A BOGÁCSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

XVI. évfol am 2. szám

2005.

Ez is az első félévben
Z

A

történt

•••

év elején, amikor a képviselő testület az éves költ-

baloldalán található, mintegy két hektáros területet azzal a

ség vetését elfogadta már akkor látszott, hogy nagyon

szándékkal, hogy dőntés után a n n a k egy más célú hasznosí

jelentős fejlesztésekre a költségvetés forrás oldala nem

tását véghezvigye.

biztosít lehetőséget. Ennek kővetkeztében az év első felében

jelentős mértékű fejlesztésre csak a strandfürdőhöz kapcsoló

A közhasznú dolgozók munkájának segítése, másrészt a fu

dóan került sor.

varköltségek csökkentése érdekében beszereztünk egy kis

Ennek leglátványosabb eredménye, hogy elkészült a gyermek

teherautót. Június hónapban a közlekedést segítő jelzőtáblák

medence felújítása és vízforgató berendezéssel tőrténő felsze

kerültek ismét elhelyezésre, amelyekkel egyrészt az utak álla

relése. A felújított medence egy látványelemmel is kiegészült,

potának védelmét másrészt a gyalogosok és a kisgyermekek

egy 5 méter átmérőjű, légtartásos félgömbbel, amelyre fel

közlekedésének biztonságát kívántuk fokozni .

kapaszkodva a gyerekek belecsúszhatnak a kellemes hőfokú

Május é s június hónapokban elkészültek a faluban a kátyúzá

medencébe. A gyermekmedence a nyár slágerévé vált a stran

sok, de szükséges megjegyezni, hogy csak az un. "ütőkátyúk "

don.

kijavítására volt lehetőség.

Más, az előbbitől kisebb volumenű fejlesztések is történtek,

Az Ifjúság utca gyalogos megközelítése érdekében a rossz

mint például a korábban a strandon megkezdett díszburkolat

betonjárda felü letet aszfaltburkolattal borítottuk, ezáltal esős

folytatása a főbejárati rész felé, a téli bejárat irányába egy rám

időben sem szükséges az ottlakóknak kerülővel közlekedni.

pa kialakítása annak érdekében, hogy a mozgásukban korláto

A község utjainak egy jelentős részén a felhízásokat megszűn

zottak is igénybe tudják venni a strandot:
Egy helyi vállalkozó - Polgár Jenő - által készített kovácsoltvas

tettük, hogy csapadékos időjárás esetén a víz lefolyhasson az

ülőpadok és szemetesek is esztétikusabb megjelenést bizto

Az ún. fesztiválpark déli részén egy kerítést építettünk a n n a k

sítanak a legfontosabb idegenforga l m i vonzerőnk, a fürdő fő

érdekében, hogy az önkormányzat területét mások ne szemét

bejáratának. A díszes padokból pár d a rabot az iskolával szem

elhelyezésre vagy más célra használják, hanem arra hogy ott

közti közparkba is elhelyeztünk, és ha a lehetőségeink úgy

kulturált körülmények között sétálhassanak ki a pincesorra.

alakulnak a folytatás sem marad el.

A tavasz folyamán nagyon jelentős mennyiségű facsemetét

A tavasz folyamán az Önkormányzat visszavásároita a tardi út

ültettek el a közhasznú dolgozók a falu különböző pontjain

úttestről az árkokba.

Sajnos a vandalizmusnak köszön
hetően ezeknek a cserjéknek már
csak a fele él, a tőbbit érthetetlen
okból egyes felelőtlen emberek
tönkretették.
A cserépi úti pincesori átjárónál
közvilágítási lámpákat szereltet
tünk fel csökkentve ezáltal az át
járás veszélyét.
A második félévi fejlesztésre sem
látszik sokkal több forrás, de bí
zok abban, hogy a korábban el
tervezett dolgokat az év végére
megvalósíthatjuk.
Verhóczki Sándor
polgármester

- A felújított gyermekmedence

)

ISKOLAI HíREK

Új iskola - új tanév
Július elsejétől a Bogácsi Általános Iskola meg szünt. Helyét

..

a Bükkalja Általános Iskola fog l alja el bogácsi központtal. Az
iskola 3 település tanulóinak biztosít általános iskolai oktatást.
Ez a 3 település Tard, Cserépváralja és Bogács.
Erre az iskolaösszevonásra két okból volt szükség:
- A gyereklétszám itt, Bogácson is folyamatosan csökken. An
nak idején általános volt a 30 fős osztálylétszá m . Most Bogá
cson alig

10 gyerek jár egy-egy osztályba.

- Változott az á l l a m i támogatás is, számunkra nem kedvező
módon. Röviden: egyre kevesebb az iskolára fordítható pénz.

Búcsúzóul

E két tényező együttesen indokolja azt, hogy a bogácsi iskolát

"Tetszenek érteni?
Mi - Androvics Gergő, Balogi Ádám, Bolla Eszter, Gaál Brigit
ta, Holló Anett, Jankó Laura, Köteles Csaba, Lénárt Szabolcs,
Lukács Dorina, Mikesz Csaba, Orosz Gábor, Verhóczki Judit,
Verhóczki Tamás, a most elballagott 8.a osztály tanulói és én,
aZ" ofi " - értjük e mondatot!
Sokadik új információ után a számomra megszokott kérdés néma csend, majd vidám cinkos kacagás s a válasz - Tetszünk!
Én is értettem a kuncogás okát, mert mi már félszavakból is
értettük egymást! De ennél többről volt szó! É reztük egymás
rezzenéseit, kapcsolatunk szeretetté vált. Csak jót akartunk és
tettünk egymásnak és ez különösen széppé tette az együtt töl
tött éveket.
Én újra megélhettem azt a csodát, amit a tanítás, nevelés, a
gyerekekkel való fog l a lkozás ad.
Látni felnőni, okosodni a fiút, a lányt, s ezt még segíteni is,
igazi boldogság. Örülök, hogy részt vehettem ebben. Büszke
vagyok Rátok!
És most újra felteszem a sokat hallott kérdést - Tetszenek ér
teni? - hogy mi vár Rátok, hogy miért volt a sok intő szó, hogy
hogyan kell viselkedni, eligazodni az új életben, mit jelent a
szorgalmas tanulás?
Szinte hallom az egyöntetű választ - IGEN'
É n is így gondolom, s szüleitekkel együtt - akik lankadatlan fi
gyelemmel, tőrődéssel kísérték végig iskolai m unkátokat - el
is várjuk tőletek, hogy okosan cselekedjetek, és a legjobban
teljesítsetek!
Ne feledjétek, hogy a java még hátra van! De tudom, hogy
egyikőtőknek sincs szégyellni valója, és büszkén mondhatjá
tok majd, hogy a bogácsi Általános Iskolában tanultatok.
Emlékezzetek vissza közös beszélgetéseinkre, s mindig tartsá
tok szem előtt:
"
"Jól csak a szívéveliát az ember !
Kívánok mindannyiótoknak, a most elballagott másik 8. osz
tály tanulóinak is, sok sikert az életben, eredményes jó tanu
lást az új iskoláitokban!
Lukács Lajosné

a régi módon már nem tudta az önkormányzat fenntartani.
A változásból azonban a gyerekek nagyon keveset vesznek
majd észre. Nem kell tehát a gyerekeknek más községbe utaz
niuk és ide sem jönnek a másik két község ből gyerekek tanul
ni. Igyekeztünk a régi osztálystruktúrát is megőrizni. Elkép
zelhető, hogy néhány kedves, és hosszú éveken át a bogácsi
iskoláért becsületesen tevékenykedő kollegától sajnos el kell
búcsúznunk.
Kérem önöket, figyeljék ezeket a változásokat, mondják el
véleményüket, javaslataikat, hogy a bogácsi gyerekek még
színvonalasabban, jobb körülmények között tanulhassanak.
Támogató segítségüket az iskola nevében is köszöni:
Szabó László
iskola igazgató

Beszámoló
A Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány

2004. június l től · 2005. június 19-ig végzett munkájáról
-

Az eltelt évben megtartott kuratóriumi ülések:
2004. 06. 1 O.
2005.02.03.
Az eltelt egy évben történt események:
•

A személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználásáról ren
delkező 1996. évi (XXXVI. tv. alapján alapítványunk támogatásá
ra 127 e Ft érkezett a 2004. évben (2003. évi adó 1%-a).
Ezen összeget a tanulóknak fellépöruha vásárlására fordítottuk.

•

Az általános iskolai tankönyvek terjesztésével járó jutalék, me
lyet az iskola kapott 166 e Ft összegben, az alapítvány számlájára
került.

•

Az iparűzési adó 1O%-ából alapítványunknak 276 e Ft-ot utalt át
az önkormányzat.

Ofi
•

•

Az éves kamatjóváírás 2004. évben 11 e Ft volt.
Az APEH felé az adóbevallást, s a nyilvántartást az alapítvány
támogatóiról időben leadtuk. (2004. évben összesen 165 e Ft.)

•

Az igazolást a támogatóinknak kiadtuk.

Az alapítvány gftzdálkodásának legfontosabb adatai a 2004. évre vonatkozóan:
•

•

A 2004. évet 1.004 e Ft-tal nyitottuk.
Az év folyamán történt bevételek összege: 745 e Ft

: tV végén a bevételek zárása: 1. 749 e Ft
•

•

Kiadások alakulása: 403e Ft
2005. évi nyitás 1.346 e Ft

Bogács, 2005. június 20.
Szerencsi Miklósni
A szülök büszkén figyelik gyermekeiket

kuratórium; elnök

XIII. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny
Bogács, 2005
A hagyományoknak megfelelően 2005. június utolsó hétvé

A legeredményesebb bogácsi borászok Szerencsi Ottó és Prókai

géjén, 23-a és 26-a között került megrendezésre a XIII. Bükk

László. Mindketten több díjat is kaptak.

vinfest. A rendezvény fővédnöke Pál Béla, a Miniszterelnöki Hi

A Borfesztivál legjobb bora: Szűcs Lajos 6 puttonyos muskotá

vatal Politikai Államtitkára, a zsűri elnöke Szente Imre, a Bükki

Iyos aszú bora.

Borvidék Hegyközségi Tanácsának Elnöke volt.

Legmagasabb pontszámú fehérbor: Agro-Vital Bt. 2003. évj. Ze

Június 23-án, csütörtökön a borok nevezése, begyűjtése és be

nit.

sorolása történt, valamint 1 700 órakor a Művelődési Házban

Legmagasabb pontszámú tokaji bor: Lesskó és Leskó Bt., 2000.

Lelesziné Tarnai Irén festőművész kiállításának a megnyitójára

évj. TokaJi Aszú Esszencia.

került sor nagyszámú érdeklődő részvételével.

Legmagasabb pontszámú vörösbor: Ludányi pincészet, 2002.

Pénteken a bogácsi Általános Iskola mazsorett csoportjának
bemutatója előzte meg a fesztivál megnyitóját, ami 1 000 óra

évj. Kékfrankos.

kor a Bogácsi Páva kör dalcsokrával kezdődött. A nyitónapon

Az Olaszrizling fajtaverseny győztese: Csanádi Anita, 2004. évj.

a begyűjtött borokat 1 2 borbíráló bizottság bírálta. 306 bort

Olaszrizling bora lett, Badacsonyörsről.
A Bükki Borvidék Ev Borásza címet ezúttal Kiss János, edelényi

neveztek be a termelők, így átlagosan 25 bor jutott egy-egy

termelő nyerte el.

bizottságnak. A bizottsági elnököket

borvidékről kérték fel

Az idei Bükkvinfest a hagyományokhoz méltó, szakmailag jól

a szervezők, valamennyien jeles szakemberek és értő borbírák

sikerült borverseny volt.
Pénteken, szombaton és vasárnap változatos programokon

S

is egyben.
6 bizottság fehér borokat, 4 bizottság vörös borokat és 2 bi
zottság tokaji borokat bírált.

eseményekre érkezett látogatók. Volt borlopó verseny, bordal

A 2004-es gyenge évjárat miatt a vörös borok rosszabbul sze

énekverseny, külföldi zenekarok és szlovákiai magyar nép

repeltek, mint a hasonló évjáratú fehérek. A tokaji borok ha

táncegyüttes lépett fel a T h ermálfürdő és a Rendezvénypark

gyományosan jól szerepeltek.

színpadán. Szombaton a látványos utcai felvonulás - a csinos

Az Olaszrizling fajtaversenyre 36 bort neveztek.

Borhercegnőkkel, a különböző Borlovagrendek változatos,

A bíráló bizottságok munkáját számítógépes feldolgozással

színes palástjaikban, mazsorettek, fúvós zenekarok - mind

könnyítettük. 3 gépre víttük fel az egyes versenyboroknak

mind szemet gyönyörködtetőek és sok érdeklődőt vonzanak.

adott pontokat. 20 perccel az utolsó bírálati lapok leadása

Hajnalig tartó utca bálon táncolhatott mindenki a Cserépi úti

után már rendelkezésünkre álltak az eredmények, melyeket

pincesor rendezvénysátrában pénteken és szombaton. A Des

azonnal az Általános Iskola bejáratánál kifüggesztettünk.

perado együttes fellépése után pazar tűzijáték vette kezde

A 12 bizottság kiosztott díjai:
•

•

•

•

•

vehetett részt a falu lakossága, az itt nyaraló vendégek, és az

tét. A vasárnap legjelentősebb eseménye a Sancta Madonna

8 Nagyarany

kegyszobor megáldása volt.

5 1 Aranyérem

HegyiAnna

1 1 0 Ezüstérem
9 1 Bronzérem
46 Oklevél

2005. június 26-án a Borfesztivál alkalmából immáron

XIII. alkalom

II. Kerékgyártó Tamás (Miskolc) - Papp Tibor (Szentes)

mal került megrendezésre a.HÚRI TENGÚ KUPA"Országos Nyílt Páros

III. Grósz András (Miskolc) - Jászkai Imre (Miskolc)

Lábteniszverseny.

IV. Bodnár Zoltán (Bogács) - Verhóczki György (Bogács)

Ez a verseny szerepel az Országos Lábtenisz Szövetség versenynap

V. Pintér Tamás (Bogács) - Jankó Róbert (Bogács)

tárában.

Az első három páros jutalma díszes serleg volt. Minden versenyző ka

A versenyzők az ország minden tájáról szívesen jönnek Bogácsra. Kel

pott egy üveg Fesztiválbort.

lemes a környezet, jók a versenyzési feltételek.

A versenyzők színvonalas játékukkal köszönték meg a szép számú né

Eredmények:

zőközönség figyeimét.

I. Juhász László (Miskolc) - sipos Árpád (Szombathely)

Ugyancsak ezen a napon került megrendezésre Gyöngyösön a Sich
- Re Páros Pénzdíjas Lábtenisz Vándorkupa.
Az �Iőző évben a kupát a Borbély Frigyes - Szentesi Sándor bogácsi
páros nyerte. Sikerük ez évben sem maradt el; ismét minden mérkő
zésüket megnyerve diadalmaskodtak. A díszes serleg mellett 25 OOO
Ft volt még a jutalmuk.
Fiatal mezőnyben diadalmaskodtak, ami sikerük értékét csak növeli,
hiszen a kettőjük életkora

117 év.

Eredményükkel tovább növelték a Bogácsi Lábtenisz sikerét és a tele
pülésünk sportjának elismertségét.
A szakosztály tagjainak további eredményes szereplést kívánunk!
A lábtenisz verseny résztvev6i

Borbély Frigyes
a Lábrenisz Szakosztály elnök

A bogácsi bortermelők eredményei a XIII. Bükkaljai Borversenyen
Termelő neve

Évjárat

Bor megnevezése

Pont

Minősítés

BALÁZS VENDEL
BALÁZS VENDEL
CSENDES ANDRÁS
CSENDES ANDRÁS
CSENDES ANDRÁS
CSENDES ANDRÁS
DERDA JÓZSEF
DERDA JÓZSEF
DERDA JÓZSEF
DÓSA TIBOR
DÓSA TIBOR
FEKETE ATTILA
FEKETE ATTILA
GÁL ISTVÁN
GÁL ISTVÁN
HÓR-AGRO RT
HÓR-AGRO RT
HÓR-AGRO RT
HÓR-AGRO RT
HÓR-AGRO RT
KOVÁCS ANDRÁS
M IKESZ LAJOS
MIKESZ LAJOS
NAGY LÁSZLÓ
NAGY LÁSZLÓ
NAGY LÁSZLÓ
NAGY LÁSZLÓ
NAGY LÁSZLÓ
NAGY LÁSZLÓ
NAGY LÁSZLÓ
NAGY LÁSZLÓ
PRÓKAI LÁSZLÓ
PRÓKAI LÁSZLÓ
PRÓKAI LÁSZLÓ
PRÓKAI LÁSZLÓ
PRÓKAI LÁSZLÓ
PRÓKAI LÁSZLÓ
PRÓKAI LÁSZLÓ
PRÓKAI LÁSZLÓ
SZERNCSI OTTÓ
SZERNCSI OTTÓ
SZERNCSI OTTÓ
TÓTH ANTAL
TÓTH ANTAL
VERHÓCZKI GYÖ RGY

2003
2003
2004
2003
2003
2004
2002
2003
2002
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2003
2004
2002
2004
2004
2004
2004
2004
2002
2004
2003
2002
2004
2003
2004
2003
1 996
2004
1 999
2003
2004
2003

OTTON EL MUSKOTÁLY
OTTON EL MUSKOTÁLY
OLASZRIZLING
MEDINA
OTTONEL MUSKOTÁLY
TRAMINI
OLASZRIZLING
OLASZRIZLI NG
RIZLING BARRQUE
OLASZRIZLING
MEDINA
ZENGÖ
K É KFRANKOS
OLASZRIZLING
DONÁT CUV É E
OTTONEL MUSKOTÁLY
OLASZRIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
CHARDONNAY
LEÁNYKA
OLASZRIZLING
OLASZRIZLING
OLASZRIZLING
KÉKFRANKOS
OLASZRIZLING
CUV É E
CUV É E
CABERNET SAUVIGNON
K É KFRANKOS-ZWEIGELT-OP
OPORTÓ
MEDINA
K É KFRANKOS
OLASZRIZLI NG
CABERNET SAUVIGNON
OTTONEL MUSKOTÁLY
CSERSZEGI FÜSZERES
CABERNET SAUVIGNON
ZWEIGELT ROSÉ
PINOT NOIR
OLASZRIZLING
K É KFRANKOS
K É KFRANKOS
OTTONEL MUSKOTÁLY
OLASZRIZLING
TRAMINI

72,3
60,5
76,0
71,7
68,5
65,3
75,7
57,3
37,7
70,7
57,7
82,3
50,7
83,7
72,0
76,0
75,3
60,7
85,0
80,3
89,3
83,3
52,3
75,7
7 1 ,3
68,5
63,0

Bronzérem
Bronzérem
Ezüstérem
Bronzérem
Bronzérem
Bronzérem
Bronzérem
Oklevél
Oklevél
Bronzérem
Oklevél
Ezüstérem
Oklevél
Ezüstérem
Bronzérem
Ezüstérem
Bronzérem
Bronzérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Aranyérem
Ezüstérem
Oklevél
Bronzérem
Bronzérem
Bronzérem
Bronzérem
Oklevél
Oklevél
Bronzérem
Aranyérem
Aranyérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Ezűstérem
Ezüstérem
Bronzérem
Bronzérem
Bronzérem
Aranyérem
Aranyérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Bronzérem
Ezüstérem

A borverseny ünnepélyes megnyitója

73,0
87,0
87,7
86,3
83,0
78,0
77,3
75,8
68,3
65,0
88,0
87,3
83,0
78,5
73,3
80,S

Borbírálat

A múló idő nyomában

•••

totta meg a harangokat. 1 901 -ben ismét felújították, s ekkor
került a Szent Mártont ábrázoló oltárkép is a templomba, ame
lyet 1 940-ben kifestettek, s ekkor készült a jó pásztort ábrázoló
kép is, amelyTakács István mezőkövesdi festőművész alkotása.
1 951-ben újra villámcsapás éri a templomot, mely a tető ben
és az orgonában okozott károkat. 1 972-ben újult meg részben
a templom az Országos Műemlék Felügyelet előírásai szerint.
1 984-ben új sisakot kapott a torony, 1 992-93-ban Tiliess Béla
tervei alapján készült el a szembemiséző oltár, a tabernákulum
és a szószék, bogácsi vörös kőből faragta Csíki László mester.
A felolvasó á llvány, a pünkösdi gyertyatartó és a szobortartó
á l l ványok Fülöp András munkái. 2000-ben a Millennium tisz
teletére a templom új tetőt kapott, belső meszelés történt, s
ekkor megújult a jó pásztort ábrázoló freskó is.
Ebbe az igazán méltó kőrnyezetbe került 2005. június 26án a " Sancta Madonna" kegyszobor.
A nagy távlatok és az idő érzékeltetésére írom le, hogy a
Szent Márton templom már tőbb mint 200 éve állt, amikor
Kolumbusz Kristóf 1 492-ben felfedezte Amerikát, s közel 300
éves történelmet tudhatott maga mögött, amikor Magellán
1 5 1 9 és 1 52 1 között körülvitorlázta a földet, bizonyítva, hogy
földünk gömbőlyű. Fantasztikus az idő, felfoghatatlan a vég
telen!

Készül Q Mária Oltár

Lelki utakon.

A " Sancta Madonna" kegyszobor készítésének a pontos
ideje nem ismert, kora több száz év. A fennmaradt legendák

••

Vannak események, amelyek, mint egy pecsét velünk
maradnak, lelkünkbe vésődnek s örökre hordjuk magunk
kal. Tudatosan vagy tudattalanul

beleépülnek gondola

tunkba, érzéseinkbe s észrevétlenül megkezdik sorsunk
láthatatlan irányítását. Néha évek múltán eszmélünk fel, s
mint egy film jönnek az emlékképek, de már ősszefüggő
történetként logikusan és egyértelműen kérdések nélkül.
"
Ilyen mérföldkő az én életemben a " Sancta Madonna
kegyszobor Bogácsra érkezése. Arra a nemes feladatra vállaI
koztam, hogy tőrténeti ősszefoglalásként rögzítem a "Sancta
Madonna" eddig általam ismert történetét, de mielőtt rátérnék
a fő témára, rövid összefoglalásként, a Szent Márton templom
mal foglakoznék.
A község neve hivatalos iratokban, 1 248-ban szerepelt
először, s ekkor már á l l t a Szent Győrgy tiszteletére emelt
templom. Az 1 724-ből származó adatok szerint a bogácsi ka
tolikus templom védőszentjének már Szent Mártont emlitik, s
ezek a források a XIII. századot tüntetik fel a templom építési
idejének. A főoltáron kívül ekkor még két mellékoltárt is meg
e m l ítettek. 1 730-1739 között két harangot öntetnek a hívek
Szent. Márton tiszteletére. 1 758-ban Kálmán János kanonok
egy nagy harangot küldőtt a templomnak. 1 800-1 801 -ben
tatarozták a templomot, a tetejét zsindellyel fedték, belülről
teljesen átalakították. A XIX. sz. végén többször vihar rongálta
meg a templomot, így leégett a torony, villámcsapás olvasz-

szerint az [rországból menekülő papok vitték magukkal Spa
nyolország vagy Portugália déli részébe, ahol egy magánká
polnában volt több száz évig elhelyezve, féltve őrzött kincs
ként. Már ekkor m utatkozott csodálatos ereje, aki csak elé állt
nem tudott tőle szabadulni. Talán a lelkiismeretétől mene
külve, 1 982-ben a kápolna akkori őrököse árverésre bocsá
totta a kegytárgyat, s így került a jelenlegi tulajdonoshoz, aki
a mai napig nem érti, miért is vette meg, hiszen akkor nem
volt hívő ember. Valami nagy, megfoghatatlan erő kerítette
hatalmába, sírni kezdett s úgy érezte, hogy nem térhet haza
a Madonna nélkül. [gy történt, hogy aznap este érthetetlen
módon a szobrot megvásárolta. Elhelyezte otthonában, külön
szobát adott neki, s így éltek a külvilágtól teljesen elzárva. Telt
m ú l t az idő, s a Madonna új gazdája változásokat tapasztalt
saját magán, egyre inkább a szeretet útjára lépett. Egy nap az
kezdte el foglal koztatni, hogy nem jó dolgot tesz azzal, hogy
a szobrot bezárva tartja, s hosszas gondolkodás után a Szent
Márton templomnak ajánlotta. 2004. szeptember 29-én, 3000
km-t megtéve szerencsésen hazaérkezett Bogácsra immáron
a Bogácsi Madonna.
Az utat Dorogi Mihály szervezte és tette meg, melyet ado
mányával még Verhóczki Sándor és Daragó Károly is támoga
tott.

"
2004. 1 1 . 1 6-án megalakult a " Sancta Madonna kurató

rium. A Kuratórium méltó helyet szeretett volna készíteni a
Madonnának, ezért úgy határoztunk, hogy bogácsi kőből - a
templomhoz illő stílusban, az oldalkápolnában oltárt eme
lünk. A terveket TilIess Béla építész készítette, az oltár Nagy
József mester munkája. A megvalósítás közadakozásból vala
mint az Önkormányzat 500.000 Ft-os támogatásával készült

el. A munka során mindvégig éreztük és tapasztaltuk Hanák

problémának éljük meg. Tőbb olyan fotó készült a Madonná

József esperes úr önzetlen segitségét.

ról, ahol mindkét szeme nyitva van. Természetesen lehet ez a

Az oltár elkészítése nem volt egyszerű, az első kibányá

műalkotás tulajdonsága is, hiszen a Vatikánban is van olyan

szott kő kettétört. Az új kövek keresésekor azonban igen sze

szőttes, a m i előtt, ha elmegyünk, a kép fordul velünk együtt.

rencsések voltak a bányászok. Az oltár végül a felszentelés ki

Sokan jelként élik meg az érzést, amit a szobor látványa okoz,

tűzött napjára pontosan el készült. A építőmester elmondása

de az általános az, hogy sírnak az emberek. Rájőnnek, hogy az

alapján, a piros, a homokszínű és a szürke kőből á l l ó színkom

esztelen haragtartás és békétlenség nem vezethet sehová. A

pozíció nem volt tervezett, egyszerűen ilyen sorrendben jött

rohanó élet nem alkalmas arra, hogy a rivalizáláson, az irigysé

ki a kő a bányából, s meggyőződése, hogy ezt tőle független

gen és a pénzen keresztül jussanak el a lelki békéhez, mert ez

sokkal nagyobb erők rendezték így. A festési munkákat Dorogi

az út nem oda vezet. Bogács olyan hely lesz, ahol nyugodtan

Attila végezte, a falon látható hét csillag az örőkkévalóságot,

megpihenhetnek, eltávolodhatnak a felgyorsult élet okozta

a teremtett világ megújulásának rendjét, a szemmel látható,

lelki sebektől, s nagy kegyelmi erőket tapasztalhatnak meg. Rá

mozgó égitestek számát és a szentségek számát jelenti. Az oI

kell dőbbenünk iszonyatos erővel, hogy a boldogságot csak

tár előtti térdeplő rács Kerékgyártó László munkája.

akkor bírhatjuk el, ha elosztjuk környezetünkben, s lelkünk fé
nye csak a kkor válik áldássá, ha másnak is adunk belőle. Min

A Bogácsi Madonna felszentelése 2005. 06. 26-án tőrtént.
Felszentelte mons. Mándy Zoltán. A Madonna fából készült,

den elmondott imánk meghallgatásra talál, s a legnagyobb

68 centiméter magas, kőtalapzaton áll meztelen lábba kkal, a

ható egészséget, boldogságot és szeretetet. Kívánom, legyen

kezeit védelmezően, á ldást osztóan emeli. Az arca más, mint

imánk lelkünk végtelen hídja a múló időben Istenhez.

a Kőzép-Európában meg szokott, nemes egyszerűség sugár
zik róla. A koronája nem csillogó, az idő nyomát magán vise

kegyek közé bátran soroljuk be a pénzért meg nem vásárol

Hálásan megkőszönőm a Kuratórium önzetlen munkáját,
az adakozók segítségét és az Önkormányzat támogatását.

lő fekete fémből készült remekmű. Az egyik szeme nyitva, a
másik pedig zárva van. A fehér ruha, a m i a Madonnán látható,

Tisztelettel:

a felszentelés előtt készült, a n n a k aranyzsinóros díszítése - a
nyitott szívet jelképezi. (lttes Emilné keze munkája.) Az eredeti

Dr. Képes Ildikó Anna
Q

ruhája, az évszázadok múlását magán viselő, fekete csipkeru
ha. (Művészettőrténészektől tudtuk meg, hogy az eredeti ruha
színe sőtétkék volt, a régi festékek oxidációja révén látjuk m a
feketének. A kuratórium döntése a z volt, hogy a Madonnát
meghagyjuk eredeti á l l a potában. A fa szekrényke kora fiata
labb a szobornál, készítésének pontos ideje nem ismert.)
Munkánk során sok furcsa dolog történt, sorozatos vélet
len egybeesések tanúi voltunk. A szobor megérkezése után
Orosz Sándorné ideiglenes oltárt készített neki, s mikor lege
lőször imádkozni akart kinyitotta az Örök Imádások kőnyvét, s
a könyv az oltalomkérésriéi nyílt ki. Ez az egyetlen ima, amelyik
ebben a kőnyvben a Szűzanyához szól. Mivel ezt valamiféle
jelzésnek éltük meg, az oltalom kérés szővegét helyeztük el a
30gácsi Madonna ismertetőjében. Az imádkozások ideje alatt
minden nap egy kis feketerigó énekelt az ablak alatt. (Amióta
megváltozott a Madonna otthona, azóta a rigót sem láttuk.)
Daragó Károllyal, a kuratórium elnőkhelyettesével történt
meg a felavatás előtti napon, hogy a lengyel fordító azzal a
ténnyel állt elő, hogy ő az oltalom kérés szót nem tudja lefor
dítani, mert lengyeiül egyetlen szóval sem tudja megfogal
mazni mind azt, amit az jelenteni akar. Karcsi a Madonnához
fohászkodott, s még aznap este a pincesoron kutatott lengyel
segítség után. Kőzel éjfél előtt találkozott egy régi barátjával,
aki egy lengyel katolikus lelkésszel tartózkodott itt teljesen
"véletlenül': Az éjszakai munka eredményeként elkészült a for
dítás, másnap reggel 1 0 órakor az előre elkészített helyen volt
a templomban.
Fel vagyunk készülve arra, hogy Bogács akár zarándokhely
is lehet, hisz a XIII. században épült műemlék templom már
őnmagában is nagy látványosság.
A Madonna-szobornak megnyugtató kisugárzása van, aki
látta mindenkire hatást gyakorolt. Sokan érezték, bármilyen
bajuk is volt, olyan gondolataik támadtak, hogy jőn és lesz
segítség. Természetesen az is előfordul, hogy a segítség nem
olyan formában jön, ahogy mi azt elképzeljük, s talán először

A felszentelt Mária Oltár

kuratórium elnöke

Vendéglátó iskolák tanulóinak

III. Országos Szabadtéri
Fözöversenye és Bemutatója

rácsban készíthető ételek főzőversenyét. Ennek a versenynek
a célja, hogy megismerkedjünk egymás tájjellegű ételeivel,
boraival, és kultúrájával. Az országból és határainkon túli ma
gyarlakta településről is érkeztek, összesen 14 polgármester a
csapatával.
Itt a fődíjat a 600 km-ről, Szerbia-Montenegróból érkezett,
Zenta város polgármestere és csapata nyerte.
A rendezvény főszervezője (setneki László volt, Támogatók Bogács
Község Önkormányzata, OSCAR- és VEN ESZ díjas mestersza
kácsok. A zsűri neves szakemberekből, OSCAR díjas szakácsok
ból, cukrászokból állt.
A háromnapos rendezvényen látványos felvonulással kezdő
dött. A nagyszámú érdeklődő közönséget néptánc együtte
sek, moderntánc csoportok, operett énekesek szórakoztatták.
A rendezvény ideje alatt - a gyerekek nagy örömére - lehető
ség volt kisvonatos falunézésre is.
Mégegyszer köszönetet mondunk mindenkinek, aki munkájá
val vagy adományaival hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Csetneki László
Főszervező

Tál/ai András kiemeIt fődíjat kapott Q polgármesterek főzőversenyen

elnevezésű programsorozatra Május 20, 2 1 , 22-én került sor.
A verseny szlogenje: " Régies ízek modern köntösben': Az idén
is ugyanúgy, mint a korábbi években, több kategóriában ver
senyeztek a szakácstanulók:
grillparti,
magyarosan, de egészségesen bográcsban készített éte
lek,
süteménysütő verseny.
1 4 iskola nevezett be az idén az ország m i n den tájáról. Az
eredmények a következők:
Aranyérem: Krúdy Gyula Vendéglátóipari Szakközépiskola,
Győr
Ezüstérem: Szent Lőrinc Vendéglátóipari Szakközépiskola,
Eger
Bronzérem: Irinyi János Vendéglátóipari Szakközépiskola,
Debrecen.
Ebből a versenyből már hagyományt teremtettünk, ezért a
BOGÁCSI VÁNDORSERLEGET a győztes csapat egy évig őrzi, és
meg kell védenie azt az ismételt győzelmével vagy továbbad
ja a következő évben a győztesnek. Amelyik iskola háromszor
egymás után elnyeri a serleget, akkor véglegesen megtart
hatja és megkapja a Bogácsi Főzőversenyre Fel készítő Iskolák
Gyémánt Fokozatú Diplomája elismerő címet.
A III. Országos Süteménysütő verseny ebben az évben a hagyomá
nyokon túl külön programmal is bővült. Ez pedig az:
I. FORNETIIGasztrofesztivál, Édes Élet ésGuiness rekord Bogácson, Óri
ás Süteménypirami. nevet kapta.
A süteménysütő versenyre sokan hoztak házilag készített om
lós tésztát, kelt tésztát, piskóta alapú süteményt, stb.
I. díjat Ittes Emilné kapta a Fehértészta nevű süteményé
vei
Különdíjat Nagy Józsefné kapott a Rákóczi túrósával.
•

•

•

•

Csetneki László jú lius első hétvégéjén Balatonaligán járt a VIII.
Grill Világbajnokságon. A Magyarországon először megrende
zett világbajnokság zsűrijeként az a megtiszteltetés érte, hogy
a szakma legkiválóbbjaival együtt dolgozhatott. Az ott szer
zett tapasztalatait szeretné a Bogácson élőkkel is megosztani,
melyre el képzelése szerint október végén sor is kerülhetne.
Úgy gondolja, hogy egy ilyen közös eszmecsere segíthetne
mindenkit az el következő évek rendezvényeinek még színvo
nalasabbá tételében.
Az ő jövő évre vonatkozó el képzeléseiből megtudtunk, hogy
ismét " nagy" dolgokra készül; a 1 0 méteres átmérőjű " Bogá
csi pogácsa" megsütése olyan h írnevet hozhatna Bogácsnak,
mint az idei Guiness rekord beállítása.
Hegyi Anna

•

•

•

•

A Guinessrekordhoz egy 5 m magas óriás süteménypiramist ké
szítettek a szervezők, amire 1 2 856 d b süteményt raktak fel. lA
Guiness rekord hoz már 8000 darab is elég lett volna.!
A rekord kísérletet a FORN ETTI szponzorálta több ezer süte
ménnyel, a házilag készített édességek száma 3600 db volt, és
a Gurman Pékség járult még hozzá a rekord beál l ítás síkeréhez.
Köszönet illeti Benke László Oscar-díja. Olimpiai bajnok Meste"za
kács Mestercukrászt a rekord kísérlet támogatásáért.
A rendezvény keretében ebben az évben rendeztük meg elő
ször a Polgármesterek az idegenforgalomért szabadtéri, bog-

12856 db süteménnyel Guiness rekord született Bogácson

XV. Nemzetközi Dalostalálkozó - 2005. július 2-án
1 5 . alkalommal örülhettünk a " népdal ünnepének" Bogá
cson, a Strand területén. Soha ennyi együttes nem lépett föl
egy napon, mint ezen a kissé - az időjárás miatt - borúsra si
keredett szombaton. Összesen 37 fellépő csoportot tudtunk
vendégü I látni, s szakmai segítséget nyújtani további munká
jukhoz Maczkó Mária népdalénekes, és Borsi Ferenc citeramű
vész segítségével.
Ennek a napnak a célját, az idén leginkább azok a köszöntő
szavak fogal mazták meg, melyet Lukács Lajosné, a Községi Ön
kormányzat Kulturális Bizottságának elnöke intézett a jelenlé
vőkhöz: " A magyar népdal az egész magyar lélek tükre· állitja Kodály
Zoltán. Itt most megnyilatkozik előttünk e lélek, énekeseink tükröt
tartanak maguk elé, és a mi lelkünk i. megmártózhat e meleg.égben,
amit a lélekből fakadó dalolá. biztosit majd, Az, hogy 15. alkalommal,
é. ilyen érdeklődés mellett lehet meg.aló.itani e programot, fényesen
bizonyitja, hogy a zene, a népdalok, az éneklő ked. az összetartozá.
érzését erősitik az emberekben. Segit egymásra, • talán magunkra is
rátalálni. Holnap a templomokban Sarló. Boldogasszony Napját imád·
juk, melyről szépen énekeltek a bogácsi asszonyok:

If

Közeleg az aratás, az Isteni szent áldás,
szálljon érte az egekbe buzgó imádás!"

Kivánom, hogy ez a szép nap legyen az Önök aratóünnepe"! Örüljenek
"
a termésnek, élményeikből pedig táplálkozzanak egész télen, hogy
legyen erejük felkészülni jövőre, a 16, Nemzetközi Dalostalálkozóra
- ugyanitt!"

Kedves Olvasók!
Lehet, hogy Önök közül kevesen tudják, hogy egy ehhez ha
sonló rendezvény megszervezése milyen körültekintő és ös
szehangolt munkát igényel. Igazi csapatmunkára van szükség
az Önkormányzat, a Művelődési Ház, a Fürdő részéről.
A magam nevében ezúton is szeretném megköszönni mind
azok segítségét, akik hozzájárultak a dalostalálkozó sikeréhez.
Bízva a jó lsten segítségében jövőre újra együtt énekelhet··un k'.
Benyovszki Mária
szervező

Pedagógusnapi kitüntetések
A 24 települést összefogó Térségi Közoktatási Társulás ve
zetősége 2005-ben Jankóné Jónás Zsuzsanna bogácsi tanító
nőt tartotta a legméltóbbnak "AZ ÉV TANITÓJA" és Csendesné
Farkas Edit Bogácson élő pedagógust "AZ ÉV TANARA" címek
elnyerésére.
Kitüntetésüket június 3-án a Mezőkövesden megrendezett
központi pedagógusnapi ünnepségen vették át.
A Kistérségi Társulás évente adományozza oda ezeket a díja
kat olyan pedagógusoknak, akik kiemelkedő, lelkiismeretes
oktató, nevelőmunkát végeznek. Ez az elismerés bátorítás a
további munkához.
Csendesné Farkas Editről kolléganője, Lénártné Szeberin Csilla
a következőket írja:
Csendesné Farkas Edit 1 985 óta a cserépfalui Hórvölgye Alta
.ános Iskola matematika-kémia- számítástechnika szakos ta
nára volt. Mint felső tagozatos munka közösség-vezető, mint
szaktanár munkáját lelkiismeretesen, nagy odaadással vé
gezte. Több tanítványát készített fel körzeti, megyei, országos
versenyekre. Számos pályázatot írt, melyeken számítógépeket
nyert iskolájának. Munkája révén méltón érdemelte ki vezetői,
m u n katársai, tanítványai elismerését.
Bár hivatása nem, de mindennapi élete lakóhelyünkhöz köti
Őt, hiszen családjával Bogácson él. Büszkék lehetünk valamen
nyien Rá.

Jankóné Jónás Zsuzsannáról kolléganője Hajduné Nyírő Vero
nika a következőeket írja:
Jankóné Jónás Zsuzsanna 1 983-óta hivatásként tekintve, ál·
dozatosan végzi tanítói munkáját. Fogékony az újszerű, a
hatékony pedagógiai módszerekre. Számos szakmai pályáza
ton vett részt, tapasztalatait szívesen osztja meg kollégáival.
Módszertani folyóiratban publikációi jelentek meg. Ebben a
tanévben tanítványaival szép sikereket ért el különböző tanul
mányi versenyeken. Ezek mellett fontos szerepet vállal Bogács
község kulturális életében; ő vezeti a Községi Könyvtárt, és ő
szerkeszti az önkormányzat újságját. Allhatatos munkájának
köszönhetően bogácsi lányokból álló mazsorett csoport elő
adása színesíti községünk rendezvényeit.
Kemény Zsigmond szavaival köszönjük meg kolléganőinknek
az eddig végzett m u n kájukat:
" Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk; hasznos em
berré a fáradságos évek tesznek:'

Csendesné Farkas Edit az ünnepélyes dijátadáson

A díjátadás utáni fogadáson Jankóné Jónás Zsuzsa kollégáival és Verhóczki

Lelkiismeretes, szeretetteljes m u n kájukat köszönjük!
Gratulálunk! További munkájához jó egészséget, sikereket és
sok boldogságot kívánunk!
Lénártné Szeberin Csilla és Hajduné Nyírő Veronika

Sándor polgdrmesterreJ

Nyári tábor

Csoportunk az Ogrodzienieci vór"bevétele" előtt

A Községi Önkormányzat és a Bogácsi Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány támogatásával júl. 6. - 16. között negyedik alka
lommal táboroztathattunk gyerekeket a lengyel testvérváro
sunkban, Ogrodzieniecben.
A tél végi előzetes felmérés alapján közel 30 tanuló jelentke
zett a bogácsi Altalános Iskolából a fent eml ített táborba. A
tábort szervezők hónapokig tárgyaltak, egyeztettek, utaztak,
küldöttséget fogadta k - szóval mindent meg tette k a táboro
zás feltételeinek minőségi javítása érdekében.
Májusban, miután a jelentkezők száma felére csökkent, (a vis
szalépők megfontoltabb és felelősségteljesebb dőntése meg
kőnnyíthette volna a szervezést . . . j, majd tovább fogyott, a
szomszéd települések iskoláiba n is meghirdettük e táborozási
lehetőséget. A kedvező anyagi feltételek ellenére sem volt ér
deklődés. Bogács részéről már-már felmerült a tábor lemondá
"
sának kérdése is. Végül kissé távolabbról " kisegített bennün
ket néhány tanuló, és igaz hogy 40 helyett csak 21 fővel, de
elindulhattunk Lengyelországba.
A csoport ősszetétele nagyon vegyes volt; a gyerekek nem
csak életkorban és érdeklődésben külőnböztek egymástól, de
voltak, akiket az idegen országban csaknem teljesen ismeret
len személyek vettek körül. Örültünk annak, hogy tanítványa
mk már az első napoktól befogadták az új társakat, az együtt
tőltött 10 nap alatt szívesen játszottak, barátkoztak egymás
sal.
Mi, nevelők az iskolai oktatástól eltérő kőrnyezetben lehető
séget kaptunk a tanulók megismerésére. Örültünk, ha tanítvá
nyainkjó dolgokat cselekedtek és bosszankodtunk a helytelen
viselkedés láttán.
A szülői háztól való távolság nagyon eltérően hatott a gyere
kekre. Mindennaposak voltak a vegyes érzelmek: az őnfeledt
vidámság és a felszabadultság mellett néhányuk arcán szomo
rúságot, szorongást láttunk. Változatos programokkal sikerült
feledtetni a szülői ház hiányát, enyhíteni a honvágyat. Szervez
tünk vidám vetélkedőt, játékos sport- és ügyességi versenyt,
szellemi vetélkedőt (a Lengyelországról szerzett ismeretekbőlj
és felejthetetlen kirándulásokat.

Kirándulásunk egyik színhelye a Wieliczkai Sóbánya volt,
ami 1 978-óta az UNESCO Kulturális és Természeti Világőröksé
gének része. Az általunk bejárt 4 km-es szakasz megismertette
velünk a sóbánya történetét, a sóbányászok élet- és munka
kőrülményeit. Krakkóban sétahajóztunk a Visztulán, körbejár
tuk a Wawelt. A királyi palotában és a Szent Stanislaw névre
felszentelt legcsodálatosabb lengyel szentélyben, a Krakkói
székesegyházban a lengyel nép tőrténelméről, uralkodóiról
szereztü n k ismereteket.
Báthory István sírjánál elénekeltük a magyar himnuszt. A kö
rülöttünk á l l ó idegenek nem értették énekünket, de az arcun
kon látott meghatottság és büszkeség érdeklődő csodálatot
váltott ki bennük.
A Wawelből az óváros épületeit megtekintve jutottunk el
Kőzép-Európa egyik legnagyobb főterére, a Rynekre. A főtér
közepén elhelyezkedő Posztócsarnokban lenyűgőztek ben
nün ket a lengyel kézművesség remeke i; a borostyánból ké
szült ékszerek, a bőr használati- és dísztárgyak, a fafaragások
es a kristályok. A főtér pezsgő élete, a nagy tömeg, a színes
kavalkád ámulatba ejtett mindnyájunkat. Az egyik helyen
népviseletbe őltözött zenészek muzsikája, máshol szobornak
á lcázott emberek hívták fel magukra a figyelmet.
A városnézés hosszúra nyúlt sétája után az Aquapark üdítő
vizében visszanyerte csoportun k legkisebb tagjai is a frisses
ségét. Tanítványaink élénken rohantak fel a lépcsőkön, hogy
aztán a kanyargós csúszdákon lecsúszva a hűsítő vízbe csob
banhassanak.
Mindkét krakkói kirándulásunkat a Me Donald's-ban zártuk.
Az itt elfogyasztott vacsora a gyerekek szavaival élve "legalább
"
olyan ízű volt, mint otthon .
"
A " nemzetközi ízek mellett természetesen megismerkedtünk
a lengyel konyhaművészettel is, ami sokban eltér a mienktől.
Hogy jobb vagy rosszabb, még a gyerekeink véleménye alap
ján is nehéz lenne eldönteni. Ugyanis, ami néhányunknak
egészen jó volt, abban a többiek csupán a kóstolás szintjéig
Jutottak.
Mi, felnőttek is szokatlannak találtuk egy-két étel ízét, de a
másság sokszor meglepően kedvező hatásúnak bizonyult.
Vendéglátóinkat " magyar estre" invitáltuk, ahol tanítványaink
rövid műsor keretében mutattak be magyar népdalokat, Bar
tok zongoradarabot, katonai indulókra koreografált mazsoret
tet. Majd táncházat rögtönöztünk, ahol a testvértelepülésünk
polgármestere, képviselői, iskolaigazgatók velünk együtt jár
ták a magyar néptánc lépéseit.
Az est fénypontja a bográcsban készült gulyásleves volt. A fa
kanalat a pedagógusok fogták, de az alapanyagok előkészíté
sében a tanulók tevékenykedtek. A közös munka eredményét
egyaránt jóízűen fogyasztották el lengyel vendégeink és cso
portunk tagjai is.
Az eltelt 1 0 nap alatt volt lehetőségünk az ismerkedésre a he
lyi fiatalokkal. A közös sportolás, a disco, a beszélgetések köze
lebb hozták a két nemzet fiataljait egymáshoz. A szemünk lát
tár
.
melyebb
erteimet a mondás: "Iengyel, magyar két jó barát . . ."
Köszönöm a táborozó gyerekek és a kollégák nevében a
bogácsi Községi Onkormányzatnak és a Bogácsi Iskolás Gyer
mekekért Közalapítvány kuratóriumának, hogy a kezdeti ne
hézségek ellenére is támogatták az ogrodzienieci tábor létre
jöttét.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Vidám vetélkedő

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
a Képviselőtestület 2005. május 26·án megtartott ülésének jegyző
könyvéből
8/2005 .(05.26.) számú

RENDElET

a közterület használat szabályairól

Bogács Község Önkormá nyzatának Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1 990. évi LXV. törvény l 6.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi sajátos
ságokra tekintettel a közterületek használatára és a közterület
használat engedélyezésére az alábbi rendeletet a lkotja:
Általános rendelkezések
1.§
(1)
A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása,
amelyek községképi, községrendezési, környezetvédelmi, el
látási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelem bevételével
hatá rozzák meg a közterület, és a zöldfel ületek használatát.
(2)
A Képviselő-testület a közterület és zöldfelület fogal mán belül kiemelt- és egyéb terület kategóriákat határoz
meg:
a.)kiemelt terület:
- a Dózsa György utcának a Táncsics utcai csatlakozásától a
Szoros patakig terjedő része,
- a Hőfürdő közvetlen környezetébe tartozó Fürdő utca és a
parkoló területe,
- a "Cserépi úti pince" terület a főközlekedési úttal párhu
zamosan az út Keleti oldalán az autósmoziig, valamint az út
Nyugati oldala.
b.)
egyéb terület: a rendelet l .§ (2) bek. a.) pontjá ban
megjelölteken kívül lévő területek.
(3) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos
elsőfokú önkormányzati hatósági hatáskört Bogács Község
Képviselő-testülete és Bogács község polgármestere (a továb
biakban: engedélyező) gyakorolja.
A rendelet hatálya
2, §
(1)
A rendelet személyi hatálya minden természetes és
jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra
és szervezetre kiterjed, akik Bogács község közigazgatási terü
letén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodnak és tevé
kenykednek.
(2)
A rendelet területi hatálya Bogács község közigazgatási területén belül az önkormá nyzat tulajdonában, keze
lésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként
nyilvántartott kül- és belterületi földrészletekre, továbbá a bel
területi földrészletek a tulajdonos által közhasználatra átadott
részére (tová bbiakban együtt: közterület) terjed ki.
A közterület használat engedélyezése
3.§

( 1 ) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához enge

dély szükséges.
(2) A közterület használat engedélyezése egy éven túli köz
terület használat esetében a Képviselő-testület, éven bel ü l i
közterület használat esetében a polgármester hatásköre.
(3) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe ' O cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (por
tál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,
hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég-és címtábla el
helyezéséhez,
b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs,
virág, könyv, hírlap, dohány á rusítására szolgáló bódé, pavilon)
el helyezésére,
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és tör-

melék elhelyezésére,
d) alkalmi és mozgó árusításra, szolgáltatási tevékenység
végzésére
e) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények,
f ) mutatványos tevékenység céljára,
g) zöldfelület bármilyen célú igénybevételére,
h) vendéglátó ipari előkert céljára,
i) lakodalmas sátor elhelyezésére.
(4) Nem kell közterület használati engedély:
a) az úttartozékok (pl. közvilágítási lámpa, tartóoszlop) és a
közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
b) a közterületen, i lletőleg az alatt vagy felett elhelyezett
közművek hibael hárítása érdekében végzett munkához,
c) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kap
csolatban a közút, járda területének elfoglalásához,
d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés
(fényreklám), cég-és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterü
letbe 1 0 cm-en túl nem nyúlik be.
e) közvetlen életveszély elhárításához szükséges terület
használatához,
f) tüzelőanyag tárolására, ha a területhasználat a közleke
dést nem akadályozza és a területhasználat a 72 órát nem ha
ladja meg,
g) önkormá nyzati, i lletve önkormányzati támogatású ren
dezvények céljára igénybe vett közterület használat ra,
h) önkormá nyzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsoló
dó közterület használathoz.
(5) Nem adható közterület használati engedély:
a ) bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlásá
ra, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, továbbá
szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve a
vendéglátó ipari egységek közterületen ideiglenesen kialakí
tott kerthelyiségeit, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó
alkalmi árusítást.
b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető.berendezések és
anyagok elhelyezésére,
c) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű
közterületen történő tárolására.
d) a Fürdő főbejá rata előtti közterületre
Az engedély iránti kérelem
4,§
( l ) A közterület használati engedélyt a n n a k kell kérnie, aki a
közterületet használni kívánja.
(2) Ha a közterület használata építési (Iétesítési) engedély
hez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából
szükséges, az engedélyt az építtetőnek �ell kérnie.
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési
munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék,
stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelező
nek kell kérnie.
(4) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tar
tal maznia kell:
a) az engedélyt kérő nevét, lakhelyének i lletve telephelyé
nek eimét,
b) a közterület használat célját és időtartamát,
c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének
pontos meghatározását,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására
jogosító okirat (pl. vá l l a l kozói igazolvány, működési engedély)
egy másolati példányát,
e) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreá l l í
tására vonatkozó nyilatkozat egy példányát,
f) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy
nem azonos a kérelmezöveI, annak nevét és cím ét.
(5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság
felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt te-

vékenység gyakorlására jogosító okiratot.
Az engedély megadása
5.§
( l ) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét, lakó- és telep helyének eimét,
b) a közterület használat célját és időtartamát,
c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének
és feltételeinek pontos meghatározását.
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatósá
gok hozzájárulásában fog l a lt előírásokat,
e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az
eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírá
sát,
f) közterület használati d íj fizetési kötelezettség esetén a díj
mértékét, fizetésének módját és határidejét.
(2) A közterület használat - az 5. § (3) bekezdésében eml ített
esetben - csak az építési munka végzésének tartamára enge
délyezhető.
(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos en
gedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-,
baleset-és egészség védelmi rendsza bályokban előírt módon
történhet.
(4) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében ho
zott határozatot közö l n i kell:
a) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatósá
gokka!.
b)élelmiszer árusítás esetében az á l lami népegészségugyi
és tisztiorvosi szolgálat felügyelőjével.
A közterület használat egyéb szabályai
6.§
( 1 ) A közterület használati engedély jogosultja (a továbbiak
ban: engedélyes) köteles az igénybevett területet és környeze
tét tisztán tartani. a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról
az engedélyben fog laltaknak megfelelően gondoskodni.
(2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt,
valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélye
ket (vá l l a l kozói igazolvá ny, m űködési engedély, díjfizetésről
szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező
hatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

7. §

( l ) A közterületen szeszesital fogyasztása tilos.
(2) Az ( 1 ) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonat
kozik:
a) az engedélyezett a l ka l m i rendezvények idejére ideiglene
sen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékére.
b) vendéglátó ipari előkertekre.
8. §
( 1 ) A közterület használat a (2) bekezdésben meghatá rozott
esetek kivételével csak határozott időre engedélyezhető. A ha
tározott időre szóló közterület használat legkisebb időtartama
1 nap, leghosszabb időtartama: l évo
(2) Határozatlan időre engedélyezhető közterület használat:
építési (létesítés i) engedélyhez kötött épület vagy más épít
ményelhelyezésére.
(3) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a
közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye
megszünik.
(4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az enge
délyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt 1 5 nappal
benyújtott kérelmére meghosszabbítható. Az engedély szü
neteltetésére nincs lehetőség.

A közterület használati dij
9. §
( l ) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell
fizetni.
(2) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:
a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meg
határozásánál a létesítmény a l apterü letét kell figyelembe ven
ni,
b) reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága
a mérvadó,
c) minden megkezdett nap. hónap, m2 egésznek számít.
(3) Az engedélyes a közterület használati díjat - melynek
mértékét az l . számú melléklet tartalmazza - minden esetben
a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül köteles meg
fizetni. Alkalmi árusítás esetén a közterület-használati díjat az
engedély megadásakor meg kell fizetni.
(4) A közterület használati d íjat a rendeletben megállapított
díjtételek a l a pján az engedélyező á l l a pítja meg.
(5) A közterület használati díjat az önkormányzat költségve
tési elszámolási számlájára kell befizetni.

10. §
Nem kell közterület használati díjat fizetni a közműveknek
(elektromos, gáz, víz-és csatornázás i művek) valamint a köz
tisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló létesítmé
nyei elhelyezése után.
A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása
11. §
( 1 ) Az engedélyező - a közterület használati engedély be
vonására történő figyelmeztetés mellett határidő kitüzésévet
- felszól ítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az enge
délyest, aki:
a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztán
tartásáról, fenntartásáról nem gondoskodik,
b) az engedélyezettnél nagyobb területet fog lal el,
c) a számára engedélyezett közterület használatot másnak
átengedi,
d) a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg.
(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül
kötelezettségének nem tesz eleget, tőle a közterület használa
ti engedélyt haladékta l a n u l vissza kell vonni.
(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterü
letet nem az engedélyezett célra és módon használja.
(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja
szüntetni, köteles az engedély visszavonását kezdeményezni
az eljáró hatóságnál.
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját
költségén köteles az eredeti á l lapotot - minden kártalanítási
igény nélkül - helyreállítani.
(6) Ha a közterület használat a ( 1 ) vagy (2) bekezdésben em
lített módon szűnik meg, a már befizetett közterület használa
ti d íjat visszakövetelni nem lehet.
Értelmező rendelkezések
12. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami
vagy önkormányzati tulajdonban á l ló földterület, amelyet a
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingat
lan-nyilvántartás ekként tartja nyilván. Egyéb, ingatlanoknak
a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló
külön szerződésben fog l a ltak kereti között - a közterületre vo
natkozó rendel kezéseket kell a l kalmazni. Közterület rendelte
tése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő

és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a köz
művek elhelyezése.
(2) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjá rmű:
azon gépjármű, amellyel díj ellenében személyszál l ítási, áru
fuvarozási és autómentési tevékenységet folytatnak, továbbá
minden olyan gépjármű, melynek legnagyobb megengedett
összes tömege a 3500 kg-ot meghaladja.
Vegyes és záró rendelkezések
13. §
A közterület használatának ellenőrzésére az engedélyező
által meghatalmazott személy, a polgármesteri hivatal hely
színi bírságolási joggal felruházott dolgozója és a rendőrség
jogosult.
14, §
( l ) Amennyiben a cselekmény nem minősül magasabb szin
tű jogszabályban meghatá rozott szabálysértésnek, az e ren
delet szerint " közterület használat szabályainak meg szegése "
sza bálysértést követi el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható az, aki:
a) a 3. §. (3) bekezdés al-i) pontjaiban meghatá rozott célra
engedély nélkül használja a közterületet,
b) a 3. §. (4) bekezdés al-d) pontjai ban meghatározott mó
don és célra vesz igénybe közterütetet,
(2) Az ( l ) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkö
vetőjét az Önkormá nyzat Polgármesteri Hivatala erre felhatal
mazott ügyintézője a szabálysértésekről szóló 1 999. évi LXIX.
tv. 1 35 . § ( l ) bekezdésében meghatározott összegű helyszíni
bírsággal sújthatja.
15, §

( l ) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelke
zéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkal mazni kell.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatá lyát
veszti a közterület használati hozzájárulásról és használati díj
megállapításáról szóló 411 995. (II. 28.) számú rendelet és az ezt
módosító 7/1996. (XI. 26.) számú, a 1 0/1 997. (XI. 28.) számú,
a 1 0/2000. (XII. 1 9.) számú, a 2/2003.(11. l 4.) számú, az 1 /2004.
(1.29.) számú és a 3/2004. ( I I . 1 2.) számú rendelet.
K,m.t,
Csetneki Ernőné sk,
jegyző
Verhóczki Sándor sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
a Képviselő·testület 2005. április 28·án megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből
712005. (04.28.) sz. RENDELET
Tárgy: A zajártalom elleni védekezés, a zaj·és rezgésvédelem helyi
szabályai
Bogács Község Képviselő-testülete az emberi környezet és
egészség megóvása-, a l akosság nyugalmának fokozottabb
védelme, a településre érkező üdülő vendégek pihenése
érdekében, a Helyi önkormányzatokról szóló 1 990. évi LXV. tv.
l 6.§ (l )-, valamint a környezet védelmének általános szabályi
ról szóló l 995. évi LIII törvény 46.§ ( l ) c. pontjában biztosított

jogkörében eljárva - figyelemmel a 1 2/1 983. (V.l 2.) MT számú
rendelet előírásaira - az alábbi rendeletet a l kotja:
Általános rendelkezések
1.§
( l ) A rendelet hatálya Bogács Község közigazgatási terüle
tén kiterjed:
a.)minden olyan kereskedelmi és vendéglátó létesítményre,
zenés, táncos szórakozóhelyre, mutatványos tevékenységre,
egyéb kulturális és sportszolgá ltatásra, amely alkalmanként,
vagy rendszeresen üzemel, és a szabadban hangosító be
rendezés van elhelyezve, i lletve a létesítmény zárt tereiből a
hangosító berendezés m űködtetése során zaj hallatszik ki,
b.) a lakásokban, üdülőkben, hétvégi házakban üzemel
tetett rádió, televízió, magnetofon, és egyéb más hangosító
berendezés üzemben tartásával kapcsolatos indokolatlan
zajokozásra,
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a községi ünnepségek,
rendezvények és lakodalom során a l k a lmazott hangosításra.
(3) Az üzemi létesítmények és berendezések létesítésének,
felújításának és üzembe tartásának, a közlekedési utak és
létesítmények létesítésének és korszerűsítésének, valamint
az építkezés végzésének zaj- és rezgésvédelmi sza bályaira az
érvényben lévő jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
(4) A rendelet szabályai vonatkoznak minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a település
közigazgatási területén tevékenykednek, vagy tartózkodnak.
Fogalom meghatározások
2. §
E rendelet alkal mazásában:
a.)veszélyes mértékű zaj: a levegőnek az emberi környezetben
észlelhető olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása,
amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zajmissziós), i lletőleg zajkibocsátási (zajemissziós) határértéket
(8/2002.(1 1 1 .22.) KöM-EüM. számú együttes rendelettel megál
la pított zaj- és rezgésterhelési hatá rértékeket).
b.) Veszélyes mértékű rezgés: a szilárd testek olyan mértékű és
minőség ü ismétlődő rugalmas ala kváltozása, amely megha·
ladja a megengedett rezgésterhelési (rezgésmissziós), i llető
leg rezgéskibocsátási (rezgésemissziós) határértékeket.
c.) Veszélyes mértékünek minösül az a zaj is, amelyre - jelle
gébői adódóan - határértéket nem lehet előírni, i l l etőleg a
zajkeltés azonos körülmények között nem ismétel hető, de
érzékszervi észleléssel megá l lapíthatóan emberek nyugalmát
jelentős mértékben zavarja.
d.) Indokolatlan zajokozás: minden olyan nem szükségszerű
zaj okozása, amely mértékénél és eredeténél fogva alkalmas
mások nyugalmának zavarására.
e.)Tartószaj: olyan zaj okozása, amely időtartamában és
rendszerességének a lakók nyugalmát zavarja.
f.) Hangosító berendezés: folya matos, ismétlődő hangkibocsá
tó eszköz emberi (élő) erő a l k a lmazásával, vagy gépi (techni
kai) berendezés által.
g.) Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemei létesítmény: minden
olyan létesítmény, amelyben a 1 2/1 983(V. 1 2.) MT számú ren
delet mellékletében meghatározott tevékenységet folytatják.
h.) közösségi létesítmények:
a) művelődési ház,
b) bármely 1 5 személynél nagyobb befogadó képességű
zenés, táncos szórakozóhely.

A zaj-és rezgésvédelem szabályai

3.§

( l ) Bogács Község közigazgatási területén a területi funkció
meghatározásánál a község rendezési terv előírásait és terüle
ti meghatározását kell a l a p u l venni. A zajterhelés az l .számú
mellékletben meghatározott értékű lehet.
(2) A rendelet alkalmazásában nappal i időszak: május
l S-től - szeptember l S-ig 07-23 óra között, éjszakai időszak:
23-07 óra között, az év többi részében nappali időszak: 06-22
óra között, éjszakai időszak: 22-06 óra között.
(3) A megálla pitott zajterhelési i rá nyértékeknek, a lakó
vagy intézményépület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m
távolságban kell teljesülnie.
(4) Alkalmi jelleggel m ű ködtetett hangositó berendezés (pl.
álló gépjármű ben üzemeltetett hangosító berendezés, stb.)
- szabadtéri táncos rendezvény, sport rendezvény esetén az
l . számú mellékletben rögzített zajterhelés alapértékeitől 1 0
dB-lel el lehet térni.
(5) Az eseti engedélyezés során is figyelembe kell venni a
területi funkciót, a napszakot és mérlegelni kell a rendezvény
jellegét.
(6) Abban az esetben, ha a zaj épü letszerkezeteken keresz
tül terjed, irányértékként a M5Z 1 8. 1 5 1 /1 -82. sz. szabvány l .
táblázatának határértékei mérvadók.
Hangosító berendezés üzemeltetése kereskedelmi és vendéglátó
ipari egységekben, közösségi létesítményekben

4.§

( l ) Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységekben, közös
ségi létesítményekben zenét szolgáltatni, hangosító beren
dezést üzembe helyezni és üzemben tartani az e rendeletben
foglalt zajvédelmi előírások megtartásával szabad.
(2) Kereskedelmi és vendéglátó létesítmények külső falán,
az épület előtt és fölött, valamint azok teraszán hangosító
berendezést elhelyezni és m ű ködtetni csak engedéllyel lehet
23 óráig.

sekben meghatá rozott kérelemben is) meg kell jelölni a zajos
tevékenység napi kezdésének és befejezésének időpontját,
valamint a zajkeltés módját.
(4) A zajvédelmi engedély iránti kérelmet az építési enge
dély iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. Az építési
engedélyben rögzíteni kell az akusztikai szakvéleményben
(6.§ (2) bek) előírt m ű ködési feltételeket és korlátozásokat.
(5) A létesítmény használatba vételi engedélye csak zajvé
delmi engedély a l a pján adható ki.
(6) Új létesítmények esetén az akusztikai szakvélemény
személyes nyilatkozattal nem pótolható.

7.§
Kereskedelmi egység, közösségi létesítmény, vendéglá
tó-ipari egység zajvédelmi engedélyezésénél figyelembe
kell venni a forgalmához valószínűsíthetően hozzá tartozó
gépjárművek zaj-kibocsátását.
lakásokban, hétvégi házakban és üdülőkben alkalmazandó zajvé·
delmi előírások

8.§

( 1 ) Lakásokban (családi-, hétvégi házak és üdülők) hango
sító berendezést (rádió, televízió, magnetofon, lemezjátszó,
stb.) üzemeltetni úgy szabad, hogy a zaj-okozás ne haladja
meg az e rendelet l . számú mellékletében meghatá rozott ha
tárértéket és az e rendelet 2.§-ában meghatározott veszélyes
zaj okozásával a környező lakók nyugalmát ne zavarja.
(2) Tilos a hangosító berendezéseknek családi-, és hétvégi
házakban való, nyitott ablak melletti, az l . számé melléklet
ben meghatározott nappali és éjszaki irá nyértéket meghala·
dó folyamatos üzemeltetése.
(3) Tilos az éjszakai időszakban kéziszerszám gépesített
változata, fűnyíró használata.
Vegyes és záró rendelkezések

9.§

S.§
( l ) Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, közösségi
létesítményekben ha ngosító berendezést telepíteni és üzem
ben tartani zajvédelmi engedélyezés a lapján lehet.
(2) A zajvédelmi engedély iránti kérelmet a hangosító be
rendezés telepítését és alkalmazását megelőzően 30 nappal
kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.
(3) Visszatérően rendszeresen üzemeltetett hangositó
berendezés engedélye iránti kérelemhez csatolni kell az
akusztikai szakértő véleményét.
(4) Nem visszatérően, nem rendszeresen üzemeltetett, al
kalmi üzemelésű hangosító berendezés engedélyezése iránti
kérelemnél elegendő, ha a kérelmező nyilatkozik az irányér
ték teljesüléséről.
(5) A már működő kereskedelmi-, vendéglátó-ipari egysé
geknek nyilatkozatukat a rendelet kihi rdetésétől számított 30
napon belül kell megtenniük.
(6) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

6.§
( 1 ) Hangosító berendezést üzemeltető kereskedelmi, ven
déglátó-ipari egységet, közösségi létesítményt (továbbiakban
létesítmény) létesíteni, használatba venni csak a zajvédelmi
előírások megtartása mellett szabad.
(2) Új zajkibocsátással járó létesítmény, i l l etve hangosító
berendezés létesítése előtt az építtető tulajdonos köteles az
akusztikai szakvéleményt is beszerezni.
(3) Az engedély iránti kérelem ben (a 5.§. (2) és (5) bekezdé-

( l ) Jelen rendelet 4.§ (2) bekezdésében és 5.§-ában foglalt
előírások megszegőivel szemben szabálysértés megállapítása
esetén kiszabható legmagasabb pénzbírság 30.000 Ft. azaz
Harmincezer forint.
(2) Az engedélyezett, illetve a meg lévő hangosító beren
dezések által okozott zajra vonatkozó bejelentés esetén az
eljáró hatóság végeztet ellenőrző zajvizsgálatot.
(3) A zajvizsgálat költségeit - amen nyiben a vizsgálat ered
ménye az üzemeltetőre nézve elmarasztaló - a hangosító
berendezés üzemeltetője köteles viselni.
(4) Aki a hangosító berendezést egy éven belül ismétel
ten az engedélytől eltérően üzemelteti, attól az engedélyt
meghatá rozott időre, vagy véglegesen vissza kell vonni és a
további zajkeltő tevékenységet megtiltani.
1 O.§
( l ) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
K.m.t.

Verhóczki Sándor sk.
polgármester
Csetneki Ernőné sk.
jegyző

Gyereknapi úszóverseny
Az általános iskolások gyereknapi úszóversenye május 26án került megrendezésre. Noszvajról és Bü kkzsércről érkeztek
gyerekek, hogy összemérjék ügyességüket a házigazda bogá
csiakkal.
45 gyerek állt a rajthoz; volt, aki egy, és volt, aki két úszás ne
mben is bizonyított. Minden résztvevőt d icséret illett a lelke
sedésért, a bátorság ért. Jó érzés volt látni, hogy ha egyre ke
vesebben is, de vannak a fiatalok között, akik sportolnak, akik
veszik a fáradtságot, és erejüket nem kímélve a mozgás egyik
legoptimálisabb közegében, a vízben az egészséges küzdő
szellemről, mozgáskultúrájukról és erőnlétükről adnak tanú
bizonyságot.
A szponzoroknak köszönhetően minden versenyző lelkesedé
sét ajándékkal tudtuk jutalmazni.
Köszönetet mondunk Csecsődi Imrének, Csetneki Lászlónak,
Kiss Lajosnak, Poczik Ferencnének, Prokainé Répási Julianná
nak, Szepesi Ferencnek, valamint Dr. Ráski Lászlónak, a Ther
'Tlálfürdő Kft ügyvezető igazgatójának a rendezvény támoga
rásáért.
Jankó Róbert

(

Eredményhirdetésre várva

Autocross
2005. július 23-án ismét meghívásos versenyen talál koztak az
a utocross sport szerelmesei. A bogácsi crosspálya már ismerős
többüknek, de mindig vannak új nevek a jelentkezők és a díj
azottak között.

Schobert Norbi és Rubint Réka életmódtanácsokat is adott

Egészségmegörzés Bogácson
Nagy érdeklődés kísérte a hétvégén az első alkalommal
megrendezett Bogácsi Egészségnapok programsorozatát.
Az egészség és fitnesz jegyében összegá l l ított programok a
bogácsi Thermái Gyógycentrum egészségmegőrző, preven
ciós tevékenységével összhangban, azt hangsúlyozva várták
látogatóikat. A két napon csaknem 7 ezer ember volt kíváncsi
a programokra, melyek között, pl. ismeretterjesztő előadások,
termékbemutatók, relaxációs éjszakai fürdőzés, ételkóstolók,
gyógynövény-bemutatók is szerepeltek. A legnagyobb érdek
lődés a napi két alkalommal tartott vízi tornár, i l l etve Schobert
Norbert és felesége, Rubint Réka fitneszbemutatóját övezte.
A helyszínen közel 400 em bert szűrtek le különböző rizikófak
torokra.
- Egyre többen ismerik fel az egészségmegőrzés jelentőségét,
s lesznek nyitottak az a ktív megelőzésre, ám erre már a magza
ti élet idején oda kell figyelnie az anyáknak, például táplálko
zásuk, mozgásuk révén. A személyiségnek megfelelő, hosszú
távú programokat kell kidolgozni, ügyelve a testi és lelki erőn
létre egyaránt - hangsúlyozta dr. Képes Ildikó bogácsi házior
vos és fizioterápiás szakorvos, a gyógyászati központ vezetője.
Ennek kapcsán kitért még a háziorvosok szerepére is, hangsú
lyozva azok szintetizáló, a betegekre holisztikus szemlélettel
tekintő munkáját.
A bogácsi szakemberek évek óta ennek jegyében dolgoz
nak, s a Thermái Gyógycentrum 2000. májusi megnyitása óta
újabb lehetőségeik vannak erre. Az egy évvel később gyógy
vízzé minősített bogácsi termálvíz az egészséges és beteg em
bereket egyaránt várja, idén januártól a társadalombiztosító
által finanszírozott kezelési lehetőségekkel is. Ilyen az orvosi
gyógymasszázs, a víz alatti vízsugármasszázs, a hévízi iszap
pakolás, a víz alatti csoportos gyógytorna és a medencefürdő.
A centrum többi gyógyszolgáltatása a galvánkezelésektől az
akupunktúráig ugyancsak széles körű lehetőségeket nyújt a
szépség és az egészség megőrzésére.
Spitzmüfler Zita

Eredmények kategóriánkként:
Roncsderby
(Cserépfalu)
1 . Miklósi Károly
2. PolgárTamás
(Bogács)
3. Vindics Attila
(Bogács)
Szöcske
1 . Szilvási Milán
(Eger)
2. Lénárt László
(Bükkszék)
3. Bordás Attila
(Budapest)
Szuperkupa
1 . Miklósi Károly
(Cserépfalu)
(Bükkszék)
2. Kovács Henrik
(Bükkszék)
3. Jeges Brigitta
Bodnár Marianna

A zenés vízitorna sok érdek/6d6r vonzott

Bogácsi Fürd őfesztivál
2005. a u g usztus 1 9-2 1 .
Augusztus 19. (péntek)

2000

Y" Nosztalgia
"

utcabál Bogács főutcáján
Zene: Marry Boys együttes
2 1 30 MAR6T VIKI
ÉS A NOVA KULTÚRZENEKAR
2200 Tűzijáték
2 2 " "Y" Nosztalgia utcabál hajnalig Bogács főutcáján
Zene: Marry Boys együttes
Augusztus 20. (szombat)
900 - 1 400 Fürdő Szépe verseny a fürdő területén
900 Meghívásos páros lábtenisz verseny
Lelesziné Tarnai Irén festömüvész és Verhóczki Sándor polgármester a kiálfitás
megnyiróján

1 100
1 300
1 400

A Bogácson élők és az ide látogatók minden bizonnyal ta
lálkoztak már Lelesziné Tarnai Irénnél, aki nyaranta Bogács
központi részén alkot. Festményeit megtekintheti, és bogá
csi emlékként megvásárol hatja az a rrajáró érdeklődő.
Június 23-tól egy hónapig a Petőfi Sándor Művelődési Ház
adott méltó otthont a festményeinek. A kiállítást a szép szá
mú közönség előtt Verhóczki Sándor polgármester nyitot
ta meg. Sokan jöttek át Szomolyáról is, hogy osztozzanak
Lelesziné Tarnai Irén ü nnepélyes pillanataiban. Mindkét te
lepülés magáénak vallhatja a festőnőt, hiszen napjait a két
településen élni, a l kotásai legtöbbjén Szomolya és Bogács
legszebb épületei, tájai elevenednek meg.
Lelesziné Tarnai Irén így vall önmagáról: " 1 948. november
7-én születtem Ecseren. A falu iskolájának szolgálati lakásá
ban nevelkedtem szüleimmel. Sok szál kötött az iskolához,
ahol édesapám az iskola igazgatója volt. A festés iránti te
hetségemet tőle örököltem.
1 967-ben jöttem rá, hogy van egy kis tehetségem a rajzo
láshoz. Az élet más pályára terelt, a rajzolás feledésbe me
rült.
É letünk nagy részét Ecseren éltem le. Betegségem miatt el
költöztem Szomolyára; itt a táj, a kedves segítőkész embe
rek érdeklődése és támogatása további biztatást adott.
Azt hiszem kevés embernek adatík meg az a pozitív dolog
az életében, ami a betegségből felépülve született ben
nem: a feltétel nélküli emberszeretet és a természet iránti
szeretet erőteljes fellángolása. Ezt a szeretetet igyekszem az
embereknek visszaadni képeimben, melyek belülről, a szí
vemből fakadnak. Ha betegebb vagyok, ha bánatom van,
ha jó kedvem van, mindig festek. Erőt ad a tehetségem, a
szorgalmam és a Jó lsten, aki megsegít.
Töb b önálló és közös kiállításon vagyok túl. A festés szá
momra gyógyszer, a megmérettetés és az elismerés pedig
újabb kihívásokra inspirál:'
Jankóné Jónás Zsuzsa

1 500
1 5"
1 600
1 630
1 7"

a fürdő területén
Augusztus 20-i ünnepség, kitüntető díjak átadása
a Petőfi Sándor Művelődési Házban
Jatari indián népművészeti együttes fellépése
a fürdő szabadtéri színpadán
Balázs Daniella énekes - táncos műsora
a fürdő szabadtéri színpadán
Gyöngy Divatstúdió bemutatója
a fürdő szabadtéri színpadán
A maklári ugrókötél világbajnok csapat bemutatója
a fürdő szabadtéri színpadán
A Fürdő Szépe verseny eredményhirdetése
a fürdő szabadtéri színpadán
Miskolci Hastánc Club fellépése
a fürdő szabadtéri színpadán
Vidám Vándorok gyermekműsor
a fürdő szabadtéri színpadán

Augusztus 21. (vasárnap)

1 000 Szentmise
Szent Márton Római Katolikus Templomban
1 330 Bogácsi mazsorett csoport műsora
a fürdő szabadtéri színpadán
1 400 CAI RO együttes fellépése
a fürdő szabadtéri színpadán

Veterán Autós - Motoros Ta lál kozó
2005. szeptem ber 1 0.
Öreg autók és motorok felvonulása a fa luban

Szüreti napok
2005. október 1 -2.
Az újbor születésének ünneplése Bogácson

Má rto n-napi vígasságok
2005. november 1 2- 1 3 .
A bor és a gasztronómia ü nnepe

