattak hozzá a gyüjtők. Termé
szetesen a bogácsi pincék minden nap hajnalig kiszolgál

Új látványosság a Cserépi úti pincesoron

ták a borfesztiválra látogató vendégeket.
Vincze Ferenc

bogácsi bortermelök eredményei
a XII. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borversenyen
A

Termelő neve

Évjárat

Bor megnevezése

Pont

Minősítés

Balázs Vendel

2003

Cserszegi fűszeres

73.8

Bronzérem

Balázs Vendel

2003

OttoneI Muskotály

71 .3

Bronzérem

Csopják Győző

2003

Királyleányka

74.0

Bronzérem

Derda József

2002

Olaszrizling

54.0

Oklevél

Derda József

2002

Rizling B-20

63.5

Bronzérem

Derda József

2003

Olaszrizling

69.3

Bronzérem

Dósa Tibor

2003

Kékfrankos, Medina

78.3

Ezüstérem

Dósa Tibor

2003

Ottonel muskotály

85.5

Ezüstérem

Fabók Antal

2003

Cabernet Sauvignon

26.7

Oklevél

Fabók Antal

2003

Kékfrankos-Medina

59.3

Oklevél

Farkas Richárd

2003

Cuvée

57.0

Oklevél

Farkas Richárd

2003

Kékfrankos

65.7

Bronzérem

Farkas Richárd

2003

Olaszrizling

26.7

Oklevél

Fekete Rudolf

2003

Furmint

58.0

Oklevél

Fekete Rudolf

2003

Kékfrankos

59.3

Oklevél

Fekete Rudolf

2003

Zengő

70.8

Bronzérem

Gál István

2002

Medina

66.7

Bronzérem

Gál István

2002

Olaszrizling

78.0

Ezüstérem

Gál István

2003

Medina

8 1 .0

Ezüstérem

Gál István

2003

Olaszrizling

78.5

Ezüstérem

Gál István

2003

Olaszrizling

83.0

Ezüstérem

HÓR-AGRO MG.RT

2003

Leányka

78.5

Ezüstérem

HÓR-AG RO MG.RT

2003

Olaszrizling

64.3

Bronzérem

HÓR-AG RO MG.RT

2003

Ottonel muskotály

77.3

Ezüstérem

HÓR-AG RO MG.RT

2003

Chardonnay

86.0

Ezüstérem

Kovács András

2003

Olaszrizling

61 .0

Bronzérem

Kovács Tibor

2003

Kékfrankos

45.3

Oklevél

Kozma András

2002

Kékfrankos

40.0

Oklevél

Kozma András

2003

Mézes fehér

55.5

Oklevél

Lóczi Gyula

2003

Bianca

57.0

Oklevél

Lóczi Gyula

2003

Zweigeit

82.7

Ezüstérem

Mikesz Lajos

2002

Olaszrizling

45.5

Oklevél

Mikesz Lajos

2003

Olaszrizling

87.3

Aranyérem

Nagy László Zoltán

2002

Olaszrizling

73.0

Bronzérem

Prókai László

2000

Kékfrankos

73.3

Bronzérem

Prókai László

2002

Ottonel muskotály

87.5

Aranyérem

Prókai László

2003

Cabernet Sauvignon

73.7

Bronzérem

Prókai László

2003

Chardonnay

75.3

Bronzérem

Prókai László

2003

Cserszegi fűszeres

56.8

Oklevél

Prókai László

2003

Olaszrizling

88.0

Aranyérem

Prókai László

2003

Ottonel muskotály

90.3

Aranyérem

Prókai László

2003

Pinot Noir késői szüret

61 .7

Bronzérem

Szepesi Ferenc

2002

Olaszrizling

72.0

Bronzérem

Szerencsi Ottó

1 998

Olaszrizling

87.0

Aranyérem

Szerencsi Ottó

1 999

Olaszrizling

62.5

Bronzérem

Szerencsi Ottó

2000

Rizlingszilváni

82.3

Ezüstérem

Szerencsi Ottó

2001

Kékfrankos

84.7

Ezüstérem

Szerencsi Ottó

2002

Kékfrankos

84.7

Ezüstérem

Szerencsi Ottó

2003

Kékfrankos

89.0

Aranyérem

Tóth Antal

2003

Muskat Ottonel

90.5

Aranyérem

O

2003

Tramini

90.5

Aranyérem

ÓCZki Sándor

Ez volt a mottója az idén XIV. alkalommal létrehívott Nem
zetközi Dalostalálkozónak, melyet július 3-án a bogácsi
fürdő színpadján kísérhetett figyelemmel az a nagyszá
mú közönség, aki fogékony a hagyományok gazadag tár
házának népdalkincsei iránt.
Évről-évre növekszik azon népdalkörök száma, akik sze
retnének ennek a találkozónak részesei lenni, hiszen a
lelki épülésük mellett lehetőségük nyílik a fürdő révén a
testi gyógyulásra, felfrissülésre.
Régi bölcsesség: kössük össze a kellemest a hasznos
sai! Nos, a házigazdák olyan módon is figyelmesek a
meghívott népdalkörökkel, hogy országosan elismert nép
zenészek, népdalénekesek, a maguk területén kiemelke
dő szakemberek segítik tanácsaikkal a fellépőket. Óriási
lehetőség, hogy úgy mérettethetik meg magukat a népdal
körök, hogy ennek nincsen tétje, nincsenek helyezettek,
mindenki felszabadultabban énekelhet, mégis tanácsokat

Az idén Maczkó Mária, Bodza Klára és Borsi Ferenc
értékelte a népdalköröket
népi énekes kultúra őrzője vagyok-, s kérem, hogy Önök
is gondolkodjanak el a következő idézeten, hátha kulcs
lehet a titok nyitjához!

kaphatnak további együtténeklésük minőségi megújulásá

"A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.

hoz. Persze a tanácsok csupán lehetőségek, tudni kell

Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó Hata

élni velük.

lom így szólt: rád bízok minden embert külön, kivétel nél

Az idén a háromtagú zsűri nehéz, de megtisztelő tisztjét
Maczkó Mária népdalénekes, Bodza Klára népdalénekes
és Borsi Ferenc citeraoktató, a Vass Lajos Népzenei Szö
vetség alelnöke látta el.
Az egynapos programnak voltak visszatérő vendégei, de
voltak közöttük első alkalommal nálunk lévők is. A fellépő
együttesek: Taktaharkányi Népdalkör, Kéknefelejcs Ha
gyományőrző

Népdalkör

Harsányból,

Egercsehi

Aszonykórus, Mezőberényi Szlovák Pávakör, Gyöngyka

kül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vi
gyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben el
merülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit át
élsz, osszad meg. Az egész világ a tied. Szabad vagy a
kövektől az éterig, ismerd meg, hódítsd meg, senki se
tiltja, de jaj, neked, ha magadnak tartod.
Elbocsátalak téged is, mint mindenkit: felelős vagy min
den emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden
fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit ma

razenekar, Besnyői Népdalkör, a testvér településünk Hárs

gadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak
tartottál meg. Most eredj, és élj, mert a világ a tied. "

kút népdalköre (Szlovákia), a Szomolyai Népdalkör, a

(Hamvas Béla)

láris Népdalkör Upponyból, Megyaszói Népdalkör-és Cite

Balkányi Szabó Lajos Népdalkör Nyírmihálydiból, a
Sajóvámosi Népdalkör, a Galgagyörki népdalkör, a
Felsőzsolcai népdalkör, és természetesen a házigazda

Mindezekef oz Önök megfis;,telű figyell1léhe ajólllu/w:
Bellyovszki /V/ária

népdalkör, a Bogácsi Pávakör.
Kedves Olvasókl

A Pávakör újabb sikerei

Talán Önök is elgondolkodtak már azon, amidőn egy-egy
szép népdalt hallottak hagyományőrzők tolmácsolásában:

Május 23-áll Tiszaújvárosban regionális népclalének�

vajon mitől énekelnek ezek az emberek olyan lelkesen,

lési verseny volt. ahol a népdalkör korcsoportjuk leg

olyan szívből és szívhez szólóan, amikor olyan kevés a

jobbja lett. I. helyezést ért el. A pávakörnek egy ideje

követőjük, s olykor gyérszámú a hallgatóság is? Nos, én

általános iskolás lányok is tagjai( HollóAnett. Gaál

megtaláltam rá a magam számára a választ -mert én is a

Brigitta. JankóAnnal11ária, Csiki Berta) .. Közülük ket
ten. szóJában is versenyeztek: Csiki Berta 3. helyezést.
Gaál Brigitta 1. helyezést én el.
A népdalkör vezetőjének sikeres felkészítő munkáját
kii!öndíjjal jutalmazták.

Július 31-éli Tibolddarócon orszc:lgos minősítéssel
bekötött dalostalálkozót rendeztek. ahol a népclalkör is
mcgméretle magát. Tizenhat együttes minősítését végezte
el a jeles zsHri, melynek tagjai Dévai János,a magyar
rádió népzenei osztályának vezetője, Bencze Lászlóné,
népzenekutató; Kovács László. népzenész.
A Pávakör stílusos éneklésével, értékes.jól összeválo
gatott dalaival a közönség és a szakmai zsííri tetszését is
elnyerle. A jelenlegi minősítési rendszerben a legl11aga�

Népviseletek találkozója a XIV. Dalostalálkozón

sabb kitiintetésre tettek szert: AranYl'áva-d(jasok lettek.

II. Országos Rezfúvos es

Kézműves foglalkozás aTáj házban

Korábban, 2001 -től Cserépfaluban szűkebb keretek kö
zött rendeztük meg a kamarazenei táborunkat. 2003-tól a
bogácsi Polgármesteri Hivatal és a BVBE támogatásának
köszönhetően kedvezőbb feltételek mellett immáron má
sodik alkalommal ad otthont Bogács az országos méretű
vé nőtt táborunk megszervezéséhez.
Nagyszerű körülmények között dolgozhattak az ország
különböző zeneművészeti intézményeiből érkezett növen
dékeink, akik munkáját Fejér András a budapesti Zene
művészeti Egyetem harsonatanára, Magyari Imre a buda
pesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kürttanára,
Adamik Gábor a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola tubatanára, Cserháti János, Kakuk Zol
tán, Frenczel Bertalan a miskolci Barók Béla Zeneművé
szeti Szakközépiskola tanárai, valamint Angyal Zsuzsan

A gyerekek büszkén mutatták az elkészült tárgyakat

na, Mohácsi István, Zobay Béla a miskolci Bartók Béla

A bogácsi Tcíj lulz 200--L j ú l ius első het�bcn kézm(ívcs

Zeneművészeti Szakközépiskola és Főiskola tanárai se

foglalkozásoknak adott o t t h o n I . A bogácsi paraszti v i l á g

gítették.

c m l ék é t őrző haszmílat i tárgya k . a z épít kczési szobís meg

Az Általános Iskola tágas osztálytermeiben reggeltől es
tig szólt a zene. Délelőttönként a Fürdőben adtunk kon
certet, esténként pedig a kitűnő akusztikával rendelkező

figyelése mellett ideális környezetben készít h e t t é k cl ter
mészetes anyagokból ( fa,íg. kóc. l e n . ZSéíkvászon. gyapjll.

Szent Márton Templomban mutat hatták be növendékeink

bőr. s t b . ) a néplllüvészet iránt érdeklődők a dísz- és hasz

a megtanult zeneműveket. Koncertjeink nagy számú kö

n ü l a t i tárgya i k a l . Főként gyerekek v::í llalkoztak a népi

zönséget vonzottak. Úgy érezzük, hogy bogácsiaknak és

k u l t úra megismerésére. �Isaj<í l í t (ís{jra. s remélhetőleg

az itt nyaralóknak szép élményt nyújtottunk.

m a j d a n i �ltad(ísára.

A tábor végén a jelenlévő 4-5 fős kamarazenei csapatok
között versenyt szerveztünk, melynek zsűrijébe, a buda
pesti Zeneakadémia tanárait hívtuk meg.
Köszönetet mondunk az intézményvezetőknek (Szeren

A csekély részvé t e l i d íj e l lenéb e n

cl

CI

szervezők biztosí

t o t t á k a szü kséges alapanyagokat és szerszéímokat. Az el
készített t á rgyakat m i n d e n k i hazavihette.

csi Miklósné Általános Iskola igazgatónak, Ráski László

A roglal koz"ísokat Bordücs Andrea Budakeszin élő óvó

Thermálfürdő Kft. ügyvezető igazgatónak, Tóth István plé

nő vezette. aki településünkre gyakran I,ílogat. ugyanis

bános úrnak és Vincze Ferenc művelődési ház igazgató

1 7 éve van nyaralójuk Bog,ícson. é l Kossuth ulc{jban. Az ő

nak), amiért rendelkezésünkre bocsátották intézményeiket.
A napi 4-5 óra intenzív zenélés eredményes volt. A kö
zönség előtti bemutatkozás még színvonalasabb előadásra

ötlete volt él Levendula jcítszóh,íz mcgszervezése él T,'íj 
házban. Dorogi A t t i l a a T"íjh ,íz jelcnlegi gondnoka t<Ímo

sarkaIIta a tábor résztvevőit. Az eltöltött 1 -2 hét alatt töb

g a t t a a k e z d e m é n yezés t . m c l yből s z e re t n é n e k hagyo

bet tanul így az ember, mint a hagyományos iskolai kere

m á n y t t e r e m t e n i . további értékes n é p m lívészeti ággal

tek között félév alatt.

megismertetni az i t t üdülő vendégeket és a bogácsi lakos

A légkör a lehető legbarátibb volt, ami abban is megnyil
vánuit, hogy közösen rnuzsikáltunk növendékeinkkel. A
kevés szabadidőnket igyekeztünk pihenéssel, kikapcso
lódássai tölteni, ehhez a fürdő, a picesor remek színhely

scígo t .
A jövőben i s szerc t e t t e l v,í rn a k rcndezvényeikcn m i n 
denkit.

.1 .1 Zs

nek bizonyult.
Természetes hát, hogy jövőre is szeretnénk megszer
vezni és bővíteni a rézfúvós tábort itt, Bogácson.
Zobay Béla
szervező, táborvezetö

Kézműves foglalkozás a Családsegítő Kőzpont
Kamarazenei koncert a Szt. Márton templomban

szervezésében

Ogrodzieniecben táboroztunk

Kedden dél
előtt ismét a
Podzamczei

2004. július 13-án 40 általános iskoláskorú gyerek indult
kalandos

útj ára

Ogrodzi e n i e c b e .

Szálláshelyünk

az

Ogrodzie niechez tartozó Podzameze általános iskolájában
volt. A lengyel buszt két sofőr vezette. az egyik Janek sofőr
bácsi volt, aki már sokszor tette meg ezt a fárasztó, hosszú
utat Bogács és Ogrodzieniec között. A megérkezés után
mindenki lázas pakolásba kezdett. A vacsora illata az egész
épületet betöltötte: töltött káposzta volt.
Az utazás fáradalmait még ki sem tudtuk pihenni. mert
másnap Czestochowába mentünk, ahol a Jasna G6ra-i ko+
lostorban a Csodatévő Madonnát tekintettük meg. Délután
az Auchan áruházban töltöttük időnket és költötlük pén
zünket. Harmadnap gyalogtúrát tettünk Ogrodzieniecbe.
A könyvtár épületében egy tágas teremben megterített asz
tal várt bennünket: édességet, gyümölcsöt és üdítŐL fogyaszt
hattunk kedvünkre. Vendégl átóinktól prospektusokat kap
tunk az Ogrodzieniec környéki növény- és állatvilágról, és
a közelben található várakról. A polgármester körbeveze
tett minket a Polgármesteri Hivatalban. Az ő szobájában
láthattunk bogácsi népviseletbe öltöztetett babát. bogácsi
címeres kulacsot. A házasságkötő teremben elbúcsúztunk a
polgánnestertől, majd a művelődési házban lévő kiállítást
néztük meg. Délután a Podzamczei várat .,vettük be" . A
hozzá fűződő történet megismerése után, többen megörökí
tettük a gyönyörO panorámát. Este disco volt. melyen a len
gyel barátaink is részt vettek.
A következő napon Wieliczkába utaztunk, ahol a Királyi
Sóbányát tekintettük meg. A Kinga kinllynőtől elnevezett
sóbánya a Kulturális és Természeti Világörökség része. A
földfelszín alatt 135 méter mélyen voltunk, de később meg
tudtuk, hogy a bánya utolsó szintje 327 méter mélyen talál
ható. A lenyOgöző földalatti látvány után Krakkóban a Posz
tócsarnokot csodáltuk meg és a főtérén, a Rineken sétáltunk.
Ötödik nap délelőtt már jól jött egy kis pihenés. Sokan
azonban a sportnak szentelték idejüket. Ebéd után vidám
vetélkedőt szerveztek nekünk. 8-8 fős csapatokban küzdöt
tünk a finom jutalmakért.
A hatodik napon délelőtt és kora délután is sportvetélke
dők sora (sakk, pingpong, különböző kártyajátékok, kapura
rúgás, dekázás, kosárra dobás) várt ránk. 5 órától szabadté
ri misén vettünk részt a Podzamczei Kápolna előtt. Tanúi
lehettünk egy házaspár 50. házassági évfordulójának ünne
pén. Ezután a lengyel igazgatónő, Éva néni mindenkit meg
ajándékozott egy jégkrémmel.
Hétfőn korán keltünk, mert reggeli után indul

várba

men

tünk. Most al
kalmunk volt
e m l é k t árgya
kat v á s á r o l n i .
E b é d után el
kezdtük a ké
s z ü l őd é s t

a

magyar estre.

Az Ogrodzieniecben táborozók vendéglátóikk,

Voltak, akik a

mtísorra próbáltak. voltak. akik a gulyás főzéséhez nyújtot
tak segítő kezet. 6 órakor megérkeztek a meghívott vendé
geink: a polgármester. néhány képviselő, iskolaigazgatók.
és tanárok. Rövid köszöntés után Csiki Berta szintetiz;:Ílo
ron játszott. Gaál Brigitta népdalokat énekelt. és a mazsorell
csoport Podzamczeben tartózkodó tagjai az ott tanult új ko
reográfia mellett a jól ismert m(ísorszá maikból adtak elő
néhányat. Ezután a vendégeket táncházba invitáltuk. Utá
na következett a vacsora. ami finom gulyás volt.
A kilencedik napon csoportunk egy része Ogrodzieniecbe.
másik része Podzamcze főterén lévő boltokba indult vásá
rolni. Miután a többség elköltÖlIe a pénzét. visszasétáltunk
szálláshelyünkre. Ebéd után elkezdtük a pakolást. ami na
gyon gyorsan ment. Közben megérkeztek Kékesi Eszter és
Dávid szülei, akik hazai süteménnyel kedveskedtek nekünk.

4 órától szellemi vetélkedő kezdődötl, melyen az utazá
sainkkal kapcsolatos kérdésekre kellelt válaszolnunk. fel
adatokat megoldanunk. A csapatok ismét ízletes ajándéko
kat kaptak.
Az utolsó vacsora a közeli vár lábainál volt. A polgár
mester örömmel segített nekünk a grillezésben. A vacsora
elfogyasztása alatt és után is a felszabadult társaság nagyon
jól érezte magát ezen a festői helyen.
Ogrodzienieci táborozásunkat egy lightos discoval zár
tuk. Az éjszakai csínytevések után, másnap reggel még várt
ránk egy kis izgalom. Ekkor hirdették ki a 9 napig tarlÓ
szobák közötti lisztaságverseny eredményét. A jutalom át
vétele után ajándékokat vehettünk át a magyar esten való
szereplésért, a segítésért, az esti futásban való részvételért.
Fél kilenckor számtalan szép emlékkel szálltunk fel a Bog
ácsra induló buszra.
Köszönjük a Bogácsi Önkormányzatnak és a Bogácsi Is
kolás Gyermekekért Közalapítványnak, hogy támogalták
a táborozásunkat.

Csiki Berta, Lénárr Liliána, Jankó Annamária

nunk kellett Krakkóba. A nagy hőségben hirtelen
hatalmas zivatar kerekedett, ami a Wawel árkádai
alá szorított minket. Félórai várakozás után a Katedrálist tekintettük meg. A legenda szerint, aki az
itt található Lengyelország második legnagyobb
harangján ak nyelvét megérinti, é s közben kíván
v a l a m i t , a n n a k kívánsága teljesül és boldog lesz
életében. Csoportunk minden tagja igyekezett föl

,
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felé a toronyba vezető lépcsőn, csakhogy kívánhas
son valamit. Lefelé haladva a királyok temetkezé
si helyét láthattuk. Báthory István sírj ánál eléne
keitük a magyar h i m n uszt.
Hideg ebédünket a Visztulán hajózás közben fo
gyasztottuk el. Utána következett a sokak által leg
j o b b n a k ítélt program; 3 óra az A g u a Parkban.
Mindnyájan a bátorságunknak megfelelő csúszdát
választottuk.
Késő este lett, amikor fáradtan érkeztünk vissza
a szálláshelyünkre, de e l a l u d n i ezen az estén
nehezen tudtunk.

lS

.

A Podzamcze-i vár

Bogácsi esemé
EU-

Öregfiúk labdarúgó mérkozés
A XII. Borfesztivál egyik programja volt az öregfiúk lab

2004. május

darúgó mérkőzés, melyen Maglód és Bogács csapatai

elsején Bo

mérkőztek meg. A meccs a bogácsi csapat győzelmé

gács méltón

vel végződött. A csapat tagjai lelkesen és néha erejüket

ünnepelte

meghaladva küzdöttek az ellenféllel, a nagy hőséggel

meg hazánk

és a felesleges kilókkal.

E U-csatlazenés é b 
resztő után
a Pást adott

LIO..,"";

helyszínt a
programoknak. A gyerekek és felnőttek számára szervezett
sportversenyek, az aszfaltrajzverseny, a Pávakör és az isko
lások tánccsoportjának műsora sok érdeklődőt vonzott. A
Sportkör, a Polgárőrség, és a Lövészklub alkalmi szakácsai
� évek során nagy tapasztalatot szereztek az üstök mellett,
�

most is finom ételeket kínáltak. A 1 1 -es rúgó versenyt lab

darúgó mérkőzés követett, melyen a felnőtt csapat győze
lemmel hálálta meg a szurkolók buzdítását. A magyar törté
nelem jeles napja lett 2004. május 1 -je, amit a bogácsiak szá
mára a kellemesen eltöltött idő tett maradandó élménnyé.

Dél-Bükkl Kerékpáros Sportnapok

A II. Országos Nyugdíjas Találkozó

Sikeres volt az első "DÉL-BÜKKI KERÉKPÁROS SPORT
NAPOK" Bogácson. A rendezők szerint az aktív sportolás, a

A szervezők az idén is megtettek mindent, hogy az ide

jó társaság és a környék varázsa több résztvevőt vonzott,
mint remélték. Az olimpiai cross, downhill, és terepduatlon
versenyek színvonalas mezőnnyel kerültek megrendezésre.
A versenyzők félelmetes iramai és nyaktörő mutatványai ki
vívták a közönség elismerését. Ezt tovább fokozta a farön
kökön és különböző akadályokon egyensúlyozó kerékpáros
"
"akrobaták bemutatói és az ugrató show. A fiatalok a verse

érkező nyugdíjasok jól érezzék magukat rendezvényei
ken. Sajnos az időjárás nem kedvezett, a novemberi
nek tűnő hidegben kevesen vették igénybe a bogácsi
Fürdő vizének gyógyító hatását. A rendezvénysoroza
ton először lépett fel nagyközönség előtt a "Fekete An
gyalok" nevű autentikus zenét játszó bogácsi romaze
nekar, mely nagy sikert aratott.

nyek után a Bogácsi Thermálfürdőben lazíthattak és regene'ódhattak.

Vendéglátó Iskolák II. Országos
Szabadtéri Fozoversenye
2004. május 1 4- 1 6-án rendezték meg második alkalommal a
vendéglátó iskolák országos szabadtéri főzőversenyét. A Bikaréten gazdag program-

y.
,.

mal várták a gasztronómia
iránt érdeklődőket. Mes
terszakácsok kóstolták
és értékelték a tanulók által elkészített ételkülönlegességeket. A sütemény

!:J.�\{.
��II.�
�

sütő versenyen a házigaz
dák, a bogácsi asszonyok
közül többen is jelesked
tek: K i s Istvánné, Mari
néni az előkelő II. helyen
végzett, Kovács Sán
dorné, Manci néni külön
díjban részesült.

Testvérvárosok Találkozója
Nemzetközi napok keretében 2004. július utolsó hétvé
géjén Bogácsra látogattak testvérvárosaink delegációi.
Az itt töltött néhány napon a további kapcsolatról beszél
gettek, emellett közös kirándulást tettek Parádra, ahol
megtekintették a Kocsimúzeumot, majd Egerben a vá
ros nevezettesséaeivel ismerkedtek.

-
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Augusztus 22. (vasárnap)

Fürdőfesztivál augusztus 20-21-22.

Augusztus 20. (péntek)

10.00 SUI/tm ise
( SZl. Márton Római Katolikus Te mplom)

1 1.00 Hal/gversel/y

09.00 Országos Páros Lábtel/isz Versel/y

( SZl. Márton Római Katolikus Templom)

(Thermái Fürdő)

1 1.00 Községi Megemlékezés

November 13-14. Márton Napi Vígasságok

(Művelődési Ház)

Bor és Gasztronómia ÜllIlepe

13.30 Balázs Dal/ iel/a él/ekes-tál/cos

(Cserépi úti pincesor)

(Fürdő színpada)

J 4.00 CAIRO együttes

November B-án Mohás Lívia író-olvasó

( Fürdő színpada)

találkozó

16.00 Répáshutai Néptál/ccsoport

(Művelődési Ház)

(Fürdő színpada)

17.00 Balázs Dal/iel/a él/ekes-tál/cos
( Fürdő színpada)

18.00 Simol/ lldikó operett m íísora

Autocross

( Fürdő színpada)

20.00 Régi idők zel/éje
Kármán József Színház előadása

Autóverseny - 2004. július 31 ;
Eredmények kategóriánként:

( Cserépi úti pincesor)

2 1.00 Pil/cebál
Zene: Signál együttes

Autocross - Szöcske

( Cserépi úti pincesor)

1 . Miklósi Rita
2. Kovács Henrjk

Augusztus 21. (szombat)

3. Szilvási Milán
Roncsderby

1 3 .00 Balázs Dal/iel/a él/ekes-tál/cos

1 . Blaha László

(Fürdő színpada)

2. Lipóth Zoltán

09.00-14.00 Fürdő Szépe versel/y

3. Polgár Tamás

(Fürdő területe)

Rallycross

15.30 Bogácsi Általál/os Iskola tál/ccsoportja

1 . Demjén Martin

(Fürdő színpada)

2. Klárik Szabolcs
3. Lakatos József

16.00 Fürdő Szépe versel/y eredmél/yhirdetés

Rallycross - Lada

( F ürdő színpada)

1 . Hajdu Tamás

16.30 Miskolci Hastál/c Club

2. Trencsényi Norbert

( Fürdő színpada)

3. Ambrus Sándor

17. 15 Fortuna Tállc és Divatstúdió Manó csoport

N - kategória

( F ürdő színpada)

1 . Meggyes Péter

18.00 Vidám Vál/dorok gyermekmíísor

2. Miklósi rita

( Fürdő színpada)

3. Sarlós János
Bogácsi Kupa Futam

19.00 Balázs Dal/iel/a él/ekes-tál/cos

1 . Klárik Szabolcs

( Fürdő színpada)

2. Polgár Tamás

2 J .00 Szekeres Adrietlll

3. Trencsényi Norbert

( Bikarét)

Szuperfutam

2 1.30 Krisz Rudi

1 . Miklósi Rita

( Bikarét)

2. Jeges Antal

22.00 Tíízijáték

3. Lénárt László

BOGÁCSI NVÁR
Bogacs Község
Önkormanyzatanak lapja
- -
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Felelős kiadó:

Jankóné Jónás Zsuzsanna

Fotók:

Zsuzsanna, Vincze Ferenc

--

Vincze Ferenc

Jankóné Jónas

--- -

Művelődési Haz igazgató

-

Nyomdai munkák:
Pető Nyomda
Mezőkövesd,

Tel.: 49/4 1 4-000

