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Az Önkormányzati hírek 

Fekete és Fedor KÖllyvvizsgáló Kft. 
Kamarai Ilyi/válltartási szám: 00803 
3432 Emöd, Szegfű /1.8. sz. TelefoIl: (46) 476-718 

Független könyvvizsgálói jelentés 

Elvégeztük a Bogács Községi Önkormányzat 
2002. évi egyszerűsített mérlegének - melyben az 
eszközök és források egyező végösszege 1.533.494 
E Ft -, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatá
sának, valamint az egyszerűsített pénzforgalmi je
lentésének (továbbiakban: egyszerűsített beszámo
ló) könyvvizsgálatát. 

dosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (kor
mány rendelet) alapján került-e összeállításra. 

A könyvvizsgálatot a könyvvizsgálatra, valamint 
a számviteire vonatkozó érvényes törvények és az 
előzőekben hivatkozott kormány rendelet alapján 
hajtottuk végre. A könyvvizsgálatra vonatkozó elő
írások alapján kellő bizonyosságot szereztünk ar
ról, hogy az egyszerűsített beszámoló nem tartal
maz lényeges hibás ál�ásokat, tévedéseket. 

Meggyőződésünk, h unkánk megfelelő ala-
pot nyújt a könyvv' [ vélemény (záradék) 
megadásához. 

án az Önkormányzat egysze
rűsített bes t, annak részeit és tételeit, azok 
könyvelé . ' . onylati alátámasztását az érvényes 
szán"" I í ok alapján felülvizsgáltuk, és en
nek . n elegendő és megfelelő bizonyosságot 
���i!" nk arról, hogy az egyszerűsített beszámo-

lCI,őtia..�zámviteli törvényben, a hivatkozott kormány
endelet e foglaltak, és az általános számviteli el

"��€'i's zítették el. Az egyszerűsített beszámoló elkészítése - a 
lamháztartásról szóló, többször módosíta,>r.� 
XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt elé ' 
rint - a jegyző feladata volt. e 

A könyvvizsgálat feladata - • ��� 
zatokról szóló, többször módosíc'� � .. r 
törvény 921C. § (2) bekezd�ében oglaltak alap
ján - az egyszerűsített besl;f,rt G ó véleményezése, 
valamint annak megít I , hogy az egyszerű
sített beszámoló a szá [ ről szóló, 2000. évi C. 
törvény (számviteli tör ny), valamint a költség
vetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségéről szóló, többször mó-

nyünk szerint az egyszerűsített beszámo
I...!:v.,,:�:� egyszerűsített mérlegben jelzett auditálási 

,W",,",'P.l1'PV<és átvezetése után - a Bogács Községi Önkor
. ányzat 2002. december 31-én fennálló vagyoni és 

pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

Bogács, 2003. április 16. 

Fekete Tibor ügyvezető 
001717 szám alatt bejegyzett könyvvizsgáló 

Egyszerűsített pénz maradvány-kimutatás előírt tagolása 

Előző évi Előző év Tárgyévi Auditálási Tárgyév 
ktgv.i Auditálási aud. ktgv-i eltérések I �ud. egysz. 

beszámo eltérések I egyszer beszám +, -I beszámo 

Megnevezés záró adatai +, -/ beszámo záró adatai záró adatai 
záró adatai 

1 . Záró pénzkészlet 20 322 20 322 22765 22765 
2. Egyéb aktív és passzív püi. elszámolások 

összevont záróegyenlege 1+,-1 -8 228 -8 228 -16333 -16333 
3. Előzó évlek/ben képzett tar-talékok maradványa I-I 1 949 1 949 
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 
5 .  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 11 +,-2-3-41 12 094 12 094 4483 4483 

6. Finanszírozásból származó korrekciók 1+,-1 7 0 57 7 0 57 8414 8414 
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások 1+,-1 -409 -409 -107 -107 
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből 

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 
9.  Költségvetési pénzmaradvány1 külön 

jogszabály alapján módosító tétel 1+, -I 
10. Módosított pénzmaradvány 15+, 6+,-7+, -8+,-91 18742 18742 12790 12790 
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

folyosított pénze sz köz maradványa 92 92 

\ 



AZ ELMÚLT HETEK ESEMÉNYEI 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Túl vagyunk az utolsó hetek hajráján. Tekintsük át most közö
sen a tanév befejező heteit! 

A leelldő első osztályos tallulók beiratkozása megtörtént áp
rilis végén. Iskolánkba 27 tanköteles korú kisgyermeket írattak 
be a 2003/2004-es tanévre. 

Tanulóink eredményesen szerepeltek a Rákóczi vetélkedőn 
Nyeste tanár úr vezetésével Szentistvánon, valamint a Kataszt
rófavédelmi vetélkedőn, ahová Nagy Roland tanár úr vitte el a 
gyerekeket. 

A tanulmányi kirándulások osztályonként sikeresen zajlottak. 
Újabb és újabb ismeretekre tettek szert tanulóink a kirándulá
saik során. 

A központi Madarak és fák napja Tibolddarócon került meg
rendezésre, ahol tanulóink Tóth István tanár úr vezetésével vet
tek részt. 

Március elejétől betegség miatt nem dolgozik Szinkulics 
Józsefné, akinek a munkáját márciusban Verebélyi Tiborné, áp
rilistól a tanév végéig Huszár Györgyné látta el. Munkájukat 
ezúton is köszönjük! 

Május 22-én tartottuk meg AZ ÉV OLVASÓJA vetélkedőn
kel, melyet Fodor Julianna tiszteletére rendezünk meg minden 
évben. Színvonalas vetélkedőnkre a környező települések isko
lá iból érkeztek gyerekek. Rendezvényünk fő támogatója a GÉ
N1USZ könyváruház volt, ahonnan a gyerekek díjazásához kap
tuk a szép könyveket. E vetélkedőre gyermekeink már ősszel 
elkezdték a felkészülést, az ajánlott könyvek olvasásával. A ve
télkedőt Czinkéné Súícs Krisztina és Somogyi Zoltánné szervez
ték. 

GYERMEK NAPI ÚSZdVERSENYÜNK május 23-án pén
teken volt, melyet Nagy Roland és Jankó Róbert szerveztek meg. 
A környező települések és a bogácsi iskolás gyerekek, tőbb mint 
60-an mérték össze úszótudományukat. A gyerekek nagyon 
ügyesen versenyeztek és ami a legfontosabb, nagyon jól érezték 
magukat ezen a délutánon. Értük tettük! 

Ugyancsak május 23-án tánccsoportunk ]8 tagja a mezőköves
di Közösségi Házban megrendezett Tavaszi Dalos Találkozón 
szerepelt ·nagy sikerrel. 

Május 24-én a GYERMEKNAPI kirándulásunk végállomása 
az OSZLAl ERDÉSZHÁZ volt. Útközben megnézhettük a SU
BALYUKl BARLANGOT. Az Oszlára érve a gyermekek ren
geteg játékos versenyben vehettek részt, a jutalom sem maradt 
el. Visszaérve Bogácsra a szülők finom ebéddel és fagylalttal 
vártak bennünket, ami nagyon jólesett mindnyájunknak, a hosszú 
túra után. 

Köszönet érte a szülőknek és köszönet Csetneki László vállal
kozónak. 

Május 28-án ORSZÁGOS MÉRÉS volt iskolánkban is. Az 
ország összes általános és középiskolájában egységes körülmé
nyek biztosításával került sor a tesztek megírására. A:z. országos 
felmérés során iskolánk minden 6. évfolyamos tanulója a felmé
résvezetők irányításával és felügyeletével, azonos időpontban 
és azonos körülmények közölt írt meg összesen négyszer 40 
perc hosszúságú matematika- és olvasási-szövegértési tesztet. A 
tesztek elsősorban eszköztudást mérő feladatokból áUtnak, ame
lyek alapvetően nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását 

-mérték fel, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanul
takat hogyan képesek alkalmazni valódi problémák, megoldan
dó helyzetek esetében. 

A ZENEISKOLÁSOK május 30-án tartották tanévzáró vizs
gáj ukat, ahol minden kisdiák nagyon szépen játszotta el a kivá
lasztott vizsgadarabokat. 

A június elején megrendezett KULTURÁLIS BEMUTATdN 
nagyon ügyesen szerepeltek iskolánk tanulói. Örömmel figyel
tük az ügyesen táncoló, éneklő, szereplő gyerekeket. A műsor
számokat Benyovszki Mária és Jankóné Jónás Zsuzsanna taní
totta be, a csoportok bemutatására és a konferálásra Somogyi 
Zoltánné vállalkozott. 

A PEDAGdGUSNAPl MEGEMLÉKEZÉS mindig nagyon 
megható és ünnepélyes. A ballagó nyolcadikosok köszöntöttek 
bennünket és búcsúztak el kedves versekkel. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek a kedves ven
déglátást és a gyerekeknek a hálás szavakat! 

Az utolsó tanítási napon rendezzük meg iskolánkban a DIÁK
NAPOT. Akadályversenyünk a nyilakkal jelzett útvonalon jel
zett útvonalon vezetett a Hintóvölgybe. A:z. Autósmozihoz ér
kezve a gyerekek kedvükre játszhattak a játszótéren, önfeled
ten labdázhattak, futkározhattak, beszélgethettek, ki-ki kedvé
re tölthette el a tanév utolsó együtt eltöltött perceit. 

Ezúton köszönöm meg iskolánk tanulói nevében Boldizsár Csa
ba vállalkozónak, hogy lehetővé tette, a játszópark használatát! 

Iskolánk tanulói már hazaértek a táborozásból. Az alsós tanu
lók Felsőtárkányba üdültek egy hétig, Kerékgyártó Andrea, 
Várnai Katalin és Lukácsné Kis Katalin kísérő nevelők vezetésé
vel, a felsős tanulóink pedig Kalandtáborban voltak a Zempléni 
hegységben, Czinkéné Szűcs Krisztina és Somogyi Zoltánné 
nevelők vezetésével. 

A nyári szünidőben történik majd iskolánkban a karbantartás, 
felújítás, valamint festés lesz a n. emeleten. Milldemrap vall ügye
lel az iskolában, az aktuális ügyek intézése folyamatosan törté
nik. 

A nyári VAKÁCIÓ-hoz kívánok mindenkinek kellemes pihe
nést, hasznos időtöltést, hogy a 2003/2004-es tanévet ismét újult 
erővel és lendülettel kezdhess ük el! 

A következö tallév 2003. szeptember l-jéll kezdődik és 2004. 
június lS-ig larl. 

Hajdllné Nyírő Veronika 
igazgatóhelyenes 

Beszámoló 
A Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 

2002. május 27 - 2003, június l-ig végzett munkájáról 

Az eltelt évben megtartott kuratóriumi ülések: 
2002. 06. 05. 

02002. 11. 25. 

Az eltelt egy évben történt események: 

• A személyi jövedelemadó 1 %-ának közcélú felhaszná
lásárói rendelkező1996. évi CXXXVI. tv alapján alapitvá
nyunk támogatására 126 e Ft érkezett a 2002. évben (2001. 
évi adó 1 %-a). Ezen összeget az iskolarádió technikai esz
közeinek beszerzésére fordítottuk. 

• Az általános iskolai tankönyvek terjesztésével járó juta
lék, melyet az iskola kapott 123 e Ft összegben az alapit
vány számlájára került. 

• Az iparűzési adó 10%-ából alapitványunknak 54 e Ft-ot 
utalt át az Önkormányzat. 

• Az éves kamatjóváirás 2002. évben 17 e Ft volt. 
• Az APEH felé az adóbevallást, s a nyilvántartást az ala

pitvány támogatóiról - ez évben egyetlen támogató Nagyné 
Márkus Eleonóra, aki az önkormányzati tiszteletdijából ajánl 
fel havi 15 e Ft-ot - határidőben elküldtük. 

• Az igazolást a támogatónak kiadtuk. 
.. Az eltelt évben vásároltunk az iskolai tánccsoport részé

re fellépő ruhát a lányoknak és a fiúknak, valamint mazsorett 
botokat. 

Az alapitvány gazdálkodásának legfontosabb adatai a 
2002. évre vonatkozóan: 

o A 2002. évet 627 e Ft-tal nyitottuk. 
o Az év folyamán történt befizetések összege: 350 e Ft. 
o Év végén a bevételek zárása: 977 e Ft. 
o Kiadások alakulása: 305 e Ft. 
o 2003. évi nyitás: 672 e Ft. 

Bogács, 2003. június 5. 
Szerencsi Miklósné 

kuratóriumi elnök 



Majális 

Az egyik feladat a lufirajzolás volt 

A meglehetősen hosszúra nyúlt ri
deg tél után mindenkire ráfért, hogy 
együtt töltsünk egy kellemes napot 
a szabadban. Erre jó alkalmat adott 
a Majális, melyet idén is közösen 
rendezett meg a Községi Sportkör, 
a Lövészklub, a Polgárőr Egyesü
let és az Önkormányzat. 

Már a reggel is vidáman indult, 
hisz a "szokásos" zeneszó faluszer
te jelezte az ünnep eljövetelét és 
egyben meghívóként is szerepelt a 
Pástra, ahová a szervezők változa
tos programokkal vártak mindenkit. 

Délelőtt a tréfás vetélkedőké volt 
a főszerep. Volt lepényevés ma
dzagról, csoki evés, lufieregetés, 
lufirajzolás, ugrókötelezés, 
célbadobás, (stb.). A váltóverse
nyeken pedig kicsik és nagyobbak 
egyaránt lelkesen égették kaIóriái
kat. 

Rövid műsor keretében szórakoz
tatta a közönséget az Általános Is
kola tánccsoportja majorett- és nép
táncbemutatóval. Ezt követően a 
Bogácsi Mulató zenés műsora kö
vetkezett. 

Mialatt a közönség szórakozott, 
addig a szervezők főzésre hajlamo
sabb tagjai üstökben rotyogó étkek
kel gondoskodtak arról, hogy sen
kinek ne maradjon üres a gyomra. 

Délután az erősebbik nem tagjai 
tizenegyesrúgó versenyen mérhet
ték össze ügyességüket, majd a 
Bogács - Noszvaj öregfiúk mérkő
zés következett. 

Köszönjük, hogy rendezvényün
ket megtisztelték, örülünk, ha a nap 
során kikapcsolódtak egy kicsit, ne
vettek egy jót, és köszönjük a tá
mogatóknak, hogy hozzájárulásuk
kai segítették, hogy legyen étel, ital, 
műsor és minden, ami volt és re
méljük jövőre is lesz! 

Bene Ildikó 

.. 

"Ha velünk az Ur áldása" 
Amikor a tavasz kibontotta ezer színben pompázó üde fátyolát az újjáéledt 

természet teste fölé, a szántó-vető ember nehéz munkájában nlindig ott resz
ket az aggodalom: mi lesz azzal a sok széppel, mely most nyílik, rügyekben és 
felfelé törekvő zöld szálakban életet és termést ígérve. Nem dermeszti-e ha
lálba a fagy, nem veri-e el a jég, nem rágja-e meg az üszög, és ezért magasabb 
hatalmakhoz fordult. Nemcsak a kereszténység érezte ezt, a pogány vallás, 
mely erŐsen jellegzetes. természeti, paraszt-vallás, ezért ülte meg április 25-
én a Robigalia ünnepét. Róma népe már túlnyomóan keresztény volt, amikor 
még nlindig ragaszkodtak ehhez a könyörgő körmenethez, éppen ezért Liberius 
pápa (325-366) erre a napra keresztény körmenetet rendelt el, s immár a régi 
pogány áldozat helyett az egy igaz áldozatot, a szentmisét mutatták be. Litania 
maior, a nagyobb könyörgés lett a neve ennek a körmenetnek, amelyet az 
Egyház hivatalos liturgiája ma is így nevez, a magyar nép pedig búzaszentelő
nek, bár a vetések minden fajtáját, s a fákat és a szőlőket is megáldja az Egy
ház ezen a napon. Az Istenember eget és földet egybefogó hatalma árad az 
Egyház megszentelő, áldó szavaiból, mikor imádságait a négy égtáj felé for
dulva énekli s a négy evangélium szent szavait mondja el. Krisztus jelenik 
meg ekként hatalmával a mezőkön, hogy megáldja verejtékező, küszködő 
gyermekeit, munkájukat. 

A Húsvéti idő Ill. vasárnapján, május 4-én, Bogácson, a Hintóvölgyben ke
rült megrendezésre az Országos Búzaszentelő szertartása. A Magyar Rádió 
élőben közvetítette a Szentmisét, felvételt készített a Magyar- és a Duna Tele
vízió, és beszámolt az eseményről az Észak-Magyarország újságírója is a lap 
hasábjain. E reggelen megmozdult a falu apraja-nagyja, Miskolctól Budapes
tig több helyről köszönthettünk vendégeket. A völgyben felállított szabadtéri 
oltárnál a szertartás kezdetéig a falu fiataljai írók, költők gondolatainak felol
vasásával hangolták rá a résztvevőket az ünnep szellemére. 

A Szentnlisét Tóth István bogácsi plébános úr mutatta be Takáts Ervin piaris
ta atyával együtt, aki rendszeres résztvevője az évenként megrendezésre ke
rülő eseménynek. A szomolyai templom kórusa és az egri papnevelő intézet 
növendékei tették énekükkel ünnepélyessé a szentmisét. Az adományok fel
ajánlását Benyovszki Mária énektanárnő előadásában egy régi szép Mária 
ének kísérte. A kántori feladatokat és az énekvezetést Urbán Péter az egri 
Főszékesegyház karnagya látta el. 

A szentmise befejezése után kezdődött a Búzaszentelés szertartása, a Cseré
pi út mentén elterülő búzatáblánál. Míg a körmenetre indulók felsorakoztak 
tárogatón hallhattuk Dzsupin Pál előadásában a "Boldogasszony Anyánk" 
kezde tű ősi magyar éneket, nemzetünk első Himnuszát. A körmenet régi ha
gyomány szerint a Mindenszentek-litániáját énekelve, a megdicsőül t Egyház 
közbenjárását kérve vonult a búzatáblához. 

Az ország több területéről érkeztek dicsérő, elismerő szavak, mintegy 

"Anyák-napi ajándékként" élték meg a szentmisét, Benyovszki Mária tanár
nŐ szép énekét. 

Balogi Margit 

A búzaszentelés szertartását Tóth István plébános mutatta be 



Vendéglátó iskolák tanulóinak I. országos szabadtéri 
főzőversenye és bemutatója Bogácson 

2003. május 23-24-25-én első alkalommal került meg- I - Kelta Vendéglátó Szakiskola - Budapest 
rendezésre Bogácson a vendéglátó iskolák ta-

_ Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi, Idegenfor-
nulóinak országos szabadtéri főzőversenye galmi Szakképző Iskola - Veszprém 
és bemutatója, melynek főszervezője 
Csetneki László bogácsi vállalkozó volt. 
A zsűri neves szakemberekből állt: az 
Oscar-díjas Benke Laci bácsi, vala
mint Szamosi Ferenc és Kuna KIá
ra Tünde mesterszakácsok ízlel
ték és bírálták a tanulók főztjét. 

A versenyre 19 csapat adta le 
nevezését az alábbi iskolák képvi
seletében: 

- Göndöcs Benedek Szakképző Iskola 
- Gyula (I. helyezett) 

- Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola 
és Gimnázium - Debrecen (II. helyezett) 

- Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendég-
látóipari Szakközépiskola és Szakiskola - Kecskemét (III. 
helyezett) 

Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szak
iskola és Szakközépiskola - Szeged 

- Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet - Győr 

- Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szak
képző Iskola - Eger 

- Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakisko
la - Eger 

- Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Jászapáti 

- Jálics Ernő Általános és Vendéglátóipari Szakképző Is
kola - Kadarkút 

A főzőverseny győztese; 

Corvin Mátyás Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és 

Szakiskola - Hódmezővásárhely 

- Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskola - Salgótarján 

A versenyen a tanulók 2 napon 
keresztül főzte k bográcsban és 

roston. Az első napon a csapatok 
szabadtéren, bográcsban készíthe-

tő ételek közül szabadon választva 
bármit készíthettek. Ekkor főleg tájjel

legű ételeket főztek, amiket szűkebb ha
zájukból hoztak magukkal. Néhány név az 

elkészített ételekből: 

- Alföldi aratógulyás reszelt krumplival, 

- Zöldfüszeres.túróval töltött hátszín, cicegével zöldség-
nyárssai tejfölös-jughurtos zellermártással, 

- Somogyi borsos savanyú káposztás csülök 

Az első nap második főzése egységesen bográcsgulyás 
volt. Itt az ízesítésen múlott minden, valamint azon, hogy 
a csapatok mennyire használták fantáziájukat. 

A második napon roston sütés volt s feladat, s ezután 
készült el a végleges rangsor. 

A verseny szlogenjének "régies ízek modern köntös
ben" minden csapat messzemenően eleget tett. A zsűri a 
bírálat közben a versenyző diákokat rengeteg jó tanáccsal 
látta el. Búcsúzáskor valamennyi résztvevő iskola tanárai 
és tanulói kijelentették, hogy színvonalas, kemény küz
delem volt a bogácsi főzőverseny, de ennek ellenére ugyan
itt a jövőben is szívesen találkoznak. 

A szervezők a helybéli asszonyoknak is feladták a lec
két; süteménysütő versenyt hirdettek meg, melyre 28 ver
senymunka érkezett. 

A süteménysütő verseny eredménye: 

I .  helyeze tt: Kovács Sándorné 

II. helyezett: Nagy J ó z sefné 

I I I .  helyeze tt: Lu kács Istvánné 

Reméljük jövőre még többen kapnak kedvet és indulnak 
a II. bogácsi süteménysütő versenyen. 

Nagyné Márkus Eleonóra 



A XI. Bükkaljai Borfesztivál 
2003. június 26 - 29. 

A hÓl/apok óla larló szárazság u/ál/ esőre áhílozlak a I/Ö
vél/yek, az állatok és az emberek Talál/ csak a bor/esZli
vál szervezői kérlek a Jóis/elllöl csel/des, viharoklól mel/
les I/apsiiléses időI. Kérésiik meghallgalásra laláll; a bor
fesZlivál l/apjail/ sÖlélfelhők vOI/ul/ak á/ BogácsfelelI, eső 
végül llem zavarta meg a relldezvényt. 

Így immár ll. alkalommal /ör/él/he/ell meg, hogy jÚl/ius 
végéI/ a gyógyvizéről híres BogáCSOl/ a víz helyell ism él a 
bor kerülI a figyelem középpol/tjába. 

A négy napos rendezvény első napján zajlott a nagykö
zönség számára nem látványos, de nagyon fontos munka: a 
borok benevezése és besorolása. Ez egy szűkebb csoport jól 
felkészült, pontos szakmai munkáját igényelte. 

VI. 27-én, pénteken a XI. Bükkvinfest ünnepélyes meg
nyitója az Általános Iskola előtti parkban volt. Farkas Ri
chárd szervező után Köteles Csaba Bogács polgármestere 
köszöntötte a borverseny résztvevőit és a vendégeket. Meg
köszönte, hogy a meghívást elfogadták és boraikat elhoz
ták Bogácsra. 

Ezután Horváth Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Taná
csa Főtitkár helyettes köszöntője következett, amelyben ki
hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a bor időnként megmé
rettetését. Egy ilyen versenyen nem az egyén, hanem egy 
csoport közösen alkot véleményt a bor értékeiTől. 

Ezért fontos, hogy szakmailag korrekt vélemény szüles
sen, a termelő kapjon visszajelzést eddigi munkája ered
ményéről és útmutatást a jövőre illetően. A borbírálat sza
bályainak ismertetése után annak a reményének adott han
got, miszerint a XI. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi 
Borverseny nemcsak munka lesz, hanem szakmai élmény 
is, és a közönség közül többen megismerhetik a borokat és 
készítőiket. 

Tállai András Mezőkövesd polgármestere, országgyalési 
képviselő köszöntő beszédében dicsérőleg szólt a borról, a 
fáradságos emberi munkáról és az emberről. Bizakodását 
fejezte ki, hogy a XI. Bükkvinfest lehetőséget ad Bogácson 
a bor készítőjének, az embernek, az ismerkedésre, új barát
ságok kötésére és a régiek elmélyítésére is. 

Végezetül Gál István a borverseny idei főszervezője kö
szöntötte a borászokat és a vendégeket. A 12 bíráló bizott
ság tagjainak ismertetése után elkezdődhetett a 411 üveg 
bor borbírálata. 

Az ünnepélyes megnyitót a Miskolcról érkező vegyes kó
rus és a Bartók Rézfúvós Együttes, a Bogácsi Pávakör és az 
Általános Iskola Majorette csoportjának műsora tette szí
nesebbé. 

Az idei borfesztivál napjain a gyerekek és a felnőttek egy
aránt találhattak érdeklődési körüknek megfelelő progra
mot. A Szent Márton Római Katolikus Templomban a ha
gyományokhoz hűen komolyzenei koncertet láthattunk, 
hallhattunk. 

A Fesztiválparkban gyerekműsor, különböző könnyüze
nei koncertek, játékok és vásárosok szórakoztatták az oda
látogatókat. 

A Cserépi úti pincesoron zajlott a borlovagok tornája, a 
borcímke és a borlopó verseny. A pincetulajdonosok kora 
estétől késő éjszakáig mindent megtettek a vendégek jó 
hangulatáért. 

A Páston Bogács Öregfiúk 
csapata játszott labdarúgó 
mérkőzést a Megyei Játékve
zelÖk Válogatott jának csapa
tával. E meccs szünetében 
Bogács felnőtt csapatának tag-

jai ünnepélyes keretek közölt 
vehették át az érmeket a Megyei 
II. osztályban elért első helyezé
sért. S míg a pályán az "öregek" 
folytatták a játékot, addig a fiatalabb 
korosztály a szurkolókkal a pálya mel
lett felállított sörsátraknál ünnepelt. 

A főutcán ezalatt az érdeklődők figye
lemmel kísérhették a Mezőkövesdi Közös-
ségi Ház Fúvószenekara és Majorette csoportja, a borfesz
tivál szervezői és a borrendek felvonulását. 

A Thermálfurdőben a vendégek nagy érdeklődése köze
pette bonyolították le a borárverést A fürdőzők nem sajnál
tak egy-egy üveg zamatos nedűért pénzt kiadni. A fürdőru
hás férfiak és bikinis nők palackba zárt emlékként vitték 
haza a nemes ízeket, a XI. Bükkaljai Borfesztivál díjnyer
tes borait. 

A több ezer fürdővendég hallhatta a fesztivál ünnepélyes 
zárását. Záró beszédében Köteles Csaba polgármester úr 
biztosította az itt üdülőket arról, hogy az elkövetkező idő
ben is mindent megtesz a fürdő még színvonalasabbá tétele 
érdekében. 

Gál István főszervező jó tapasztalatokkal zárta be a bor
versenyt, továbbá megköszönte a borfesztivál vendégeinek. 
érdeklődését, a borászoknak, a borrendeknek a részvétel
ét, s XII. Bükkvinfesten való viszontIMás reményében bú
csúzott el. 

A különböző helyszíneken zajló események szervezői igye
keztek a maguk és a vendégek számára emlékezetessé ten
ni az idei borfesztivált. A szervezők a már meglévő és az 
újonnan szerzett tapasztalatokat értékelve és hasznosítva 
bizakodva tekintenek a jövő elé. 

A líízijáték színpompás fényében, mely beragyogla az esli 
Bogácsot az idén is egyiill gyönyörködhettiink. A színek ki
nek haloványabbnak, kinek élénkebbnek tíín/ek. A mester
ségesen előállított "égiháború" előidézett egy kisebb termé
szetes égzengést, de amire a Republic koncert után ismét 
elcsendesedett a Feszriválpark, a falu fölött is megszíínt a 
mennydörgés. 

Talán egyszer majd a lelkekben dúló viharos érzelmek is 
elcsitulnak ... 

JallkÓllé J. Zsuzsa 

Borárverés a Thermálfürdőben 



A bogácsi bortermeló'k eredményei a 
XI. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borversenyen 

Termelő neve Évjárat Bor megnevezése Pont Minősítés 

BALÁZS VENDEL 2002 CSERSZEGI FŰSZERES 48.7 Oklevél 
BALÁZS VENDEL 2002 CUVÉE 68.8 Bronzérem 
CSENDES ANDRÁS 2002 CABERNET SAUVIGNON 
CSENDES ANDRÁS 2002 MEDINA 64.0 Bronzérem 
CSENDES ANDRÁS 2002 OLASZ RIZLING 67.0 Bronzérem 
CSENDES ANDRÁS 2002 OTTONEL MUSKOTÁLY 67.8 Bronzérem 
DÓSA TIBOR 2002 CUVÉE 80.0 Ezüstérem 
DÓSA TIBOR 2002 MEDINA 65.0 Bronzérem 
FARKAS JÁNOS 2002 CABERNET FRANC 
FARKAS JÁNOS 2001 OLASZ RIZLING 51.3 Oklevél 
FARKAS RICHÁRD 2002 CUVEÉ 65.5 Bronzérem 
FARKAS RICHÁRD 2002 CUVEÉ 56.0 Oklevél 
FEKETE RUDOLF 2001 ZENGÖ 76.7 Ezüstérem 
FEKETE RUDOLF 2001 FURMINT 94.2 Nagy Arany 
FEKETE RUDOLF 2002 FURMINT 56.6 Oklevél 
FÜLÖP GÉZA ATTILA 2002 KÉKFRANKOS 74.0 Bronzérem 
FÜLÖP GÉZA ATTILA 2000 OLASZ RIZLING 81.5 Ezüstérern 
GÁL ISTYÁN 2002 KÉKRANKOS 67.5 Bronzérem 
GÁL ISTVÁN 2002 OLASZ RIZLING 93.2 Aranyérem 
GÁL ISTVÁN 2002 OLASZ RIZLING 85.5 Ezüstérem 
GÁL ISTVÁN OTTONEL MUSKOTÁLY 2002 87.8 Aranyérem 
HÓR - AG RO - MG RT 2002 CHARDONNAY 83.3 Ezüstérem 
HÓR-AGRO-MG RT 2002 LEÁNYKA 66.3 Bronzérem 
HÓR -AG RO -MG RT 2002 OLASZ RIZLING 80.0 Ezüstérern 
HÓR -AGRO - MG RT 2002 OTTONEL MUSKOTÁLY 85.5 Ezüstérem 
KOVÁCS ANDRÁS 2002 OLASZ RIZLING 69.2 Bronzérem 
KOVÁCS TIBOR 2002 KÉKFRANKOS 65.2 Bronzérem 
KOVÁCS TIBOR 2001 ZENGÖ 83.0 Ezüstérem 
KOVÁCS TIBOR 2001 ZENGÖ 74.4 Bronzérem 
KOVÁCS ZOLTÁN 2002 KÉKOPORTO 74.3 Bronzérem 
KOVÁCS ZOLTÁN 2002 OLASZ RIZLING 83.8 Ezüstérem 
KOZMA ANDRÁS 2002 HAMBURGI MUSKOTÁLY 
MIKESZ ATTILA 2002 OLASZ RIZLING 81.7 Ezüstérem 
MIKESZ LAJOS 2002 OLASZ RIZLING 81.7 Ezüstérem 
NAGY LÁSZLÓ 2002 OLASZ RIZLNG 84.8 Ezüetérem 
PRO KAI LÁSZLÓ 2001 CSERSZEGI FŰSZERES 60.8 Bronzérem 
PRO KAI LÁSZLÓ 2002 KÉKFRANKOS 59.5 Oklevél 
PRO KAI LÁSZLÓ 2000 KÉKFRANKOS 79.8 Ezüstérem 
PRO KAI LÁSZLÓ 2002 OLASZ RIZLING 68.2 Bronzérem 
PRO KAI LÁSZLÓ 2002 OTTONEL MUSKOTÁLY 76.7 Ezustérem 
SZERENCS10. CSABA 2002 KÉKFRANKOS 75.5 Bronzérem 
SZERENCS10. CSABA 2001 OLASZ RIZLING 76.5 Ezüstérem 
SZERENCSI OTTÓ 2002 KÉKFRANKOS 78.3 Ezüstérem 
SZERENCS! OTTÓ 2001 KÉKFRRANKOS 70.8 Ezüstérem 
SZERENCSI OTTÓ 2001 OLASZ RIZLING 84.2 Ezüstérern 
SZERENCSI OTTÓ 2000 RIZLINGSZILVÁNI 85.7 Ezüstérem 
VARGA VIKTOR 2002 EZERFŰRTÜ 53.3 Oklevél 
VARGA VIKTOR 2002 KIRÁLYLEÁNYKA 49.3 Oklevél 
VARGA VIKTOR 2002 ZENIT 78.8 Ezüstérem 

Borbírálat az iskolában A borfesztivál ünnepélyes zárása 
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HEGYKOlSEGI 
, 

HIREK 
Néhány szó a szőlőről és az időjárásról: 
Az időjárás, ami minden növénykultúra életét meghatároz

za, eddig nem segítette a mezőgazdaságot. 
A szőlő virágzása az átlagostól 8 -10 nappal korábban volt, 

de sokáig elhúzódott. A magas léghőmérséklet, a perzselő 
nap és az alacsony légnedvesség ellenére a fürtök jól kötöt
tek. Mondhatnám túl jól. Rügyenként fajtától függően 2 -3 fürt 
is megjelent. Gyors volt a hónaljhajtások képződése és az eze
ken lévő másodfürtök június második és harmadik dekádjára 
már el is virágoztak. 

Az idöjárásviszonyok az év elején előre jelzettek szerint ala
kultak: aszály közepes erősségű szél kíséretében. 

Az első félévben 172,8 mm csapadék hullott, a sokéves át
lag 276,6 mm. 

Kezdődik a bogyónövekedés és most indul(-na) meg a sző
lő beltartalmi értékeinek a kialakulása. Mindezekből követke
zik, hogy a szőlő ezt a sok nehézséget nem tudja átvészelni, 
szükséges a fürtök leválogatása, ellenkező esetben a jövő évi 
termést veszélyeztetjük; a téli fagyok átvészelése is nehezeb
ben fog menni. 

Számottevő gombabetegség nem jelentkezett. Május köze
pén megjelent a nemezes levél atka, később a szőlőmoly tüne
tei is láthatóvá váltak. Ezek különösebb kárt eddig nem okoztak. 

EU csatlakozásról: 
A jogszabályok tömege változik. Elkészült az új bortörvény 

és a HK. Törvény módosítási javaslata. A csatlakozás után 
mindenképpen szigorítások várhatók a szőlőterület művelé
sében, a borkészítésben, a növényvédő szer felhasználásá
ban és a borászati melléktermékek feldolgozásában. 

A kivágási támogatás pl. úgy történik az EU-ban, hogy aki 
támogatást kér, az örökre elvesztheti az újratelepítési jogot. 
Támogatás csak termő szőlőre érvényes és az utolsó 3 év 
átlagtermése alapján jár, ami le van bizonylatolva. (370 E Ft -
3 millió Ft) 

HK munkájáról: 
Az utolsó összeg olyan termésmennyiséget feltételez, ami

lyen nem létezik. A kivágás i támogatás után a terület tulajdo
nosa köteles a gyomtalanítást folyamatosan végezni. 

Pincesori beszélgetés során kritikát kaptam, hogy minek a 
Hegyközség, ha tagjait nem tájékoztatja a változásokról. 

A bogácsi HK április 28-án közgyűlést tartott az éves munká
ról, ahol az elnök minden olyan információt elmondott, amely 
érinti a tagokat. A HK taglétszáma 277 fő, a közgyűlésen a 

. választmányi tagokon kívül 3 fő HK-i tag vett részt. 
A VPOP és a HK Nemzeti Tanácsa tájékoztatást küldött min

den érintettnek a jövedéki törvény módosításáról 2002. októ
berében. Kérem, olvassák el! 

Törvények, rendeletek: 
Felhívom az egyszerűsített adóraktár engedélyesek figyel

mét, hogy 2003. június 30-án érvényét vesztette a korábbi zár
jegy. Július1-től hivatalos zárat kell elhelyezni az értékesített 
borok edényzetére. Őstermelő csak 2 liternél nagyobb űrtar
talmú edényben értékesíthet 10 literes edényzetig. Ettől kisebb 
edényzet palackos kiszerelésnek minösül, aminek más az 
engedélyeztetési eljárása, ezért őstermelő ilyen kiszerelésű 
bort nem értékesíthet. 

A korábbi évektől eltérően most júl. 31-gyel kell a borköny
vet zárni és ennek alapján készlet jelentést adni. Most adóbe
vallást nem kell tenni. 

Kívánok minden szőlő- és bortermelönek kitartó munkát és 
eredményes szüretet! 

Siklósi János 
HK elnök 

Takarékszövetkezeti 
hírek 
Nyugdíjba vonult Gál Mihályné 
(Ibolya), a Bükkalja Takarékszö
vetkezet elnök -ügyvezetője 38 
évi munka után. 
Munkatársaitól, barátaitól, a ta
karékszövetkezet tagjaitól, ügy
felei től 2003. április 26-án tartott 
killdöttgyűlésen köszönt el. 
1965-ben, nem sokkal az érett-
ségi után kapott állást az 1962- Gál Mihályné (Ibolya) 
es év végén megalakul t taka-
rékszövetkezetnél. Munkáját többször is elismerték a me
gyei szövetkezeti szervek. 
Utoljára 2001-ben a Takarékossági Világnap alkalmából 
részesült az Országos Takarékszövetkezeti Elnökség részé
ről a Takarékszövetkezeti Arany Érdemérem kitüntetésben, 
és a napokban kapta meg, a Nemzetközi Szövetkezeti Na
pon a Takarékszövetkezetekért Emlékplakett kitüntetést. 
Munkáját mindig nagy szakértelemmel és felelősségtelje
sen látta el. 
Ibolya a jól megérdemelt pihenés mellett döntött, és lekö
szönt a nagy felelősséggel járó elnök-ügyvezető poszt járól. 
A Takarékszövetkezet nevében kívánjuk, hogy erőben, 
egészségben még sokáig tudd élvezni a megérdemelt pihe
nést! 

A Takarékszövetkezet dolgozói 

Véradás 
2002. 05. 17-én a Magyar Vöröskereszt szervezésében 

véradás volt községünkben. 
Minden évben két alkalommal rendezünk véradást az 

orvosi rendelöben, májusban és novemberben. Általában 
egy alkalommal harminc ember szokott vért adni. 

Akik részt vesznek, önként segítenek beteg emberek
nek és hozzájárulhatnak a gyógyulásukhoz. 

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik se
gítettek abban, hogy a véradás megrendezésre kerüljön. 

Továbbá köszönjük az iskola és az óvoda, valamint a 
postai dolgozóknak az értesítőlapok kihordásában végzett 
segítségét. 

Külön köszönet a véradóknak: 
Kissné Derda Melinda, Zsák Terézia, Szeberin István, 

Baloginé Kormos Anikó, Kiss Sándor, Szitai Ödön, 
Verhóczki László, Karczaginé Derda Beáta, Horváth Lász
ló, Gál Istvánné, Huszár György, Balogi Margit. Répási 
Lászlóné, Varga Krisztián, Répási László, Verhóczki Sán
dor, Hajdúné Szatmári Anita, Kupcsik János, Szatmári il
dikó, Pusomai Sándorné, Szabó Istvánné, Orosz László, 
Rázi Ágnes, Tóth István, Honti Zoltán, Péter Zoltán, Zelei 
István, Nyeste István, Bordás Zsolt, Somogyi István. 

Kérjük a községünkben lakó segíteni akaró embereket, 
hogy minél többen jöjjenek el és segítsenek. A novemberi 
véradáson mindenkit szeretettel várunk, aki elmúlt 18 éves 
és egészségesnek érzi magát. 

Kovácsné Melher Mariann 

) 

) 



" .. 

HOSOKNAPJA 
1945 előtt és 1993 után május utolsó vasárnapját Hősök 

Napjává nyilvánították. Korábban az első, majd a máso
dik világháborúban elesettekre, ez évben már az ezeréves 
történelmünk hőseire emlékeztünk. 

Hatvan éwel ezelőtt 1943. januárjában a Donnál elpusz
tult a 2. Magyar Hadsereg. Azért lett ez a sorsa, mert nem 
készültek fel a 30 fokos hidegre a hadvezetésben, fegy
verzetben, ruházatban és élelmiszer ellátásban. A végső
kig való kitartást követelték tőlük. A hadsereg fele elpusz
tult, megsebesült, vagy hadifogságba került, a zsidó mun
kaszolgálatosokkal együtt. Csere Tibor Kossuth-díjas író 
mondotta: aki parancsra vonul be katonának és harcban 
elesik, hősi halottként ápoljuk emlékét. 

A Don-kanyar és Sztálingrád után Európa Hitler által le
igázott népei sorra felszabadultak. Nálunk 1944. október 
15-én a nyilasok kerültek hatalomra és pusztult az ország. 
A győztesek 

1947-ben Párizsban nem voltak kíméletesek. 
1703. május 3-án -300 éve- felsővadászi II. Rákóczi 

Ferenc nagyságos vezérlő fejedelem 
-akkor az ország leggazdagabb főura- "Istennel a Hazá

ért és a Szabadságért" feliratú zászlókkal hívta harcba a 
magyar népet, mert a Habsburgok szegénnyé és németté 
akarták tenni az országot. A 8 évig foly1 szabadságharc 
hőseire emlékezünk. 

E napon emlékezünk a Rákosi diktatúra elleni népfelke
lés és az 56-os forradalmat leverő szovjet hadsereggel 
szembeni szabadságharc hősei re is. 

Régebben is, de 1989-től mindinkább erősödő kívána
lom volt a háborúban elesett magyar katonák emlékének 
végső nyughelyükön való ápolása. 2003. május 28-án 
Voronyezs mellett Rudkinoban felavatták a központi ma
gyar katonai temetőt. 

Miskolcon a Hősök Napjai emlékezésen részt vett Né
metországból a Bajor Veterán Szövetség küldöttsége is. 

A 2. világháborús emlékmünél hagyományosan koszo
rúzó Bogácsi Kör elnökeként koszorúzás ra hívtam a köz
ség polgármesterét, az iskola igazgatóját 3 tanulóval és a 
Bogácsi Vállalkozók Baráti Egyesületének képviselőit. Ittes 
Emilné is elhelyezte koszorúját. 

Tóth István pápai káplán, plébános úr imája, Benyovszki 
Mária tanárnő Balogi Margit gitárkíséretében előadott éne
ke, Dorogi Mihály kántor úr és az elesettek hozzátartozó
inak éneke tette méltóbbá az emlékezést. 

Hegyi Imre 
a Bogácsi Kör elnöke 

Megemlékezés a hősök s/fjánál 

1945 Pünkösdjére 
emlékeztünk 

1945 húsvétján búcsúbeszéd elmondására kértek fel az elesett 
magyar katonák temetésén. A temetés után Jobbágy Gábor (az 
akkori kisbíró) és társai kértek, menjek a "Kultúrba" és segít
sek valamilyen egyesületet létrehozni. 

1945 pünkösdjén, május 20-án a Magyar Demokratikus Ifjú
sági Szövetség bemutatkozott a falu lakossága előtt. 

A fiatalok azt érezték az ország akkori nehéz helyzetében, 
hogy nekik is van tennivalójuk. Az előadások bevételeiből be
üvegeztették a kultúrház ablakait, labdarúgópályát létesítettünk 
a Páston, a hadi özvegyeknek segélyt adtunk, könyveket vásá
roltunk. Ez a többfajta szereplési lehetőség önbizalmat adott a 
fiataloknak. Hihetetlenül nagy volt a tanulási vágy. Voltak, akik 
már magánúton polgári iskolába jártak. Cselekvő, példamutató, 
a régi értékeket becsülő fiatalság volt az akkori. 

Emlékükre legyen a pünkösd az ifjúság ünnepe. 
Üzenet a maiaknak: a világ nem velük kezdődik, mások is 

jártak már ezen az úton. 
1978 pünkösdjén összehívtam a helyi közéletben 1945-ben te

vékenykedőket. Ekkor már Bogács tanult szülöttei készen áll
tak a szülőfalu fejlesztésére, segítésére, folytatva azt az áldozat
készséget, amelyet nagyszüleiktől tanultak. 

1945 pünkösdjén a Szentlélek eljöveteléről is sz6ltam. 
Most a kalocsai érsektől olvasom: "Pünkösd a Szentlélek kiáram

lásának az ünnepe, és az Egyház születésnapja is.'" 
Il. Rákóczi Ferenc a Vallomások c. könyvében Istenre utalva 

írja "a Te Lelked, melytől lélekre kapva él az igaz ember". So
kaknak ma a pénz az Istenük. A Szentlélektől lélekre kapunk a 
mai világban általa tudjuk megélni a szeretetet. Pünkösd a szere
tet és a felelősségtudat parancsáról is szól. 

1988-ban a község fennállásának 750. évfordulóján a község 
kiadta Hajdu Imre "Bogács nekünk a világ közepe" c. könyvét. 
Ebben írtam Víg Rudolfról és az általa tanított népdal cÍmét 
felhasználva a "Tavaszi szél vizet áraszt" c. írásomban pedig a 45-
ös madiszosokr61. 

A községi díjak odaítélésénél jó volna gondolni a régebben 
hasznosan tevékenykedett bogácsiakra is. 

Hegyi Imre 

Pedagógusnapi kitüntetés 
A 21 települést összefogó Kistérségi Közoktatási Tár

sulás vezetősége 2003-ban Szabó Dezsőné Bogácson 
élő nyugdíjas pedagógust tartotta a legméltóbbnak "A 
Térség Közoktatásáért" cim elnyerésére. 

Szabó Dezsőné hosszú évekig a bogácsi Általános Is
kola tanára volt, majd mezőkövesdi Szakmunkásképző
ben folytatta oktató - nevelő munkáját. Szakmai felkészült
ségére, lelkiismeretes munkájára felfigyeltek az oktatás 
akkori vezetői, és 1974-ben tanfelügyelőnek, majd ké
sőbb szakfelügyelőnek nevezték ki. 

1988-tól -gyermekei és unokái legnagyobb örömére
jó egészségben tölti nyugdijas éveit. 

Rendszeresen és szívesen eljár a Mezőkövesden mü
ködő Nyugdíjas Pedagógus Klub foglalkozásaira. Isko
lánk rendezvényeit, ünnepségeinket is gyakran látogat
ja, mint érdeklődő nagYITIama, de örömmel vesszük igény
be munkáját szavalóversenyek zsűrijében is. 

Kitüntetését május 30-án a Mezőkövesden megrende
zett központi pedagógusnapi ünnepségen vette át . 

Gratulálunk! Sok boldogságot és jó egészséget 
kívánunk! 



XIII. Nemzetközi Dalostalálkozó Bogácson 
"A múltat tiszteld a jövöben, s tartsd a jövőnek!" - írta munkra ereklyeként tisztelt tárgyi emlékeket illetéktelen 

Vörösmarty egykoron, s napjainkban is igen helyénvaló a kezek eltulajdonították. A Vass Lajos Nagydíjat is! 
gondolata. De az emlékeinket nem tudták elvenni. Ezek az elve he-

Ezért hívtuk létre, s immár 13. alkalommal gyűjtött össze tetlen emlékek újra összekovácsoltak bennünket. Csak 
bennünket az a szándék, hogy a múlt emlékeit felidézve így lehetséges, hogy a mai napon ismét együtt éneke-
magyar hazánk gyönyörű dalainak segítségével, e dalla- lünk. 
mok nemes örökségét átmentsük a jelenkor nemzedéké- Marosi Julianna népdalgyűjtőnk írja, s vele együtt én is 
nek, s hagyományozzuk a jövő fiaira. vallom, és szeretném hinni, hogy kedves mindannyian: 

Mi, akik ezt tesszük, hiszünk abban, hogy amit generá- "Ahol eleven a közösségi érzés, vagy ha valamitől moz
ciók végtelen hosszú sora éltetett, virágoztatott, s ránk dul, emelkedik egy nép - az összetartozás örömében új
hagyott, azt gyermekeink épp olyan szeretettel ápolják raélednek, föltámadnak az énekek, és föltámad az éneklő 
majd. Jó tudni, s látni, hogy nem csak az idősebb nemze- kedv. Megtaláljuk népdalainkat, így találunk rá egymásra, 
dék jött el hozzánk, hanem fiatalabbak is szép számmal és bennük saját magunkra." 

vannak közöttünk. Elhangzott 2003. július 5-én a találkozó megnyitóján. 
Mindnyájan tudjuk, hogy ez mekkora fáradsággal jár, és Remélem, hogy a kétnapos rendezvényünk az egymás-

anyagi áldozatot igényel. Mosto-

l��lJ�J�� 
ra és önmagunkra való rátalálás 

ha időket élünk, mert nemzeti � útját segítette elő. 
kultúránk e kincséről nem min- Dzsupin Pál dudajátékát köve-
den ki gondolkodik úgy, mint aho- tően a dalostalálkozó első nap-
gyan az imént hallottuk Vörösmar- ján 15 népdal kör, második nap-
tylól. Hadd hozakodjam elő Nép- ján 11 népdal kör mutatkozott be. 
dalkörünk példájával. Kóka Rozália, Gerzanics Mag-

Népdalkörünk egy évet szüne- dolna és Széles András zsűri ta-
telt. Át kellett gondolnunk hogyan gok nyújtottak tanácsukkal segít-
tovább, tudjuk-e, akarjuk-e foly- séget a csoportok további szak-
tatni? S még mintha a sors is el- mai fejlődéséhez. 
lenünk fordult volna! A 27 év 
munkájával összegyűjtött, szá- Az újjáéledt Bogácsi Pávakör Benyovszki Mária 

A Bogácsi Nyár rendezvényei 
Ismét beköszönt a nyár. Évről-évre több ezer turista 

látogat Bogácsra, m�t e kicsiny község a Bükk déli lába
inál termálfürdőjével és borospincéivel ideális szórako
zási, és pihenési lehetőséget nyújt valamennyi korosz
tály számára. 

Az évek óta, immáron hagyománnyá vált fesztiválok bő
vülésével 9 hétvégén át tartó fesztiválsorozat színesíti az 
idei bogácsi nyarat. A Bika réten felállított fesztiválszínpa
don minden pénteken és szombaton este koncertek várják a 
turistákat, a Bogácson és környező településeken élőket. 

Júnins 20-án és 21-én első alkalommal kerül megrende
zésre a Sörfesztivál, mellyel a szervezők hagyományt kí
vánnak teremteni. 

A következő hétvégén, (június 26-29.) a szórakozni vá
gyókat a XI. Bükkaljai Borfesztivál programjai vonzották: 
az Ezgáz, a Unique, és a Volvox együttesek mellett a 
Republic adott nagysikerű koncertet, melyre a környékről 
több ezren érkeztek. 

Sikeresen zajlott a xm. Dalos Találkozó. Az ezt követő 
hétvégét a néptáncosok kapják. Először lesz megrendezve 
Bogácson e népművészeti ágban ilyen nagyszabású talál· 
kozó. 

A nyár hátralévő részében sem kell csalódniuk azoknak, 
akik hétvégéjüket Bogácson töltik. Július 18·19-én a Bog
ácsi kulturális Napokon többek között fellép a Miskolc 
Dixiland és a Borfesztiválon nagy sikert aratott Disco 
Express is. 

Július 2S-26-án az Amtőr Rockzenei Találkozón a térség 
(Miskolc, Mezőkövesd) amatőr rock zenészei Kapnak be
mutatkozási lehetőséget. 

Ezt követi a Recept klub hétvégéje. 
Augusztus 8-án és 9-én a Bogácsi Ifjúsági Napokon He

vesi Imre varázsol latinos hangulatot és a fiatalok kedven
cei, a United és a Zanzibár is koncertezik majd. 

Augusztus IS-én, pénteken az EDDA ad élő koncertet, 
16-án táncbemutató és Irigy Hónaljmirigy koncert lesz. 

A nyári fesztiválok sorát méltón Bogács hírnevéhez a Für
dőfesztiváI zárja, ahol ismét indulhatnak a hölgyek a Fürdő 
Szépe cím elnyeréséért. 

M.L. 

Bogácsi gyerekek fellépése a strandon 
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iákfoci 
A bogácsi gyerekek közül nagyon sokan sze

retnek focizni. Ezt mutatja, hogy az iskolában is 
igény volt a foci szakkörök beindítására. 4 év
vel ezelőtt még csak a felsősök, ettől a tanévtől 
pedig az aló tagozatosak is tanulhatták a labda
rúgás alapjait szakkör keretein belül. 

Szabóné Monostori Márta után vettem át ez 
év januárjában az edzések vezetését. Eleinte 
nehéz helyzetben voltam, mert minden új volt 
körülöttem. Nagyon örülök, hogy viszonylag ha
mar be tudtam illeszkedni, igaz ezt a kollégáim
nak köszönhetem, akik mindenben segítettek és 
szeretettel fogadta k be. 

Az 5-8 osztályos gyerekek közül kb. 1 5  fő volt, 
aki a félév során rendszeresen eljárt a fociszak
kőrre. Velük szépen tudtam haladni. Mivel nem 
ismertem a gyerekek képességeit, a fociokta- . 
tást egészen az alapoktól kezdetem . Az edzé
seken a korcsoportok külön-külön dolgozhattak, 
de a végén a kétkapus játék mindig közös volt, 
hogy ezzel is alkalmazkodjanak egymáshoz és 
növeljem bennük a csapatszellemet. 

Célunk volt a versenyeken való részvétel, ta
pasztalat-, és rutinszerzés. 

A Mezőkeresztesi Kupán kétszer is kikaptunk, 
így nem jutottunk a csoportmérkőzésekre. 

A gyerekek mindent megtettek, de érezni Ie
hetett, hogy az ellenfeleik tudásban előrébb jár
nak. 

A jó idő eljövetelével már a focipályán edzet
tünk. Itt jobban tudtunk haladni és a gyerekek is 
jobban örültek a tágas térnek, jó levegőnek. A 
nagypályás bajnokság is Mezőkeresztesen volt. 
Ekkor láttam először nagypályás mérkőzésen a 
csapatot focizni. Az eredménytől függetlenül kel
lemesen csalódtam játékukban: mezőfölényüket 
sajnos nem tudták gól ra váltani, s ez meg
bosszulta magát. De az edzéseken tanultakat 
megvalósították, méltó ellenfeleknek bizonyul
tak. 

A Tard elleni mérkőzésen elszenvedett vere
ség tanulságos volt. 

A jövőre nézve nehezebb dolgom lesz, mert a 
mostani 8. osztályosok elballagásával sok jó já
tékos megy el. 

Remélhetőleg a II. korcsoportból, akiket eddig 
Jankó Róbert edzett, kerülnek fel ötödik osztá
lyos tehetséges gyerekek. 

Szeretnénk szeptembertől a Bozsik - progra
mot beindítani az iskolában. 

Nem kell elkeserednünk, hogy eddig még nem 
értünk el sikereket. Ezek az évek a tanuló évek. 
Ezekben az években kell megtanulni mindazo
kat, ami a focizás alapjaihoz szükségesek. 

Ahhoz, hogy valakiből jó és ügyes játékos le
gyen legfontosabb a kitartás. 

A foci gyönyörü sport, ha ésszel játsszák, 
ezért szeretnék még több gyereket ehhez a sport
ághoz csábítani. 

• • . 11. 

Nagy Raland 
testnevelő, edző 

XI. Hóri Tengó Kupa Lábtenisz Verseny 
Minden idők legnagyobb és legszínvonalasabb versenyét rendezte az 
idei Borfesztivál alkalmából a lábtenisz szakosztály. Az ország minden 
pontjáról érkeztek versenyzők, összesen harminchatan. 
Először történt, hogy 4 kategóriában rendezhették meg a versenyt: 
együtt küzdhettek a kupákért a felnőttek az egyéni, a páros és a hármas 
játékban és indulhattak a Seniorok (55 év felettiek) együtt a 
serdülőkkel (16 év alattiak). A serdülők között bemutatkoztak a 
bogácsi nagyon tehetséges versenyzők (Császár Imre - Kovács Gábor, 
Farkas Gergő - Huszár György), akik kiváló játékot produkálva a 
magyar válogatott játé koso k tó I "elvettek egy szettet". 
A verseny eredményei: 
Egyéni: 

Páros: 

Hármas: 

1. Kántor István 
2. Kovács János 
3. Kovács Károly 

Szolnok 
Szekszárd 
Miskolc 

1 .  Szentesi Sándor - Kerékgyártó Tamás Bogács 
2. Szigeti Béla - Kovács J ános Szolnok 
3. Pintér Tamás - Belovecz Zoltán Bogács 
4. Kalócz Ádám - Németh Ádám Szolnok 

1 .  Kerékgyártó - Szigeti - Kovács 
2. Kalócz - Pozderka - Németh 
3. Kántor - Bokor - Szűcs 

Szolnok - Bogács 
Szolnok 

4. Vitályos - Szító - Györfi 
Seniorok - Serdülők: 

Miskolc 
Bereftyóújfalu 

1. Kalócz Ádám - Németh Ádám Szolnok 
2. Ignácz Kálmán - Pozderka István Szolnok 
3. ifj. Derdák Zoltán - Leitner György 
4. Borbély Frigyes - Derdák József (ketten 130 évesek) 

Ennek a versenynek már hagyományai vannak. Szomorúan kellett 
megállapítani, hogy az eddig kapott támogatásokra ugyan volt ígéret, 
de sajnos ezek nem lettek betartva. A győzteseket értékes kupákkal 
jutalmazta meg a Lábtenisz Szakosztály, aminek felnőlt versenyzői 
úgy döntöttek, hogy saját költségükön látják vendégül játékostársaikat. 
Gál István jóvoltából a versenyzők megkóstolhatták az idei 
borfesztivál díjazott borait. Így mindenki ismételten elégedetten 
távozott Bogácsról, a Xl. Hóri Tengó Kupa Lábtenisz Versenyről. 
A legközelebbi hagyomány teremtő céllal induló versenyt a BVBE 
támogatásával augusztus 20-án rendezi meg a Szakosztály. A B VBE 
Páros Vándorkupát adományozott az idén először megrendezésre 
kerülő országos versenyre. 

Borbély Frigye. 
Lábteni.z Szakosztály elnöke 

A XI. Hóri Tengó Kupa győztesei 



Tisztelt Bogácsiak! 

Örömmel közölhetem, hogy a labdarúgó csapat 
soha nem látott eredményt ért el:  

A MEGYEI I I .  OSZTÁLYBAN ELNYERTE A 
BAJNOKI CíMET. 

Úgy érzem egy-két dologról be kell számolnom. 
Rengeteg munka van emögött az eredmény mögött. 
Gondolok itt a játékosokra, a vezetőségre és az 
edző, Dorogi Mihály mun-kájára. 

Tehát a csapat komoly eredményt ért el. 

30 mérkőzésből 21 -et megnyert, 9-et elvesztett és 
döntetlen nélkül lett bajnok. 63 ponttal került a 
tabella élére. Az eredményt még szebbé teszi, hogy 
a csoport gólkirálya, Ujj Róbert is a bogácsi csapat 
tagja. 

Továbbá még egy fontos eredmény: a fegyelmi 
helyzet is javult és a legkevesebb, azaz 1 db piros 
lapot Bogács csapata kapta. 

Méltán lehetünk büszkék. 

A felnőtt bajnokság 
végeredménye: 

1 .  Bogács 
2. MEAFC 
3. Kesznyéten 
4. Tiszatarján 
5. Hernádnémeti 
6. Bü kkábrány 
7. Tiszakeszi 
8. Girincs 
9. Forró 
1 0. Mezőcsát 
1 1 .  Sajószöged 
1 2 .  Alsózsolca 
1 3. Harsány 
1 4. Bükkszentkereszt 
1 5. Hernádkércs 
1 6. Vatta 

Bogács felnőtt 
csapatának névsora: 

1 .  Bencsik Balázs 
2. Derda József 
3. Demeter István 
4 .  Pribéli Balázs 
5. Varga Krisztián 
6. Guba István 
7. Molnár Tamás 
8.  Dudás Csaba 
9. Pintér Tamás 
1 0. Ujj Róbert 
1 1  . Ács Zoltán 
1 2. Szegh ő Krisztián 
1 3. Gánóczi Róbert 
1 4. Nagy Béla 
1 5. Kaló Péter 
1 6. Csörgő Gábor 
1 7. Tóth Zsolt 
1 8. Janko Szabolcs 
1 9. Jacso István 

Meghívásos Autocross és 
Gyorsasági Roncsderbi a bogácsi crosspályán 

A verseny időpont ja: 2003_ augusztus 9_ 
Tervezett program: 

- ifjúsági és felnőtt kategória futam 
- női futam - szuperfutam 

BOGÁCSI NY ÁR 
Bogács Község 

Önkormányzatának lapja 

Címlap fotó: Verhóczki Sándor 
Szerkesztő, fotók: 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

Az ifjúsági csapat is remekült szerepelt. Az őszi 
sikertelenség után most győzelmek következtek, és 
az előkelő 7. helyet szerezte meg. Eredményük: 1 4  
győzelem 1 4  vereség, 2 döntetlen. Gratulálok a 
fiúknak és edzőjüknek, Nagy Rolandnak ehhez a 
szép eredményhez. 

Tehát összességében nagy eredményt ért el a 
Bogácsi Sportkör. 

Nagyon sok ember hosszú távú odaadó 
munkájára, a játékosok részéről kitartásra volt szük
ség. De a jó munkának meg lett az eredménye. 
Fontosnak tartom viszont megemlíteni, hogy ez az 
eredmény seg ítség nélkül nem jött volna össze. 

Elsősorban Bogács Község Önkormányzatának 
támOgatására gondolok. Az előző és a jelenlegi 
vezetés is biztosította a zökkenőmentes működést. \ 

Ezúton kívánok köszönetet mondani az Önkor
mányzat tagjainak ezért. Továbbá köszönetet 
mondok a játékosok és azok hozzátartozóinak az 
áldozatos munkájukért, túrelmükért. Azoknak, akik 
anyagi le hetőségeikhez képest támogatták 
csapatunkat, társadalmi munkával seg ítették a 
technikai előírások betartását. Vezetőségi tagok
nak, akik szabad idejüket nem kímélve seg ítették a 
l e b o n yol ítást és anyagi  á l d ozatot h oztak. 
Végezetül, a szurkolótábornak, akik b íztatták a csa
patot akkor is, ha éppen vesztésre állt. 

Hálás köszönet az előbb felsoroltaknak. 

(Neveket azért nem említek, hogy ki ne hagyjak 
senkit.) 

. 

Végezetül meg kell említenem, hogy nagy feladat 
előtt állunk. Beneveztúnk a Megyei I .  osztály 
baj nokságába. 

A jelenlegi önkormányzati képviselők megszavaz
ták a bizalmat. ígérhetem, hogy megpróbálunk 
minden tudásunkkal megfelelni az elvárásoknak. 
Tovább öregbít jük községünk h írnevét, hogy 
mindenki büszke lehessen a Bogácsi Labdarúgó 
Csapatra. 

Ha a pályára lépünk tudásunkkal és akaratunkkal, 
fegyelmezett ' játékunkkal hírnevet szerzünk a 
Megyei I .  osztályban is. 

Felelős kiadó: 
Bene Ildikó 

Művelődési Ház Igazgató 

Csecsődi Imre 
KSE elnök 

Nyomdai munkák: 
PETŐ Nyomda 

Mezőkövesd, Tel.:49/414-000 


