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Borfesztivál hetedik alkalommal 
Idén június 24-27 között immáron 7. alkalommal került 

megrendezésre Bogácson a Bükkvinfest, a Bükkaljai Nemzet
közi Borfesztivál. A fesztivál fővédnöke ez évben dr. Martonyi 
János a Magyar Köztársaság külügyminisztere volt, akit hiva
tali távolléte miatt az ünnepélyes megnyitón Kovács Péter, a 
külügyminisztérium főosztályvezetője képviselt. 

A borfesztivál június 25-i megnyitójának ezúttal is az álta
lános iskola tornaterme adott otthont, ahol a községi pávakör 
műsora után Hajdu Imre, a Szent Márton Borlovagrend kan
cellárja mondott programbeszédet. 

Hölgyeim és Uraim! Bizonyára emlékeznek rá, hogy a ma
gyar népköltészeti alkotásokban a hét szerencseszám. Ám ott 
sem ölbe hulló szerencsét jelent, ott sem azt fogadja kegyeibe a 
sors, a jó tündér, aki csupán várja szájtátva a sült galambot, Ott 
is hetedhét országon kell keresztülmennie a szegénylegénynek, 
hét éjjel, hét napon át s hétfejű sárkányt kell legyőzni, hogy be
következzék a hetedhét országra szóló lakodalom, vagyis a jó el
nyerje jutalmát 

A valós életben, a mi mindennapjainkban a hét vagy a héttel 
kezdődő számok nagyon sok veszélyt hordoznak magukban. A 
friss jogosítvány t szerzetteknek mondják, tanácsolják oktatóik, 
hogy 7 ezer km vezetésnél vigyázzanak, akkor nagyon gyakori
ak a balesetek. Akkorára ugyanis úgy gondoljuk, mi vagyunk Ni
ki Lauda. Statisztikai adatok mutatják, hogy a zálonyra futott 
házasságok jelentős hányada a hetedik évben bomlik fel. 

Akkorra elmúlik a nászéjszakák varázsa, s kiderül a meny
asszony sok rejtett rossz tulajdonsága. Olykor a vőlegényé is. 
Igen, a múló évek alaposan próbára teszik az embert, s ezekben 
a küzdelmes hétköznapokban vannak, akadnak kritikus küszö
bök. Ám ha ezeket leküzdi az ember, csatát nyer. 

Mondom mindezt azért, mert hétéves lett a Bükkvinfest, a 
Bükkaljai Nemzetközi Borfesztivál. Megszokott lett, természe
tes lett, miközben törvényszeriíen elvesztette az újat alkotással 
járó varázst Példák tucat ja mutatja, hogy a hagyomány teremtés 
szándéká val létrehozott, megálmodott rendezvények vagy meg 
sem érik, vagy ha elérik is a hetet, elsorvadnak, s egyik évről a 
másikra, mint a mesében "hol volt, hol nem volt". 

Hölgyeim és Uraim' Jelenthetem Önöknek, itt lévőknek, de 
ország-világnak is, hogy a Bükkvinfest 7 évvel ezelőtt vándorút
ra indüll álmodozó szegénylegényei a mai napon levágták a sár
kány hetedik fejét Élünk, Ezen az úton sok jó szándékú, segítő
kész emberrel találkoztunk, akiknek ezúttal is köszönjük a tá
maszt, a kinyújtott kezet. De az igazsághoz az is hozzátartozik, 
ezen a hétéves úton jobbára csak egyedül voltunk. Hogy életben 
maradjunk, mindenekelőtt a magunk erejére kellett támaszkod
nunk. Sok irigységgel, sok közönnyel, meg nem értéssel találkoz
tunk, és sajnos jelen id6ben mondva is találkozunk utunk során. 
A legszomorúbb ebben, pontosabban a tragikomikus ebben, 
hogy ez elsősorban szűkebb pátriánkban érhető tetten. Sokan 
nem örülnek ennek a fesztiválnak. Magyar átok, hogy különösen 
a szomszéd sikerét módfelett irigyeljük. Mennyivel jobb, ha 
megdöglik a szomszéd tehene is. 

Pedig hát azt kellene látni, hogy az aktívak, a teltrekészek te
remlette dicsfényből jut, esik a gyengébbekre is. Ez a régió ezer 
módon próbál kitörni örökölt sanyarú helyzetéből. Sajnos sokan 
csak az álmodozásig jutnak el. Pedig a restekre a mesében is tra
gikus, de maximum komikus jövő vár. Bogács természet adta 
szerencséjénél fogva kiválasztott hely. Úgy is mondhatnám, a Jó
isten jókedvében teremtette, s adott neki olyan kincseket, ame
lyeket ha nem aknáznánk ki, bűnt követnénk el. 

De ez a kincs kiaknázva nemcsak Bogács gazdagodását, fel
emelkedését eredményezheti, hanem hozzájárulhat a térség fel
emelkedéséhez is. Ezt kellene megértenie itt e tájon sokaknak. 
Például Felsőzsoleán, ahol idén e napokban expót rendeznek, 
Tokaj-Hegyalján, ahol éppen most egy borrendezvényt tartanak. 
Sokkal kisebbet, mint ez, de minek kioltani egymás erejét. 

A borversenyen II zsüri, 488 bort bírált 

A egyik volt a látványos felvonulás 

Az új borlovagok. Bal szélén Udo Grün német polgármester 
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S hát brancsbéli társaimnak is, a sajtónak hadd üzenjem, hogy 

ez a Bükkvinfest talán rangosabb, mint mondjuk egy csenyétei 
ÜIgeöntöverseny. Ha viszont azt vagyok kénytelen tapasztalni, 
hogy az ürgék nagyobb publicitást kapnak, akkor vagy rosszin
dulatot vagy dilettantizmust vagyok kénytelen feltételezni. 

Mindezek kapcsán - ez a legbiztosabb - önmagunk erejére 
támaszkodunk, s hál' istennek van bogácsi, bilkkaljai virtus és 
akad itt egy csapat, aki teszi a dolgát csak azért is. 

S szerencsére van egy csapat, nem is kis számú Zalától a Fel
vidékig, Sátoraljaújhely től a németországi Geisenbeirnig, akik
nek ez a fesztivál szívügyük. Ezt tudva, már most kijelenthetem: 
lesz 8. bogácsi borfesztivál is. Most viszont azzal zárom mondan
dómat, hogy élvezzük a mostanit s munkálkodjunk az idei, a 7. 
Bükkvinfest sikerén. Oly rövid az emberi élet - mondta egyszer 
egy öreg borász - s hozzátette azt is: ne fecséreljük arra az időt, 
hogy rossz borokat iszunk. Így igaz. Rajta hát, igyunk jó borokat 
ezalatt a 3 nap alatt... meg később is. 

Jelszónk akár az is lehet: bogácsi, az élet napos oldala. 
Kívánom mindannyiunknak: 
Legyünk sokat a napon!" 
A programbeszéd után Szajlai Sándor, Bogács község polgár

mestere köszöntötte a nagyszámú résztvevőt és hivatalosan meg
nyitottnak nyilvánította az idei borfesztivált. 

A 7. Bilkkvinfestre az ország minden részéről és külföldről 
összesen 488 borral neveztek a borosgazdák. A megnyitót köve
tő zsűrizés után a következő végeredmény született: aranyérmet 
nyert 104 bor, ezüstérmet kapott 182, bronzérmet pedig 113. A 
bogácsi borok közül 24 arany, 26 ezüst, 16 bronz és 15 oklevél 
minősítést kapott. 

A borfesztivált számos rangos kulturális és szórakoztató ren
dezvény kiegészítette illetve gazdagította. Ebből az alkalomból 
nyílt meg Járó Ferenc festőművész tárlata, és újra rendeztek 
templomi hangversenyt is a Szent Márton templomban. 

Idén is megválasztották Bilkkalja borkirálynőjét. Ez évben 
ezt a címet a miskolci Ráski Patríciának ítélte oda a zsfui, udvar
hölgyei pedig a tiszaújvárosi Pozsgai Tünde és Balázs Nikolett 
lettek. A Szent Márton Borlovagrend a jeles esemény alkalmá
ból új tagokat is avatott. Borlovag lett dr. Berta László megyei 
rendőrfőkapitány, dr. Fülöp Mihály, a Szent Vmce Borlovagrend 
nagymestere és Koscsó Lajos, Tiszaújváros alpolgármestere. 

Megrendezték ezúttal is a Hóri Tengó Kupa kispályás labda
rúgótomát, a már hagyományosnak számító lövészverseny t, bor
lopóversenyt, bordalgálát. S volt ökörsütés, hajnalig taró vigada
lom, kirakodóvásár és tüzijáték. Az időjárás is kegyeibe fogadta 
e négy napon a fesztivál résztvevőit, akik élményekkel gazda
godva távoztak BogácsróL S azzal a kimondott óhajjal: jövőre, 
ugyanekkor, ugyanitt újra találkozunk. 

A fesztivál alkalmá
ból nyílt meg a 
községi művelődési 
házban, Járó Fe
renc festőmuvész 
(fotónkon jobbra) 
képeit bemutató 
tárlat, ame'lyet Haj
du Imre ajánlott a 
nagyközönség fi
gyelmébe 

a 
középen látható Ráski nyerte el, udvarhölgyei: 
balról a tiszaújvárosi POl.'igai Tünde, jobbról Balázs Nikolett 

borlovagjelölteket dr. a 
Borlovagrend nagymestere ütötte lovaggá. 

Vendégeink voltak a badacsonyi borlovagrend tagjai is 

A fesztivál ideje alatt sokan mártóztak meg a bogácsi ru;1W 
gyógyító vizében 



, , 

4 BOGACSI NYAR 
Bogácsi borok a borfesztiválon 

Bírálati Termelő neve Címe Évjárata A bor megnevezése Termónely Átlag psz. Minősítés 

70 Derda József Bogács 1998 Olaszrizling fsz. Bogács 19,6 Aranyérem 
83 Szerencsi Ottó Bogács 1998 Olaszrizling B20 sz Bogács 19,6 Aranyérem 

144 Prokai László Bogács 1998 Göcseji zamatos sz. Bogács 19,4 Aranyérem 
140 Dósa Tibor Bogács 1998 Ottonel muskotály fsz Bogács 19,3 Aranyérem 
436 Burcsák László Bogács 1998 Cabernet franc Bogács 19,2 Aranyérem 
146 Pro kai László Bogács 1998 Ottonel muskotály sz Bogács 19,2 Aranyérem 

20 Daragó Gábor Bogács 1998 Rizlingszilváni Bogács 19,1 Aranyérem 
141 Pro kai László Bogács 1998 Cserszegi Wszeres sz Bogács 19 Aranyérem 
145 Pro kai László Bogács 1997 Göcseji zamatos sz Bogács 19 Aranyérem 

34 Szerencsi Ottó Bogács 1996 Olaszrizling sz Bogács 18,95 Aranyérem 
401 Fekete Rudolf Bogács 1998 Oportó rose Bogács 18,8 Aranyérem 
421 Burcsák László Bogács 1998 Kékfrankos Bogács 18,8 Aranyérem 

69 Derda József Bogács 1998 Olaszrizling B-20 fsz Bogács 18,8 Aranyérem 
117 Horvölgye MG. Szöv. Bogács 1998 Tramini fé Bogács 18,8 Aranyérem 

88 Pro kai László Bogács 1997 O laszrizling sz Bogács 18,78 Aranyérem 
87 Pro kai László Bogács 1998 Olaszrizling fsz Bogács 18,n Aranyérern 

435 Siklósi János Bogács 1996 Cabernet-Sauvignon sz Bogács 18,7 Aranyérem 
85 Prokai László Bogács 1998 Zengő sz Bogács 18,66 Aranyérem 
86 Prokai László Bogács 1998 O laszrizling sz Bogács 18,66 Aranyérem 
33 Szerencsi Ottó Bogács 1997 Olaszrizling sz Bogács 18,61 Aranyérem 
19 Nyeste István Bogács 1998 Rizlingszilváni Bogács 18,6 Aranyérem 
32 Szerencsi Ottó Bogács 1998 Cuvée Bogács 18,6 Aranyérem 
18 Kovács Zoltán Bogács 1997 Olaszrizling Bogács 18,53 Aranyérem 

1 Horvölgye MG. Szöv. Bogács 1998 Leányka száraz Bogács 18,51 Aranyérem 
132 Horvölgye MG. Szöv. Bogács 1998 Ottonel muskotály fé Bogács 18,5 Ezüstérem 
111 Kovács Tibor Bogács 1998 Cserszegi fűszeres Bogács 18,5 Ezüstérem 
143 Pro kai László Bogács 1997 Cserszegi fűszeres sz Bogács 18,4 Ezüstérem 

73 Horvölgye MG.Szöv. Bogács 1998 Chardonnay sz. Bogács 18,18 Ezüstérem 
54 Derda József Bogács 1998 Leányka fsz Cserépfalu 18,12 Ezüstérem 

431 Szerencsi Ottó Bogács 1994 Kékfrankos fé Bogács 18,1 Ezüstérem 
136 Burcsák László Bogács 1998 Ottonel musk. Bogács 18,1 Ezüstérem 
123 Hevér Gyula Bogács 1996 Tramini Bogács 18,1 Ezüstérem 
430 Szerencsi Ottó Bogács 1994 Kékfrankos száraz Bogács 18 Ezüstérem 
437 Csendes. András Bogács 1998 Cuvée Bogács 18 Ezüstérem 
148 Balázs Vendel Bogács 1997 Cserszegi fűszeres Bogács 18 Ezüstérem 

16 Klausemberger Viktor Bogács 1998 Olaszrizling Bogács 17,93 Ezüstérem 
171 Vígh Bertalan Bogács 1997 Chardonnay Mogyoród 17,92 Ezüstérem 

7 Daragó Gábor Bogács 1998 Olaszrizling Bogács 17,91 Ezüstérem 
210 Kerékgyártó Gábor Bogács 1997 Furmint Bogács 17,9 Ezüstérem 
433 Derda József Bogács 1998 Kékfrankos Cuvée Bogács 17,9 Ezüstérem 
110 Burcsák László Bogács 1998 Cserszegi fííszeres Bogács 17,9 Ezüstérem 

66 Kerékgyártó Gábor Bogács 1997 Zengő Bogács 17,86 Ezüstérem 
65 Fekete Rudolf Bogács 1997 Zengő Bogács 17,82 Ezüstérem 

425 Szerencsi Ottó Bogács 1998 Kékfrankos száraz Bogács 17,8 Ezüstérem 
64 Vígh Bertalan Bogács 1998 Zengő Bogács 17,78 Ezüstérem 

426 Dósa Tibor Bogács 1998 Kékfrankos Bogács 17,7 Ezüstérem 
427 Kovács Zoltán Bogács 1998 Kékfrankos Bogács 17,7 Ezüstérem 
116 Csendes András Bogács 1998 Tramini Bogács 17,7 Ezüstérem 

62 Csopják Győző Bogács 1998 Zengo Bogács 17,54 Ezüstérem 
170 Csopják Győző Bogács 1997 Chardonnay Mogyoród 17,51 Ezüstérem 
404 Fekete Rudolf Bogács 1998 ZweigeIt Bogács 17,5 Bronzérem 
423 Mikesz La j os Bogács 1998 Kékfrankos Bogács 17,1 Bronzérem 
424 Fekete Rudolf Bogács 1998 Kékfrankos Bogács 17,1 Bronzérem 

6 Mikesz Lajos Bogács 1998 Olaszrizling Bogács 17,03 Bronzérem 
17 Klausernberger Viktor Bogács 1997 Olaszrizling Bogács 16,91 Bronzérem 

416 Hevér Gyula Bogács 1996 Zweigeit Bogács 16,9 Bronzérem 
127 Vígh Bertalan Bogács 1998 Tramini Bogács 16,9 Bronzérem 

8 Daragó Gábor Bogács 1995 Olaszrizling Bogács 16,83 Bronzérem 
438 Dósa Tibor Bogács 1998 Kékfrankos Cuvée sz Bogács 16,8 Bronzérem 
149 Balázs Vendel Bogács 1998 Cserszegi fűszeres Bogács 16,8 Bronzérem 
135 Csendes András Bogács 1998 Ottonel muskotály Bogács 16,8 Bronzérem 
457 Vígh Bertalan Bogács 1997 ZweigeIt Mogyoród 16,78 Bronzérem 

5 Horvölgye MG. Szöv. Bogács 1998 Olaszrizling sz Bogács 16,75 Bronzérem 
429 Kovács Tibor Bogács 1997 Kékfrankos Bogács 16,7 Bronzérem 



, , 

BOGACSI NYAR 5 

Bírálati Termelő neve Címe Évjárata A bor megnevezése Termónely Átlag psz. Minősítés 

21 V ígh Bertalan Bogács 1998 Rizlingszilváni Bogács 16,63 Bronzérern 
15 Csopják Győző Bogács 1998 Olaszrizling Bogács 16,51 Bronzérem 
10 Kovács Zoltán Bogács 1998 Olaszrizling Bogács 16,45 Elismerő o. 

9 Koczka Lajos Bogács 1998 Olaszrizling Bogács 16,3 Elismerő o. 
11 Koczka Lajos Bogács 1996 Olaszrizling Bogács 16,28 Elismerő o. 

403 Kerékgyártó Gábor Bogács 1998 Kékfrankos cuvée Bogács 16,1 Elismerő Q. 

22 Hilóczki János Bogács 1997 Rizlingszilváni sz Bogács 15,75 Elismerő o. 
14 Vígh Bertalan Bogács 1998 Olaszrizling Bogács 15,73 Elismerő o. 

138 Hevér Gyula Bogács 1996 Ottonel muskotály Bogács 15,7 Elismerő o. 
63 Kerékgyártó Gábor Bogács 1998 Zengő Bogács 15,7 Elismerő o. 

150 Balázs Vendel Bogács 1998 Ottonel muskotály Bogács 15,6 Elismerő o. 
153 Fekete Rudolf Bogács 1998 Leányka Eger 15,28 Elismerő o. 

13 Csendes András Bogács 1998 Olaszrizling Bogács 15,06 Elismerő Q. 

456 Csopják Győző Bogács 1997 ZweigeIt Mogyoród 15 Elismerő Q. 

24 Hilóczki János Bogács 1998 Rizlingszilváni fé Bogács 14,91 Elismerő Q. 

78 Fekete Rudolf Bogács 1998 Zengő Bogács 14,6 Elismerő o. 
27 Kovács Tibor Bogács 1998 Bianea Bogács 14,41 Elismerő o. 

568 Verhóczki György Bogács 1998 Kékfrankos Cuvée Eger O 

Bogácsi érmek 
Aranyérmes borok száma: 104 Arany 24 
Ezüstérmes borok száma: 182 Ezüst 26 
Bronzérmes borok száma: 113 Bronz 16 
Okleveles borok száma: 86 Oklevél 15 
Nem értékelhető borok sz.: 3 �ern díjazott l 
Összesen: 488 Osszesen: 82 

IX. Nemzetközi Dalostalálkozó 
a bogácsi fürdő szabadtéri színpadán 

"Azt a lelkel és nyelvet, éneket és szívet, 
melyet rövid időre örökbe kapIllnk, 

új szellemmel fényezve, csorbítatlanul 
át kell adnunk utódainknak. 

Ez a küldetésünk 
- áldjon vagy verjen sors keze

ez a mi küldetésünk. 
Kissé lehajtani a fejet. De a szÍvet, azt 

föl, föl barátaim!" 
(Kosztolányi) 

Az idézett szép gondolat jegyében ren
deztük meg immár 9. alkalommal a dalos
találkozót, melyet Tállai András úr or
szággyűlési képviselő nyitott meg. Beszé
dében méltatta a folklórfesztivál eddigi si
kereit, melyben bebizonyosodott, hogy a 
népdal nem ismert határokat. Kiemelte 
Vig Rudolf népzenekutató munkásságát, 
melyben sok időt szentelt szülőfalujának, 
Bogácsnak. Felhívta a dalosok, s a közön
ség figyeImét arra is, hogy a találkozó si
kere nemcsak a jól megválasztott hely
nek, a felkészült csoporto knak köszönhe
tő, hanem a rendezők körültekintő mun
kájának, igényességének, ahogy a színpa
di tért kialakitották, tetejét lefedték, a 
hangosítást kitűnően megoldották, a né· 
zők számára ülónelyet biztosítottak. 

A megnyitó után a fellépő együttesek 
8-10 perces műsora következett. A két 
nap alatt a következő együttesek léptek 
fel (a teljesség igénye nélkül): 

Egyeki Népdalkör, Gesztelyi Népdal
kör, Megyaszói Népdalkör, Tállyai Kővi-

Színpadon a komorói lány- és asszonykórus 

rág Együttes, Taktaharkányi Férfikórus, nész, a Művelődési Intézet munkatársa, 
Mezökeresztesi Férfikórus, Petrence Egy- Vakler Anna - népzenész, a Népművészet 
üttes Szabadegyháza, Besnyői Népdalkör, Ifjú Mestere, Németh István, a Zenetudo· 
Tiszatarjáni Népdalkör és Fanyűvő Cite- mányi Intézet munkatársa, dr. Gerzanics 
razenekar, Kartali Asszonykórus, Komo- Magdolna - néprajzkutató és népzeneku
rói Asszonykórus, Keceli Népdalkör, a tató. A fellépő csoportok szép oklevéllel, 
CSEMADOK együttesei, és természete- emléktárggyal, - s reméljük kellemes él
sen a házigazdák, a Vass Lajos Nagydíjas ményekkel tértek haza! (Viszontlátásra 
Bogácsi Pávakör. Az együttesek szakmai 2000!-ben) 
fejlődését szakértő zsűri segítette elő. 
Tagjai: Kóka Rozália - a Művelődési lnté· 
zet főmunkatársa, Borsi Ferenc - népze-

Benyovszk.i Mária 
Benyovszki Pál 

szervezó'k 
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Gondolatok az idei vízözönről 
Tisztelt Falubeliek! 

Az idei nyár nem a "Bogácsiak Nyara"! Mondom ezt min
dazért, mert a szerencsétlen történések garmadája sújtja a fa
lut: hosszú, kemény és költséges tél után óriási rombolásokat 
okozó olvadás, rövidre szabott idő és forint a falu késő tavaszi 
- kora nyári kicsinosítására, csak negatív beállítások a médiák 
részéről és felhőszakadás, víz, víz és víz. Az idei nyár nem a 
"Bogácsiak Nyara" és talán az idei évben nem igaz, hogy 
Bogács az 

"
istenek kegyeltje". 

A legnagyobb gondot kétségtelenül az utóbbi hetek heves 
esőzései okozták. A falura teljesen váratlanul rázúdult óriási víz
tömeg sok érintettnek és kevesebb nem érintettnek okozott sok 
álmatlan vagy alvás nélküli éjszakát. 

Nem állítom, hogy mindenre tökéletesen felkészült a falu, de 
ez az a nagyságrend, amire felkészülni már nem is Ígazán lehet. 

Nem állítom, hogy minden előre meg volt tervezve - mármint 
a védekezés -, de azt tudom, hogy a kárelhárítás már az eső el
állta után egy órával, munkagépekkel, felszerelésekkel megkez
dődött. A károsultak nagy többsége nfmcsak a "külső" segítség
re várt, hanem maga is mindent megt,tt, bogy a lehető legkisebb 
legyen a saját és faluja kára. Volt egy része a falubelieknek, akik 
szinte minden problémájuk megeldását másoktól várták és ami 
számomra a legelszomorítóbb az az, hogy egyesek úgy viselked
tek, mintha páholyból néznék az előadást. 

Az idei nyár nem a ,,Bogácsiak Nyara"! 
Ú gy érzem, hogy ha igaz az elóbbi állít�s, � nemcsak a termé

szet erőinek köszönhető, hanem abban a mi hozzáállásunk is erő
sen közrejátszik. A tartós árvízi helyzet bebizonyította, hogy a lo
kálpatriotizmus egy kihaló ban lévő érzés. 

Köszönet mindazoknak, akik a legkritikusabb idóben is nem
csak a sajátjuk, hanem a barátok, ismerősök értékeinek védehné
ben aktívak voltak, és legalábbis gondolkodjanak el a fenti pár so
ron azok, akik a páholyban foglaltak helyet. 

Verhóczki Sándor 
alpolgármester 

Voltak, akik azonnal szerszámot ragadtak, s mentették a 
menthetőt 

Akadtak, akik a veszély idején sem vesztették el "optimiz
musukat" 

Erdély - Sóvidék - Szováta - Szászbogács 
A kapcsolatteremtés más kultúrákkal, más emberekkel, tele

pülésekkel mindig is igény Bogácson, a bogácsi emberekben. En
nek számos példája ismert mindannyiunk előtt. Már korábban 
megfogahnazódott egy erdélyi településsel történő kapcsolatfel
vétel - ez meg is történt. 

A kapcsolat első lépése a szovátai sportvezetőkkel történt, 
akik a település közéletében is jelentős szerepet töltenek be. A 
szimpatikus, energikus sportvezetők szervezték meg találkozón
kat, fogadásunkat Szováta polgánrnesterével és néhány vezetőjé
vel az ehnú1t hónapban. 

Sokféle éhnényben volt része kis küldöttségünknek - polgár
mesterünknek, alpolgármesterünknek, Huszár Zoltán gépkocsi
vezetőnknek és ezen sorok írójának. A természet alkotta táj az 
sokszor lenyűgöző. Akikkel találkoztunk, szót váltottunk, joggal 
büszkék székelységükre, magyarságukra. 

A szovátai fürdő nemzetközileg elismert beliotermikus (a nap 
melegíti fel vizét, sokszor nyolcvan fokra is) gyógyhatású fürdő. 

Az Erdély-szerte mostoha útviszonyok, a rendelkezésünkre 
álló rövid idő, a szűkös ismeret és információk ellenére döntöt
tünk Szászbogács település meglátogatásáró!. Ellentmondásos 
volt a látvány. Lepusztültságában is árulkodott a századfordüló 
tájékán épült lakások gazdáinak szorgalmáról, ízlésvilágáró!. A 
szomszédos Magyarsáros településsel társközségek. A község 
központjában található szerény kereskedelmi egységben tudtuk 

meg, hogy "tudnak a Magyarországi Bogácsról", rólunk! Az uni
tárius egyház esperese is foglalkozik a kapcsolatfelvétel lehetősé
géve!. A hasznos kapcsolatok szélesítésének kezdeti lépései meg
történtek, amire lehet építeni együttmííködésünket. 

Nyeste István 

Szászbogácsi utcarészlet 
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IX. Ifjúsági Zenei Tábor 
Új alapokon, új m(ívészeti vezetökkel 

ismét sikerült június 30-július 9. között 
megrendezni a magánénekesek mester
kurzusát Bogácson. A hazai szakmai kö
rök ben jól ismert Schulcz Katalin adjunk
tus és Hegedűs Gábor Gönczi Katalin 
zongoraművész szakmai vezetésével és 
szervezésével, 28 magánénekes hallgató 
részvételével. A szakmai munka igen akt
ív, kiegyensúlyozattan irányított és na
gyon pontosan betarlott napi program 
szerint történt. Két alkalommal tartottak 
hangversenyt. Július 3-án este 20 órakor a 
Szt. Márton templomban barokk és 
klasszikus szerzők művei csendültek fel. 
Július 8-án a Művelődési Házban este fél 
8-kor kezdődött zár6hangversenyen a tá
borban tanult műveket sz61altatták meg a 
lelkes közönség többszöri visszatapsolá
sával jutalmazott fiatal énekművészek. 

A koncertekről felvételt készített a 
Bogácsi Kábel TY. 

Daragó Károly 

A Bogácsi Néptáncegyüttes 
Somodi Fürdőben 

Somodi Fürdő csodálatos környezetben 
elterülő, Bogácshoz hasonJitó, a turisták 
körében igen látogatott község. A két köz
ség között nagy hasonlóság mutatkozik, 
mind a táj jellegében, mind pedig a hagyo
mányőrzés területén. A Somodi Népdalkör 
már kezdetektól megbecsült vendége a bo
gáa;i rendezvénysorozatnak. Az évek so
rán kialakült kapcsolatot a somodiak a nép
táncegyüttes meghívásával viszonozták. 
Sajnos a bogácsi táncosok nem rendelkez
nek sokéves tapasztalatokkal és olyan nagy 
létszámmal, mint a Somodi Fürdóben ve
lúnk együtt fellépő néptáncegyüttesek. Bár 
mi, bogácsiak egyedül nem tudtuk vállalni 

a kért 30 perces műsort, ezért tanárúnk és 
koreográfusúnk, Zelei Ferenc segített az ál
tala vezetett Matyó Néptáncegyüttes né
hány táncosávaJ. 

Miután műsorunk előadtuk, egy ízletes 
gulyásosra voltunk hivatalosak a somodiak 
jóvoltából. A csoport összes tagja nagyon 
jól érezte magát a Somodi Fürdóben, mely 
nagyrészben köszönhető Zelei Ferencnek, 
aki a lehető legtöbbet próbálta kihozni a két 
hónapja működő tánccsoportból. A csoport 
minden tagja nevében köszönjük. neki és a 
fenntartó bogácsi Önkormányzatnak is. 

Fekete Attila 
(Rudi) 

A bogácsiak előadását nagyszámú közönség tekintette meg 

Parkolói 
vigadalom 

A rendezvény helye és ideje: 
Hőfürdő előtti parkoló, 1999. július 
24. szombat 

Rendezők: 

Egyetem Ven,déglátó Kft., Miskolc; 
Borsodi Aszok Bt., Bogács; 
Lénárt Sándor vállalkozó. 

Program: 

16.00 óráMI: Népművészeti, édes
ség, játék, fa- és ajándéktárgyak kira
kodó vására a parkolóban 

18.00-19.00: I. Bogácsi hidegtál és 
hidegkonyhai verseny és bemutató 

20.00 
Díjak: 

Tombolaárusítás és sorsolás 
- a helyezést elérő hidegtálak, 
- ingyenes sörfogyasztás, 
- étel utalványok stb. 

21.30: Koncert a Fürdő e16tti parkolóban 
Fellép: SZANDI (40 perces élőműsor) 

22.30-0.04: Szabadtéri bál (lampio
nos) Játszik a "RING" zenekar a 
nosztalgia jegyében. 

Jelszó: 

"Nemcsak a 20 éveseké a világ" 
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A Bogácsi Nyár '99 további programjai 

Lengyel Kulturális Napok 
1999. július 30 - augusztus 1. 

Program: 

Július 30. (péntek) 
17.00 Lengyel információs kiállítás 

a Művelődési Házban 
19.00 Mise a Szt. Márton templomban 
20.00 Hangverseny a Szt. Márton templomban 

Július 31. (szombat) 
9.00-
20.00 Lengyel nép- és iparművészeti termékek 

kirakodóvására a fürdőben 
A Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet 
információs, turisztikai kiállítása a fürdőben 

15.00 Divatbemutató - Reálstúdió 
16.00 Hagyományőrző együttesek szereplése 

a fürdő szabadtéri színpadán 
20.00 Baráti találkozó, vacsoraest 

Augusztus 1. (vasárnap) 
9.00-
20.00 Lengyel nép- és iparművészeti termékek 

kirakodóvására a fürdőben 
A Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet 
információs, turisztikai kiállítása a fürdőben 

Augusztus 14·én (szombaton) 16 órától 

6-os lottó sorsolás 
gálaműsorral 

a fürdő szabadtéri színpadán 

Fürdőfesztivál 
1999. augusztus 19-22. 

Program: 

Augusztus 19. (csütörtök) 
15.00 Térzene a fürd6ben 
16.00 Fesztiválmegnyitó a fürd6ben 
16.15 Néptáncbemutató a szabadtéri színpadon 
20.00 Csepregi Éva koncert 

a Paprika Csárda előtti útkereszteződésben 
21.00 Tűzijáték a koncert belyszínén 
21.30 Utcabál, hajnalig tartó táncmulatság, 

zene: SNAPSZER zenekar 
Ökörsütés a Fürdő úti pavilonsor előtt 

Augusztus 20. (péntek) 
9.00 Ökörsütés a Fürdő úti pavilonsor előtt 

10.00 Ünnepi mise a Szt. Márton templomban 
11.30 Ünnepi megemlékezés, kitüntető díjak átadása 

a művelődési házban 
Közreműködnek: Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola hallgatói és a 
Bogácsi Pávakör 
művészeti vezető: Mura Péter 

15.00 Aerobic bemutató a szabadtéri színpadon 
15.30 Divatbemutató a szabadtéri színpadon 
19.30 Operettgála és nosztalgiabál 

a Hőfürdő Étteremben 

Augusztus 21. (szombat) 
9.00 Ökörsütés 

10.00 Szórakoztató műsor gyerekeknek 
14.00 Felvonulás Bogács főutcáján 
14.30 Majorettbemutató a fürd6ben 
15.00 Néptáncműsor a szabadtéri színpadon 
15.00 Borlopóverseny Fekete Rudolf pincéjében, 

a cserépi úti pincesoron 
17.00 Bogácsi Bordalok c. zenés irodalmi műsor 

a Bacchus Borozó különtermében 
- közreműködik: a Kelet Irodalmi Alkotócsoport 

19.30 Bál a Fesztiválsátorban 

Augusztus 22. (vasárl.1ap) 
10.00 Lábteniszverseny a fürdőben 
11.00 Játékos sportvetélkedők, ügyességi versenyek 

Bogácsi Nyár 
Bogács község 

Önkormányzatának lapja 

Szerkeszti: 
a Szerkesztőbizottság 

Fotó: Verhóczki Sándor 

Felelős kiadó: 
Szajlai Sándor polgármester 

Szedés: GARAMOND 
Kiadványszerkesztő Stúdió 

Eger, Vörösmarty u. 89. 


