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1996-97. 

Szennyvízcsatorna-építés 
évei községünkben 

Mint köztudott, Bükkzsérc-Cserépfalu-Bogács önkormányza
tok közös beruházásában 1996. október l -jével megkezdődött köz
ségünkben a szennyvíz-csatornahálózat kiépítése. 

A versenytárgyalást követően a Miskolci Útépítő Kft. nyerte el a 
kivitelezést, árával 773 millió Ft összegért, ebből községünkre 344 
millió Ft kivitelezési összeg esik. 

Az előzőekben említett kivitelezési összegből megépül közsé
günkben 16504 fm szennyvízcsatorna, és 1187 db házi bekötés, ami 
érinti a község belterületén az összes építési ingatlant. A 344 millió 
Ft a következőkből tevődik össze: 

Állami céltámogatás: 
Vízügyi Alap-támogatás: 

106 millió Ft 
26 millió Ft 

Központi Környezetvédelmi 
Alap-támogatás: 
Lakossági hozzájárul:.ís: 

30 millió Ft 
30 millió Ft 

(eddig befizetett 700 ingatlantulajdonos) 
Összesen: 192 millió Ft, 

mely összeg jelenleg rendelkezésre áll. 

Áfa-visszaigénylésre jogosultak vagyunk, így csak 276 millió Ft 
kiadással számolunk. f:. hiányzó 84 millió Ft-ol újabb pályázatok 
benyújtásával kívánjuk csökkenteni, illetve önkormányzati hitel fel
vételével. . 

1997. évben várható eredményes önkormányzati gazdálkod.í.í.ssal, 
valamint használaton kívüli ingatlanaink, illetve vagyontárgyaink ér
tékesítésével biztosíton lesz a szennyvízcsatorna építésének pénz
ügyi finanszírozása és 1997. december 31-ig történő befejezése. 

A fővállalkozó Miskolci Útépítő Kft. - egyetértésünkkel - alvál
lalkozók bevonását kezdeményezte, mivel ez évben az idő rövidsé
ge miatt közel 4 km szennyvízcsatomát meg kell építeni és üzembe 
is kell helyezni. Az al' illalkozók a következők: Délborsodi Víz- és 
Csatornamű Kft. Mezőkövesd, PROOF Bt. Mezőkövesd, Tengely
közmű Kft. Eger. 

A szennyvízcsatorna-építés megkezdődött: 
Hórvölgye u. (Miskolci Útépítő Kfl.) 
Jcgenyesor u. (Miskolci Útépítő Kft.) 
Ady Endre u. (Miskolci Útépítő Kft.) 
Alkotmány u. (Tengelyközmű Kft. Eger) 
Táncsics u. (PROOF Bt. Mezőkövesd) 
Jókai. Felszabadítók u. 

- (Yíz- �s Csatomamű Kft. Mezőkövesd) 
Az építés során folyamatosan történnek a házi bekötések, jelző

kábel-védőcső elhelyezése, valamint a helyreállítások, az utak ide
iglenes közlekedésre alkalmassá tétele. 

Kérem a lakoss{lg megértését és támogmás,ít e nagy horderejű be
ruházás mielőbbi megvalósításához. 

BogCics. 1996. I l .  O l .  

S:ajlai Sándor 
polgármesrer 

HOGYAN 

A nyáron számos vonzó, sikeres rendezvény szolgálta a 
községünkben üdülő, pihenő vendégeink szórakozási igé
nyeinek kielégítését. Közben jelentőségének, érzelmi, törté
nelmi értékének megfelelően méltattuk augusztus 20-án a 
honfoglalás 1100. évfordulóját és István király államalapító 
törekvéseit. 

Szokásaink hoz hív�n, az ünnepség teremtette bensőséges 
h. ,.:;ulat közepette lettek átadva az önkormányzat által ala
pított kitUntetések. 

Ez évben az Alkotói díjat Majoros László vehette ál. 
l. "Majoros Laci bácsi a II. világháború utáni időszak 

egyik legmeghalározóbb személyisége a község sportéleté
nek. Évtizedeken keresztül szervezte, irányítolla a sport éle-

let a községi sponkör elnökeként. Bár a sport kör több szak
osztályt működtetett, az Ő szívéhez a legközelebb a labda
rúgók álltak. Időt. energiát és sok pénzt áldozott azért, hogy 
a faluban jól működjön a sportkör. Vezetésével a helyi csa
pat magasabb osztályban is szerepelt. MLíködési ideje alatt 
több bajnokságot nyertek labdarúgóink és sok ezüst- illetve 
bronzérem is jutott a bogácsiaknak. 

Sok neves csapatot meghívott Bogácsra. az MTK, Ózd és 
az egykori híres Egri Dózsa is eljött hozZi.Ínk. 
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UNNEPELTUNK AUGUSZTUS 20-ÁN? 

Sok sikere mellett legpéldamutatóbbnak azt tartjuk, hogy si
került vezetőtársaival egy olyan kollektívát kialakítani. amely 
éveken keresztül meghatározó csapattá vált a környéken. 

A Vigil Rl/dolfDíjjal a Hagyományőrző Együlles lelt kitüntetve. 
2 . . ,Községünk sokrétű kulturális életének egyik jelentős sze

letét képezi a Hagyományőrző Együttes 
tevékenysége. Tagjaik lelkesek, nagy sze
retettel, átérzéssel, a kor<íbbi időszak hite
les hangulatát megteremtő módon közve
títik mindenkori közönségük felé a kidol
gozott, kimunkált műsoraikat. Az együt
tes létszáma egyre növekedell, egyre több 
bogácsi hagyományt tisztelő tevékeny fia
talt ragad magával. Figyelemre méltó eré
nyük többek közölt, hogy 1989 szeptem
bere óta (megalakulásuktól) ,.érdektelen
ségből" nem maradt el egyetlen bcl- és 
külföldi előadásuk, mindig szívesen vál
lalkoznak minden fellépés teljesítésére. 

Nagy érdemük községünk jó hírnevé
nek közvetítése haZ<Ínkban és külföldön 
egyanínt. Az együttes összejöveteleire a megértő, segítő. jó han
gulat a jellemző, ebben nagy szerepe van a vezetőjük. Szajlai 
Sándorné tevékenységének. 

Mohús Sándorné .. Magdi néni", a pedagógusok sok évtizedes 
munkásságát elisme-
rő gyémántdiplomát 
vehe Ile ,H. Változa
IOS, küzdelmes volt 
élet- és nevelői múlt
ja. A pedagóguspá
lyára való felkészü
lés elméleti ismerete
it a budapesti, pécsi, 
egri tanárképző főis
kolákon szerezte. 

Dolgozott 
CsongfÜd megyei ta
nyavil<ígban, a Vas 
megyei nemzetiségi 
vidéken és GÖdöJlőn. 

Bogácsra J 956-ban költözött, és ezt követően nyugdíjaz,ísáig 
község ünkben végzett elismerésre méhó oktató-nevelő munk.:ít. 

Szívből gratulálunk a kitüntctetteknek. 
E napon tisztelegtünk honfoglalás,unk 1100. évfordulójának a 

tájház átadásával is. Maradandó, az alkal�mhoz méltó eseménye 
ez községünknek. Maradandóságát, méltóságát az emeli, hogy a 
lakosság jelemős része, de kü]önösen az általános iskola tanuló
inak szorgalmas gyűjlőmunkája teremtette meg a kiállítás meg
nyilásának alapjait. Az előkészítő munka során gyakran volt ta
pasztalható a szerelet, a vonzódás elődeink teremtő munkájának 
megbecsülése inínt. Ez alkalommal nemcsak szavakban, fnízi
sokban nyilvánult meg a haza, illetve község ünk szeretete, ha
nem tettekben, érzelmekben. Ez sokféle gondolatot ébreszthet 
bennünk, például aZI, hogy a bogácsi ember mindig szerette la
kóhelyét, szülőföldjét. 

Emlékezzünk a korai középkorban itt élt, akkor még Bagach 
alakban feltünteteIt bogácsiakra, akik már 1248 táján megépítet
ték szeretett földjükön templomukat. 

Átvésze1ték a török idők keserveit, beilleszkedtek a Habsbur
gok császárságába, az Osztrák-Magyar Monarchiába . 

retell szülőföldjükhöz, településlikhöz. 

Napjainkban is 
szomorúság tölti el 
szívünket, ha il két 
világháború ártat
lan áldoiatainak 
�mlékmüveit lát
juk. A közelmúlt 
történései is tele 
vannak még fel 
nem dolgozott el
lentmondásokkal. 
A mégoly sok ku
darc, megpróbálta
tás ellenére is erős 
maradt a bogácsi ak 
ragaszkodása szc-

A bizonyíték sZ<Ímos és példa értékű. Gondoljunk az utóbbi 
évek megvalósult beruházHsaira, az intézményhálózat fejleszté
sére, a nagyarányú szőlőtelepítésre, az idegenforgalom érdeké-

ben tett kulturális és gazdasági intézke
désekre, a fürdő és környékének korsze
rűsítésére. 
A szennyvízhálózat jövő évi kiépítésé
vel teljessé válik községlink közműve
sítése. Mindezek a bogácsi ember SZü
lőföldszerelete,_vállalkozókedve, tudása 
nélkül nem valósulhatnak meg. 
A tájház is a miénk, a községé, szépsé
gével, kiállítási tárgyaival együtt. A 
gyűjtés folyamata nem lezárt. Az ottho
nokban, a házak padhísán őrzött értékes 
régi tárgyakkal, használati eszközökkel. 
bútorokkal gazdagítsuk tovább lájházi 
kiállílásunkat. 

Ös.c.eállílOtra: Nyesfe I.m·áll 
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Bogácsi 

Nemzetközi Daloslq,lálkozó jrilius 6-7. 

10 kiilföldi és 20 hazai csoport részvételéve/. 

fasz János országgyíílési képviselő 

megllyitó beszédet mond. 

Nemzetközi Ifjúsági Zellei Tábor 

július ll-augusztus 1. 

A zelle; tábor kórusa öl hallgl1ersell)'1 adott 

Regös Zsolt kartlllgy lÍr vezetésével. 

Feh'ételiink a "Fogad-Iak" kempi11gbell 

adott koncerten késziilt. 

Fiatal énekesek nyári találkozója 

László Margit operaénekes, 

Mura Péter karmester, 

Oberfrallk Péter karmester vezetésbeL 

KépiinkölI a zóróhangversell)' szerepló'; 

a Miivelődés; Házball. 
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Nyár 1996 képekben 

Országos Au/ocross Bajnokság július l3-án. 

Lengyel Kulturális Napok augusztus 2-4. 

Esti táncmulatság a pilIcesoron. 

A kispályás labdanígó-bajnokság győztes csapata 

a bogácsi páston. 

Magyar Kulturális Napok Ogrod::.ielliecbclI. 

Tájház avatása a Szomolyai lÍtOI/. 

5 
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Jó érzés volt látni, ahogy ... 
... a gyerekek csápollak a S:alldi-kol/(:errclI. a: ol'isok a sl/li.wk. 
- ahogy öreg barátom megrál/colrarra a s:íl/padol/ S:andir, 
- ahogya .coll1s:éd /Ién; a: IIfcahál hajl/aláll né:rc a rÓI/co/ókor és nem 

l/Omgl/doll.IIU!:Y Ilyakára Iw:lullk mimcg)' 3-4000 emberi. 
- ahogy IW[D,/Jopa mcgfál/(:olroutI a: IIl/okájál, (I'agy ta/áll fordí/I'o?) 
- ahogy a {(bjátékféll)'c 0([ csillago" sok e:er cmber s:cmébcn. 
Akkor éjszaka mi. a rendezők nagyon boldogok voltunk. Már tudtuk, 

hiszen jöttek az emberek és mOlldt�ík. hogy sikerült az első bogácsi 
Rendőrfesztivál. 

Emlékszem. ültünk az őrsparancsnokkal a csárdában. mim az oviban il 

gyerekek fellépés előlL kint zubogolI az cső. beszalad! az autós mozi tulaj
donosa - él 25 szponzoníló vúllalkozó közül az egyik - é.<; izgatouan 
kérdezte .. most mi lesz?" Ezt mi is szerettük volna tudni. Jöttek a rendőrök. 
JÖH a kapit:my és biztattak: .. nyugi. cl fog állni az cső". Amikor a Hintó
völgy felé elindult a tömeg. már gyanús volt. itt valami olyan buli lesz. 
amire nem számítollun�: Olyan lett. 

Csak egy öltet volt és vevő volt rá a polgármesteri hivatal, a kapit:Ulyság 
és sok olyan v<'tllalkoz6 társmll. aki tudta, hogy ebből a szponzonilásból a 
reklámon tul nem igazáJl prollt(tl, mégis szívesen adlak. 

Volt. aki pénzt adolt. voh aki díjai ajánlott feJ, volt aki a lovak szállítá'iát 
v,íllaha (nem volt kis feladat!). voll. aki a színpadot biztosította. a strand 
h,mgosbemondója il folyamatos reklámot. \'olt aki a sportrendezvénycket 
koordináha. Mindenki a maga feladatát igyekezctt jól ellámi. 

Mikor az éttermekben már a harmadik nap clfogyott a hús, mivel nem 
lehetett kiszámítani a vendégek sz::ímáL volt. aki hazament és egy óra 
múlva hozta a frissen v,igoll disznókat. Szóval. egy húron pendült minden
ki. Ez volt ti siker nyitja. 

Köszönct minden részt\'cvőnck és köszöncllc1 tartozom II falu Ilzető 
vendégl::ítóinak. hiszen a ny:.""!r folyam(m és ezalall il h:trom nap alatt is sok
sok vendégjölI be a cs,Ít .• íba úgy. hogy .. a hüzigazdánk küldöu a Paprikába 
ebédelni. vagy vacsonízni" 

Elmúlt a ny:ír és nagyon messze még a következő. de ami elindult. <IZ 

elindult. 
Sorra jelzik a kollég;ík. ho�v a Imísodikat azok is támogatják. akik nem 

hillek az elsőben Ha többen r�szünk még jobb les7_ még r�ívósabb. 
Igyekeznünk kell. men magas a mérce ... 

AI/gyal AI/ila 

S:andi iich'ö:/i a !Jogáni koncerf lárogaróil 

Találkozó volt a Mária-fánál 
A Bogácsi Kör vezetősége régi bog,ícsi hagyományt akar feltámasztani, 

a lács völgyében a Mária-fánál 
Öregjeinktől hallottunk aJTÓI, hogy régen a Mária-fa alatt összejövetelek 

vo.ltak, mulatással. cigányzenével. 
Ennek jegyében augusztus 30-ára néh<ÍI1Y Bogácsi Kör-tag rendbe tette, 

kitakarította a fa alját és környékét 
30-ára meghívtuk a fa alá a Matyóföldi Alkotó és Múvészetpártolók 

Egyesületének lagjait. Papp János, Pázmándi László, Laboda Kálmán, 
RépáJlszky ZoltáJl jelent meg. Tusay Dénes és énekkarának: nem teljes lét
száJna is megjelent invitálásunkrd. A jó h,mgulat megteremtéséhez Balázs 
Vendel bortermelő kiváló borai is hozzájárultak. 

A Bogácsi Kör elnökének-üdvözlő beszéde után, baráti meghitt beszél
getés ahkult ki, olyan pillanatok. amikor rövid az út lélektől lélekig. 

Szín �ítelte az alkalmat Tusay Dénes énekkarának színvonalas musora. 
Gyönyörű népda\csokolTdl örvendezteltek meg minket 

Az igazi szépség az volt, amikor a kövesdi költők mondták el saját 
legkedvesebb verseiket, majd beszélgettünk a régi időkről, amikor még 
kövesdi ek is eljöttek ide a fa alá. Udvözlőlapot írtunk Benkóczy 
György tanár úrnak, aki a közelmúltban értékes könyvet írt és adott ki 
Anyanyelvünk rejtelmei címmel. 

Répánszky Zoh:m tanár úr egy szép tervet adon elő a Mária fa és 
környékének iskolai túrázlatási lehetőségéről. 

Jó lenne a madarak és fák napja évi rendezvényeit a Mária-fa alall 
megtartanI. 

Jó lenne. ha a Mária-fa a oogácsiak: összetanozás{lIlak és együnmunkáJ
kochís(mak jelképe lenne a jövőben. 

Felejthetetlen emlék marad augusztus 30., amikor az ember az ember
rel tahílkOZOIl. 

Gál Mihály 

ENYHE TELÜNK VOLT A NYÁRON 
Enyhe telünk volt a nyáron, mondogallák a vendégek mérgesen vagy 

baragosan. Az időjárás nem fogadta kegyeibe az üdülni. slrandolni 
vágyókat. Ennek ellenére a vendégforgalom jó volt. Szeptember végéig 
236 ezer fő látogatta meg a fürdőt. 

A kempingek forgalma is jól alakult. A Termál Kempingben igen sok 
volt a külföldi. 1995-ben 210, '96-ban 572 külröldi kempingezett főleg 
német, lengyel és szlov,ík, de voltak hollandok, franciák. belgák. 
osztníkok, csehek sőt egy norvég. dán, svéd kanadai család is. Mindez 
azt bizonyítja, egyre inkább megismerik, megszeretik BogtÍCsot. Nagyon 
sok ti visszatérő lörzsvendég. akik hozzák magukkal a barátokat, 
ismerősökel. 

Barátságok szövődnek. első találkozás után közös üc\ülések 
szerveződl�ek. Nemzetközi ez a baráts,ig. A fóti vendég ill ad találktít 
német ismerősének. a viki vendég v,írja a szlovák ismerősL hogy 
megkóstol hassa annak borát. A székcsfehérváriak egy tengerparti 
nyaraltís után csak két napra tudnak leugrani Bogácsr,l .� mesélnek: 
csodálatos volt ugyan a külföldi nyaralás, de Bogácsot mégsem lehet 
killagyni ezen a nyáron sem. Következő évben három hetet töltenek itt. 

Az augusztus 20-i ünnep betén telíteIt volt a falu, alvégtől a relvégig, 
minden szállásférőhely foglalt volt. Még olyanok is kiadt,ík a szobáikal 
akik egyébként nem foglalkoznak vendég fogadással. 

Mit ne mondjak: a fürdő vendégházában lévő szob,íkért szinte közel
barc folyik a vendégek között. Már egy évvel korábban tudnunk kell. 
mikor van húsvét, tavaszi, illetve téli szünet az iskolában, hogy ti ren
deléseket pontosan be tudjuk jegyezni. Szívet melengető érzés hallani 
vendégeink jó véleményél ismerősként üdvözölni őket. 

Az egyik vendég barátainak így fogalmazott Bog,ícsról: .. Nincs itt 
semmi különös, mégis minden csodálatos", a m,ísik: ,.Olyan csodálatos 
ez az egész, itt mindenki kedves, közvetlen". "Csodálatos ez a nyuga
lom. csend rend tisztaság. lu igazán lehet pihenni." 

Van, aki az eseménydús időszakot kedveli. az így vélekedik: "Azért 
szeretünk idejönni. mert itt mindig történik valami". 

Nekünk. ill lakóknak. itt dolgozóknak az a feladatunk, hogy megőriz
zük vendégeinket. Szeretettel fogadjuk. ",írjuk őket régi. visszatérő 
törzsvendégeinket és újakat egyaránt: - monclhatom így azt hiszem - a 
vii<ig minden táj,íról. 

Kiss AI/lia 
fürdő"ezető 
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AZ ÓVODA MUNKÁJÁRÓL 
Lezárlunk egy sikeres óvodai lanével s alig ocsúdtunk fel az eredményes 

munk�ínk feletti örömünkbóL máris megkezdődött az új tanév. Valamennyien 
felkészülten, s nem kevés lelkesedéssel kezdtük meg munkánkat újra. 

Óvodánk 60 fér6helyes. Erre a tanévre a felvelt gyermekek száma 84 fő. 
ebből 21 cigány gyermek. Tanköteles lesz 18 + 16 fő. Minden jelentkezőt fel
vettünk az óvodába ebben a tanévben is. Úgy szerveztük át a napirendet, szokás
rendet, a kötetlen és kötelező foglalkozások rendszerét, hogy ilyen nagy létszám 
mellett is hatékony lehessen a munkánk. Szeptembertöl 30 újonnan felvett gyer
mek jött óvodába, s a beszoktatásuk nem okozott gondot. Meglepően jól érzik 
magukat az óvodában valamennyien, tele vannak élményekkel. Ez két dolog 
miatt is örvendetes: 
- Egyrészt jelzi aZl hogy az anyák nagyon jól készítették fel gyennekeiket az óvo

dai életre. ami jó anya-gyermek kapcsolatra utal. 
- Másrészt az óvodának sikerült érzelmi biztonságot nyújtó. derűs, szeretetteljes 

légkÖri megteremteni a gyermekek sz,ímára. Ezért is van az. hogy egyetlen gyer
mek nem sír azért. hogy haza akar menni. mert nem jó in neki. 
A kormány ez év augusztus 28-án adta ki az óvoda i nevelés alapprogramj,íl 

amely meghatározza a pedagógiai munka alapelveil s ezt figyelembe véve kell 
önálló programot készíteniük az óvodáknak. Ennek kötelező bevezetése az 

1998/99-es tanévtm lesz. Örömmel állapíthanuk meg. hogy mi már ennek az új 
programnak szellemében végeztük oktató-nevelő munkánkat az elmúlt évben is. 
Erre a tanévre fő feladatként a következőket tűztük ki: 
- Biztosít juk a szeretelIeljes légkört. ahol a gyermek jól érzi magál ahol gyerme

ki személyiségét tiszteletben tartják. s sokoldalúan. harmonikusan fejlődhl!t. 
- Fejlesztjük bcszédkultúrájukat. megelőzzük a beszédhibák kialakulás,ít. illetve a 

már kialakult beszédhibákat j'lvítjuk. 
- Rendszeresen és folyamaIOsan biztosítunk olyan tevékenységeket számukra. 

amely fejleszti kreativitásukat. s kifinomít ja az ujjak íráshoz elengedhetetlenül 
szükséges finom mozgását. 

- A cso]X>rtos foglalkozások mellell. egyéni formában is fejlesztjük a majdani 
iskolai tanuláshoz szükséges képességckel s ezzel együtt dyslexia prevenciós 
(olvasászavar kialakulásának megelőzése) munkát is végzünk. 

- Tovább foly tat juk a tánc tllnítás:Íl egyre több gyermeket bevonv,1 és bővítve a 
repertoár t is. A tánccso]X>rt mellett kialakítlInk egy gyermekkórust. akik gyer
mekdalokat. népdalokat fognak énekelni 
Úgy gondolom. hogy ezt az 5 fő feladatot és az ehhez társuló apróbb feladatokat 

teljesíteni fogjuk. elmondhatjuk. egy lépésse! megint előbbre jutolIunk a fejlődés 
útján. Bízom abban. hogy az elmúli évhez hasonlóan. most is számíthatunk a 
szülök aktív segítségére. s az óvodai munkánk iránt való érdeklődésükre. Remélem. 
a dolgozók továbbra is megtaláJják örömüket gondozó-nevelő-oktató munkájuk
ban. s a lelkiismeretes. következetes. közös munkánknak meg lesz az eredménye. 

Tó/Imé S::lIromi Irén 
ó\"()([are::erűje 

TANÉVKEZDÉS 
Ismét becsöngettek 205 diáknak és 20 pedagógusnak. Minden 

tanév kezdés tele van izgalmakkaL változásokkal. Különösen izgalmas ez 
az első osztályt kezdő 25 kisdiáknak. 

Az idei év szeptemberében Kissné Sereg Erzsébet tanítónő az alábbi 
13 magyar származású gyermek tanítását kezdte el: 

Baj::árh Pérer, Bessenyei Anira, Csendes Dániel. GaIamIJOs Adrienn, 
Hm::ár Hellrierr. Jámbor Bence, KOI·ács Gábor, Küreles E.crer, Szabó 
Tamás. Tó,h Bo�/árka, Tó/h Norbert. Vadászi Gábor. Verhóc::ki Márk. 

A 12 cigány származású gyermek tanítását Roszkos Lászlóné 
tanítónő végzi: 

Farkas Edit. Farkas Erika, Farkas GYI/la. Farkas Ilona, Farkas 
I::abella. Horváth Csaba. Kolompár .fO/áll, PI/somai hfl"áll. PI/.wmai 
Ll/dOl"ika. Szilai Er::séhel. S::itai Nóra. S::itai Róbert. 

A családok anyagi terheit igyekezett csökkenteni az önkomlányzat 
szeptemberben, amikor az általános iskolai tanulóknak a szülők helyett 
megvásárolta és térítésmentesen adta a gyermekeknek _ az iskolai 
tankönyveket összesen kb. 700 OOO Ft értékben. Ezen túlmenőcn minden 
általános iskolás 3000 Ft minden felsőbb iskolás 5000 Ft tanszersegély-
ben részesült 

. 

Az iskolaév 1996. szeptember 2-án kezdődött és 1997. június 13�án 
(pénteken) fejeződik be. A tanítási napok száma 186. <unit azonb,m tíz 
tanítás nélküli munkanappal csökkenteni kell. Az iskolák maguk hat<Íroz� 
zák meg, hogy mikor és milyen pedagógiai célra használják fel az oktatás 
nélküli napokat. 

Az első félév 1997. január 31-én záruL az iskola február első hetében 
értesíti il tanulókat illetve il szüleiket ti tanulmányi eredményről . 

A téli szünet december 21 �től 1997. janu{lf 3�ig. a tavaszi szünet pedig 
1997. március 27-től április 4-ig tarI. A téli szünet kezdete előlIi utolsó 
tanítási nap december 20-a péntek. míg az első tanítási nap janu{lf 6-a 
hétfő. A tavaszi szünet igazodik a március 30-31-i húsvéti ünnepekhez, 
előtte nagypéntek napja már a szünet első napját is jelzi. 

A nyolcadik osztályos diákok az 1997/ l998�as tanévre középiskola� 
szakiskolai továbbtanulásra - miként eddig - előzetes, általános és rend� 
kívüli felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek. Az elő::etes fell'ételikeI 
az intézmények I/Ol'ember 15. és december 15. kö::öu tartják. Az ered� 
ményről a tanulót, a szülőt és az iskolát december 31-ig tájékoztatják.. Az 
állalállo.� fell'ételi 1997. febmár 15. és április II. közöu IIárolll for
dlllóball le.c. mivel a tanuló három intézményt jelölhet meg továbbtan� 
ulási jelentkezési lapján A felvételi jelentkezési lapon első helyell meg
jelüll iskola igazgarójállak márcills 7-ig. a második helyenjehetI iskola 
\·ezetőjélle!.: márcil/s 24-ig, míg a harmadikI/ak április 7-ig kell dömellie 
arról, hogy felvette-e a tanulót vagy sem. Az iskola igazgatója május 1O-e 
és az új tanév első napja között rendkivüli felvételi! írhat ki. 

Júliusban váhozolt a közoktatási törvény is, mely elsősorban az 
iskolák finanszírozását érinti. A változás előírja a pedagógusok 
hétévenként kötelező lovábbképzését. A to�vábbképzéshez kapcsolódik a 
gyakomoki rendszer és a szakvizsga bevezetése is. Az iskoláknak 1998 . 
szeptember l -jétől kell helyi tantervvel rendelkezniük. A mosl következő 
tíz hónap során el kell készíteni a Nemzeti Alap Tanterv a!apj{m az isko
la helyi tantervét. 

Az {Iltalános iskolát 1998 szeptemberében kezdökre lesz érvényes a 
törvénymódosítás azon újdonsága mely szerilll a tankötelezettség 18 
éves korig tart, a jelenlegi 16 éves korhatárral szemben Eszerint az első, 
12 évig iskolába j{lfó korosztály 201O�ben végez.. A 18 éves korig szóló 
tankötelezcllség nem jelenti feltétlenül az érettségi megkövetelését bele
fér valamilyen szakmai képzettség is. 

Szerencsi Miklósné 
iskolaiga::garó 



8 BOGÁCSI ŐSZ 

Kedves F alumbeliek! 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy községünk pávaköre, idén ünnepli 

fennállásának 20. évfordulóját! 
Ez az időszak nagyon szép eredményeket hozon a számukra és 

Bogács község számára. 
Szívből reméljük, hogy községünk minden lakójának volt alkalma 

már meghallgatni a népdalkör eloadásában a szebbnél szebb bogácsi 
népdalokal, amelyeket igyekeznek megmenteni az utókor számára. 

Szeretnénk ezl az ünnepet megosztani Önőkkel. 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Bogácsi Páva kör 

megalakulásának 20. évfordulója alkalm<iból megrendezendő ünnepi 
műsorra, melyen az ünnepeltek mellett fellép: 

a SZOMOL YAI NÉ?DALKÖR 
a CSINCSEI NÉPDAL KÖR 
a NOVAJI ASSZONYKÓRUS és 
a TAKTAHARKÁNYI FÉRFI NÉPDALKÖR. 

Az ünnepség helye; Bogácsi Álta/állos Iskola 
ideje: 1996. november 16. (szombat) 15.00 óra. 
A rendezvény színvonalának emeléséhez örömmel fogadunk min-

dennemű támogat,íst. 
Számlaszámunk: Bogács és Vidéke Takarékszövetkezet 
5-12-000/8-1005/090 Bogócsi Hagyomónyör:ő Népdalkör 
Egyéb felajánlásokkal szíveskedjenek a népdalkör vezetőjét meg

keresni! 
(Hcnyovszki Mária. Bogács, József A. u. 88. Tel.: 334-422) 
Segítségüket köszönik: 

a Bogácsi Pál'Okör tagjai 
Bogács, 1996. október 21. 

A BOGÁCS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 
Új SZOLGÁLTATÁSAI: 

• Devizaszámla-vezetés 
• Valutavétel, valutaeladás 
• Biztosítások kötése (gépjármű kötelező, casco) 

(lakásbiztosítás, életbiztosítás) 
• Gépi totó-lottó értékesítés 

takaréks:ö\'etke:er iga:gatósága 

Hangl/latos \'elldéglátás Siklósi János pillcéjében 

Bogácsi Ősz 
Bogács Község Onkormányzatának lapja 

Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság Felelős kiadó: Sz�lai Sándor polgármester 
Szedés: GA�ge�,OT��e�������C����esztő Stúdió 

Vasárnap délután ... 
Vasárnap délután, ha idegen érkezik falunkba és a futballpálya 

felé visz az útja láthatja, Bogácson van sponélet. Ismét 
szurkoló któl népes a pálya. Teljes üzem van az őszi fordulóban. 
Játékosaink harcosan, erőszakosan, de sponszerűen szórakoz
tatják a közönséget. Minden elismerést megérdemelnek, hiszen 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül, csupán a sportszeretet viszi ki 
őket minden hét végén a zöld gyepre. 

Fontos dolognak tartom megemlíteni, hogy az önkormányzat 
any<lgi támogatása nélkül a Jllai világunkban teljesen elle
hetetlenedne a csapat mlíködése. A mérkőzéseken a bevétel 
olyan csekély, hogy nem fedezi még a bírói díjat sem. T ehát 
köszöneltel vesszük az önkormányzat támogatását. Azon 
leszünk, hogy csapatunk öregbítse falunk hírnevét. 

A bajnoks,íg augusztus 31-én kezdődött. Mi első mérkőzésün
ket Szomolyán játszottuk, fergeteges győzelmet aratva. A 
győzelmi sorozatot csak Tiszakeszi tudta megtörni. Reméljük, 
idehaza a visszavágón elégtételt vehetünk. 

Jelenleg a tabella harmadik helyén állunk. Ezeket az ered
ményeket nagy odaadüssal, küzdelemmel érte el a csapat. 

Szervezői-rendezői munkánkhoz aránylag sok segítséget 
kapunk. Csak egy pár nevel említek: Barankai Sándor. Jankó 
László. Ebből a munkából viszont legink,íbb Verhóczki Scíndor 
alpolgármester veszi ki ti részét. Őrá mindig, minden helyzetben 
lehet sZ<Ímítani. Köszönjük! Végezetü! megköszönöm minden 
sportot kedvelő szurkolónak az aktív részvételt, és bízom abban, 
hogy az elkövetkezendő szezonban sikerül felsőbb oszt,ílyba 
kerülnUnk. Hajrá! 

A CSAPAT NÉVSORA: 
HORVÁTH FERENC 
BALOG ZSOLT 
BUDAI KRISZTIÁN 
D ER DA JÓZSEF 
FÜLE? GYULA 
GYENES LÁSZLÓ 
ITTES ENDRE 
JANKÓ RÓBERT 
NYESTE ZSOLT 
PINTÉR TAMÁS 
SOMOGYI ISTVÁN 
SZAJLAI TAMÁS 
SZEBERIN BÉLA 
TÓTH VIKTOR 
VARGA KRISZTIÁN 
VARGA ZSOLT 
V ERHÓCZKI GYÖRGY 
V ERHÓCZKI SANDOR 

Csecsődi Imre 
BSK elnöke 


