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SR-26 

Oly korban nevelkedtem, amikor nem nagyon volt ér
telme álmodni. álmoclozni. A terveket állami szinten ké
szítették a számunkra. Beálhunk a sorba és kövellük a több
séget. Legbiztosabb volt ,ítlagosnak lenni. Aki kilógott a 
sorból. annak a fejére koppintottak. 

- Ne álmodozz! Ne hasonlítsd magad a gazdagokhoz! -
hCítöttek le sokszor éppen a hozzánk legközelebb állók. csu
pa szeretetből. Ezzel is próbáltak megóvni a csalódásoktól. 
Biztosnak ],í.tszott az a nézet. hogy ha nem teszünk semmit, 
nem érhet baj. Az álmokat persze nem lehet megtiltani, 
azok egyszeruen csak vannak. Aztán vagy teszünk érte 
valamit vagy nem. Nagyon ritkán teljesülnek a közremCí
köclésünk nélkül. V iszont összehasonlíthatatlanul nagyobb 
a sikerélmény, ha megdolgoztunk a sikerért. Legelső lépés 
mindig az. hogy fantáziálunk, ábrándozunk, álmodozunk, 
elképzeljük aZl a célt. amit el akarunk érni. Nem lehet a cél 
túl kicsi. mert az nem nagyon ösztönöz, de az se jó, ha túl 
nagy, távoli. Megtapasztaltam, hogy akis cél is cél, annak 
elérése is boldoggá tud tenni. Valójában nem egyesül a 
beteljesülés tesz boldoggá. Nagy emberektől hallottam azt 
a nagy igazságot, hogy a siker nem egy állomás, hanem az 
oda vezető úl. 

Több mint harminc éve történt az emlékezetes eset, hogy 
valóra vált akkori nagy álmom. Kívülálló számára nem 
egy nagy dolog, vettem egy kerékp::írt. Sz::ímomra viszont 
maga volt a mennyország. hogy megkaptam. Talán nem 
lenne ilyen emlékezetes, ha egyszerUen kérek egy bringát 
a szüleim től és ők megveszik a számomra. mondjuk né
hány napon belül. Gyakorlatilag semmi különbség nincs 
benne, hogy ki vette meg és mennyi idő után. A vásárlás 
egy közönséges vásárlás volt. A dolog lényege, az álomtól 
a megvalósulásig eltelt idő. Legalább másfél év telet el 
közben. Akkor még nem ismertem aKisherceg történetét, 
de a róka megszelídítéséhez lehetne hasonlítani. Nem a 
találkozás a lényeg, hanem az, amikor készülünk rá. Való
jában egyszerű pénzkérdésként is Fel lehetett volna fogni, 
de ez sokkal több volt annál. Kaptam akkoriban egy érté
kes ajándékot. ami majdnem kétszer annyiba került. An
nak is nagyon örültem, nagy hasznát vettem a következő 
években, cle nem jelentett számomra olyan sokat, mint az 
első kerékpárom. 

Ipari tanuló voltam akkor Miskolcon. Egyik barátom
mai terveztük. hogy egy hétvégén teszünk egy három na
pos kerékpár tlIrát. Gyalog persze nem kivitelezhető a do
log. de ügy gondoltuk. majd összegyűjtjük az ösztöndíjat és 
veszünk egy olcsó bringát. Akkoriban nyolc, kilencszáz fo
rintért már elérhetőek voltak. Ezerkettőért már minőségi 
jármíívet adtak. Az elérhető csúcs az SR-26 volt. Ez egy 
Csepel gyártmányú sportgép volt: rövid, egyenes. kissé in
kább lehajló kormánnyal. négysebességes váltóval. Az ára 
1620 Ft. Ennél komolyabb kerékpárt már külföldön kellett 
volna beszerezni. Elkezdtem gyűjteni a pénzt. Azóta már 

sokszor volt alkalmam tapasztalni, hogy ez milyen nehéz 
dolog. Nem emlékszem az akkori ösztöndíjam összegére. 
de azt hiszem három hónap alatt megkaptam több, mint 
ezer forintot. Ez nem jelenti azt. hogy ennyi idő alatt össze
gylílt. hiszen ebből voltak kötelező kiadásaim. Talán a fele 
volt a zsebemben, amikor a testvéreIllnek kellett segíte
nem. Megtakarításomat belepótoltalll a dobfelszerelésébe. 

A barátom hamarosan megvette a bicajt. A szívem 
majd' Illegszakadt. amint a villamosból néztem reggelen
te. ahogy elkarikázik mellettem a túra terve kútba esett. 
Tovább gyűjtögettem. Ekkor már nem egy akármilyen ke
rékpár volt a cél, hanem a lehető legjobb. az SR-26. Idő
közben megkaptam a már említett, de meg nem nevezett 
·kazettás magnómat. amely cSllcstechnikának számított a 
közvetlen környezetemben. Ekkor már tanulóidőm utolsó 
Félévét töltöttem. Meglehetősen mozgalmas időszak volt. 
Miskolcon tanultam. Ózdra jártam gyakorlatra. hétvége
ken hazautaztam annak ellenére, hogy a kollégiumból erre 
nem kaptam engedélyt. Ez utóbbi dolog ma már értelmet
lennek ttínik. de akkor csak havonta volt hazautazás. Sok 
értelmetlen dolog volt akkoriban, de erre nem térek ki. Az 
álmom nem múlt el. Odahaza sokszor szóba került. A pénz 
nem akart összejönni. hiszen már az erecletinek a duplája 
kellett. Anyám megígérte, hogy az első fizetésemből meg
vehetem. Örömmel elfogadtam a relaj::ínlást. Elvégeztem 
az iskolát. elkezdtem dolgozni. Még egy hónap. Ez volt éle
tem leghosszabb hónapja. Legalábbis úgy éreztem. Lelki 
szemeimmel láttam magam, amint meggörnyedve teke
rem a pedált. Izgalmam csak fokozódott. amikor láttam egy 
hasonló jármCívet. Egyébként nem volt gyakori látvány. Bol
dog bizsergés járta át a testem a gondolattól. hogy hamaro
san nekem is lesz egy ilyen gépem. Aztán megkaptam a 
fizetést. Azt hiszem, pótolni kellett hozzá. Beteljesült az 
álmom. 

Abban az időben már a motorkerékpár volt a ,.menő". 
de alig hiszem, hogy tőlem boldogabb lett volna bármelyik 
1110toros. Négy év alatt amortizálódott nullára, akkor vet
tem egy jobb, már ,.görbe szarvú" bringát, de érzelmileg [{ 

közelében sem jnrt (IZ elsőnek. 

HoGy 

A MAI fiatalok SR-26-ja 
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Gondolatok 2001. tavaszán az iskoláról, tanuló król, nevelőkről 

A harmadik évezred első tavaszán is megérkezett a gó
lya a "Bory kéményére" . Mindenkit a kis kertben önkénye
sen összesereglett énekes madarak kötelességtudóan, 
harsányan, de alázatosan, különösen naplemente előtt és 
napfelkelte időszakában egyedi, semmi mással össze nem 
hasonlítható hangversenyben részesítik. Kételkedő kér
dések tolulnak bennem, odafigyelünk-e, halljuk-e a termé
szet hangjait? Vagy csak a rohanó civilizáció hamis, oly
kor halkuló, olykor élénkülő pénzcsengésére kapjuk fel a 
fejünket? Ne tévesszünk arányt. Legyünk készek mindig 
a fel ismert hibáink, hiúságunk kiegyenlítésére. 

A húsvéti ünnepkör is üzeni és kínálja a lehetőséget min
denkinek a testi-lelki "tisztulásra". Éljünk vele mindannyi
an hitünk és meggyőződésünk szerint. 

A tavasz, az iskola, a gyermek, a tanuló mindenki kép
zeletében könnyen összeillő fogalom. A nevelő, a peda
gógus felkészültségét, tudását, emberségét mint "kötő
anyagot", mindenkor ott találjuk a tanuló, a szülő, a köz
ség társadalma között. A pedagógus élethelyzete nem 
különös, nem kiváltságos, csak sajátos.. .  Sajátságos, 
mert az iskolában folyó munka ritmusa más, mint az élet 
többi területén. A felelősség szintjét, értékét teszi külö
nössé a pedagógus munka "tárgya" - a gyermek. Meg
határozóvá válnak az iskolában szerzett élmények a gyer
mek további életében, szellem, testi fejlődésében. A ne
velő egyénisége mindig példaértékű. Iskolánk huszonhá
rom nevelője arra törekszik, hogy megfeleljen az elvárá
soknak. Az önművelés állandó és nélkülözhetetlen tevé
kenység körünkben hétvégéken és a szünidőben is. Tör
vényben előírt kötelezettség a rendszeres, szervezett for
mában történő továbbképzés, ahol a korszerű és idősze- . 
rű tudásanyagot tudjuk elsajátítani. 

Tehát a pedagógus munkája nem ér véget a megtartott 
tanórákkal. Bizony sok a tennivaló a tanórákon túl is. A 
rendszerváltást követően az új helyzetnek megfelelően 
alapvetően átalakult az oktatási rendszer formája és tar
talma egyaránt. Ez az átalakulás jelenti a Nemzeti Alap 
Tantervre épülő Helyi Tanterv kidolgozását. Most a módo
sításán dolgozunk, a helyi tantervünkbe illesztjük a keret
tantervet. Nagyon időigényes, sok egyeztetést, türelmet, 
felkészültséget tételez fel minden nevelőtöl. És még nincs 
vége a nagy horderejű tevékenységek bevezetésének. A 
minőségbiztosítás kidolgozott, kiérlelt formáját kell meg
találnunk és bevezetnünk iskolánkban. Természetesen, 
eddig is biztosítottuk iskolánkban a munka minőségét, hi
szen a továbbtanuló gyermekeink döntő többsége, a ver
senyeken résztvevő tanulóink jó eredményeikkel bizonyítják 
az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségét. Kü
lönleges és megterhelő munkát, felelősséget és elhiva
tottságot igényel tantestületünk minden tagjától a roma 
gyerekek oktatása, akik az iskolánk tanulói létszámának 
közel felét jelenti. Lélektanilag, érzelmileg igen megterhe
lő, hangulatot rontó a szerintünk alaptalan, a roma tanulók 
megkülönböztetése ügyében történő vizsgálódás i folyam. 

A roma ügy, összetett országos ügy. Az iskolák sokat 
tehetnek és tesznek is, de egyedül megoldani képtelen a 
roma gondokat, mint ahogy azt sokan gondolják és hiszik. 

A fent leírtakat emlékeztetőnek és figyelemfelkeltő gon
dolatoknak szántam, de úgy gondolom, ebből is kiderül az 
iskolai munka sokszínűsége. A leírtakról az is kiderül, hogy 
intézményünk igényli településünk lakóinak figyelmét, se
gítségét, mert az iskola eredményes munkája - közös ér
dekünk. 

Nyeste István 

igazgatóhelyettes 

Iskolai megemlékezés 1848. március 15-röl 

A tanulók ünnepre való ráhangolódása már a ko
kárdakészítéssel, a nemzeti zászló festésével megtör
tént. Az ünnepi műsort két hétig naponta elpróbál
ták a szereplők, nevelői irányítássa!. A megemléke
zés a Művelődési Házban történt, 
március l4-én délután. A gyere
kek büszkén viselték a maguk ké
szítette kokárdát ünneplő ruhái
kon. A szereplők izgatottan vár
ták az ünnepség kezdetét. 

szak GÍmű művéből lejátszottuk a Tavasz tételt és ez
után kezdődött az ünnepi megemlékezés 1848. már
cius lS-ről, arról a dicső napról, melynek főszereplő
it: Petőfi Sándort, Jókai Mórt, Táncsics Mihályt így 

március közepén minden évben 
újra felemlegetjük. Újra elmond
ják a gyerekek a Nemzeti dalt, 
újra felolvassák a 12 pontot, 
melyben a márciusi ifjak össze
foglalták, hogy "Mit kíván a ma
gyar nemzet?" 

Mégis ez az ünnep az, amely
nek hangulata, méltósága más
fél évszázad óta töretlen fén nyel 
ragyogja be a magyarok szívét. 

Az ünnepi műsor három rész
ből állt. Bevezetőben a zeneis
kola fúvósai '48-as dalokat ját
szottak. Ezt követően az alsó ta
gozatosok verssel, az énekkpro
sok tavaszi dalokkal köszö1f!?t
ték a tavaszt. Vivaldi Négy Ev-

A gyerekek is átérezték az ünnep 
jelentőségét Kiss Andrásné 
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FELHívÁs BORTERMELOKHÖZ 

IX. Bükkvinfest Bükkaljai Borfesztivál és 
Nemzetközi Borverseny 
2001. június 28 . •  július 1. 

A feszlivál fővédnöke: Dr. Matolcsy György gazdasági 
miniszter 

A fesztivál védnöke: Tállai András PM politikai államtit
kár. országgyűlési képviselő 

A zsűri elnöke: Dr. Kádár Gyula ny. egyetemi tanár 

Bogács Község Önkormányzata, a Szt. Márton Sorrend, a 
B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Érdekvédelmi Szövetség 
és az Észak-Magyarországi Regionális Kertbarátok Szö
vetsége által kerül megrendezésre 2001. június 28 . •  július 
l. között a IX. Bükkvinfesl Biikkaljai Borfeszlivál és Nem· 
zetközi Borverseny. 

A rendezvéllY szervezője: Petőfi Sándor Művelődési Ház, 
Bogács 

A bonllilllák leadása és II nevezés szabályai II bOJ·ver
sellyre: Bárhol termett fehér- és vörösborokkal lehet ne
vezni. A borok leadásánál a termelő nevére kiállított hegy
községi igazolást kérünk. 

Fehérborokat: hosszú nyakú. zöld 0.7 l-es üvegekben: 
Vörösborokat: rövid nyakú. zöld 0.7 l-es üvegekben, pa

rafa dugóval lezárva kell behozni a Művelődési Házba. 
fajtánként 2-2 palackol. 

Borgyűjtés: 2001. június 28-án csütörtökön, 8-20 óráig a 
bogácsi Művelődési Házban. Átvételnél a borokat fajtá
juk, évjáratuk, termőhelyük és a tulajdonosok adatainak 
bejegyzésével főkönyvezzük. 

Ezért kérjük a palackokon feltüntetni a termelő nevét. a 
bor termőhelyét. évjáratál. fajtáját és jellegél. 

A relldezvény megllyitása és II borbírálar helye: Általá
nos Iskola 3412 Bogács. Alkotmány u. 52. 

Ideje: 2001. június 29. 10 óra. 

Nevezési díj: Első bornlintáért 500 Ft, minden további minta 
után 300 Ft, amelyet a leadással egy időben kell befizetni a 
helyszínen. 

FOlllos tudnivalók: A zsűri organolektikus bírálatot, mi
nősítést végez és nem analizálást! - tehát ez nem azonos és 
nem helyettesíti az országos BonninősÍlő Intézet bolti, ke
reskedelmi forgalomhoz szükséges analizálását. A borokat 
szakértői zsűri fogja értékelni, minősíteni és díjazni. 

Az értékelés rendszere: Pontozással az alábbi szempontok 
szerint történik: szÍne: Q-2 pont (vörösbornál O-4 pont), Iisz
lasága: O-2 pont. illala: O-4 pont (vörösbornál O-2 pont), íze, 
zamma, összbenyomás: 0-12 pont. 

Minősítés rendszere: 15.51-16.50 pontig Elismerő oklevél, 
16.51-17.50 pontig Bronz minősítés, 17.51-18.50 pontig Ezüst 
minősítés. 18.51-20.00 pontig Arany minősítés. 

Eredményhirdetésre. a díszoklevelek, a különdíjak és 
egyéb ajándéktárgyak átadására június 30-án du. 14,50 óra
kor kerül sor a Fürdő szabadtéri színpadán. 

A fesztiválon borászati eszközbemutatót és kirakodóvá
sárt, borvásárt. bOJ'árverést, borkirálynő-választást. bordal
énekversenyt. sokféle kulturális és sportprogramokat szer
vezünk, amelyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A borfesz/ivál célja: Méltó rangra emelni a fesztivál bora
it, fokozni a termelőkedvet,' szaktanácsokkal segíteni és el
ismerésben részesíteni a tennelőket. 

Reklámmal és propagandával segíteni a piacfeltárást, a 
termőhely borainak szélesebb körű megismertetését és ter
melői árusítását. 

Borfesztiválunk sikeres megrendezése érdekében kérjük 
a termelőket, az érdekelt intézményeket, szövetkezeteket 
és vállalkozókat, hogy lehetőségeik szerint segítsék közcé
lú kezdeményezésünket, a borverseny céljainak megvaló
sítását. 

Kérjük a termelőket és bor forgalmazókat, hogy vegye
nek részt e nemes versenyben 

INFORMÁCIÓ: és jó borok benevezésével te-
Tel.: 491334-461. 49/534.400 gyék rangossá Bükkaljai Bor-

Fax: 49/53-1.-401 fesztiválunkat! 
E-maii: 

phbogacs@mail.malav.hll 
Szajlai Sálldor 

polgármester 

Resztelt máj Cserépedényben sült narancsos, káposztás csirkecomb 
Hozzávalók 6 személy részére: 

- 3 fej közepes meretű hagyma 
- 3 evőkanál zsír 
- őrölt fekete bors 
- magyaros fűszerkeverek 
- 3 teáskanál pirospaprika 
- 1 üveg házi készítésű lecsó 
- só 
- 1 kg sertés máj 

A májat vékony csíkokra vagdaljuk. A 
főzőedénybe zsírt helyezünk, majd a forró 
zsírban a szeletelt hagymát megdinszteljük. 
Hozzáadjuk a lecsót, a fűszereket, kivéve a 
sót. Sűrü szaftos levet kapunk, ebbe 
beletesszük a felszeletelt májat es körülbelül 
20 percen át fedő alatt pároljuk. Addig puhít juk, 
míg a hosszirányban kettévágott máj közepe 
már nem lesz véres. Ezután ízlés szerint 
sózzuk, köretként sós burgonyával tálaljuk 
vagy kenyérrel tunkoljuk. 

Hozzávalók 6 személyre: 

- 1 kg savanyú káposzta 
- 6 db csirkecomb 
- 1 db narancs 
- 1 db nagyobb fej vöröshagyma 
- 20 dkg füstölt-, vagy császár szalonna 
- őrölt fűszerek: fekete bors, fehér bors, szegfűszeg, rozmaring, kömény, só, delikát 

A fűszereket összekeverjük. A cserépedényt beáztat juk 20 percig. Az aljára kevés olajat 
öntünk, majd az 1/3 rész káposztát beletesszük. A felszeletelt narancskarikák felét körbe 
belerakjuk, utána pedig a kettévágott, befűszerezett csirkecombok felét is a káposztára 
helyezzük. Vöröshagyma karikákat és felvágott, bevagdalt szalonna szeleteket (4-5 db-ot) 
halmozunk a tetejére. 
Ezután elkészítjük ugyanígy a második réteget is: káposzta, csirkecomb, vöröshagyma, 
szalonna. Végül az egészet beborít juk a maradék káposztával. A káposzta tetejére 
narancskarikák és szalonnadarabok kerülnek dísznek. 
Legalább 2 órán át süt jük: 1 órát 6-os lángon, 1 órát 4-es lángon. Sütés közben megnézzük, 
hogy a szalonna darabkák es a narancskarikák megsültek-e. Ha igen, akkor hogy ne égjenek 
meg levesszük öket a káposzta tetejéről és csak a legvégén tegyük vissza, hogy atmelegedjenek 
és ízléses legyen a tálalás. 

Jó étvágyat kívánunk! 
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UTAZAS 2001 MÁRCIUS 21 - 25 

KÉPRIPORT 

Szép sikerünk volt 

A diszvendég Tunézia egyik attrakciója 
a hastáncosnő, műsor közben 

A matyók ismét látványosak voltak 

Na mi lesz Bogácson ? 

Egyik érdekességünk KÓSIK ISTVÁN mint "Boriavag" 

Még egy római légió is vigyázott a strandunkra 
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Szabadtéri lepkemúzeum Bogácson 
- beszélgetés Novák Ferenc gyűjtővel -

"Nem tudom, "ogy régen v(J/tam-e emher, ki álmábwl lepke VO/l, 

vagy most vagyok-e lepke, ki azt álmodja, ember." 

CSlIlI/lg-Ce (i.e. Ill.-Iv' század) 

MiÓTa kezdte gyíijreni a lepkéke! és milyen indíuatás

ból teile? 

A '90-es évek közepére érlelődött meg a gondolat, hogy 
lepkéket fogok gyűjteni. Bármerre jártam a természetben 
kora tavasztól őszig, - erdőn - mezőn, szőlőben vagy éppen 
a kertünkben, az udvaron, lépten - nyomon találkoztam a 
természet egyik legszebb és legváltozatosabb színű élőlé
nyeivel a lepkékkel. Varázslatos színük, csodálatos forma
gazdagságuk, a természethez illő harmonikus mozgásuk 
lenyűgözött. Ilyenkor minden gondot, bajt és betegséget 
elfelejtettem e pompázatos lények bűvöletében. 

Az ihlelelI gondolaral tell kövelle. Vállalkozou egy igen

csak ritkaságszámba menő gyűjtemény léltehozására. Sok 

munka, idő, pénz és talán az életének egy darabkája. 

Természetesen ahhoz, hogy a minden szempontból elfo
gadható gyűjtemény megvalósuljon, a témakörhöz kapcso
lódóan igen sok tudományos irodalmat tanulmányoztam 
át. Módszeresen, lépésről - lépésre. A kiállítás fő szempont
ja volt, hogy a gyűjteményem tudományos szinten is me
gállja a helyét. 

Mondana valamit a lepkéiről? 

A gyűjteményben megtalálható a tudományosan feltárt 27 
lepkefaj minden példánya. Összesen 440 db, kivéve a vé
dett fajokat. Ezekkel is megismerkedhetnek az érdeklő
dők, mert eredeti színes felvételeken mutatjuk be a prepa
rátumokból hiányzó példányokat. A lepkék rendszertan
ban meghatározott nevei magyarul és latinul is olvashatók. 
Itt lelhető fel Kelet-Közép-Európa teljes lepkefaunája. Ez 
a térség tisztaságának, mikroklímájának és oxigénben dús 
levegőjének köszönhető. Ezek a mesébe illő, gyönyörű te
remtmények világosan jelzik a környezetünk állapotát. Ha 
közelebbről megvizsgáljuk a tényt, akkor még világosab
ban megállapítható, hogy az Ember és minden más élőlény 
számára is ugyanezek a feltételek szükségesek. Nekünk 
kell gondoskodnunk arról, hogy a természet "jelzőőrei" a 
pillangók jól érezzék magukat, mert ahol sok pillangó él, 
bizonyosak lehetünk abban, hogy környezetünk tiszta, ott 
az élet rendes feltételei léteznek. 

T' l · 
.
? 1. av ,atl tervel. 

A vitrineket szeretném tető alá hozni. Ha lesz rá lehetősé
gem, egy élő lepkeházat alakítanék ki a kiállítás területén. 

Köszönjük kedves Novák Ferenc, hogy sokunk örömé

re és gazdagítására igyekezett értékel teremteni! 

Azt mondja egy régi mese, hogy ha az emberek szépet és 
jót cselekszenek, akkor az égiek mosolyognak örömükben. 
Kívánom, hogy legyen egyre több mosoly az égiek szívé
ben és a földiek arcán! 
A lepkék talán arra is tanítanak bennünket, hogy illékony, 
villámlásnyi életünket arra fordítsuk, ami gyűjtögeti a mo
solyt. 

Benyovszki Pál 

Vörösmarty Mihály 

Virág és pillang6 

Szállj le, szállj le, szép arany pillangó, 
Kebelemre szállj le, kis csapongó! 
A mezőnek én vagyok virága, 
Kikeletnek zsenge ifju ága. 
S égek érted első fájdalommal, 
Mely szivemből könnyet és fohászt csal, 
És fogászom illat a szelekben, 
Gyenge harmat a könyü szememben. 
Szállj le, szállj le, szép arany pillangó, 
Kebelemre szállj le, kis csapongó! 
Egy kis ég van a könyü cseppjében, 
Lelkem száll az illat özönében. 
Jer, fürödjél e könny-ég árjában, 
Vagy szunyadj el illat mámorában. 
Szállj le, szállj le, szép arany pillangó, 
Kebelemre szállj le, kis csapongó! 
Egy rövid nap tüneménye létünk, 
Elmulik, míg örömet cseréltünk. 
Éljük át e kort egy pillanatban, 
Mely gyönyörtől s üdvtől halhatatlan, 
Jer, boríts el fényes szárnyaiddal, 
Szídd ki lelkem mézes ajkaiddal, 
És ha édes életed kifárad, 
Szemfedőd lesz hervadó virágod. 

Könyvtári hírek 

Községi Könyvtárunkban CXLlJ997. ku lturál is törvény alapján 
ingyenes és beiratkozási díj nélkül igénybe vehető szolgáltatások: 

Könyvtárlátogatás. kölcsönzés 
folyóirat-olvasás (Szabad Föld, Nők Lapja, Családi Lap, História, 
Kincskereső. Polisz. Amaro Drom. Természetgy6gyász) 
katalógusok használata 
kézikönyvek használata 

Kérem azokat a Tisztelt Olvasókat, akiknél a könyvtárból 
kikölcsönzött könyvek határideje lejárt. szíveskedjenek <lzokat 
visszahozni. vagy a kölcsönzés! meghosszabbítani. 
Könyvtári nyit va tartás: szerda 1600_1800 

JallkÚllé JÓl/ás ZSlIw'(1II11l1 
községi kÖllyv/áras 

Egészségünk érdekében: A rákszűrésről 

A nőgyógyászati rákszűrés teljes körűvé tételéhez hazánkban 
minden feltetei adott. Mégis évente több ezer az olyan betegek száma, 
akik későn, már csak a gyógyulás kisebb esélyével vagy 
gyógyíthatatlan állapotban kerülnek szakemberhez. 

A rákszűrés nem jelent mást, mint egy szakszerüen kivitelezett 
nőgyógyászati vizsgálatot, melyhez természetesen hozzátartozik az 
emlő vizsgálata is. A nőgyógyászati és emlődaganatok leginkább a 
negyven éven felüti nőknél fordulnak elő, de fiatal korban sem lehet 
teljes biztonsággal kizárni. 

Kérdés tehát, hogy kik és mikor menjenek rákszürésre? 
Általános szabály: a szexuális élet elkezdésétől, illetve 18-20 éves 

kortól minimálisan a 60. életévig, de leginkább az élet végéig. 
Panaszmentesség esetén évente egyszer, panasz esetén azonnal 
szükséges szürővizsgálatot végeztetni. 

Ez garancia lenne a még mindig sok, csak magunk felelőtlenségéből 
adódó tragikus halálesetek számának csökkentésére. 

Mindenkinek saját érdeke egészségének megőrzése! 

Fónad Beáta 
védőnő 
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"Mikor lsten 
csillagokat teremtett .•. 

" 

megemlékezés Víg Rudolf bogácsi sziiletésű 
népzenekutató halála évfordulóján 

Csillagzata 1929. június 25-én hajnalban szökkent a 
déli Bükkalja egére, - egészen Bogács község szívébe. 

A Szent Mártonra felszentelt templom falai között 
időfo!yamokon át zengett az ének az ércesre csiszoló
dott torkokból, erősödött lelkekben a hit. A dal, az 
éneklés színesítette a mogOl'va hétköznapokat. Ebbe a 
szellemiségbe suhant be Víg Rudolf fénycsóvája. Az 
édesanyjuk sokat énekelt a három gyerek nek. Rudi 
énekhangja tisztán csengésével korán feltűnt. 

1958-ban a MTA Népzenekutató Csoportjába ke
rül. Ettől kezeive gyűjti módszeresen a magyarlakta 
területek népdalait. Ez idő tájt hívja fel figyeimét Ko
dály Zoltán a romani énekes népi hagyományok kuta
tására. Elsők között kezdte [eltámi tudományos 
igénnyel. Kétszer járt Indiában, ahol összehasonlító 
kutatásokat végzett. Japánban az első nagylemeze nagy
díjas lett. Bogácson is igen sok magyar és cigány nép
dalt gyűjtött. Kortársai visszaemlékezéseiből kitűnik, 
hogy Víg Rudolf szándéka hasonlatos volt a bartóki 
gondolat fényével. - mely szerint az együttes és egymás 
mellett élő népek számára hasznos, ha megismerik egy
más dalait, táncait, hagyományait. 

A '70-es évek közepén hazatér szülőfalujába. Páva
kört alakít Bogácson és Szomolyán. Zeneiskolai álmo
kat szövöget a vidéki gyermekek segítésére és a tehet
séggondozásra. 

A népzenekutató 

1982-ben éri a halál. Esz
tergomban, gyűjtésből ha
zatérve. 53 évesen hunyt el, 
mint az édesapja. Honunk
ban keveset tudunk róla. 
Megítélésem szerint méltó 
helyet érdemel egy tudós, 
egy ellentmondásaival küz
dő ember, aki tette a dol
gát, értékeket teremtett, 
bármi is alakult körülötte. 

A 25 éve alakult Bogácsi 
Pávakör sikeresen szerepel, 
országos elismerésekkel. 

Benyov5zki Pál 

"Vigyázzatok ma jól, 
mikor beszéltek ... " 

avagy hogyan ünnepeltük a 
magyar kultúra napját Bogácson? 

Hagyományosan, de nem szokványos keretek között ke
rült sor e nap megünneplésére. Az iskola helyett a kul
túrház adott otthont szavalóversenyünknek, hogy ezzel 
is kiemeljük annak fontosságát. Iskolánk tanulói közül 
azok "mérték össze"szép versmondásukat, akik osztály
társaik közül is kiemelkedtek. 
Három korcsoportot értékelt a zsüri, melynek tagjai: Ittes 
Emilné, Kis Istvánné, Márkus Erika, Novák Ferenc, 
Verhóczki Sándor, Benyovszki Pál és Pusomai Károly 
voltak. 
A következő tanulók tolmácsolták legszebben a költők 
szavait: 
1.-2. osztály 

l. helyezett: 
ll. helyezett: 
lll. helyezett: 

3.-4. osztály 
l. helyezett: 
ll. helyezett: 
lll. helyezett: 

5.-6. osztály 
l. helyezett: 
ll. helyezett: 
III. helyezett: 

7.-8. osztály 

Prökai Máté 1/a 
Nagy Eleonöra 2/a 
Szabö Dávid 1/a 

Fodor Zsanett 3/a 
Csiki Berta 3/a 
Lukács Dorina 4/a és 
Farkas Ilona 4/b 

Majnár Boglárka 6/a 
Kovács Barbara 6/a 
Mizser Éva 6/a 

I. helyezett Csendes Máté 8.0. 
(A többi dijat részint a kevés résztvevö, részint az elö
adásbeli nagy különbség miatt nem adták ki.) 

Jó érzés volt megtapasztal
ni, hogy a versek szeretete 
nincs életkorhoz, foglalko
záshoz kötve. Az ünnepsé
get még maradandóbbá tette 
a közönség számára, hogy 
Verhóczki Sándor alpolgár
mester úr is elmondott né
hány költeményt kedvenc 
versei közül. 
Úgy gondolom, hogy a költők 
tolla által megformált, a tanu
lók által megértett és meg
érett költemények szép él
ményekhez juttatják vala
mennyi jelenlévőt. 

Benyovszki Mária 
Kategória-győztes lett 

Fodor Zsanett a 3/a-ból 

25 éves a Pávakör! 
Ez alkalommal más népdalkörök részvételével is jubileumi ünnepséget rendezünk 

2001. május 5-én, du. 15 órától az iskola torna termében. 

Szeretettel várjuk a község hagyománytisztelő lakosságát! 
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"Bogácsi Nyár 2001." rendezvényei 

2001. június 28· július l. IX. Bükkaljai Borl'esztivlil és 
Nemzetközi Borvcrseny 

A .. Bogácsi Nyár" öt napos szezonnyit6 nagyrendezvénye, melynek 
főszereplője a bor. 500 hazai és külföldi bOrInintát neveznek a 
termelők. Kb. 30 kulturális és sportesemény várja az érdeklődőket. 
Pl.: templomi hangverseny, hagyományőrző együttesek szereplése, 
bordal-énekverseny. borászbál, bor-királynő választás, térzene, 
felvonulás, varieté. divatbemutató. majorett és néptánccsoportok 
szereplése. tűzijáték. borászati-. szőlészeti eszközbemutató és 
vásár. borárverés. népművészeti termékek kirakodó-vására. 

2001. július 7-8. XI. Nemzetközi Dalostalálkozó 
A bogácsi Fürdő szabadtéri színpadán kerül megrendezésre, 30 
hazai és külföldi csoport számára. Magas színvonalú folklór. melyre 
a legsikeresebb népdalkörök. szólisták. zenekarok és hagyomány
őrző együttesek kapnak meghívást. 

2001. július 2-16. Xl. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Tábor 
Fiatal énekesek mesterkurzusa. Schulcz Katalin és Hegedűs Gönczy 
Katalin vezetésével. Koncertek a Szt. Márlon templom-ban Uúlius 
6-án. 20 órakor). és a Művelődési Házban (júl ius I 4-én. 19 órakor). 

2001. július 20-22. H. Művészeti Napok 
Zene-o tánc- és képzőművészeti események. hazai és külföldi 
együttesek kel, szólistákkal. alkotó-műhelyekkel. 

2001. augusztus 3-5. VI. Lengyel Kulturális Napok 
Lengyelország különböző városaiból érkező művészeti csopor-tok 
és alkotóművészek szereplésével kerül megrendezésre Bogácson és 
a környező településeken. A Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi 
Képviselet Információs Szolgálata turisztikai kiadványokkal 
népszerűsíti Lengyelországot. A rendezvény alatt lengyel nép i és 
ipannUvészeti termékek kirakodó-vásárát tartják a Fürdőben. 

2001. augusztus 17-20. lll. Fürdőresztivól 
A .,Bogácsi Nyár" szezonzáró nagyrendezvénye. melynek kultu
rális és sporteseményei a bogácsi Fürdőben zajlanak. PI.: operett
gála, divatbemutató, térzene, néptánc-, aerobik- és majorettcsoport 
szereplése, felvonulás. tűzijáték. utcabál. könnyUzenei koncert. 
nosztalgiabál, ökörsütés. borlopó-verseny, népi- és iparművészeti 
tennékek kirakodó-vására. 

Információ: Polgármesteri Hivatal 
H - 3412 Bogács. Alkotmány u.  9. 
Tel.: 00 36 49/534-400, 00 36 49/334-461 
Fax: 00 36 49/534-401 
E-maii: phbogacs@mail.matav.hu 

Unokáink is látni fogják 

Mérsékelt visszhangja volt a tavalyi számban megjelent 
cikkemnek a környezetünk szépitésétőL A téma viszont 
megérdemli a folytalást. 

Köztudott, hogy nagyon fontos számunkra az idegenforga
lom. Nagyon fonlos, hogyan fogadjuk a vendégeket, de az sem 
mellékes, hogy mit lát. 

Az "Utazás 2000" kiállításon készült egyik riportban 
hallottam egy német úrtól, hogy furcsa az építkezése 
Bogácsnak. Nem tudom, pontosan mit mondott, de a tolmács 
így fordította. Azt sem tudom, mit értett a furcsa szó alatt, 
csupán azt igazolta számomra, hogy aki idejön, az alaposan 
körülnéz, mielőtt bárki egy szót is szólhatna hozzá 

Az első benyomás, ami éri a vendéget, az a látvány. 
Magamról tudom, hogy egy üzletben is szétnézek, mielőtt 
bármit kérdeznék. 

Egyik közeli ismerősöm mondta, aki építkezik, hogy meg 
fogja tőlem kérdezni, milyen színű legyen a háza. Nos, ez ízlés 
dolga és ebben nem dönthetek mások helyett. Legfeljebb 
tanácsot adhatok annak, aki kéri. A konkrét esetben persze 
nem döntöm el a ház színét, csupán azt tudom javasolni, hogy 
harmonizál-jon a környezettel. Ha a felületes szemlélő nem 
emlékszik rá néhány perccel később, akkor jó a színe. 
Törekedjünk a természetességre! Igaz, a szineknél maradva el 
kell ismerni, hogy a természetben van néhány feltűnő állat vagy 
növény. Ezek többnyire figyelmeztető jelzések, ami egy ház 
esetében értelmetlen. 

Gazdasági szempontok is alakitják persze az ízlést. -
Adjanak rá pénzt! -mondta egy szomszédos község lakója, 
amikor a ronda keritésének kicserélése került szóba. Hasonló 
esetben a szakember nem sokat tehet, hiszen pénzt nem tud 
adni. 

Szerencsére ma már nem elsődleges szempont az, ami 
húsz éve jellemezte a magánház építkezéseket. Nevezetesen 
arra gondolok, hogy akármilyen kevéssel is, de nagyobb 
házunk legyen, mint a szomszédnak. 

Van a faluban egy olyan emberléptékű családi ház, amely 
minden dicséretet meQérdemelne, ha nem épült volna három 
otromba épület mellé. Igy azonban ez a helyes kis ház lóg ki a 
környezetéből. 

Mire gondolhatott a fentebb említett német úr? Mit jelent az, 
hogy furcsa? 

Nem biztos, hogy ez egy negatív jelző, bár én első 
pillanatban annak vettem. Csupán azt jelenti, hogy számára 
szokatlan? Ha így van, az nem baj. Ha azt jelenti, hogy 
jellegzetes, hogy egyedi, akkor ez egy jó dolog. Akkor ezt a 
furcsaságot meg kell őriznünk1 

Nem szabad mindent alárendelni az üzleti érdeknek. 
Maradjon lehetőleg minden az, ami! 

Mi hozza ide a vendéget? Aki bort akar inni, az nem jőn 
Bogácsra, hiszen szinte bárhol lehet kapni jó minőségű 
borokat. Strandol ni is nagyon sok helyen lehet. Vannak 
olcsóbb és vannak szebb fürdők a bogácsi nál. Valószínűleg 
azért jönnek ide, mert Bogács olyan, amilyen. Gondoljuk meg, 
mielőtt valamit megváltoztatunk! Nehogy elvesszen az a 
bizonyos "furcsaság". 

(HoGy) 
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