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Az utóbbi évtizedekben világszerte megnőtt a 

kereslet az un. szelíd gyógymódok, a természetben 

rejlő gyógyítási lehetőségek kihasználása iránI. A 
gyógyforrások, tennálvizek adottságait az ember 

évszázadok óta ismeri és használja. Régészeti le

letek tanúsága szerint hazánk némely termálvíz for
rására már a rómaiak is rátaláltak, és éltek is azok 

jótékony hatásával. 

20tH. június hóban az Országos Gyógyfürdő 

Igazgatóság a községünkben található termálvizet 

gyógyvízzé minősítette. A gyógyvízzé nyilvánítás
hoz összetett, több hónapos átfogó kísérletes be

tegvizsgálati eredmények, laboratóriumi vízvizsgá

latok. valamint hosszadalmas és bonyolult statiszti
kai és matematikai számítások voltak szükségesek. 

A föld mélyéből feltörő vizek gyógyhatása fő

ként attól függ, hogy milyen kémiai alkotóelemek 

- kőzetekből kioldott sók, ásványi anyagok - el

nyelt gázok találhatók bennük, és ezek milyen ha
tással vannak egYInásra, valamint az emberi szer

vezetre. 

A Bogácson található gyógyvíz ásványianyag

tartalma szerint a kalcium-magnézium-hidrogén
karbonátos (mint pl. fővárosi fürdők többsége: Luk

ács, Rudas, Rác gyógyfürdők), fő biológiai ható

anyag alapján pedig a kénes gyógyvizek csoportjá
ba tartozik (mint pl. Hévíz, Mezőkövesd, Harkány). 

A kalcium gyulladáscsökkentő hatású, a bőrön 

át való felszívódása alapján csontritkulásban ked

vező hatás ú lehet. A kénes gyógyvizek az egyik 
legerősebb ingert jelentik szervezetünkre. Egy 

Cesar korabeli gyógyító így ír a kénes gyógyvizek

ről: "A kénes gyógyvizek úgy állít ják helyre testi 
lelki egészségünket, hogy hevítik a szervezetben 
lerakódott káros anyagokat, majd a testből kiűzik 

azokat". Ez a megfigyelés még ma is megállja a 

helyét a gyógyításban. A kén átdiffundálva 
kültakarón, beépül az izületi poreba. Belélegezve 

a koszorús ereket tágítja, egészséges emberekben 

kedve hatást fejt ki az érszűkület megelőzésében, 
hiszen az erek falába beépült kén a koleszterin le

rakódását megakadályozza. Enyhén baktériumölő 

hatású. A vér húgysavszint jét csökkenti, kedvező

en befolyásolja a purin anyagcserét, s így a kösz

vényes rohamok aktivitása csökken. Az bőrbe gyor

san beszívódik, s rövid idő alatt bőrpírt válthat ki, 
érzékeny bőrűeknél fényérzékenységet okozhat, 

ezért tanácsos napozás előlt a bőrről lemosni. A 

bőr a legnagyobb immunszervünk, kimutatták a 

kénes gyógyvizek kedvező immunrendszeri erősítő 

hatását. Indirekt módon a kötőszöveti enzimeken 
keresztül pozitív irányba hangolja az anyagcserét. 
Kitiínően alkalmas izomfájdalmak, izomgörcsök ol

dására, az ízületi merevség csökkentésére. Hatá
sos krónikus gyulladásos mozgásszervi kórképek 

nyugalmi szakaszában (pl.: RHEUMATOID 

ARTHRITIS, ARTHRITIS PSORIATTCA). Ked
vező és vizsgálatokkal igazoltan kiváló krónikus 

degeneratív, kopásos jellegíí mozgásszervi megbe

tegedésekben. Bőrgyógyászati megbetegedések 

közül jó hatású enyhe psoriasis vagy seborhea ese

teiben. Kedvező a hatása a nőgyógyászati idült 
gyulladásos megbetegedésekben, a gyulladásos iz
zadmány felszívódásának elősegítésével (pl. króni

kus petefészek gyulladás). Leírták meddőségben po

zitív gyógyhatását. A víz a természet ereje testi és 
lelki egészségünk kulcsa. Használjuk ki a lehetősé

geket, gyógyuljunk szelíd módon. Ezúton szeretném 
megköszönni asszisztensnőimnek Androvics 
Tibornénak és Kovácsné Melher Mariannának, 

hogy segítettek megszervezni a gyógyprogramot, 

hogy a háttérből megadtak minden segítséget az 
orvosi vizsgálalok statisztikai Eeldolgozásához, s lel
kesedésükkel sikerült 3 hónapig összetartani a kí

sérleti csoportot. Megköszönöm mint a 85 fő részt
vevőnek, hogy lehetővé tették az utánkövetéses 

betegvizsgálatot. hiszen betegek nélkül vizsgálatok 
sem lettek volna. 

Dl: Képes Ildikó AlIIla 

4912001. (EüK. 19.) Gy! közlemény 
a Bogács K-6 OKK számú kút vize számára 

gyógyvíz megnevezés használatának 
ellgedélyezéséről 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos 
Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgató
sága a Bogács Község Önkormányzata 
(3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16.) tulajdoná
ban álló Bogács K-6 OKK számú mélyfúrá
sú kút vizének külső (fürdési célú) felhasz
nálásában a gyógyvíz megnevezés haszná
latáI engedélyezte (215/Gyf/200 1.) 
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Kitüntetetteink 2001-ben 

Az Önkormányzat 9 évvel ezelőtt hozott rendeletet kitüntetö 
díjak alapításáról és adományozásának rendjéröl. A rendelet
ben a kitüntetö díjak adományozhatóságának követelménye
ként fogalmazódott meg a helyi közügyek valamely területén 
elért kimagasló teljesítmény, a kiemelkedő munkálkodás. Köz
ségünk, mindannyiunk számára érzékelhetően gyarapodik 
szellemi, kulturális és anyagi értékekben, ez a lakosság több
sége azonos akaratának és tényszerű tevékenységének ter
méke. Tehát a sok jól teljesítö egyének közül most két sze
mélynek adományoz az Önkormányzat kitüntetö díjat. 

Víg Rudolf díjat 2001. évben Virág Miklósnénak adomá
nyoz az Önkormányzat. Aktív dolgozóként a tsz-ben növény
termesztö munkás ként tevékenykedett, jelenleg a jól megér
demelt nyugdíjas éveit tölti. A tsz mozgalomban a kor szelle
miségének megfelelöen vett részt, például a Háztáji Bizottság 
munkájában, amely mindig a közfigyelem középpontjában 
végezte tevékenységet. 

1976. februárjának egyik igazi havas téli estéjén az elsök 
között jelent meg az első Pávakőri próbán, amit akkor a fiatal 
általános iskolai énektanár Pethő Károly vezetett. Küzdelmes, 
sok válsággal, bizonytalansággal küszködött akkor a Páva
kör, éppen ezért volt nagy szükség az olyan kitartó, lelkes 
tagokra, mint Virág Miklósné. 

Alkotói díjban 2001-ben Novák Ferenc tsz nyugdíjast ré
szesíti az Önkormányzat. Novák Ferenc a község közéleté
ben. mint a Választási Bizottság tagja, valamint a megalakult 
Hegyközség Ellenörzö Bizottságának Elnökeként vett részt, 
de legjobban mindig a tettek, a konkrét kézzel fogható értékte
remtés világában érzi magát. így volt ez, amikor a 
millecentenárium alkalmából kialakított Tájházhoz régi, érté
kes tárgyakat, használati eszközöket elökészitette, kiállítható
vá tette. Tavaly egyedül álló páratlan magán intézmény t te
remtett családi házának udvarán - a Lepkemúzeumot. Aki ezt 
látta, megismerte, csak az elismerés hangján tudott szólni róla. 
Jegyzik tudományos kőrőkben is. Ilyen értéket csak hozzáér
téssel, elkötelezettséggel lehetett teremteni. Az alkotás a na
pokban is tovább folytatódott, most már a Hintóvölgy termé-

2001 évi Víg Rudolf díjas 

szeti értékeihez - a Kiskúl forráshoz, a Szt. Márton fához, a 
Kaptárkőhőz, a Pihentetőhöz a Novák Ferenc által "mívesen" 
faragott és telepített útmutató táblák segítségével juthatunk el. 

A gyógyvízzé minösités hosszú folyamatában többen kiemel
kedő munkát végeztek, ezért az Önkormányzat ugy döntött, 
hogy e jeles napon munkájukat megköszönve elismerő okle
véllal jutalmazza őket: 

Dr. Sedlák Mária ÁNTSZ Megyei föorvosnö 
Or. Kun Károly főorvos úr 
Csörnyei Sándor geológus mérnök úr 
Dr. Képes Ildikó Anna háziorvos 
Köszönet valamennyiüknek, segítötársaiknak és mindazok

nak, akik a vizsgálati csoportban való részvétellel önzetlenül 
segítették elő a Bogacsi Fürdő vizének gyógyvizzé minősítését. 

2001 évi Alkotói díjas 

Szt. Márton napi Vigasságok 
Bogács, 2001. november 10 - 11. 

lIovemher ifI. (szombat) 
I O!!! Szl. M;írlOll l30rrend ünnepi köszöntöje (l MCív. H;íz-
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soron. H<lgYl)lll,ínytercllllő kezdeményezés, kós
loL'ls ;lIap;lJly;lg ;ír;lkon. 

1)!!!_171!J Pim:eltÍ1"" ;[ lserépi úli pincesoron. l3ordalok. v ersek 
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Szt. Márton napi búcsú 
lIovemher 11. (vasárnap) 

Egész n;lI)(1s kir:lkm.hiv:ls;ír <l Fürd6 pMkolój;íb<lll. 
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Elmények a Takarékszövetkezet életéből 

Hivalkodás nélkül, eredményesen végzi munkáját 
a Takarékszövetkezet. De mi van a sommás megál
lapítás mögött? 

A két közösség, az emődi és bogácsi takarék meg
találta azt az utat, amelyen most már második éve 
zökkenő nélkül közlekednek. Már a "házasságkötés" 
gondolatának alakulása idején számba lettek véve a 
realitások, a lehetőségek, így a célok, a feladatok nem 
rugaszkodtak el a valóságtól, ez is hozzájárult ah
hoz, hogy elkerülték a szövetkezetet a kellemetlen 
meglepetések, megrázkódtatások. 

A tagok és a szövetkezet érdekeinek előtérbe he
Iyezésével dolgoznak a választott testületek, az igaz
gatóság és a Felügyelő Bizottság. A vezetés követ
kezetes, hozzáértő munkája nyomán alakult ki és mű
ködik a központ és a három területi egység, valamint 
a hozzájuk tartozó tizenöt kirendeltség. 

A szövetkezet érdekeltsége nagy területre terjed ki, 
mintegy 40 településre, amelyek között ott találjuk Me
zőkövesdet, Mezőcsátot és a legfiatalabb várost 
Emődöt is. 

Bár a szövetkezetnek nem fő profilja az idegenfor
galom, a turizmus szervezése, koordinálása de nem 
is közömbös, hiszen működési területükön, a Bükk
alján és különösen Bogács térségében ennek már 
nagy hagyománya van. 

Ezeket a tényeket is figyelembe véve döntött az 
igazgatóság, hogy lehetőséget biztosított a válasz
tott testület tagjainak és a szövetkezet dolgozóinak 
egy szakmai és tapasztalatszerző, valamint turista él
ményeket adó három napos Prága - Karlovy Vary -
Bécs kirándulásra. 

Negyven fő élt a lehetőséggel - nem bánták meg. 
Igaz az említett városok páratlan látványosságaiért 
sok időt kellett buszon utazással töltenünk. 

Természetesen a sok természeti és történelmi ha
sonlóság és azonosság ellenére is "más" Csehország 
és Bécs, mint Magyarország. Csehország történelmi 
eseményei mindig úgy alakultak, hogy a középkor
ban több száz évvel ezelőtt épített templomok, kas
télyok, várak, hidak kevés károsodással, szinte ere
deti állapotukban láthatóak, csodálhatóak. Hangula
tosak, eredetiek (a mi pénztárcánkhoz talán drágák) 
a sörkocsmák, a vendéglátóhelyek. 

A régmúlt idők épített emlékei önmagukban is, lát
ványukban is lenyűgözőek, de teljesebb é válik élmé
nyünk, ha szakavatott, képzett idegenvezető egészí
ti ki a látványt a hozzátartozó történésékkel. Csopor
tunknak ez a lehetőség is megadatott. Prágában az 
ott élő, de Csallóközben született magyar származá
sú idegenvezető Cséfalvai Ildikó mutatta be a várost. 
(Prágáról írt könyve 1999-ben jelent meg, néhány pél
dányhoz csoportunk tagjai is hozzájutottak. Akit ér-

dekel Prága története és idegenforgalmi látványos
ságai, azoknak ajánlom figyelmébe.) 
- Tőle szereztünk bővebb ismereteket többek között 

a Cseh specialitásról , mentalitásról - a 
defenesztrációról - az ellenség ablakon való kido
básáról. 
A Károly híd szobrai és a hozzájuk fűződő törté

netek, legendák, szokások érdekfeszítőek. Jelen
tős a zsúfoltság, de ez fokozza a turisták jó han
gulatát, érdeklődését. 
A Prágai Várnak számos a szellemi és építészeti 
értéke. Ezek sorából néhányat önkényesen eme
lek ki: a vár három udvarának ápoltsága, rende
zettsége igen figyelemre méltó. Ezeken az udva
rokon, tereken helyezkedik el Csehország legna
gyobb temploma, a Szt. Vitus Székesegyház. 
A festői Arany utcácska - Prága egyik legjellegze
tesebb látnivalója. Itt éltek az udvari cselédek, vár
lövészek, az aranyműves mesterek és alkimisták. 
Az utcácska emeletén megtekinthető kiállítás tár
gyai hihetetlen számszerű és szellemi gazdagság
ról árulkodnak. 

Október 21-i városnézésünk a Csehország közel
múltjának történelmében nagy szerepet játszó Ven
cel és Óvárosi terek megtekintésével zárult le. 

A következő nap délelőtt jének néhány órájában 
Karlovy Vary fürdő és üdülőváros lenyűgöző szépsé
gű palotái, szállodái, utcái látványának voltunk önkén
tes fogja i. 

Utazásunk utolsó szakaszában megtekintettük és 
sétáltunk az éjszakai Bécsben. Felemelő érzés volt 
Császárváros "császári" központjában szemlélődni. 
Egy icipicit emberközelbe került hozzánk a magyar
ság számára sokszor zavart, nehézséget is okozó tör
ténelmi múlt. 

Gazdagodott tudásunk, örülünk Prága, Karlovy 
Vary, Bécs szépségének, ami egy kicsit miénk is. 
Ezek ismeretében becsüljük saját értékeinket. 

Nyeste I. 

Kiránduláson 
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Korunk bálványai 

Sokan azt hiszik, hogy csak a több ezer évvel 
ezelőtt élt primitív népek készítettek maguknak bál
ványokat. Amikor bálványokról hallunk vagy be
szélünk, sokan elképzelnek maguknak kezdetleges 
faragású szobrokat, körülöttük önkívületi állapot
ban ugráló vadembereket. És úgy gondolják ez a 
bálványimádás. 

Bálványnak nevezünk minden olyan teremt
ményt. amelyet az ember az Istent megillető hely
re állít, Istennek kijáró tiszteletben részesít. A bál
vány tehát hamis isten, isten-pótlék. 

Ezért mondhatjuk, hogy a mai korban is sokan 
imádn ak bálványt. A magukat felvilágosultnak tar
tó emberek között is sok a bálványimádó. Tehát ez 
nem a primitív népek sajátossága. A mi korunk 
bálványai mások, mint az ő bálványaik, de lénye
gében nem különböznek tőlük. Ezek is teremtmé
nyek és az ember ezeket is Isten helyére állítja. 

Ha valaki gondolkodás útján eljut odáig, hogy 
Isten létét elfogadja, akkor a második lépés már 
szükségszerű: el kell fogadnia Isten parancsait is. 
És a parancsok között az első kimondja: "Én, az 
Úr vagyok a te Istened ... Rajtam kívül más iste
ned ne legyen"(Kiv 20,2). Tehát Isten feltétlen tisz
teletet követel meg. Nem tűri, hogy az ember rajta 
kívül bármi mást istenként tisztelj en. Ez teljesen 
érthető, hiszen Isten lényege, hogy ő abszolút lény, 
semmi mással nem hasonlítható össze. 

Szembe kerülünk tehát azzal a kérdéssel, hogy 
mi mindenből lehet bálvány. 

Kiindulásul említsünk meg egy jól ismert bibliai 
jelenetet. Az ószövetség választott népe a pusztá
ban vándorol. Mózes, a nép vezére, fent van a Sínai 
hegyen. A nép elhagyatva érzi magát. Isten látha
tatlan. De most még a közvetítő Mózes sincs velük. 
Ezért mennek oda Áronhoz, Mózes testvéréhez: 
csinálj nekünk isteneket! Áron hiába keres kibú
vót. elkészíti az aranyborjút, felállítja a tábor kö
zepén: Íme, a ti istenetek! A nép ujjong, táncol. 
énekel. Úgy érzi, most már nem érheti baj, mert 
van istene (Kiv 32) 

Ez a történet lélektani remekmű, megmutatja 
az emberi lélek vágyát: szüksége van valamilyen 
istenre. Egy modern embert nyilván nem elégítene 
ki egy aranyborjú. De itt nem az a legfontosabb, 
hogy mi a bálvány. hanem az a lélektani tény, hogy 
az embernek kell az Isten. 

A mi korun k bálványai lényegüket tekintve nem 
különböznek az ószövetségi aranyborjútól. Mind
egyik teremtmény. Sőt bálvány mivoltában az em
ber teremtménye. És éppen ez a lényeg: a gőgös 
embert különleges örömmel és büszkeséggel tölti 
el az a tény, hogy ő alkotott magának istent. Az 
már más kérdés. hogy milyen istent. .. 

Ilyen modern bálvány a pénz_ Az emberiség te
kintélyes része mindent feláldoz azért, hogy a pénzt 
megszerezze. Agyondolgozza magát, főállása mel
lé másod- és harmad állást vállal, szabadsága alatt 
is dolgozik, éjszaka sem pihen, vasárnapja sincs. 
Gátlástalanul kihasználja embertársai kiszolgálta
tottságát, ráutaltságát. Egyre több a pénze, mind
egy, hogy milyen áron. Igaz, hogy közben tönkre 
mennek emberi kapcsolatai, elidegenedik a legszCí
kebb rokonok tól is. felbomlik a család, kap egy-két 
szívinfarktust. majd meghal. De abban a "boldog" 
tudatban hal meg. hogy sok pénzt szedett össze. 

Kevésbé veszélyes. legalábbis a köz szempont
jából, amikor valaki egyetlen embert tesz bál
vánnyá. Bálványozhat ják egymást a házastársak, 
bálványozhat ja a szülő a gyermekét, bálványozhat
ja néha a barát a barátját. Próbáljuk mindenféle' 
kézzelfogható értékkel ellátni azokat, akik a kör
nyezetünkben élnek. pedig sokszor talán nem is erre 
lenne szükségük. Egy-egy odafigyelés, egy-egy el
ismerő jó szó talán minden csillogásnál többet ér
het. Nem az a baj. ha a családtagok szeretik egy
mást. hanem az. ha behelyezik a másikat arra a 
helyre, ahol csak Istennek lenne hely. 

Azután jön a bálványként szeretett egyetlen 
gyermek váratlan elvesztése egy balesetben, a bál
ványozott társban való csalódás, mert az mást ta
lált. Összeomlik a bálvány trón, maga alá temeti. 
megcsalja szolgáját. Ennek tragikusak lehetnek kö
vetkezményei. 

Folytathatnánk korun k bálványainak felsorolá
sát. de az eddigiekből is láthatjuk, hogy tulajdon
képpen bármiből és bárkiből lehet bálvány. 

A bálványimádó belső lelki egyensúlya előbb
utóbb szükségszerCíen felborul. Ő olyan igények tel
jesítését várja el a bálványtól, amelyeket egyedül 
Isten tudna kielégíteni. Így a csalódásnak menthe
tetlenül be kell következni. 

Tó/h ls/váll 



6 BOGÁCSI ŐSZ 2001 

Iskolánk életéből ... 
Szeptembere most is - mint egykor, kisiskolás 

koromban - megszáll az újrakezdés reményekkel 
teljes öröme és egy kis szorongás is, az előttünk 
álló feladatok nehézségeitől. 

Nagyon jól emlékszem valamennyi tanítómra. A 

legjobban azokra, akiket nagyon szerettem. 
Sokadik éve dolgozom tanítóként és nap, mint 

nap szembesülök azzal a ténnyel, hogy a gyere
keknek milyen nagy szükségük van az egyéni bá
násmódra, a lehetőségeiket és hajlamaikat maxi
málisan kibontakoztató iskolára. 

A sikeres nevelő-oktató munkánk érdekében fon
tos a tanév alapos, körültekintő előkészítése. A 
jól bevált módszereket próbáljuk kombinálni az 
újakkal, hogy megküzdhessünk az új feladataink
kai úgy, hogy minden változás a gyerekek, tanu
lók érdekében történjék! Eötvös József szavaival 
élve, "Haladni csak úgy lehet, ha míg egyik lábunk
kai előrelépünk, a másikat a helyén hagyjuk." 

Szeretett kolléganőnktől búcsúztunk el nemré
giben. Molnár Katika nyugdíjba ment. 

A hosszú, fáradságos, nehézségekkel telt taná
ri pálya véget ért. Egy korszak lezárult, egy újabb, 
talán nyugalmasabb most kezdődik. 

Lehet-e számunkra nagyobb öröm annál, mint 
amikor tanítványai nkban ígéretesen látjuk megcsil
lanni azt a csodát amiért e pályát választottuk, 
tesszük munkánkat nap, mint nap. 

Hadd köszöntsem ezért most minden kedves 
Kollégámat, Öt, aki most, Öket, akik már évekkel 
ezelőtt mentek nyugdíjba. 

Köszöntelek Titeket és nyugdíjas éveitekhez 
erőt, egészséget és minden jót 

Kívánok Munkatársaim és Magam nevében! 
Nyugdíjba mentek. Megérdemelt pihenésüket 

töltik. 
Ők mindnyájan hiányozna a katedráról. 

Türelemmel, szeretettel, jókedvvel tették munká
jukat. Osztálylétszámtól függetlenül mindig sike
rült figyelmüket, szeretetüket úgy megosztani, 
hogy valamennyi tanítványuknak elegendő jutott 
belőle. Bizonyára olvasóim is, mint a felnőttek több
sége, iskolás emlékei közül nem tantervekre, tan
könyvekre, hanem elsősorban tanítóikra, tanára
ikra emlékeznek vissza. 

"Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, 
és el is jutott a nyugalmas ágyig, 

még megkérlel, hogy .. ne menj el, mesélj .. 
(így nem szökik rá hirtelen az éj) 

s míg kis szíve nagyot szorongva dobban, 
tán ő se tudja, mit is kíván jobban, 

a mesét-e vagy azt, hogy ott legyél ... " 

József Attila 

A helyi Önkormányzat jóvoltából három új tante
remmel bővült iskolánk, melyet a tanulók szeptem
berben el is foglalhattak. Öröm látni, hogy milyen 
nagy szeretettel díszítgetik, szépítgetik az új ter
meiket osztályfőnökeik, szüleik segítségével. 

Ettől a tanévtől dolgozik iskolánkban Czinkéné 
Szűcs Krisztina magyar szakos tanárnő és gyógy
pedagógus, valamint Somogyi Zoltánné Zsuzsan
na, aki angol szakos tanárnő. Mindketten család
jukkai együtt Bogácsot választották, itt telepedtek 
le, itt szeretnének élni. 

Munkájukhoz, mindennapjaikhoz sok-sok örö
met, egészséget és boldogságot kívánunk. 

Visszajött iskolánkba tanítani Örkényi György is, 
aki gyógypedagógus és most munkáját óraadóként 
végzi nálunk tanítványai nagy örömére. 

Végezetül néhány közérdekű időpont: 
November: 
Iskola egészségügyi vizsgálatok, fogászati szűrés 
09. Országos mérés 

December: 
Mikulás és Karácsony 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap dec. 24. 
A szünet január 2-ig tart. 

Hajduné Nyírő Veronika 
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.:. Egészségünk érdekében 

A gyermekintézményekben és közösségekben 
leggyakrabban előforduló fertőzések 

Fejtetvesség 
A fejtelű a hajat ellepő apró rovar. A kifejlett tetű serkéit a 
haj gyökeréhez rakja, amelyhez azok szivósan hozzáta
padnak. Ez különbözteti meg a korpától, amit körömmel 
könnyedén le lehet húzni a hajró!. A serkék két hét után 
kelnek ki, a tetvek a fejbőrből jutnak táplálékhoz. 
Tünetek: a fejbőr viszketése, apró gyöngyházfényű peték 
a hajtövekné!. 
Teendők: 

ha a gyermek vakarózik, nézzük meg a hajgyökereit, 
nincsenek-e rajtuk serkék 

ha serkét találunk, ne engedjük a gyereket közösségbe, 
értesitsük az intézmény vezetőjét 

kérjünk a gyógyszertárban telűirtó folyadékot ( Nittifor, 
Pedex) és használjuk az előirt módon 

fertőtlenítsük a fésűket, sapkát, ágyneműt (kifőzéssel) 
ellenőrizzük a családtagokat 
sűrű fésűvel távolítsuk el a serkéket (időigényes feladat) 

Rüh 
Apró élősködők által okozott viszkető bőrkiütés. Főleg 
kézre és az ujjaktra terjed ki, de előfordulhat a lábon, ha
son és a könyökön is. Közvetlen érintkezés útján terjed, 
de átadható ágyneművel vagy fehérneművel is. 
Tünetek: erős viszketés, vékony kaparásnyomok, fehér 

vonalak, amelyek gombostűfej nagyságú piros pon
tokban végződnek. 

Teendők: 
rühesség gyanúja esetén addig ne engedjük a gyereket 

közösségbe, amíg kezelésben nem részesült 
az orvos által felirt kenőcsöt az egész család használja 
vágjuk le a gyermek körmét 
főzzük ki a ruha- és ágyneműt 

Ótvar 
Olyan bakteriális fertőzés, amely főleg száj, orr, fül körül 
jelentkezik. A kiütés rendkivül fertőző, apró hólyagok for
májában kezdődik, majd pirított cukorra emlékeztető sár
gásbarna pörkök képződnek. 
Teendők: 

a beteg által használt eszközöket különitsük el és fer
tőtlenitsük 

az ágyneműket és a gyermek ruháit főzzük ki 
áztassuk meleg vízzel a kérges lerakódást, használjuk 

az orvos által előirt kenőcsöt 
ne engedjük közösségbe a gyermeket 
vágjuk le a gyermek körmeit, kezelés előtt és után mos-

sunk kezet 
Végezetül mindig gondoljunk arra, ezeket a betegségeket 
bárki könnyen elkaphatja, ezért ne nézzünk ferde szem
mel a betegekre. Szégyenkezni valója annak van, aki ke
zeletlenül hagyja és továbbterjeszti a betegséget. 

Fónad Beáta 

Beszámoló 

A Bogácsi Iskolás Gyermekekért 
Közalapítvány 

2000. május 26.- 2001. június l3-ig 
végzett munkájáról 

Az előző évbell törtélIt eseméllyek: 

Kuratóriumi ülések: 2000. május 27. 
2000. november 16. 

A személyi jövedelemadó 1 % -ának közcé
l ú  felhasználásáról rendelkező 1996. évi 
CXXVI. Tv. alapján alapítványunk támogatá
sára 132 eF! érkezett 2000-ben. (1999. évi adó 
1 %-a). Ezen összeget számítástechnika terem 
új bútorzatára fordítottuk. Ezáltal a tanulók 
megfelelő számítógép asztalokon dolgozhat
nak, s a vezetékek biztonságos elhelyezése is 
megoldott. ( A  balesetveszély megszüntetésre 
került.) Az általános iskola nevelőtestülete ál
tal szervezett jótékonysági bálon 41 eFt fel· 
ajánlás került alapítványunk számlájára. Az 
általános iskola tankönyvek terjesztésével járó 
jutalékot a tankönyvterjesztő alapítványunk
nak ajánlotta fel 7 eFt összegben, s az iskola 
által kapott összeg 85 eFt i s  az alapítvány 
számlájára került. Az éves kamat jóváírás 2000. 
évben 14 eFt volt Az APEH felé az adóbe
vallást, s a nyilvántartást az alapítvány támo
gatóiról határidőben elküldtük. Az igazoláso
kat támogatóinkról kiadtuk. Nagyobb kiadá
sunk a 2000. évben nem volt. 

Az alapítvállY gazdálkodásának legfonto
sabb (Illata; 2000. évre vonatkozóalI: 

)..- A 2000. éve! 2X4 eFt-tal nyitottuk. 
).- Az év folyamán történt befizetések össze-

ge: 267 eFt. 
)..- Év végén a bevételek zárása: 551 eF! 
... Kiadások alakulása: 7 eFt 
)..- 200!. évi nyitás: 544 eF! 

Bogács. 200!. június 29. 

Szerencsi M iklósné 
Kura(óriumi elnök 
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10/2001.(10.09.) sz. RENDELET 
il gyermekek védelmérŐl és a gyárnügyi jgazgatásr61 

BEVEZETŐ RÉSZ 

Bogács Község Önkormányzatának Képviselőtestűlele a gyermt!
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1l)l)7. évi XXXI. 
törvény. annak végrehajtására kiadott 14\,)/]<)\,)7. (OY.IIl.) sz. Korm. 
rendelet. valamint a helyi önkormányzatokról szól6 IYlJO. évi LXV. 
törvény 16. * (I) bekezdésében adott felhatalmazás alapján az alán
bi önkormányzati rendeletet alkotja: 

I. fejezet 
Át:fALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§ 

A. rendelet célja 

E rentlelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz
gat,isr61 szólóll)l)7. évi XXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által 
megállapított gyermekek védelmét szolgáló ellátási fonnák alkal· 
maz,isához a helyi sajátosságoknak megfelelő feltételeket és eljárá
sokat �zabályozza. 

2. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bogács község közigazgatási terüle
tén lakóhellyel rendelkező gyermekre. fiatal felnőltre, valamint 
szüleire. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a rende
let batálya az (1) bekezdésen túlmenően kiterjed CI bogácsi 
lakóhellyeJ nem rendelkező rendkívüli gyermekvédelmi ui mo
gatásra szoruló magyar állampolgárságú. vagy állandó tartóz
kodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándo
rolt. vagy a magyar hatóságok .íltal menekültként elismert 
gyermekre. tekintet nélkül lakóhelyére. 

II. fejezet 
Az Önkormányzat által biztosított ellátások 

3. § 

Kiegészítő családi pótlék 

(me�;illapilásának feltételei a GyvL IlJ-21l *-val megegyezöek) 

(l) A kiegészítő családi póllék pénzben. kivételes esetben termé
szetben nyújtható támogatás: 

Természetbeni támogatás: 
- intézményi térítési díjak részben vagy egészben történő 
.ítvállalása. 
- élelmiszerutalvány 

(2) A kiegészítő családi pótlék elsősorban akkor ,íllapítható meg 
természetbeni ellátás formiÍjában. ha: 
- a kéreJem természetbeni támogat;isra iriÍnyul. 
- il kérelem a gyermekek étkeztetési díjának támogatására 
irányul. vagy 
- az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető. hogy 

a szülő a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére. 
gondozásiira fordítja. 

(3) A kiegészítő családi pótlék inínti kérelmet az l. sz. melléklet 
szerinti formanyomtatványon az Önkormányzat Polgilrmesteri 
Hivatalához kell benyújtani. 

(4) A kérelemben valamint a jövedelemnyilatkozathan szerepl{) 
,ld<ltok valódi�á.!:!ának megállapít;isa crdekéhen él döntéshoza
talt megelőzően környezettanulmányt kell végezni. Amennyi-

ben a kürnyezdtanulmiÍny megállapításai vagy az önkormány
zat hivatalos tuuOIll,íSil szerint ti gyermeket gondozó család élet
körülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban fog
laltaknak. vizsgiilni kell a t:saléíd vagyoni körülményeit is. 

(5) Amennyiben az intézményi térítési díj átvállalása nem éri el a 
Gyv!. 20 * (2) bekczLlésébell meghatározott üsszeghatárI. akkor 
a kliJönhüzctet a Polg.írmestcri Hivatal pénztárában készpénz
ben kdl kifizctni. 

(n) Az ünkuflmínyzat il fiatal felnőttet kiegészítő családi pó t-
lékban részesíti. illetve a nagykorúság elérése előll részére 
megállapított t,ímogatást tov,íbb folyósít ja. ha középfokú vagy 
felsőfokli oktat .. ísi intézmény nappali tagozat<in tanul. Ezen 
ellát<is aduig az időpontig folyósítható, ameddig a tanulói vagy 
hallgatói jogvi�zony fennáll. legfeljebb azonban 25. életév be
töltéséig. 

(7) A kiegészítő csal<ídi pötlékra való jogosultság feltételeit évente. 
minden év szeptemher JO-ig felül kell vizsgálni. 

. 

4. § 

Rcndkívüli I::yctlllckvédelmi támogatás 
(a Gp't 21. g-ával egyező) 

(1) A rendkívüli gyertllekvédelmi támogatás összege egyszeri alka
lomm<ll 1.000 Ft-n:íl keveseb h 5.000 Ft-nál több nem lehet. de 
éves szinten II csal<ídhan ti ItJ.(I!lO Ft-ot nem haladhat ja meg.. 

(2)Az il csal,íd. aki kiegészítő családi pótlékban. vagy önkorm<Ínyzat 
által Szt-hen sz,lhálynzott rendszeres támogatásban részesül. 
rendkívüli gyermckvédelmi támogatásban - él tankönyv és tan
szert,ímogatiÍst kivéve - csak kivételes méltánylást érdemlő 
körülmény csctén évente egy alkalommal részesülhet. mely
nek összegc a 1.11011 Ft-nt nem haladhat ja meg. 

(3) A rendkívüli gycrmckvédclmi t<Ímogatás csak természetbeni el
látásként nyújtható. 

(4) Rendkívüli .!:!yermckvédcJmi támogatás természetbeni formái: 
- élelmiszer utalv,íny. 
- tankönyv és tanszer címogatás. 
- tandíj részhen vagy egész he n történő iítvállalása. 
- ruhanemű v.ls,írl:ís. 

(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet az 2. 
sz. melléklet szerinti rormanyomtatványon kell benyújtani az 
Önkonn,ínyzat I>nlg:írmcsteri Hivatalához. 

s. § 

A kiegészítő csal.ídi p()tlék és a rendkívüli gyermekvédelmi támoga
tásokhan való döntésre ,ítruh,ízott hatáskörben a Polgármester jogo
sull. 

6. § 

Zárit rendelkezések 

(I) Jelen rendelet kihirdcté�e napj,ín lép hatályha, de rendelkezése
it a folyamatban lévií ügyekben alkalmazni kell. 

(2) Jelen rendelet 11<It,ílyha lépésével hatályát veszti a l}f1l)97.(1.2lJ.) 
szállui ünkurm<Ínyzati rendelet. 

lsetneki Erniíllt; �k. 
Jcgyző 

K. m. f. 

Szajlai S,índor sk. 
polgármester 
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"Kistelepü lések 

nagyasszonyai " 
A fent jelzett CÍm egy kiemelkedő díj, melyet Iluísodik 

éve aclományoznak olyan asszonyoknak. akik kicl11t;!lkedő 
munkát végeznek községükben. Egyféle elismerő bátorí
tás ISrtékőrző. értékteremtö közösségi l11unkájukhoz. 

A kezdeményezés Genfből. ClZ Egyesült Nemzetek Szék
ház,iból indult el. s nemzetközi mozgalom [ett belőle. Ma
gyarországon a FŐNIX ÚJRAKEZD Ő NŐK EGYESÜ
LETE v,íIlalla fel e megtisztelö feladatot. 

Minden évben pályázatot írnak ki e cím odaadományo
zására. A pálY{lzatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi 
tevékenységét. mit tett a közösségért amelyben él. volt-e. 
és milyen elismerésben volt része. 

Az idén 47 hölgy vehetle át a díjat. Büszkék lehetünk 
rá. hogy a mi községünkben is van olyan ember. akit mél
tán illet meg a Kistelepülések Nagyasszonya cím. E sorok 
írój{jnak. valamint Verhóczki Sándor alpolgármester úrnak 
lehetősége volt osztozni abban az örömben. hogy ott Iehe
tett Marlonvásáron a díj átad,ísakor. melyet lttes Emilné 
MizseI' Rozáliának nyújtottak át. Az ünnepséget a Brunszvik 
kastélyban tartonák meg. ahol dr. Szabó Erzsébet. a FŐ
NIX Egyesület képviselője adta át az arra érclemeseknek 
az elismerő oklevelet. és köszönte meg meleg szavakkal 
munkájukat. lelkesedésüket. Példának a .. klasszikus nagy
asszony" LOf,íntffy Zsuzsanna életéből elevenített fel né
hány kiemelkedő cselekedetet. 

Október 15-e a Falusi Nők Világnapja. Kaposváron, Pé
csen és Budapesten ünnepcltek hasonlóan. 

A Teleki Blanka Hölgyklub vendégszcretetét élvezve. 
volt szerencsénk megtekinteni a kastélyban berendezett 
Beethoven cmlékszobát. valamint Brunszvik Teréz, az első 
óvodalapító emlékére létrehozott Óvoda Múzeumol. A 
kastélyhoz tartozó szép park kellemes időtöltést nyújt az 
odal<ítogatóknak. Mi is sétálhattunk a melengető őszi nap
sütésben. 

Gratulálunk a kitüntetéshez! Számítunk tov,lbbi támo
gató segítségére. 

Kemény Zsigmond szavaival biztatom a község ükért 
tenni kész olvasókat: 

.. Kitűnővé egy szerencsés perc állal is válhatunk: hasz
nos emberré a fáradságos évek tcsznek." 

BelJyovszki Mária 

Rózsika átveszi a kitüntetést 

Együtt gondolkodás I 
Nem tudom, hogy hány háztartásba jut el a helyi TV 
adása. A szeptember 18-i műv. házi program részt
vevőin ezt nem is lehet lemérni. Nem hiszem, hogy 
csak hárman tudtunk a felhívásról. Ennyien voltunk, 
mint érdeklődő közönség. Pedig a téma eléggé köz
érdekű volt. Bogács idegenforgalma. Személy sze
rint nem vagyok érintett a témában, de nem árt tudni, 
mi újság a faluban, hiszen én is itt élek. 

A beszélgetés résztvevői mindenek előtt az elmúlt 
szezont értékelték. Nem lehet azt mondani, hogy mi
nek róla beszélni, hiszen túl vagyunk rajta. Fontos 
dolog feltárni, kibeszélni a hibákat, hiányosságokat, 
hogy a jövőben javítani lehessen azon, amin javítani, 
változtatn i kell. Született bogácsi csupán három volt 
a társaságban, a többiek úgynevezett "gyöttek". 
Többnyire azokat a vállalkozókat nevezzük így, akik 
nélkül a falu legalább 20 évvel lenne lemaradva a mai 
helyzetéhez képest. Elhangzott itt is, hogy az ősla
kosság nem elég aktív. Hiányzik a kezdeményező
készség. Ezt talán meg lehetne érteni, ha nem állna 
helyt az a megállapítás, hogy a lakosság nagy része 
az idegenforgalomból él. Aki viszont nem érintett a 
témában, felteheti a kérdést: Kell nekünk ez a nagy 
nyüzsgés? Valóban ettől fejlődik a falu? Igaz, hogy 
az elmúlt évtizedben sokat gyarapodtunk. Viszont a 
környező falvakban is, ahol jelentéktelen az idegen
forgalom, vannak aszfaltozott utak, van víz, gáz, csa
torna. Az önkormányzat nálunk is szegény. A fürdőnk 
enyhén szólva lelakott. A legutóbbi építkezésnek már 
az volt az ára, hogy idegen tulajdon jelent meg a für
dő területén. Kósza hírek terjengtek az egész fürdő 
eladásáról, de ezt a polgármesterünk cáfolta. Azt 
persze nem mondanám, hogy eloszlatta a gyanút. 

A látványfürdővel kapcsolatban is vannak fenntar
tásaim. Nem tudom kell-e a bogácsiaknak olyan áron, 
hogy a mi vizünkre, a mi földünkre idegen tulajdonú 
létesítmény épüljön, melynek a haszna természete
sen a tulajdonosé lesz. A falu nem attól fog gazda
godni, hogy megtelnek a kiadó szobák. A közösbe 
nem sokat hoz. Jóska bácsi vagy Mari néni nem fog
ja az utakat karbantartani, nem fog közösségi házat 
építeni. Ha az önkormányzat szegény marad, akkor 

nem sok értelme van az egész fejlesztésnek. 

HoGy 
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Vizualitás 

Előfordult sajnos, hogy Bogácsról szóló re k
lámanyag az érdekeltek érdektelensége miatt 
nem jelent meg. Talán ellentmondásosnak hat 
ezt a két szót egymás mellé tenni, de ez az ért
hetetlen valóság. A szállásadók nagy többsége 
nem veszi a fáradtságot, hogy éljen a felajánlott 
reklám lehetőségével. Pedig köztudott, hogy a 
reklámból soha nem elég. Nem sokan mondhat
ják el. hogy egész szezonra van vendégük. Nagy 
segítség a leendő vendégnek. ha kézbe vehet egy 
prospektust. amiből megtudhatja, mire számít
hat. ha Bogácsra jön. Nagyon fontos, hogy a le
írt szöveg mellett képeket is láthasson. 

Fültanúja voltam egy telefon-beszélgetésnek 
a fürdő recepcióján. A vonal túlsó végén lévő úr 
már j árt Bogácson, nagyon tetszett neki, szeret
ne újra eljönni. Szeretné az ismerőseinek is meg
mutatni. Ez így rendben is volna, a gond csak 
az. hogy képeket kért az E-maiI címére. A mai 
világban ez már nem valami különleges kíván
ság. Mondhatnám azt, hogy az idegenforgalom
ban olyan természetes, min t a légkondicionált 
iroda, a teakonyha és az öltöző a dolgozók szá
mára és talán még a személyzeti WC is. Termé
szetes, hogy minden irodában van már számító
gép. Legtöbb helyen azzal végzik az adatfeldol
gozást. Van. ahol a számlát se tucatnyi tömb fel
használásával körmölik . hanem számlázó prog
rammal írják be a gépbe. Az Internet hozzáfér
hetőség is mindennapi dolog, tehát könnyen tel
jesíthető lenne a telefonáló úr kérése, ha lenné
nek a gépben programok. 

Egyetlen mentőötlet azért mégis felmerült. 
Kapott az érdeklődő egy telefonszámot. Az al
polgármesterünk meg tudja oldani. Neki van 
gépe. programja. sőt még képei is. Nem is akár
mennyi, nem is akármilyenek. Akit érdekelt. lát
hatott belőlük néhányat a műv. házban rende
zett fotó kiállításon. A megnyitón elég sok bog
ácsit láttam. Sajnos olyan ismerőseim is vannak. 
akik kijelentették. amikor propagáltam a rendez
vényt, hogy "A kutyát nem érdekli." 

A fotók ról ismerős tájak köszöntek vissza. 
mégis örülök. hogy megnéztem. Talán nem a sa
ját bejegyzésemet kellene idézni a vendég-

könyvből. mégis ezzel kezdem, majd leírok még 
néhányat. 

"A képek láttán az jut eszembe, hogy ide el 
kellene mennem. Aztán rájövök, hogy én itt 
élek. " 

Huszonegyen írtak alá egy hasonló bejegyzést. 
"Nem is tudtuk. hogy ilyen szép a mi falunk." 

Egyik látogató szívesen látná viszont képes
lapon a fotókat. Csatlakozom az ötlethez. Volt, 
aki reményét fejezte ki. hogy Bogács továbbra 
is ilyen szép marad és volt, aki arra áhítozik, 
hogy a valóságban is ilyen tisztának láthassuk a 
környezetünket. Egyik vendég pedig szívesen 
venné, ha valaki végigvezet né egy túrán, ame
lyik megmlltatná a képeken látottakat a való
ságban is. "Tök ügyes ez a fickó!! ! "  - írta lényegre 
törően egy feltehetően fiatal látogató. " .. . cso
dálatos hetet töltöttünk itt Bogácson és környé
kén. " - olvastam egy másik beírásban. Ez volt 
egyike azoknak. melyekben egybe mosódik a 
fotó, a művész és a táj, amit a kép ábrázol. Az 
eredmény maga az élmény. egy kellemes érzés, 
egy szép emlék. Egy másik vendég tökéletesen 
megfogalmazta a hatást. "Nagy élmény volt. Kö
szönjük. " 

Az egész vendégkönyvet nem írhatom ide, de 
még egy fél m o n d a tot kiragadok " . .. remélem. 
hogy a következő kiállításodon a természet mel
lett az emberekről is készítesz képeket." Mit le
het ehhez még hozzátenni? 

Hajdu Imre. a kiállítás megnyitójában a fotók 
fontosságát említette. mondván: "Az ember vi
zuális lény" Ezt készséggel elfogadom. Valóban 
igaz, hogy egy kép sokkal jelentősebb hatással 
van ránk, mint akár az elhangzott, akár a leírt 
szó. Nagyon jó példa rá, hogy amikor megjele
nik a bogácsi Újs<íg. nem a cikkek írójával tudat
ja az olvasó. hogy "Benne vagy az újságban! ". 
hanem azzal. akinek képét látja. Saját magam 
szembesültem ezzel il ténnyel, amikor második 
alkalommal pllbl iLil tam a helyi sajtóban. Büsz
kén fogadtam a z  imént idézett megjegyzést. 
Különösen azért. m e rt  nem írattam ki a teljes 
nevemet. Naivan azl képzeltem. hogy a stílusom
róI ismertek fel. Aztán kiderült, hogy a képemet 
vélték felismerni. Az. persze nem én voltam. 

HoGy 
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Tapasztalatok egy osztrák borvidéken 

A Szt. Márton Borrend több tagja és néhány ne
ves bü kkaljai borász tanulmányúton volt a 
Traisenthal-Donauland-i borvidéken. Az út célja pél
da- és tapasztalatszerzés az osztrák borvidék sző
lészetéről , borászatáról és borkultúrájáról. 

Személy szerint ezt a borvidéket az előző évek
ben már többször is meglátogattam, így volt már 
összehasonlítási alapom a fejlődést illetően. Elöljá
róban szeretném kifejteni, hogy nem vagyok sem 
elfogult, sem "nyugat imádó", csupán a látottak alap
ján összegzem tapasztalataimat. 

A vendéglátó három borász család mindent meg
mutatott nekünk a gazdaságában és kertelés nélkül 
válaszolt a kényes kérdésekre is. Ők egyszerű át
lagos falusi emberek, nem mintagazdaságok tulaj
donosai és a munkásságukat látva nagyon szimpa
tikusak. 

A tapasztalatokról: 

A fehér minőség i szőlő olcsóbb, mint Bogácson :  
ott 33 FVkg. A vörös szőlő 1 48 Ft. 

A minőségi szőlőt úgy szüretelik, hogy csakis az 
egészséges érett szép fürtöket teszik a vödörbe, a 
hibásakat pedig a tőke alá dobják. 

A minőséget nagyon komolya n veszik, minden 
munkafázisban a szőlőtelepítésben-, művelésben, 
szüretben, feldolgozásban, borászatban és árusí
tásban egyaránt. 

A minőség bizonyítékait lépten-nyomon láthattuk. 
Az új szőlőtelepítéseik gyönyörűek és természete
sen megfelelnek a nagyon szigorú állami előírások
nak. 

A műveléshez célgépeik vannak, pl.: altalaj műt
rágyázó. Ezzel a gép-
pel kiváltják a sorköz
művelést. Ausztriá
ban tilos a sorközö
ket felszántan i! 

A feldolgozás min
den munkafázisa kí
méletes zárt rend
szerű ,  emberi erőki
fejtés nélkül való. 

A mustot 1 0-20-50 
hl -es úszó fedeles 
krómtartályokba ve
zetik, amelyeket for
rás idején elektromos 
rendszer fűt és tart 

optimális fokon.  Kiforrás után kovaföldszűrőn átszű
rik a bort, majd beszabályozzák a sav és kénfokot. 

Nagyon figyelnek arra, hogy mindig friss bort ad
janak a fogyasztók asztalára, a saját "Heurigen"
jükben (borozójukban), amit minden borosgazda elő
zetes egyeztetés után nyit ki évente 3-4 alkalommal 
2-3 hétre. 

Az osztrák borászoknál ennek a pincenyitvatar
tási gyakorlatnak 1 50 éves hagyománya van és na
gyon jól működik. Ebbe a dologba ott semmilyen 
hatóság nem szól bele. A falvak bortermelői minden 
évben összeülnek és megegyeznek a nyitva tartás 
idejéről és szórólapokon 

"
Heurigenkalender"-eken tá

jékoztatják a vendégeket. Ezzel a módszerrel min
denki rövid idő alatt eladja a borát és a felszabadult 
értékes időt más munkára fordítja. 

Bogácson az osztrák heurigen-rendszer megva
lósítása csakis szerencsés esetben lehetséges, több 
éves céltudatos munkával. Először a jogi-törvényi 
feltételeket kellene megteremteni az államnak és a 
helyi önkormányzatnak. P I . :  a borházépítési, pince
építési szabályozással, tudva azt, hogy a jelenlegi 6 
m pinceszélesség nem elég egy jól működtethető 
egység kialakítására. Ezért két szomszédos pincé
ből lehet csak egy heurigen-t építeni. 

Az osztrák borászok is versenyben állnak egy
mással, de ott nem divat az erőszakos érdekérvé
nyesítés. Mindenki a tisztességes, lelkiismeretes ter
melőmunkája gyümölcsét aratja csak le, mert min
denki csakis azt a bort adhatja el, amit saját maga 
termelt meg. 

Magyarországon ma még más a gyakorlat. Sok 
még az értékteremtés nélküli értékbirtokos, nemrit
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kán az akar lenni a 
legnagyobb borkimé
rő, akinek egy tőke 
szőlője sincsen.  

Tapasztalataimat 
összegezve elmond
hatom, hogy az oszt
rák szőlészeti borá
szat és borkultúra a 
minőségbiztosításra 
irányul, technikai és 
emberi téren egy-
aránt. 

Daragó Károly 
Heurigen-naptár 
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Régi motorosok 
Nem volt igazán jó reklámja a veterán autók, motorok 

találkozójának sem. A helyi TV ugyan hirdette néhány 
napig. de a hirdetményben említett plakátokkal nem talál
koztam. Pedig naponta járom be gyalog a faJut. Ennek 
ellenére sokan összeverődtünk az Erzsébet úton, noha az 
időjárás nem volt kegyes hozzánk szeptember 8-án. A sze
merkélő esőben tolonglunk a szívet melengetö gyönyör ü
ségek között. Összehasonlíthatatlanul nagyobb volt az 
érdeklődés, mint a sok év óta ismétlődő felvonulás iránt. 
(Arra gondolok, amikor rövidszoknyás gyereklányok, 
rezesbanda kísérettel végigmenetelnek a néptelen föutcán.) 

Ez a rendezvény időben már kilógott a Bogácsi Nyárból, 
bár valójában nem is volt bogácsi. Talán csak annyiban, hogy 
a szervezők között volt egykori falubelink, Farkas Laci 
Egerből. Elsősorban neki köszönheltük, hogy a túra részt
vevői megálltak a mi falunkban. Így aztán alkalmunk volt 
rácsodálkozni az 1930 és 1970 közötti évek néhány 
motorkerékpárjára. autójára. Az elsőként érkező jármű egy 
1 929-es Aero volt. Házi jellegíínek Wnt, de az akkori 
autóépítés ezt tudta produkálni Csehországban. Mai szem
mel nem egy szépség, de 70 évesen még a hegyi utakon is 
helytáll. Aztán jöttek soha nem látott ritkaságok és régi 
ismerős típusok. Egyedül mentem oda, de minden jármű 
mellett volt ismerős, akivel megoszthattam az elragadtatáso
mal. Egy óra múlva már azon izgultam. hogy nehogy 
valamelyik tovább menjen. mielőtt körbecsodálnám. Fiatal 
korom újdonsága előtt értetlenül álltam meg. 

-Hogy kerül ide egy P-21-es Pannónia? 
Aztán rádöbbentem. hogy nem a motor új. hanem én 

vagyok régi. Egy 30 éves jármíí, a Forgalomban már ritkán 
látható, tehát itt él helye a veteránok között. Hasonló korú 
motorkerékpárt sokat ismertem Bogácson is. Remélem, 
hogy legközelebb azok közül is látunk néhányat. Ha lesz 
legközelebb. Bízom hozzá. hogy nem ez volt az utolsó ilyen 
rendezvény 

HoGy 
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KAR LETT VOLNA 

KIHAGYNI . . .  
2000. novemberében a régi járműveket 9yűjtők és 

restaurálók megalapították az EGRI VETERAN AUTÓ
SOK-MOTOROSOK EGYESÜLET-ét. Ennek alapító tagja 
vagyok. 

Nagyon örültem ennek a lehetőségnek. Sok éve szeret
tem volna már egy ilyen egyesülethez tartozni, mivel jóma
gam és édesapám is nagyon szeretjük a veterán motorokat. 
Nemcsak a velük való motorozás, hanem azok teljes körű 
felújítása vonzott és vonz ma is bennünket. Ez a szenvedély 
még fiatal bogácsi gyerekként kialakult bennem. Egyfajta 
kihívást és örömöt jelent számunkra, ha egy "ócskavasból" 
gyönyörű jármű születik újra. Talán többen emlékeznek rá, 
hogy az első motorom egy BMW R 51/3 típusú jármű volt. 
Jelenlegi gyűjteményemben már több motor is felsDrakozik. 

Mivel egyesületünk tagsága egyre gyarapodik, csatla
koztunk a Magyar Veterán Autósok Motorosok Szövetségé
hez, valamint a Nemzetközi Veteránosok Szövetséghez. 

Ebben az évben egyesületünket az a megtiszteltetés 
érte, hogy az Országos Szövetség egy kiemeit, nemzetközi 
veterán autós-motoros találkozó meg szervezésével bízta 
meg, melynek időpont ja 2001. szeptember 7-8-9. volt. A 
találkozó résztvevői egy 1 10 km-es ügyességi feladatokkal 
nehezített túrán vettek részt. Eger városában és környékén 
még soha nem volt ilyen rendezvény. Az érdeklődők szep
tember 9-én a Dobó téren tekinthették meg a veterán cso
dákat. 

Azt gondoltam, hogy ebből a rendezvényből Bogácsot 
nem szabad kihagyni. Orörnmel fogadtam Novák Ferenc úr 
segítségét. Biztosította annak lehetőségét, hogy a túra 
egyik állomása a Bogácsi Lepkemúzeum lehessen. 

A jövőben is szeretnénk nemzetközi színvonalú, hagyo
mányteremtő versenyeket rendezni. Reméljük hogy az 
ideihez hasonlóan nagy érdeklődés fogja kísérni 
rendezvényeinket a következő években is. 

Farkas László 
"veterán motoros" Eger 


