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II. Bükkaljai borfesztivál 
Bogács, 1994. június 24-26. 

A Bogácsi Nyár címfotóján a borfesztivál fővédnöke, Németh Miklós írja alá a nemzetközi borverseny 
díszokleveleit, amelyekkel a legeredményesebb bortermelőket jutalmazza a zsűri. Fotó: Laczó József 



Pohárköszöntő egy rizlingkorty előtt 
Még két évvel eze

lőtt mi sem hitük -
mi, akik azért hittünk 
valamiben -, hogy ez 
lesz belőle. Az a két 
évvel ezelőtti ese
mény egy helyi bor
verseny volt csupán, 
a helyi gazdák egy ré
szének jóvoltából. Mi 
tagadás az sem ment 
könnyen. Így utólag 
visszagondolva 
bármennyire nevet
ségesnek is tűnik ez 
most-':azt a helyi, há

II. biilikal.iai 

zi borversenyt talán .... ���-.:��5i 

é�re történő bővítésével 
meg lehet teremteni a Dunán 
inneni Magyarország legna
gyobb borünnepét, azok 
nem légvárakat építettek. 
Még csak úton vagyunk a 
végső cél felé, de már egyre 
határozottabban látszódik 
az a pönt, ahová tartunk. 

Bízom benne, ez az idei, 
háromnapos fesztivál is to
vább visz bennünket ezen az 
úton. Sok sikert kívánok eh
hez mindenkinek, s eredmé
nyes közös munkálkodást e 
három napon. 

még nehezebb is volt 1��!==�!;�=:!!!�:!;;�!:��������=� Végezetül essen szó 
azokról, akiknek nagy érde

ínük van, hogy ma és itt talál-összehozni, mint ezt 
a sokkal nagyobb vo

A bor fesztivál emblémája. Tervezte, rajzolta Mezey István grafikusmúvész 

lumenű, sokkal nagyobb léptékű bor
fesztivált. Időközben ugyanis a bogácsi 
gazdák belekóstoltak a sikerbe, s rájöt
tek, megtapasztalták: nem kell a bora ik 
miatt szégyenkezniük. A szakemberek 
ítélete győzte meg őket, ezeknek a bük
kaljai boroknak helyük van a magyar 
borpalettán. 

Persze másra is rájöttek a gazdák. 
Például arra, hogy a bort "glancol ni 
kell". Ahogy az Isten megteremtette, 
bármennyire is eredeti - úgy azért az 
nem piacképes. Pontosabban azok jöt-

nyert. De nem más kárára! Tibolddaróc, 
Szomolya, Sály, s a többi bükkaljai bor
termelő település hasznára is. Sőt én 
hiszem, profitál ebből Tokaj-Hegyalja 
is. 

E borfesztivál- itt, hol az idegenfor
galom évről évre terebélyesedik - a bor 

kozót ad egymásnak Magyar
ország borásztársadalmának egy jelen
tős része: az érdem Bogácsról Daragó 
Károlyé, Szajlai Sándoré, Hegyi Imréé, 
Gyurcsik Sándoré, Siklósi Jánosé, Sze
rencsi Ottóé, Derda Józsefé, Kerék-
gyártó Gáboré, Kele Imréé, Majoros 
Lászlóé (és hadd ne soroljak fel minden 

ünnepe, de a bor piaca is. Hisz' az ün
helyi termelőt). Miskolcról dr. Farkas 

nepen sokan kóstolják, s minden üzlet a 
kóstolással kezdődik. Persze ha ízlik! 

Attiláé, Széll Imréé, Németh Lászlóé, 

De há t miért is ne ízlenék?! 

Tavaly az I. Bükkaljai borfesztiválra 
196 bort neveziek' Bükkalja és Tokaj-

-Tokaj-Hegyaljáról pedig Leskó Is!vá-
né, dr. Kardos Jánosé, Szabó Dánielé, 
Páli Jánosé. Szóval sokaké, mert a név
sort folytathatnám. 

tek erre rá, akik nem 50 forintért akarják Hegyalja szőlő�gazdái. [dén többet vá-
a jövőben elfecsérelni értékeiket. 

Szóval itt, Bogácson"két.évvel eze
lőtt egy házi borversenyből kinőlt vala
mi. Egy olyan kezdeményezés, amelyre 
egyre inkább oda kell figyelni. Már or
szágosan is! Mi akkor, két évvel ezelőtt 
bíztunk abban, hogy aki elsőnek lép e 
szőlészeti Naturiandon, a Bükkalján, az 
csatát nyer. Úgy érezzük: Bogács csatát 

runk, s nem csupan e két jeles borvidék' 
ről, hanem az 'Offiz,\'t\ más tájairól, sőt 
még külföldről is;'<PerSze a 'sikert, ·az, 
eredményt a jövóbéri csak részben mér- . 
jük a borok növekvő'számával, a rangot 
sokkal inkább a minőség adja. 

Akik annak idején kigondolták, hogy 
itt Bogácson szívós, sokszor sziszifuszi 
munkával, a rendezvénysorozat évről 

Helyette minden rendezőnek, min
den term:lőnek, minden külföldi és ha
zai ve,ndégntik. sok szép élményt kívá
nok a [I. ·Bükkaljai borfesztivál mind
három napjára. Hogy legyen mit elrak
tározni! 

S ne feledjék: jövőre, ugyanekkor, 
ugyanitt! 

Hajdu Imre 



"Nagy szeretettel köszöntöm Bogács minden polgárát!" 

Beszélgetés Németh Miklóssal, a borfesztivál fövédnökével 
1994. június 24. és 26. között Bogácson -�-----�'" .. 

megrendezik a n. Bükkaljai borfeszti

vált. Rangos esemény lesz, nemzetközi 

seregszemle, hiszen német és osztrák bo

rászok és borok is részt vesznek rajta. 

Ezenkivül Magyarország valamennyi 
borvidéke hivatalos rá. Ezen a borfeszti

válon természetesen ott lesznek megyénk 

történelmi borvidékeinek, Bükkaljának 

és Tokaj-Hegyaljának a bora i is. Hogy a 

verseny nagyságát, rangját növeljék, a 

rendező szervek Németh Miklós volt mi

niszterelnököt, az Európa Bank alelnö

két, a Tokaj-Hegyaljai Szövetség elnökét 

kérték fel a borfesztivál fóvédnökének, 

aki ezt a tisztet az első szóra elvállalta. 

Sajnos az adott időpontban munkahelyi 

elfoglaltsága miatt nem tartózkodik Ma

gyarországoD, de gondolatban velünk 

lesz. Éppen ezért arra kérn élek e beszél

getésünk alkalmával, hogy köszöntsd a 

borfesztivál résztvevőit, nézőit, szakem

bereit, bortennelőit, mindazokat, akik 

ezen a borfesztiválon részt vesznek, a 

borfesztivál sikeréért munkálkodnak. 

- Mindenekelőtt azt szeretném kifejezni 
és hangsúlyozni, hogy nagy örömmel tet
tcm eleget a megtiszteló felkérésnek, hi
szen egy olyan kezdeményezés pártolásá
ról, felkaroJásáról van szó Bogács esetében, 
a fesztivál keretében, amelyet mi itt, a To
kaj-Hegyaljai Szövetség már negyedik éve 
csinálunk. Úgy gondolom, hogy ez azaz út, 
amelyen a kisközösségek, a falvak, a térsé
gek, az önkormányzatok erőt adnak az em
bereknek, hagyományt teremtenek. Ame
lyen keresztül újra életre kelnek azok a 
hagyományok, feltámasztódtak azok a szp
kások, amelyek a mi történelmünkben, 
múltunkban lnindig is jelen voltak. Én nagy 
szeretettel köszöntöm Bogács összes pol
gárát, asszonyát, gyerekét és férfiait. Kívá
nok nekik sok sikert, méginkább eredmé
nyeket a jövőben. Öröm nekik is és Tokaj
Hegyaljának is, hogy ez a verseny és ez a 
fesztivál most nemzetköziesedctt. Hiszen 
németek, osztrákok is jelen lesznek, bemu
tatják termékeiket. Én bízom abban,_ hogy 
nem messze az idő, amikor a Tokaj-hegyal
jai Szövetség által rendezett Hegyaljai Gaz-

Németh Miklós volt miniszterelnökkel, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank alelnökével 
Hajdu Imre újságfró beszélgetett Szerencsen, a Iv. Hegyaljai Gazdanapok megnyitóján 

danapok és a bogácsi fesztivál kölcsönösen 
egymásra talál és nemcsak bora i nkka I jele
nünk meg, hanem gondolatainkkal, javas
latainkkal, programpont jainkkal is. Ez 
munkát jelent, de mint ahogy Hegyalján, 
Bogácson is mindenki tudja, hogy az élet 
záloga és értelme az értelmesen végzett ke
mény munka. Én amennyire Bogácsot is
merem, az ott élő emberek szorgalmát, ele
gendő garanciának tartom arra, hogy vállal
kozásuk sikeres lesz és erősödni fog az évek 
során. 

- Ez a beszéigelés a IV. Hegyaljai Gazda

napokon készüllSzerencsen. Ennek a megnyi

lójálNémelhMiklós larlolla, akijtínills24·én 

nem tud inhon lenni. Ezen a gazdanapon 

viszont ellumgwtt az is, hogy egy év múlva 

hazajössz. Jelentheli-e ez az� hogy ha a bo· 

gácsi borfesztivál rendezői jövőre meghív

nak, akmr szemé/yes jelenléledde/ is megtisz

leled az addigra reméljük még rangosabb 

borfesZ/ivá/l, borversenyt? 

- A megnyitó beszédemben arról szól
tam, hogy tudok arról a csendes várakozás
rói, amely személyem körül kialakult. Ez 
nagyon megtisztelő és jóleső érzés, dc fele
lősséget is jelent. Ezért fontosna k éreztem 
megismételni azokat a feltételeket és krité
riumokat, amelyekkel 1991-ben személye-

met az Európa Bank tulajdonosa i illették. 
Én akkor négyéves szerződést írtam alá a 
banknál, amely szerződés 1995. április 16-
án jár le. Tehát azért mondtam, hogy igazán 
legkorábban egy év múlva lehetek itthon, 
talán végleg. De ez nem jelenti azt hiszen 
ezek a jövőbeni tárgyalások el sem kezdőd
tek a banknál, hogy esetleg nem kapok 
megtisztelő feikérést egy, vagy netalán két 
év további munkára. Ezt ma még korai 
megítélni. Azt szerettem volna kihangsú
lyozni, hogy én ide a szülőföldemre 
mennyire kötődöm é s  mennyire nagy 
örömmel térek mindig vissza. Most is csak 
egy 24 órás villámlátogatásra érkeztem és 
hadd tegyem hozzá, hogy egy nagyon ke
mény munkanap, egy fárasztó utazás és egy 
még fárasztóbb reggeli autózás után. Mégis 
vállalom és örömmel csinálom. És ha a 
helyzet úgy adódik '95 nyarára, hogy én 
Magyarországon vagyok véglegesen és az 
megtisztelő fel kérés ér, amjről te most szól
tál Imre, akkor ba csak egy mód van rá, 
Bogácson leszek. 

(Az idézett interjúrészletet egy Németh 
Miklóssal folytatott hosszabb, kötetlen be· 
szélgetésból, jegyzőkönyv-hitelességgel 
idéztem.) 

Hajdu/mre 



Hagyomány és aktualitás 
Kora tavasszal előkerülnek a szerényebb és 

márkásabb "vasparipák" - a kcrékpárok. Ilyenkor 
gyakran találkozunk önfeledten, örömJÓl sugárzó 
arccal karikiízó gyerekekkel a közúlon. Onmagában 
ez nem gond, talán kívánatos is. De hag

li 
az önre-

:����,
e
e��:Se�O�e�

t
s����ft��I�S�jr

e
�z

i
fCt::án�� 

���I�?t.
a 
i�;J:��

é
:� 

a
ert:�

k
rv����

ö
i�
e
�:�� 

szeresen tartottak a körzeti megl5ízott rendórök 
közlekedésbiztonsági foglalkozásokat az általános 
iskolában. Ez évben úgy döntöltaz iskola vezetése, 
hog)' egy átfogó, mélyebb közlekedési ismereteket 
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zókövesdi és a megyei Rendór-fókapitányság köz
úti balesetmegelózési szervezete is. 
adó�r�e�����k���t�c;ú����:f:áé�I��!r;!��� 
arról az örömünkről, hogy a község jelentős hOlZá· 
����t�:

v
n
a
;i;b�1 ár��k ���

z
���

ó
�e!;�M

a
�ej�:�:k� 

ami fokozott figxelmet követel a közsé�ben közle· 
�:����r�:l� 

e
! ���a�r�I;;

t
1f:;��1�1��;I������ 

zökkel, melyeket a közlekedés biztonsága érdeké
ben rendszeresíteUek. Ilyenek voltak az adó.-vevő· 
vel, szirénával felszerelt "csoda" molorok és gép
kocsik. Voltak szerencsések, akik kipróbálhatták, 
múködtethették. 

Tanulóink téma iránti érdeklődését mutatja a 
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kat. �zek közül a legsikeresebbek: Szitai László 
1/b, Fodor Violetta 2/a, Lénárt Péter 3/a, Horváth 
Tamás 8/a, osztályos lanulók által készített rajzok. 
De nagy sikere volt a kerékpáros ügyességi ver· 
senynek is, hiszen 21 fó indult, akik közül a Icgü· 
gyesebbek: 1. Kiss Zoltán 6/a, 2. GalgóC"Li Péter8/b 
3. Hócza Krisztián 8/a osztályos tanulók voltak. 

Szórakozva tanultunk. Köszönjük a közremú· 
ködó rendóreinknek. 

Nyeste !stl'án 
álla/á1los iskola; tanár 

Információs iroda is! 
A Bogácsi Tavasz idei számában rövid ismertető jelent 

meg a Rendőrség épÜlete melletti gazdasági tanácsadó 
iroda indulásáról. 

Az azóta eltelt időben az iroda tevékenysége bövült és 
információs irodaként is működik, nem zárva ki azt a lehető
séget, hogy a szolgáltatások meg szélesebb körét nyújthas
sa a jövőben 

Az információs iroda alapvető feladataként jelöllem meg, 
hogy a községünkbe erkező vendégek az alapvető és más
fajtainformációkat egy helyen szerezhessék meg. 

Az információk körének nem szabnék határt, de. alapve
tően a falura, a Hór-völgyére és közvetlen környezetére 
vonatkozó információkat szeretném, mintegy adatbanki jel
leggel összegyűjteni és választékként felkínálni a turisták
nak. 

Az adatbanki tevékenység egyik fontos része lesz a 
fizetővendég-szolgáltatás, épületrész vagy épület, nyaraló 
közötti választási lehetőség felkínálása az érkezők részére. 

Tulajdonképpen egy tálcan kívánom a vendég elé tarni a 
kínálatot, amelyböl a válasilást igényéllek, pénztárcájának 
megfelelően reá bízom. -

Az adatbankba belépni szándékozók az irodában, vagy 
telefonon keressenek meg és a részleteket megbeszéljük. 
(Megállapodás, fényképek, regisztrációs és közvetítői díj 
slb.) Telefon: 06-39-334-498. 

Meggyőződésem, hogy településünk jövóje, boldogulása 
nagymértékben attól függ, hogy képesek leszünk-e meg újul. 
ni, mindig újabb és újabb ötletekkel előrukkolni, elmozdulni 
a mioóségi turizmus irányába 

A rragam részéról a fertiekben leitaXat az első, de serrvni<ép-
pen sem Ltolsó lépésnek tekirtem ezen az �I'\ , , 

HOORI HIRMONDO aI 
Verhóczki Sándor 

Belső tér az elegáns Flamingóból 

1991 tavaszán megnyitottam a falu talán 
legkedveltebbszórakozóhelyét, a Flamingó Dis· 
co SörözőL Igyekeztem az üzlethelyiséget úgy 
kialakítani, hogy a közel s távolról idelátogató 
ha betér, jól érezze megál. Az első szezon, 1991 
nyara igazán sikeresnek mondható, elképzelése. 
imet döntő többségében sikerült valóra váltani. 
A rutintalanságom számlájára írható, hogy az új 
szórakozóhely által messzebbről is idevonzott 
fiatalságot, illetve annak túlzott lelkesedését, az 
abból adódó esetleges rendbonrnsokat nem min· 
dig sikerült megfelelő mederben tartani. 

A következő évben, a tavasz folyamán az 
épület déli szárnyában fagylallozót alakítottam 
ki, ahol főszezonban 6-9 féle fagylalLot és kü
lönböző süteményeket kínálunk a kedves vendé· 
gek részére. Úgy érzem, hogy mint szórakozó· 
helyet lassan befogadta a falu, közkedvelt lett. 

Az "élni és élni hagyni" elvét követve, a 
környezetben lakók érdekeit is figyelembe véve 
1993 őszétől li hétvégi diszkókra Mezőkövesd· 
ről és a szomszédos Cserépfaluból és Bükk· 
zsércről külön autóbusz hozza a fiatalokat, majd 
éjjel 2 órakor ingyenesen településükre vissza
szállítja a vendégeket. 

A rendbontások megakadályozására saját is· 
merőseim segítségét is igénybe veszem, és (min· 
den bizonnyal) bizonyára jó hatással lesz a rend· 
re a faluban kialakításra kerülő rendőrőrs szemé
lyi állománya is, mely rövidesen a volt pártház 
épületébe költözik. A falu lakosságának döntő 
többsége valamilyen formában élvezi az idegen· 
forgalmi vonzerő hatását, amely vonzerő azzal 
fokozható, ha a községbelátogató vendégek visz· 
sza térnek és másokat is hoznak magukkal, to
vábbgerjeszLve ezzel az újabb és újabb vállalko· 

zások megjelenésének lehelőségét, a szolgálta· 
tások szélesítésének csiráját. Az idei nyáron az 
eddigi szolgáltatások skáláját a Flamingó úgy 
kívánja bővíteni, hogy esténként táncoslányok is 
szórakoztat ják a vendégeket. 

A piacon maradás és a színvonalasabb szóra· 
kozlatás érdekében a tavasz folyamán némileg 
kibővítetlük és teljesen felújítottuk a diszkó és 
söröző helyiséget, remélem a törLS· és leendő 
vendégeim megelégedésére. Azt kívánom min� 
den helybéli nek és idelátogatónak, bogy az álta· 
lunk nyújtott szolgáltatások a legteljesebb meg· 
elégedésükre szolgáljanak, vigyék jó hírünket 
minél messzebbre, mert ettől hatásosabb rek1ám 
nem kell egy üzletnek. 

Magamnak pedig azt kívánom, hogy a nap· 
jainkra kialakult jó kapcsolat a helyi önkor· 
mányzattal, a lakossággal és a rendre felügyelő 
szervekkel lovábbra is megmaradjon. 

Farkas Tibor 
a Flamingó üzemeltetője 

A Flamingó nyitva tartása 
és szolgáltatása 

július l-jétól szeptember l-jéig 
Fagylaltozó: mindennap 
Söröző: mindennap 

szombilt: 
vasárnap 

Diszkó: mindennap 
szombat: 

Játékterem: mindennap 
vasárnap: 

Udvari tekepálya: 
mindennap 

10·től 22 óráig 
8-lól 02 óráig 
8·lól 04 óráig 

J O-lől 02 óráig 
21-től 02 óráig 
21·től 04 óráig 
8-lól 02 óráig 

lO·től 04 óráig 

9·től 21 óráig 



Ebben a vendéglátáegységben ittas embert 
nem szolgálnak ki. Az alkoholszint megálla
pítására kitalálták az egész világon alkalmaz
ható legmodernebb, ugyanakkor legegysze
rúbb módszert. 

A "páciensnek" csupán a vendéglátóegy
ség nevét kell kjmondania. Ha ezt tudja hibát
lanul, akkor van újabb sör, ha nem, akkor csak 
holnap "játszhar' újra. 

Hogy mi ez a név? Nos, eláruljuk: "Bükk. 
Berg Bier". Próbálják csak ki! Józanul sem 
könnyű! 

Komolyra fordítva a sz6t: örömmel tudat
juk a korábbi felsó-, vagy cigánykocsmaként 
is számon tartott múintézménybóJ elegáns 
vendéglátóhelyet alakított ki a Bükk Berg Bi
er Bt. Itt és a ftirdő területén lévő egységükben 
többek között a Cserépfaluban főzött ízletes 
házi világos és barna sörl kínálják a vendé
geknek. Terveik között szerepel, hogy a sörö
ző kűJöntermében képzőművészeti galériát 
hoznak létre, ahol nem csak gyönyörködni 
lehet a festményekben, de azokat meg is vá
sárolhatják a vendégek. 

HOÓRI TENGÓ KUPA 
A hőftirdő, a tornaterem vagy a teniszpálya 

környékén hétvégeken gyakran látni egy-két, 
esetenként több fiatalabb és idősebb korosz
tályú férfit, akik őrülten figyelnek és mozog
nak egy kifeszített háló két oldalán, miközben 
a labda hol az egyik, hol a másik térfélen 
pattog. Ők a helyi lábtenisz - közismertebb 
néven tengó - szakosztály sportol6i. Már ré
gebben űzik ezt az érdekes sportot, de napja
inkban jutottak el arra a szintre, hogy létre
hozzák a szakosztály t és benevezzenek az 
országos bajnokságba. 

Mivel egy nem túl nagy hagyományokkal 
rendelkező sportágról van szó, az országos 
szövetség is csak három éve él, az országos 
bajnokságban csak két osztály az A és B léte
zik. 

Szakosztályunk a B-csoporba került és 
sikeresen túljutott az első fordulókon, május 
l-jén a Hófürdő területén kialakított pályákon 
a Csepel SC csapatát 5:1, a Berkenye SC 
(Vác) csapatát 6:0 arányban legyőzte. A siker-

ben a játékosokon kivül nem csekély szerepe 
van az önkormányzatnak, amely anyagilag is 
támogatja a lelkes kis csapatot, valamint a 
hőftirdő vezetőjének és az iskola igazgatójá
nak akik az edzési lehetőség biztosításával 
segítenék elő azt. Köszönet érte mindnyájuk
nak! 

Ezúton is szeretnénk közzétenni, hogy 
1994. június 25-26-án megrendezzük az I. 
nynt lábtengó kupát, amelyre minden érdek
lődőt szeretettel meghívunk. Június 25-én 
szombaton kerül lebonyolításra az egyes és 
hármas verseny, 26-án vasárnap pedig a páro
sok mérkőzései. 

Nevezés a helyszínen a hőfürdő lábtenisz
pályánáJ. 

A jövő, az utánpótlás biztosítása érdekében 
várjuk az újabb jelentkezőket. Jelentkezés, 
információ a Hoóri Hírmondó Bt. irodájában, 
a Polgármestei Hivatal mellett. 

BOGÁCS/SK 
/ábrenisz -szakosztály 

A tavaszi hóna]X>kban is különféle tanul
mányi versenyeken vettek részt iskolánk tanulói. 

Az alsótagozatosak részére szaktárgyi tanul
mányi versenyt szerveztek Miskolcon a Nagy
váthy János Altalános Iskolában. Ezen a mese
mondók versenyében Bodnár Bernadett L, Tóth 
Klaudia 2., és �agy László 3. osztályos, a mate
matikaversenyben Jankó Gergely 2., Vígh Ilona 
3. és Kovács Sándor 4. osztályos kisdiákok sze
repeltek eredményesen. 

A Mezőnyárádon megrendezett szépkiejtési 
versenyen Szajlai Csilla 1., Kaszó Enikő 2., 
Vígh Itona, Makó z,anett és Nagy László 3. 
osztályos tanulók vetlek részt, ahol valamennyi
en dicsérő oklevclet kaptak. 

AMadarak és fáknapja alkalmából az iskolánk
ban szervezett környezetvédelmi vetékedőn a 3. 
osztály tanulói érték el az első helyezést. 

Ők neveztek be továbbá a Megyei Közmű
velődési Intézet támogatásával általános iskolás 
gyermekek részére kiírt meseíró pályázatra is. 
Az osztályfőnökűk, Karádi Ödönné tanítónő fel
készítésével színvonalas meséket írtak egy köz
pontilag megadott témáról, a tiszadobi And
rássy-kastélyról és környékéről. Az osztály min
den tanulója elküldte meséjét, melyek értékelése 
folyamatban van. 

Levelezős feladatmegoldó országos verse
nyen Nagy Gábor 5. osztályos tanuló történe
lemből kiemelkedő eredményr ért el. 

A feJsőtago�tos diákok részére 1iszaújvá
rosban szervezett' földrajzversenyen Ambrus 
Csilla, Verhócki Dóra, Virág Krisztián és Lubai 
Ágnes 7. osztályos tanulók értek el jó ered
ményt. 

A vöröskeresztes vetél ked6 mezőkövesdi 
döntőjében Mizser Gergely, Lubai Georgina, 
}-Iócza Krisztián, Farkas Loránd és Szerencsi 
Péter 8. osztályos tanulók képviselték iskolán
kal, ahol a csapatok versenyében a 4. helyezést 
érték el. 

A Dél-Borsodi Természetjáró és -védő szak
körök tibolddaróci vetélkedésében Koczka Ger
gely 6., Virág Krisztián 7. és Kelemen Anita, 
Verhócki Zita, Hócza Krisztián 8. osztályos ta
nulók alkották a bogácsiak csapatát, akik vala
mennyien könyvjutalomban részesültek. 

AKazinczy szépkiejtési verseny felsőtagoza
tos diákjainak megyei döntőjében Fodor Dóra 6. 
osztályos a 17., míg Galambos Gréta 8. osztá
lyos tanuló a 13. helyezést érte el. 

Tovább folytatódott az Arany Dániel mate
matikaverseny is, ahol az országos döntőbe ju
tott Szerencsi Péter 8. osztályos tanuló. 

Május hónapban a versenyeken részt vevő 
felsőLagozatoS" diákok részére jutalom szí nházlá
togatást szerveztünk a budapesti Nemzeti Szín
házba. Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete 
Tóth Marival címú darabot tekintettük meg. A 
színházi jegyek árát az önkormányzat biztosí
totta, míg az autóbusz utazási költségét a Nem
zeti Alapítványhoz benyújtott és ott eredménye
sen elbírált pályázaton nyertük. 

Az alsótagozatos kisdiákok jutalma a miskol
ci múzeum, a diósgyőri vár és a lillafüredi 
Cseppkóbarlang látogatása volt. 



Hogyan telt az első tanév? 
Beszélgetés két fiatal bogácsi tanítónővel 

Kerékgyártó Andrea annak ellenére, hogy személyi igazolványában MezoKövesd 
szerepel a születési hely rovatban, tősgyökeres bogácsi. Nyírő Veronika ugyan Mis
kolcon született, de Bogá<son tette meg első tipegő lépéseit. E község a fólnevelőhelye, 
büszkén vallja magát bogácsinak. Csupán egy év közöttük a korkülönbség, aminek 
nincs semmi jelentősége. Ugyanis együtt jártak bölcsődébe, óvodába, az általános 
iskolába, valamint az egri Gárdonyi Géza Gimnázium és Óvónőképző Szakközépis
kolába. 16 évesen - igen bölcsen - úgy döntöttek, hogy részt vesznek egy fakultatív 
napközis tanfolyamon. Tartalmasan töltötték délutánjaikat, pályájukon hasznosít
ják. 

Veronika 1989. augusztus IS-én úgy dön
tött, hogy hasznosítja napközis ismereteit. 
Három ével töltött Bogácson ilyen munkakör
ben. Szülei Debrecenben végezték tanul
mányaikat, tőlük sok szépet hallott diákéve
ikről. Így ő is kedvet kapott ahhoz, hogy diák 
legyen a Kölcsey Ferenc Tanítóképző főisko
la levelező tagozatán. 1993 nyarán védte meg 
diplomáját. Második éve vezet osztályt, még
is ez az 1993-94-es tanév az első igazi tanéve. 

Andrea tanári pályára készült. Erre érezte 
magát legalkalmasabbnak. Fél ével gimnazis
taként töltött Egerben, amikor a szerető anyai 
szív és a megértő dr. Nagy Andorné igazgató
nő összefogott és így 1987 januárjától már az 
óvónői szakon tanult tovább. Óvónő lett. Az 
élet később kijavította ··tév.edéséC·, igazságot 
szolgáltatott. Pataki diák lett, a Comenius Ta
nítóképző Főiskola nappali tagozatán. A me
zőkövesdi állomáson és a buszon gyakran 
beszélgettünk e három kemény évről, a szülői 
támogatásról. Megjegyeztem, nem a legjobb 
időben élt Sárospatakon. 1993-ban tanítónő 
lett. A 93-94-es tanév az első éve a pályán. A 
2/B osztály vezetője. 

Mindketten cigánygyerekekkel fogl?lkoz
nak, akiknek szülei valószínű már jártak álta
lános iskolába, ha nem is végezték el. Sőt 
talán tanítanak olyan gyereket, akinek édes
anyjával együtt jártak iskolába. A mai gyere
kek már járhattak bölcsődébe és óvodába is. 
Van-e látszata az előképzésnek? 

Igenlő a válasz. Beszédük, kifejezéseik 
tisztábbak. Megtalálják a megfelelő szavakat. 
Veronika kétéves tapasztalat alapján mondja, 
hogy kezet mosnak, tisztábbak. Andrea a pa
pírzsebkendő használatáról elmondja, hogy a 
szülők amikor pénzük van megvásárolják és 
a gyerek amikor szüksége van rá használja is. 
Veronika elmondja, hogy egyes gyerekeknél 
a ceruzafogás rnegtanulása hosszabb időt vesz 
igénybe, mint a ceruzafaragásc!, vagy a hegye
zésé. További tapasztalataik: másoltatásnál 
látható hogyan formálja a gyerek a betűI, de 
nem tudja mit ír. A versre fogékonyak. Élmé
nyeik elmondása során egy-egy tanult versből 
idéznek, beleszövik. A szókincsük így gyara
podik. Nagy bennük a szereplési vágy. Ezért 
szerveztek a múlt év karácsonyán ülUlepséget. 
Andrea süteménnyel kedveskedett nekik. Ez 
év március lS-én tavaszköszöntő címen mű
sort adtak. Az iskolába különböző testi és 

szellemi fejlettségi állapotban érkeznek a 
gyerekek. Egy fiú a lehetséges 54 pontból 43 
pontot szerzett a vizsgán. A többiek 35 pont 
alatt. A második osztályban egy túlkoros gye
reket társai intenek csendre és rendre. Másfaj
ta tankönyvből tanulnak. A végzett felméré
sek igazolják, hogy elvégezték a tananyagat. 
Munkájuknak tehát van látszata. Mindezek 
eléréséhez türelem és megfelelő nevelői 
hangnem szükséges. Az óvónőképzőben szer
zett pedagógiai és lélektani ismereteiket a fő
iskolán bővítették, így jobban látják, hogy 
milyen képességű gyerekek kerülnek az isko
lába. Andrea így fogalmaz: a cigánygyerek is 
gyerek, akit szintén tanítani kell az ismeretek
re. Aki Bogácson tanít, annak számolnia kell 
azzal, hogy cigány t is kell tanítania. Mindket
ten állít ják, csak az első két-három hónap a 
nehéz. Nem félelmetes a cigányosztály. Az 
első sikerek örömet hoznak. Ha szeretetet 
éreznek, ők is viszonozzák. Akiket befogad
nak arra hallgatnak. 

Acsaládi háttér sok gyerek esetében segítő. 
A folyamatosan munkaviszonyban dolgozó 
szülők gyermekei rendszeresen járnak iskolá
ba. Munkába is bevonjákóket, a csigagyűjtés
nél, a csipkegyűjtésnél. Több család a szom
szédos községekben is végez vasgyűjtést. 
Ilyenkor az iskolás gyerekeket is szeretnék 
magukkal vinni. Ha a tanítónő ik nem engedik 
el megértéssel tudomásul veszik, mert megfe
lelő hangnemben közlik velük, a gyermek 
érdeke a tanulás. A dolgozók lakásai tiszták, 
a gyermekek ellátottak, tisztábbak. Tévé szin
le minden családnál van, több helyen vide0 is. 
Amit látnak például a DallaSI elmesélik, saj
nos a durva videofilmeket is. Az iskolás gye
rek olykor a kisebbek vigyázására otthon ma
rad. A szülőknek ha gondjuk van, felkeresik 
őket. Hívásra bejönnek. Olykor előfordul, 
hogy az iskolában a nagyszünetben a magyar 
gyerekekkel együtt játszanak, rövid ideig. 
Nincs még elég türelem bennük egymás iránt. 

Mindketten tisztelettel és nagyrabecsülés
sei beszéltek az őket tanítókról. Veronika né
hai Varga Sándor igazgatótól kapott egy, a 
cigányokról szóló könyvet. Olvasása közben 
kialakult benne minden gyerek tanítására szó
ló hitvallása. "Ezek a csillogó szemű gyere
kek nem maguk váJtották a belépójegyet arra 
az útra, amit úgy hívnak: élet. Szemükbe néz� 
ve azt a csillogásl látom. hogy itt vagyok, 

faragj az évek során embert belóJem. Az út 
megtalálása nem egyszeru, de végzem emberi 
őszinte érzésekkel e munkát, mert nem az a 
fontos, hogy kik hordják a téglát, hanem hogy 
magosodjon a faL" Siklósiné Daragó Marinna 
- aki négy évig volt osztályfőnöke - szigorú 
és őszinte testnevelótanára volt. Az egymás 
iránti szeretetük kölcsönös. Segítséget és biz
tmást kapott, kap tőle. Víg Rudolfnak a ci
gányság kultúrájáról szóJó anyagát a szakdol
gozatában hasznosította. Andrea, Karáti 
Odönnét - Ilike néni - dicséri és köszöni a 
segítségét, bátorítását a továbbtanulásra. A 
cigánygyerekek 90%-a beszédhibás. Logopé
dus kellene. A gyógypedagógiai főiskolára a 
felvételnél az ilyen helyi igényeket is figye
lembe kellene venni. Mindketten tisztelettel 
szólnak Tóth RÓ7.sa lanítónóró1, aki Szomo
Iyán kezdte pályafutását, de tősgyökeres bo
gácsi. Ó az elsőosztályos cigánygyerekeket 
tanítja, akik az első év után iskolalátogatási 
bizonyítványt kapnak, de továbbra is első osz
tályosok maradnak. Tóbb gyerek az első év
ben ugyanis 6vodásként viselkedik, játéko
sok. 

A mai tantestületből néhányan tanították 
őket. Most kollégák, kartársak. Tanáraiknak 
jó érzés lehet, valószínű büszkék is, hogy 
tanítványaikkal együtt tanítanak. Andrea és 
Veronika vallja: nekik hallatlan bizton
ságérzetet ad, hogy itt szinte családi körben 
élnek. Ők ketten már fél szavakból is értik 
egymást. Szerencsi Miklósné Jankó Erzsébet 
mb. igazgatónő segítő figyelme kíséri őket. 

Két lelkes tanítást, nevelést szerető és értő 
fialal értelmiségivel beszélgettem. Pontosan, 
szabatosan fogalmaznak. Kartársaik iránt süt 
belőlük a tisztylet, a szeretet és a nagyrabe
csülés. Semmi lezserséget nem tapasztaJtam 
a beszélgetésünk másfél órája alatt. Andrea 
hitvallásaként a nyíregyházi tanyavilágban 
tanított, majd később Kossuth-díjas költővé 
vált Váci Mihály verséből idéz: 

" ... osztani magad: - hogy sokasodjál, 
kicsikhez hajolni - hogy magasadjál, 
hallgatni őket, hogy tudd a világot, 
rójuk beszélni, ha szólsz a világhoz ..... 

Ehhez kapcsolódva közölnöm kell néhány 
községi adatot. A község lakosságának 12 
%-a cigány. Az iskolában 30%-os a cigány 
gyerekek aránya. 1994-9S-ös tanévre 14 ma
gyar és 14 cigánygyerek vált iskolás korúvá. 
Közülük 12 magyar és 12 cigánygyerek kezdi 
meg iskolai tanulmányait. Elgondolkoztató. 
Ezt figyelembe véve a jövőre nézve a két fiatal 
pályakezdő tanítónő földink áldozatos mun
kát végez. Egy idegenforgalmi helyen nem 
közömbös a lakosság összetétele, műveltségi 
állapota és az igényes, szakszenl munkavég
zés sem. 

Hegyi Imre 



Forró pillanatok, komolytalan gondolatok 

Csak nézem, nézem ezt a fotót, 8 gusztusos látványt, s mi tagadás, rabul ejt. Miközben 
nagyokat nyelek, oreg újságíró kollégám történetével próbáJom ./ehútent magam. A közel 
70 éves Miklós barátom elment felülvizsgálatra a kezelóorvosunkhoz, aki a vizsgálat után 
B következő jó hírl közötte vele: MikJóskám, a szíved olyan nagyszefÚen ketyeg, hogy akár 
20 éves lányok után is szaJadgálhatsz. 

A hírt ha/lva, Miklós rezignáltan visszakérdezett - Ez mind nagyszerű dokikám. De 
most azt mondd meg, ha uto/érem őket, mit csináljak veluk? 

A medencébebeugráJni tilosl Gumimatracot B medencébe bevinni mosl Szabsdlliszont 
a hölgyeknek udvarolni ffssd 8 fotó e/óterélj. sót a hólgyek átólelását (tessék csak figyelni 
ott hátrébb, kicsiben látható) is engedélyezi az igazgatóság. 

- Anyul Nézd csaki Az a bácsi téged figyelJ Le is forozottl Mondd anyu, miért figyel 
téged az e bácsi? (Azok az olvasóink, akik e kérdésre he/yes vmeszt tudnak adni, s ezt a 
hölgyet rábeszélik, hogy részt yegyen az idei borkirálynő-vmasztáson, egy évi ingyenes 
előfizetést nyernek a Bogácsi Evszekokra.) 

Kedves Bátyám, szabad ezt!? Kiskorúakka/ koccintanif Na jó, elfogadom az BMff. 
Ebben a korban már sem a látvány. sem a sör nem segit .bűnr elkövetni., 

A képeket nézegette: DatUszögi Imre 

, 

SZAZ ESZTENDŐ 
Kriskó Istvánné, szül.: Jáger Mária (Mariska néni). 1894. 

május 25. Bogács. 
Edesapja: számadójubász, testvérei: 2 pap, 1 apáca (nem föld

művesek voltak). 
1914-ben ment férjbez Krisk6 Istvánboz, aki 6 évig volt az első 

világbábolÚban,)lIetve utána fogságban. 2 gyermeke születen, 
egy fiú, egy leány . .A fiú még kiskorában spanyolnátbában balt 
meg. A 73 éves lánya Amerikában él, ritkán jön baza. 

Mariska néni egyedül él, bét közben a szomszédok a gondozó
nők, bét végén a Bogácson élő távoli rokona, Ida néni látogatja és 
visz ebédet vasárnaponként. 

Nagyon vallásos, de már panaszkodik, hogy az imádságot is 
elfelejti. 

Egyelőre el tudja magát látni, de a bentlakásos szociális onho
nokról, meg a tardi katolikus szeretetonhonról nem akar balla ni. 



A II. Bükk�ljai BoJ;i'esztivál programja 
Fővédnök NEMETH MIKLOS VOLT MINJSZTERELNOK 

JÚNIUS z4. .PÉNTEK 
Helyszín az Altalános Iskola 
9.50 Bogácsi Népdalkör szereplése 
10.00 Borfesztivál megnyitója 
10.10 Program-tájékoztató 
10.20 Borbírál6 Bizottságok megalakítása 
10.50 Dr. Kádár Gyula zsúrielnök köszöntóje 
11.00 Borbírálat 
15.00 Diósgyőri ART Stúdió képzőművészeti kiál

lítása a Művelődési Házban A kiállítást megnyitja: 
Hegyi Imre 
JÚNIUS 25. SZOMBAT 
9.00 Borászati eszközbemutat6, kirakodóvásár és 

borvásár a fürdő szabadtéri színpada mellett Kiál
lító cégek: CLEMENS and CO GMBH INTER
KER-WEIN INTERVINTEC 
10.00 Majorette együttes és fúvószenekar felvonu
lása az iskolától a fürdóig. Felvonul: a mezőkövesdi 
Majorett Együttes és az Oberwöblingi /osztrák! 
fúvószenekar 

10.00 J. Ho6ri Tengó Kupa /lábtenisz kupaI a 
fürdőben 
10.30 Térzene a fürdőben. Térzenét ad az osztrák 

zenekar. 
10.30 Borkirálynő-választás a Művelődési Házban 

10.30 Íjászbemutató és verseny a Hintó-völgyben 
14.00 Borkirálynő hintós felvonulása és érkezése 

a fürdő színpadához, közremúRödik az osztrák ze
nekar 
14.30 Borverseny eredményhirdetése, díjak és ok

levelek átadása a fürdő színpadán 
16.00Szakmai értékelés és tanácsadás bortermelők 
számára a Művelődési Házban 
19.30 Borgála a Fürdő étterem kerthelyiségében. A 
legeredményesebb termelók díjnyertes borainak 
bemutatása, ezt követően táncmulat§ág. Belépődíj: 
200 Ft Közreműködik: F1AMINGO zenekar 
JÚNIUS 26_ VASÁRNAP 

Helyszín a fürdő színpada 
9.00 Borászati eszközbemutató és vásár 
10.00 Hoóri Tengó Kupa Ilábtenisz kupaI a fürdő
ben 
10.30 Matyó Népiegyültes músora 
15.00 Bogácsi Hagyományőrző Együttes músora 
A program sikeres megvalósítását támogatja a Dél

Borsodi Regionális Vállalkozási Alapílvány 

Relldezvényeillkre szeretettel hívjIlk és várjIlk a la
kossága!. 

Relldezószervek 

ŐK HUSZONHATAN 

Huszonhat fiú és lány. Tőlük búcsúzunk most. Két osztály és mégis egy. Akikkel nyolc éven át nap mint 
nap együtt voltunk. Ismertük s7..0kásaikat, részesei voltunk örömei knek és gondjaiknak. Fél szavakból és szavak nélkül is megértettük egymást. Egy-egy cinkos összekacsintásból mát tudtuk, hogy megvan az új 
ruha, hogy jól sikerült a névnapi zsúr, vagy hogy elolvasták a kötelező olvasmányt. TUdtuk egy száj
biggyesztésool, hogy otthon zűrös a heIY7..et, hogy "csak most ne tessék feleJtetni", mára nincs kész a ··házi". 
Vártuk csillogó tekintetüket az órák elején, elfogadtuk kamaszos hányavetiségüket és elfelejtettük kiszó-
lásaikat. - .  

Mert Ők voltak, akik nyolc éven át szemünk láttára alakultak, csiszolódtak. Bennük fedeztük fel 
munkánk eredményét. Velük szerveztük a kirándulásokat, vetélkedőkel Nekik állítottuk össze a "nehéz" 
felmérők ,,könnyű" kérdéseit. Rájuk soha nem haragudtunk, csak értük. 

Együtt jártuk be három napon át Budapest utcáit, másztuk meg a Mátrát, csodáltuk Hollókő szépségeit, 
s,züreteltünk ősszel esőben, mustban ázva. Egy kanálnyiból felismerem Rita bográcsgulyását, egy betúbó1 Adám írását. Szorítoltl;lnk Grétáért, Gináért, Petiért a versenyeken, no meg hordtuk egymás keze nyomát 
a karaleedzések után. Es persze izgullunk értük a felvételi nél. 

Sikerült, 14 gyerek szakmunkásképzőben tanul lovább,5 gimnáziumban, a többieket szakközépiskolák 
várják. 

Milyen is a tanári sors? Mire beérik munkánk gyümölcse, búcsúznunk kell. Hosszú és nehéz útra 
indul�ok, de tarisznyátokba nyolc évig pakolluk az útravalót. 

JO UTAT, GYEREKEK! 
Szabó László osztályfónök 

Választás 
Bogácson 

Az 1994. május 8-án és május 29-én tartott 
országgyűlési képviselők választásakor 
községünkben a választójoggal rendelkező 
állampolgárok hét szavazókörben adhatták 
le szavazataikat. 
A két választási forduló eredménye: 

i. választási forduló -1994_ május 8. 

Egyéni választókerületi jelöltekre adott 
szavazatok száma: 
Dr_ Dobos Gyula EKgP 42 
Dr. Dózsa György SZDSZ 136 
Fekete Zoltán KDNP 128 
Garad István Munkáspárt 17 
Herkely György Független 33 
Dr_ Misz Irén MDF 205 
Olasz János MSZP 298 
Sebe Imre Agrárszövetség 40 
Szabó Csaba FIDESZ 54 
Vályi Nagy Bertalan FKgP 52 
Területi listára leadott szavazatok száma: 
LPSZ Vállalkozók Párt ja 3 
Magyar Szocialista Párt 338 
Szabad Demokraták Szövetsége 140 
Fiatal Demokraták Szövetsége 63 
Agrárszövetség 35 
Köztársasági Párt II 
Egyesült Kisgazdapárt 23 
Keresztény Demokrata Néppárt 118 
Munkáspárt 15 
Független Kisgazdapárt 58 
Magyar Demokrata Fórum 175 

D_ Választási forduló - 1994_ május 29_ 

Egyéni választókerületi jelöltekre adott 
szavazatok száma: 
Dr. Dózsa György SZDSZ 114 
Dr. Misz Irén MDF 224 
Olasz János MSZP 315 
A 13_ választókerület országgyűlési képvi
selője Olasz János iskolaigazgató lett Bor· 
sodivánkáról. 

Bogácsi Nyár 
Bogács Kozség Önkormányzatának 

lapja 

Szerkeszti: 
a Szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: 
Szajlai Sándor polgám,ester 

Szedés: GARAMOND 
Kiadvá nyszerkesztő Stúdió 

Eger, TIzeshonvéd u. 15. 
Telefon: 36(412-422 


