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ÖNKORMÁNVZATI 
HíREK 

TisztelI Falubeliek! 

Az újra és újonnan választott képviselők nevében megkö
szönöm megtiszteló bizalmukat, s azon leszünk, hogy azt 
az elkövetkező években megszolgáljuk! 
A testület megalakulása után még csak két alkalommal 
ülésezett, de ennyi idő is elegendónek tűnik annak meg
ítéléséhez, hogy a rövid és középlávra szóló cselekvési 
program fó vonalá! meghatározzuk, megismertessük a vá
lasztóinkkal. hogy a végrehajtásban is számíthassunk ak
tív részvételükre. 
Előttünk álló legfontosabb feladatnak az idei év első ülé
sén elfogadott éves költségvetés végrehajtását elősegítő 
intézkedések kidolgozását tekintjük. Ennek keretében -
bár a költségvetési tervezet összeállításánái már komoly 
egyeztetések történtek - a testület tngjaiból ideiglenes bi
zottságokat alakítunk, amelyek az év folyamán vala
mennyi önkonnányzati intézményt meghatározott szem
pontrendszer alapján megvizsgálnak. E vizsgálatok leg
fóbb célja. hogy feltárják azokat a lehetőségeket, amelyek 
köllSégmcgtakarító vagy bevételfokoz6 hatásukkal az 
1995. évi költségvetést még biztosabb alapokra helyezik. 
Szintén nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az 
idei évben befejeződő nagy közmúfejlesztések - gáz, víz, 
szennyvíztisztítómú - mintegy továbbfolytatásaként meg
kíséreljük I 996-lól elkezdeni a szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépílését. teljessé téve ezzel községünk alapvető közmű
ellátását. A támogatás elnyerésére a pályázatot a Polgár
mesteri Hivalal már benyújtotta. 
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a szociális támogatá
si rendsze" a rjszorultsági elvet még inkább figyelembe 
véve múködtessük. Sajnos az ún. állami nonnatív támo
gatások nem emelkednek a forint értékvesztésének mérté
kében, ezért az Önkonnányzat az általa fenntartott intéz
mények múködtetéséhezegyre nagyobb arányban kényte
len a saját pénzeszközeiból támogatást nyújtani. 
Az előző években megvalósított közműfejlesztésekhez 
igény bevetI hitel kamatainak és törlesztőrészleteinek 
megfizetése az éves költségvetés egy jelentős - közel 10 
százalékos - részét igénybe veszi. 
Realitás, hogy az állami nonnatív támogatás a jövőben 
növekedni nem fog..sőt nagy a valószínűsége annak, hogy 
további szigoritásoKváihatók. Ennek első jelei a március 
12-én bejelentett drasztikus intézkedéssorozatban már 
megmutatkoznak és az is Wtszik, hogy további intézkedé
sek várhatók. amelyek még inkább az adott település la
kosaira illetve vezetőikre kívánják háritani az eddig állam 
által támogatotl feladatok mind nagyobb részének megva
lósítását. 
A fentiekben megfogalmazoItakat az idei költségvetésünk 
összeállílásánál igyekeztünk figyelembe velUli. A feladat
meghalározásokon túl a pénzügyi kereteknél tekintettel 
voltunk arra, hogy lakosaink jelentős részének, sőt egész 
településünknek a jövője csak az idegenforgalomm épül
het. Ennek megfelelően erősíteni fogjuk községünk meg
ismertetését, az eddiginél is nagyobb figyelmet kívánunk 
fordítani arr.!, hogy aki egyszer már eljutott hozzánk az 
érezze jól magát, térjen vissza ismét, vagy küldje el isme
rőseit. 
Ennél hatékonyabb reklámot még nem találtak ki sehol a 
világon. Itt kanyarodnék vissza a bevezelőmhöz utalva ar
m, hogy a lakosok támogatása nélkül a feladatokat meg
valósítani lehetetlen, de ne reméljünk támogatást ha nem 
tudott. hogy mihez kérjük a segítséget. 
Kérünk tehát mindenkit aki felelősséget érez gyennekei, 
unokái jövőjéért, hogy segílSe elő ötleteivel, észrevételei
vel a felvázolt célok elérését akár csak úgy is, hogy lakó
környezetét nem hanyagolja el, de az sem baj ha eitől töb
bet kíván tenni a közért. 
A képviselőket keressék gondjaik kal, javaslataikkal! 
Ha végigolvasták e rövid írást, tulajdonképpen már elége
dell lehetnék, de én eitől többet remélek, azt. hogy talán 
meg is fontolják azt. és akkor már érdemes volt. 

lt!rhóczki Sándor 
alpolgármeSler 

BOGÁCSI TAVASZ 

Az örsparancsnok bemutatkozik 

\ilrga Imre 

Varga Imre rendór főhadnagy vagyok, Bogács őrs
parancsnoka. I 966-ban születtem a Borsod megyei 
Szikszón. Szüleimmel I 972-ben Misko1cra költöz
tünk, in végeztem iskoláimat. Jó eredménnyel 
érettségiztem a 3. Sz. Építőipari Szakközépiskolá
ban mint gépszerelő karbantanó. Ezt követóen fel
vételt nyertem a Kossuth Lajos Katonai Főiskolá
ra, ahol 1988-ban okleveles műszaki tisztként 
avattak. hadnaggyá, polgári képesítésem útépítő 
üzemmémök. Ezután megnősültem, feleségem 
vám- és pénzügyőr, jelenleg Egerben dolgozik. 
Családunk harmadik tagja óvodás korú fiunk. 
1991-ig Ercsiben éltem, a II. Rákóczi Ferenc Önál-
16 Pontonos Hídász Ezrednél teljesítettem szolgá
latot, majd áthelyezéssel a BM állományába kerül
tem és egy évig az Érdi Rendórkapitányság Bún
ügyi Osztályának. életvédelmi nyomozója voltam. 
1992-tól 1994-ig a Miskolci Rendőrkapitányság 
Bűnüldözési Osztályán a Gépjánnű-feltörési Cso
portnál dolgoztam, majd közvetlenül Bogácsra ke
rülésem előtt az Avasi Rendőrőrs állományában 
teljesítettem szolgálatot. A Rendórtiszti Főiskola 
levelező tagozatát még 1992-ben kezdtem el mun
ka mellet, melyet 1994 nyarán sikeresen fejeztem 
be. A Bog�ksi Rendőrórsre belsó pályázat útján 

több személy közül választanak. ki 1994 júliusában 
elóször mint őr-járór alosztályvezetót, november 
l -jén hivatalosan kineveztek órsparancsnokká. 
Rendórörsünk rövid története a következó: 
Az órs létrehozásának: gondolata 1992-ben szüle
telt meg, a kivitelezés azonban csupán 1994�ben 
vált lehetővé. Ekkor kezdték meg a volt Takarék
szövetkezet Alkotmány út lIa sz. alatti épületé
nek átalakítását. Bogács. Bükkzsérc, Cserépfalu, 
Cserépváralja, Szomolya és Tard önkonnányzata 
összesen 1,5 millió forinttal járult hozzá a bútor
zat és technikai felszereltség finanszírozásához. 
Még 1994 májusában kaptunk a megyei főkapi
tány úrtól egy Volkswagen Golf típusú szgk..t, 
majd a Mezókövesdi Rendórkapitányság gépjár
múparkja átszervezésének köszönhetóen egy La
da Niva típusú terepjáró gk.-t. 
Az épületet 1995. január 18-án Szajlai Sándor 
polgármester úr adta át Forgács László r. alezre
des megyei fókapitány úrnak. A felsó szinten 
csapatpihenőt alakítottak ki, amely majd a nyár 
folyamán területünkön gyakorló fiatal rendórök 
szálláshelyéül fog szolgálni. 
Állományunk létszáma 1+8 fó. A közelmúltban 
ebból a 8 főból 2 fót a Rendőri Alapfokú Szak
iskola elvégzésére vezényeltek, ugyanakkor a 
Mezókövesdi Rendórkapitányság vezetóje egy
ségünket I fó nyomozóval megerősítette. Ennek 
is köszönhetó, hogy az utóbbi időben felderítési 
mutatónk nótt. A község bűnügyi helyzetét ele
mezve elmondható, hogy kiemelkedő bűncse
lekmény az eltelt idószak alatt nem történt, ki
sebb értékben elkövetett betöréses lopások il
letve bicikli-eltulajdonítások fordultak elő. A 
Mezókövesd i Rendőrkapitányság területén a 
Bogácsi Rendórörsön valósult meg először, 
hogy a nap 24 órájában mindig van rendőr jár
ór. Ez az új szolgálati rendszer bevezetésének 
köszönhető. Úgy érezzük, rendőreink kapcso
lata jó a lakossággal. Március 21-tól április 1-
jéig holland rendőrkollégákat láttunk vendé
gül, akikkel közös szolgálatot teljesítettünk és 
szakmai tapasztalatcsere is megvalósult. 

A rendőrőrsöt Forgács László meg)'ei fo 'Kapitány és Szajlai Sándor polgármester adták át 
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Március tizenötödikét ünnepeltük 

Koszonízás a béke emJékmúvénél 

Nemzeti ünnepünk, március 15·e alkalmából 
országszerte koszorúzásokon, nagygyúléseken 
megemlékeztek az 1848-1849-es forradalom és 
szabadságharc 147. évfordulójáról. 
Hagyomány iskolánkban is. hogy ezen a napon ünnepi 
műsort rendezünk, s pár percben visszaforgatjuk a 
történelem kerekét. Így történt ez ezen a tavaszon is. 
Hasonlóan esős, szeles időre ébredtünk március 15-
én, mint 147 évvel ezelőtt elődeink. Most is, mint 
egykor azon a napon mindenki a bal mellre túzte a 
kokárdát, jelezvén ezzel együttérzését, összetartozását 
a márciusi ifjak törekvéseivel. 
Az ünnepi megemlékezésre a Művelődési Házban 
került 50f. Óvodások, iskolások gyűltek össze, hogy 
megtekintsék az ünnepi músort. A Himnusz hangjai 
után Kaszó Enikő 310 oszt. tanuló szavalta el Donászi 
Magda Március tizenötödikére címú versét. A köszön
tót Nyeste István tanár úr tartotta. A műsort Molnár 
Katalin tanárnő állította össze, s a 7/a osztály tanulói 
- Balla ZoltálI, Csecsódi Nikolerta, Daragó Eszter, 
Farkas Ani/a, Farkas Helga, Fodor Dóra, Galgóczi 
Gábor, Horváth Zsófia, H6cza Ádám, Jankó Ingrid, 

Kiss Zoltán. Koczka Gergely, KO\'ács István. Lukács 

Zita. Pilltér Zsolt. Polányi Beáta, Sári Beáta, \iIdászi 
Péter, lkrlJóczki Attila - tolmácsolásában hangzott el. 
A színvonalas, tartalmas összeállításban nemcsak az 
1848-as márciusi eseményeket követhettük végig, 
hanem a mintegy másfél évszázaddal ezelőtti Európa 
fOITongását a feudalizmus béklyóinak megszün
tetéséért. A műsort színesebbé tették a fúvószenekar 
és az énekkar elóadásában elhangzott toborzódalok. 
Az ünnepség után néhányan az emlékezés és a hála 
virágai! helyezték el az óvoda elótti parkban lévó 
emlékműhöz. 
Azt hiszem minden magyar ember előll mottóként áll
hat a Juhász Gyula Március idusára címú verséból 
való idézet: 

"Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
De az idők végéig megmaradnak, 
Mint csillagok ragyognak boldogan, 
S fényt szórnak minden születő tavasznak." 

Unártné Szeberin Csilla 
"uísorfelelós. 

A községi könyvtár hírei 
A Bogácsi Községi Könyvtár leltári állománya je
lenleg II ezer 673 könyv. Ebből az olvas6k rendel
kezésére áll cca. 8500-9000 darab. A gazdasági 
helyzet a könyvtár állománygyarapítását meghatá
rozza - ezért mindig örömmel fogadjuk, ha könyve
ket kapunk ajándékba. 
A korábbi esztendőben az Áfész (és az elődje is) 
ajándékozott bizonyos rendszerességgel könyveket. 
Az utóbbi időben magánszemélyek adományoztak 
különféle könyveket. Mura Péter nyugdíjas miskol
ci karnagy, Hegyi Imre bogácsi lakos, Farmosi Má
ria bogácsi óvónő és a MezoKöl'esdi Hírasi Könyv
tár adott különböző mennyiségű könyveket és érté
kesebb időszaki folyóiratokat. 

Az olvasókkal együtt örömmel vesszük ezen készsé
ges adományokat! 
- Jelenleg az évi könyvbeszerzési keret 20 ezer 
forint. Évente mintegy 80-120 példány vásárlása 
történik, Az időszaki kiadványok közül a követke
zőket találhat juk meg a Bogácsi Községi Könyvtár
ban: Szabad Föld, Élet és Irodalom, Tallózó, 
Phralipe, Édes Anyanyelvünk, História. 
Kedves Könyvtárbajár6k, kedves Olvasók! 
Akinek olyan könyve van, amit már talán kevésbé hasz
nál, de mások számára még értékes lehet - szíves fel
ajánJását köszönettel fogadjuk a Könyvtár számára! 

Benyovszki Pál 
kö:ségi könyvtáros 

Bogács 700 éves 
templomtornya 

A Biikkhegység erdős alján 
Emelkedik Bogács torllya, 
Hét viharos hosszú század 
Kőből rakott szem fali/íja. 

Nem d'llt még ti tatárjárás 
Mikor kövét illesztet/ék, 
Hanem élő hiuól égtek. 
Kik szentélyét építették. 

Már hét század óta ragyog 
Rajta az iidvhozó kereszt, 
Mely a hf\'ek IlIí szívében 
Hitet és szem remény/ gerjesz/. 

Hegyövezte szép vidéken 
Áll a torony nagy csendesen, 
Ámde érces haranghallgja 
Messze hallik a völgyekben. 

Árnyékában sok nemzedék 
Alszik békés. csendes álmot, 
Kik az idők hosszú foly/án 
Láttak sok jó s rossz világot. 

S a tág völgyben� nielyel átszel 
Tiszta vÍ!/í kis folyócska 
Szép lllcákban kisházakban 
Él a község sok lakosa. 

Ős atyáknak /lllokái, 
Jóférfiak s asszony népek.' 
Kik szívében most is élnek 
A keresz/él/y szép erények: 

Keresz/ény hi/ s jámbor élet 
Vezessen egy jobb jövőbe, 
Egyetértés és szeretet 
Az égi nagy örömökbe! 

6 há"y b/lzgó lelkipásztor 
Vezette itt hívó nyáját.! 
Az most mind az égbeli várja 
Híveinek szép mindnyáját. 

És Szent MártolI pártJogótok 
Az Úr Jézust kérifolytol/: 
Uram.! áldd meg IlIí népemet, 
Hogy mil/denkor bo/doguljon. 
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P. Katona Sándor S. J. 

Közérdekű hírek, 
információk 
- Megnyílt a TIP-TOP ABC az Alkotmány u. 53. 
szám alatt. Polányi Károlyék a tulajdonosok hosszí
tott nyitva tartással és hét végén is a vásárlóközönség 
rendelkezésére állnak. 
- A Mezőkövesd és Vidéke Áfészbeváltotta igéretét 
az Alkotmány úti ABC-ben hús-hentesáru részleggel 
bövítették profiljukat. 
- Horváth Ferencék megvásárolták a volt húsboltot 
és presszó épületét, s szinte az Áfésszel egyidőben 
megnyitották a hús-hentesáru szaküzletüket. hét 
végén is várják a vásárlókat. 
- A-z információs és szolgáltató iroda ingat
lanközvetítéssei bövítette tevékenységét. 
- Thstületi döntés alapján Tájház céljára megvásár
lásra került a Szomolyai út 7. sz. alatti régi épület. 
Későbbi berendezéséhez akciót hirdet meg az Önkor
mányzat. 
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150 éve volt a földosztás I 
1945 márciusának második felétől lázban égen a magyar 
falu népe, men Dálnoki Mik/6s Béla miniszterelnök és Nag)' 
Imre - 1958-ban mártírhalált hall miniszterelnök-föld
művelésügyi miniszter aláírásával megjelent a fóldesúri 
nagybirtokrendszer felszámolásár61 szóló - közismerten -
600-as rendelet. Az országos Földbirtokrendezó Tanács 
elnöke \�res Péter volt. 
/. ISII'án, az első rendszerváltó a Nyugat-Európában már 
jelen volt feudális nagybinokrendszert alakította ki. 1514-
ben a DóZS<!-féle parasztfelkelés azért robbant ki, men a már 
megszerzett és megszokott jogaikt6k fosztották meg a fóld 
népét. 1 848-49-ben megtönént a jobbágyfel-szabadítás. Az 
I 945-ös fóldosztás bizonyos mértékig ezt fejezte be. 
1944-ben az ország fóldterületének majdnem a fele 
néhányezer fóldesúr kezében volt. Az akkor 8 millió körüli 
lakosból 3 millió volt a nincstelen - nagy részük falun élt. 
Az ország hangulata amellett volt, hogy a falusi nincstelenek 
közül minél többen jussanak fóldhöz. A községi fóldigénylő 
bizottságok - néhány kivételével - a rendelet szerint 
végezték a munkájukat. Jellemzésül egy kulturmémök nyi
latkozata a bogácsi házheJyosztással kapcsolatban: .. Kérem 
itt nekem csak annyi dolgom van, hogy aláirjam." Ezek az 
elismerő szavak Molnár József (kertész), a fóldigényló 
bizottság jegyzójének nagyszeru mérnöki pontosságú 
munkáját dícsérik. Az új telep rendezettségét azóta sokan 
elismelék. Hócza VendeJJel - a fóldigénylő bizottság elnöke 
volt - Farkas Imrevel hármasban létrehoztuk a fóld
mívesszövetkezetet a Pazsag tanya és egy csodálatos módon 
.. életbe!] maradt" traktor körül. Ezt Hócza Lojzi bácsi gon
dozta. O szántotta fel az.,újgazdák" fóldjeit. Majoros László 
kapta az utasítást, mint fmsz. elnök, hogy a traktort vezesse 
el a pucnoki gépállomásra. Volt elképzelésünk egy diín 
mintájú értékesítő és beszerző szövetkezet létrehozására. A 
történelem másképpen alakul!. A könyvtáramból közreadott 
könyvet -Somogyi Imre: Kert-Magyarország f�é - Molnár 
Józsefék, Hócza Vendelék rongyosra olvasták. Ok voltak az 
első kertészkedők, házépítók és motorbicikli-vásárlók. 
Mezó Mátyás képviselte a bogácsiakat egy kongresszuson. 
A róldigénylók adták össze az útiköltségeI. Hazajőve beszá
molt. 
Az 1945-ös földosztás nagy jelenlőségú történelmi 
esemény. rendszerváltás volt. 

Hegyi Imre 

Részközgyűlés 
az Áfésznél 

Az Áfész 1995. február 15-én, 18 órakor tartotta Bo
gácson a kultúrházban (a Takarékszövetkezettel közösen) 
a részközgyúlést. 
Tájékoztatót adott az Igazgatóság felől Pető János, falu
felelős a szövetkezet 1994. évi üzletpolitikai célkitúzé
seinek, gazdálkodási feladatainak teljesítéséről, az 1995. 
évi célkitúzéseirŐI. 
Az Inlézó Bizottság nevében JUes Emilné, helyi ügyinté
ző számolt be az 1994. évi tevékenységükről, az egysé
gek eredményeiről, hiányosságairól, a tagok véleményé
ről, kéréséről, az alaprészjegy kiegészítéséről. A rend
szerváltással megszúnt az Áfész monopol helyzete. Köz
ségünkben is három egységet üzemeltet az Áfész. 
Összességében: jó eredményt értek el az 1994-es évben. 
Tervezett áruforgalom: 43 500 OOO FL 
Teljesített áruforgalom: 46 628 OOO FL 
Százalékban kifejezve: 107 százalékos a tervteljesítés. 
Sok hozzászólás, vélemény hangzott el a húsellátással 
kapcsolatban, többek között Daragó MiklóJ, Hegyi Albin 
tagtársak az egységek eladását, az "alapreszjegy" kiegé
szítését (1000 forintra, stb.) sérelmezték. 
Az ABC-üzletben március végére kialakítottak egy kü
lön részt a hús- és töltelékáruknak, sőt a húsboltot is meg
nyitotta új tulajdonosa. Így a húsellátás is biztosítva van 
községünkben, csak - sajnos - a magas árak miatt egyre 
kevesebben tudjuk igénybe venni szolgáltatásukal. 

IttesEmilné 

BOGÁCSI TAVASZ 

Csak összefogással haladunk előre 

A Bogácsi Tél-ben közreadtuk az azóta megalakult 
Bogácsi Kör programtevezetél. A Magyar Kultúra 
Napja ünnepközelbeni alakulásunk jelképezi, hogy a 
közművelődés ügyét alapvető feladatunknak tartjuk. A 
Magyar Kultúra Napja legyen a felelősségtudat és a 
kötelességtudat napja is. Tisztában vagyunk vele, hogy 
egyesek ellenzik ezt a gondolatot, mert nem gondolnak 
arra, hogy a szellemi és flzikai munka együttesen 
teremti meg a közösen kitűzött cél megvalósítását. 
Az elmúlt években figyelve az iskolai tablókon szerep
ló gyerekek nevét azt tapaszlaltam, hogy ősi bogácsi 
nevek mellett a szomszédos községek ősi neveit viselő 
gyerekek is jelen vannak. Jánunkban-keltünkben 
találkozunk új arcokkal is, akik egy-egy megürcsedett 
házat megvásároltak, azt felújították, tudatván a 
járókelóvel, én itt már otthon vagyok. Ez a valóság a 
bogáCSi társadalomban történt változásokat mutatja. 
Még érdekesebb a kép, ha a valódi vállalkozók név
sorát nézzük át. 
Mindezek arra kényszerftenek bennünket - és néhány 
50 éves évforduló is -, hogy az idetelepült polgártár
sainknak és a fiatal nemzedéknek is bemutassuk 
községünk múltját. "A múltnak ugyanis máig ható 
üzenete van, csak ki kell belóle hallanunk, hogy segít
ségével értő módon cselekedjünk. Ugyanis a tegnap 
látása az alapja a holnap látásának. A holnap látása a 
fontos. A demokrácia az ismeretek gyarapítását is 
elősegíti. Az ismeretek hasznosítása - ami a lényeg - a 
demokrácia minőségét emeli. Hozz.'isegít az egymás 
iránti türelemhez, a másság elismeréséhez, a másik 
ember meghaJlgatásához, megértéséhez, a gyűlölködés 
és a kirekesztés elvetéséhez. Az egymást tisztelő 
beszélgetéseken - csoportok közötti párbcszédeken -
kölcsönös közeledéssel, közelítéssel megegyezésre 
jutni a közös jó ügy érdekében. Az ilyen közös tet
tekkel növekszik az ember hitele és méltósága. 
A Megyei Bíróság által jóváhagyott alapszabályunk 
alapján sok mindent bevehetnénk az 1995-ös progra
munkba. Most az 1996-ban megünneplendő évfor
dulókra - mint a honalapítás I IDO. és az 1956-os for-

radalom és szabadságharc 40. -, valamint a község fen
nállásának 1998-ban 'önénő 750. évfordulójára gon
doltunk. Az ezévbeli 50. évfordulókra való emlékezés
sel felkészülhetünk a következő évek jeles ünnepeinek 
méltó megünneplésére. 1945 pünkösdjén a fiatalok 
bemutatkoztak egy népi játékokból összeállított műsor
ral. Ennek az előadásnak a bevételéból beüvegezlük a 
Művelődési Ház ablakait. Más előadások bevételéból 
futballpályát építettünk, könyvtárat létesít ett ünk, 
hadiözvegyeknek segélyt adtunk. A pártok a iskolai 
tanterveket tették rendbe. Emlékezünk a földosztókra 
az akkori községi vezetőkre. Megszervezzük a még élő 
múkedvelók találkoz6ját. Az utóbbi években ide
települteket .. bogácsi polgárrá" avat juk. Javaslatot 
teszünk az önkonnányzati díjakra. 
Az idei március 15-i ünnepség után - lapunk más 
helyén láthatják - hagyományápolást indítottunk el. 
1948-ban volt községünk fennállásának 700. évfor
dulója, alkalom leu volna az 1848-49-es szabad
ságharc 100. évfordulójának okán is egy emlékoszlop 
felállítására. 1998-ban ezt pótolhat juk. Elődeink -
érdemes volna utánajárni - erre gondoltak-e, amikor a 
legszélesebb körú társadalmi összefoggással a 
Művelődési Házat, a "kulturt" felépítették. Ma 
szegénységre panaszkodunk, de gazdagabbak vagyunk 
mint az 55 évvel ezelőtt élők. 
Az ember a benne lévő segítókészséget egy jó, szép, 
nemes és hasznos cél érdekében továbbfejleszti. Sokan 
ezt a faluszépítésnél kezdik. Községünkben a már 
említetteken kívül a fürdő és az egészségház építésére 
"mozgósították" magukat. Voltak akik pénzzel járultak 
hozzá, vagy szellemi tevékenységükkel. Az iparosok 
sokat tettek. Hasznos volna, ha a mai vállalkozók 
átvennék a segítés stafétabotját. Ismél Kölcsey 

Ferenccel biztatok mindenkit: " a korszerinti haladás 
épen maradást hoz magával, de a veszteg maradás 
senyvedést." 

Hegyi Imre 
a Bogácsi Kör elnöke 

Csak összefogva érherünk el nagy eredményeket 
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Június 22-25: III. Bükkvinfest 

A B.-A.-2. Megyei Mezőgazdasági Érdekvé
delmi Szövetség, a Mezőgazdasági Kisterme
JOK B.-A.-Z. Megyei Szövetsége, Bogács Köz
ség Önkormányzata és a bogácsi Ml1velódési 
Ház rendezésében. 
Helye: Általános Iskola Bogács 
Ideje: 1995. június 22-25. 

Benevezésről: Bárhol termett borok verse
nyeztethetók. 
Fehérborokat: hosszú nyakú, zöld, 0,7 l-es 
üvegekben. 
Vörösborokat: rövid nyakú, zöld. 0,7 l-es üve
gekben, parafa dug6val lezárva kell behozni a 
Művelődési Házba. 
Június lB-án, vasárnap, 9-13 óráig. 
Június 21-én, szerdán 14-20 óráig 
fajtánként 2-2 palackot kérünk. 
Átvételnél a borokat fajtájuk, évjáratuk, ter
móhelyük és a tulajdonosok adatainak bejegy
zésévei fókönyvezzük. Fontos tudnivalók: a 
zsűri organolektikus bírálatot, minősítést vé
gez és nem analizálás t! - tehát nem azonos és 
nem helyettesíti az Országos Borminósító In
tézet a bolti kereskedelmi forgalomhoz szük
séges analizálást. 
A borokat szakértői és társadalmi zsűri fogja 
értékelni, minősíteni és díjazni. Az a tulajdo
nos, aki legalább 5 borral benevezett a ver
senybe, tagja lesz a társadalmi zsűrinek. 
Az értékelés rendszere: pontozással az alábbi 
szempontok szerint: 
színe: 0-2 pont (vörösbornál 0-4 pont), 
tisztasága: 0-2 pont, 
illata: 0-4 pont (vörösbomál 0-2 pont) 
íze, zamata, 
összbenyomás: 0-12 pont. 

I 

Bükko/;oi Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny Bogácson 

A tavaszi fesztivál két zsűrije bírálat közben 

A minősítés rendszere: 

15,51-16,50 pontig Elismerő oklevél 
16,51-17,50 pontig Bronz minősítés 
17,51-18,50 pontig Ezüst minősítés 
18,51-20,00 pontig Arany minősítés 

Az oklevél szövege: 

a B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Érdekvé
delmi Szövetség, a Mezőgazdasági Kisterme
lők B.-A.-Z. Megyei Szövetsége, a Bogácsi 
Község Önkormányzata és a bogácsi Művelő
dési Ház rendezésében 1995 június 22-25-én 

tartott botfesztivá1on 

--

... .... termelő 
............................................................... fajtájú 
................................... évjáratú bora pl. aranyérem 
elismerésben részesült. 
A zsűri elnöke a borfesztivál végén minden 
bort szakvéleményez és szaktanácsokat ad, 
majd ezt követően kerül sor a díszoklevelek, a 
különdíjak és egyéb ajándéktárgyak átadásá
ra. 
A borfesztiválon borbemulatót, borárverést, 
borkirálynő-választást is, amelyekre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. Rendezvényün
kön szőlészeti-borászati eszköz- és gépbemu
laló is lesz, továbbá gazdag kulturális progra
mokkai szórakoztat juk a jelenlévóket. 
A borfesztivál célja: méltó rangra emeljük a 
fesztivál borait, elismerésben részesítsük, 
szaktanácsokkal segítsük a termelőket, fokoz
zuk a termelőkedvet. 
Reklámmal és propagandával segítjük a piac
feltárást, a termőhely borainak szélesebb körű 
megismertetését és termelői árusítását. 
Nevezési díj: termelőnként 300 , és minden 
további fajtánként + 200 forint, amelyet a bor
minta leadásával egyidőben kell befizetni a 
bogácsi Művelődési Házban. 
Borfesztiválunk sikeres megrendezése érde
kében kérjük a termelóket, az érdekelt intéz
ményeket, szövetkezeteket és vállalkozókat, 
hogy lehetőségeik szerint segftsék közcélú 
kez.deményezésünket, a borverseny céljainak 
megvalósítását. 
Kérjük a lermelóket és a borosgazdákat, hogy 
vegyenek részt e nemes versenyben, és jó bo
rok benevezésével tegyék rangossá BÜKK
ALJAI BORFESZTIVÁLUNKAT! 
A rendező szervek nevében: 

Szajlai Sándor 
polgármester 
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ALAPíTVÁNY 
A BOGÁCSI ISKOLÁS 

GYERMEKEKÉRT 
A romló gazdasági körülménye�, a növekvő infláció 
iskolánkal és a gyennekükel nevelő szülőket egyaránt mind 
nehezebb helyzetbe hozza. 
A helyi önkonnányzat, a szülői munkaközösség, az isko

laszék és a nevelőtestület is azon fárado7Jlak, hogy az oktatás 
és a nevelés feltételeit biztosítani tudják. 
A gazdasági terhek enyhítésére, illetve a szülők terheinek 
csökkentésére a helyi önkOlmány"t A BOOÁCSIISKOLÁS 
OYERMEKEKÉRT közalapítványt hozta létre. 
Az alapítvány céljai: 

- az iskolai oktatás anyagi-technikai feltételemek javítása, 
- a nyelvtanulás ösztönzése, külföldi cserekapcsolatok 

kiépítésének segítése, 
- iskolai és más szabadidős programok támogatása (osztály
és tanulmányi kirándulások, üdültetés, versenyek, stb.), 
- tanulmányi és más versenyek, vetélkedők díjazásához hoz
ZJijárulás. 
Céljaink megfogalmazásánál nem az állam feladatainak 
átvétele, hanem lehetőségeink bóvítése vezérelt. 
Számítunk mind jogi személyek, mind természetes szemé
lyek anyagi támogatására. A gyemekek támogatására és egy

ben iskolaközösségünk segítésére adott összeg 30 százalékát 
a magánszemélyek az adójukból leírhat ják, így a támogatás 
személyi jövedelmadó csökkenést is jelent. Egyéni vál
lalkozók a köza1apítványnak befizetett hozzájárulásukat teljes 
egészében költségként elszámolhatják. Társas vállalkozások 
az alapítványnak adott hozzájárulásuk teljes összegével 
csökkenthetik az adóalapjukat. 
Bővebb felvilágosítás az iskola igazgatójánál. 

Szerencsi Miklósné 

mb. iskolaigazgató 

BOGÁCSI NYÁR '95 
REl'itlEZVÉNYEI 

Június 22-23-24-25 
III. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny 
Július l-2 
Nemzetközi Dalostalálkozó 
Július 13-án, 18 órakor 
Énekhangverseny az Alabástrom Panzióban 
Július JS-én, 20 órakor 
Kórushangverseny a Szt. Márton-tem plomban 
Július 16-án, 16 órakor 
"Bogácsi Fonó" A Bogácsi Hagyományőrző Együttes 
músora a szabadtéri színpadon 
Július 20-án, 18 órakor 
Énekhangverseny az Alabástrom Panzióban 
Július 22-én, 20 órakor 
Hangverseny a Szt. Márton-templomban 
Július 29-én, 20 6rálól 
Nosztalgia est a Fürdő étteremben 
Augusztus 4-5-6-án 
Lengyel Kulturális Napok 
Augusztus 5-én, 166rakor 
Néptáncbemutató a szabadtéri színpadon 
Augusztus 6-án, 166rakor 
.. Bogácsi Lakodalmas", a Bogácsi Hagyományőrző 
Együttes előadása 
Augusztus l2-én, JS órakor 
Térzene a fürdőben 
Augusztus 20-án 
ünnepi és szórakoztmó programok 
Szenező imézmény: 
Művelődési Ház Bogács, Alkotmány u. 5. 
reL 49/334·46/ 
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Kiskörzeti alsós tanulmányi verseny 
Bogács, ) 995. február 23. 

Verseny - feszült figyelemmel, kOllcenrrálással. 

4-5 éve az alsós tanulók számára nem rendeztek 
a közelben tanulmányi versenyt. Tavaly a 
mezőnyárádi verseny napján, a buszt lekésve, a 
több mint 2 kilométeres gyaloglás kőzben merült 
fel bennünk az ötlet; rendezz ünk Bogácson tanul
mányi versenyt az alsós tanulók számára. Igazga
tónőnk személyében ötletnünk támogatójára talál
tunk. Az ő általa írt pályázat útján a Mecénás 
Alaptól 10 ezer forintot kaptunk a verseny meg
rendezésére. 
A versenyfelhívást hat iskolába (Bükkzsérc, Cse
répfalu, Cserépváralja, Noszvaj, Szomolya, Tard) 
küldtük el. 
Február 23-án mind a hat iskola elküldte legjobb 
tanulóit, hogy egymással és a 30 bogácsi tanuló
val összemérjék tudásukat. 107 gyerek verseny
zett 14 kategóriában. Szép meséket, történeteket 
és verseket hallhatott a bogácsi és a vendég kollé
gákból alkotott zsűri. Az olvasási versenyen le
nyúgözték a tanulók tanáraikat. A matematika és 
nyelvtan- helyesírás kategóriában 2 órán át dol
gozhattak a gyerekek. Itt a tudás mellett a figyel
mes és pontos feladatmegoldás döntően befolyá
solta a helyezést. 
Amíg a zsűri értékelte az írásbeli munkákat, addig 
a lanulók és a pedagógusok megismerkedhettek 
egymással, szétnézhettek tantenneinkben. 
Az értékelés és jutalmazás ünnepi pillanatai a tor
naterem kopott falai közön zajlottak. Minden 
résztvevő iskola örömmel távozhatott; a véletlen
nek köszönhetően minden iskolából lett helyezést 
elért tanuló. 
A bogácsi tanulók közül I. helyezést ért el: 
Mikesz Attila, Bodnár Bernadett, Csendes Máté, 
Fodor Vio/eua, Víg" 110110. Makó Zsanett, Nagy 
László. Il. helyezést ért e/: Gaál Norbert, 
Benyovszki Boglárka, Ko\'ács Péter. Ill. helyezést 
érI el: Mizser Attila, Kiss Barna. 
Gratulálunk tanulóinknak! 
Köszönetet mondunk a következő anyukáknak, 
akik segítségükkel hozzájárultak a verseny sike
res lebonyolításához: Nagy Jó:sefné, Csecsődi"é 

Kocsis Ildikó, Lénárt Józsefné, Mizserné Kovács 
Erzsébet, Nagyné Csufor Ilona, Tóthné Fannosi 
Ildikó, Nagy Ferencné, Lóczi Gyuláné, Fodor 
Lászlóné, Csendesné Farkas Edit, Mikeszné Ko
vács Ildikó, Kovácsné Fekete Mária, Tóthné lttes 
Ildikó, Lénárt Győzőné, Fodor Sándorné, Péter 
Ödönné, Verhóczki Lászlóné, Vigh Bertalanné, 
Tőrös Miklósné, Baranyi Zoltánné, Lakatos Já
nosné, Murányi Jánosné, Nagyné Barócsik Kata
lin, Polgárné Kovács Mária. 
A verseny szervezése, lebonyolítása nagy körülte
kintést, és összetartó munkát igényelt. Kollégáink 
aktívan kivették részüket: volt, ki a termeket ren
dezte be, volt ki kávét főzött, volt aki az iskolát 
tette hangulatosabbá, zsúriztünk, jutalomkönyve
ket, emléklapokat írtunk. És hogy megérte a fára
dozásunk, erről a vendég kollégák elismerő, kö
szönő szavai győztek meg bennünket. Mindnyá
jan a jövő évi viszontlátással búcsúz tak tőlünk. 

]ankóné J. Zsuzsa 

Hírek a tanulmányi versenyekről 

Február !O-én Mezókövesden az Öveges József 
Fizikaversenyen Csecsódi Nikoletta és Virág 
Krisztián képviselte iskolánkat. Virág Krisztián 4. 
helyezést ért el. 
T iszaújváros adott helyet a biológiaversenynek, 
amin Csecsódi Nikofetta és Ambrus Csilla vett részt. 
Március l -jén rendezték meg Miskolcon a megyei 
úszóverseny t. Az 50 m-es gyorsüszásban Jankó 
Gergely 7. helyezést ért el. 
Március 3-án a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulóján II tanuló képviselte iskolánkat. 
Március 24-én a megyei történelemversenyen 
Miskolcon, Ambrus Csilla és Hócza Ádám szépen 
szerepelt. 
Március 25-én a megyei kommunikációs-verse
nyen Verhóczki Dóra 2. helyezést ért el. 
Gratulálunk tanulóinknak! 

Jankóné ]. Zsuzsa 



Bogács Község Önkormányzatának 
7/1995. /111. 28./ sz. Önk. RENDELETE 

TÁRGY: 9/1992. NII/. 14./ sz. Önk. rendelet módosítása és egységes szerkezetbe 

Bogács község Önkormányzata a 
lakáscélú támogatásról szóló 
10611988. lXII. 26./ MT. sz. rende
let 10. §. alapján az alábbi rende
letet alkotja: 

I. rész 
Rendelet tárgya 

l. § 
Bogács Község Önkormányzata 
lakáscélú támogatás céljára ala
pot hoz létre. Az alap pénzügyi fe
dezete: 
- az Önkormányzat által évenként 
megállapított összeg, 
- az elkülönített számlára helye
zett összeg kamata, 
- egyéb, e célra juttatott támoga
tások, 
- kamatmentes kölcsön törlesztő 
részlete. 

2. § 
A lakáscélú tomogatási alapból la
kásépítéshez és -vásárláshoz nyúj
tott egyszeri támogatás kerül kifi
zetésre. 

3. § 
A támogatás formái.' 
- alanyi jogon nyújott vissza nem 
térítendő támogatás, 
- vissza nem térítendő támogatás, 
- kamatmentes kölcsön. 

II. rész 
Első lakáshoz jutók támogatása 

4.§ 
Fogalommeghatározás: 
( l) Első lakás: az olyan lakásépí
tés, vásárlás, amikor a lakás építte
tőjének, vásárlójának, valamint 
vele együtt élő házastársának, 
élettársának és kiskorú gyermeké
nek a tulajdonában nincs és soha 
nem is volt lakó- illetve üdülőnek 
minősülő ingatlan. 

( 2) Fiatal házas: e redelet szem
pontjából fiatal házasok azok a 
személyek, akik közül az egyik 
házastárs nem töltötte be a 35. 
életévét. 
( 3) Lakásépítés: építési hatóság 
jogerős engedélye alapján megva
lósuló, jogos lakásigény mértékét 
meg nem haladó önálló lakást 
eredményező építkezés. 
( 4) Lakásvásárlás : pénzintézet, 
önkormányzat képviselő-testületé
nek közreműködésével értékesí
tendő, valamint magánforgalom
ban történő vásárlással lakás tulaj
donjogának megszerzése, örökölt 
ingatlanrész tulajdonjogánk meg
váltása. 
(5) Jogos lakásigény mértéke: 
- két személyig: egy-két lakószoba, 
- három személy esetén: másfél-
két és fél lakószoba, 
- négy személy esetében: kettő-há
rom lakószoba. 
(6) Jövedelem: a magánszemélyek 
jövedelemadójáról szóló törvény
ben jövedelemként meghatározott 
vagyoni érték /bevétel! munkavál
lalói járulékkal, személyi jövede
lemadóval, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal, valamint a ma
gánszemély jövedelemadójáról 
szóló törvényben elismert költsé
gekkel csökkentett része függetle
nül attól, hogy adómentesnek 
vagy adókötelesnek minősül. Nem 
minősül jövedelemnek a temetési 
segély és az alkalmanként adott át
meneti segély, valamint a mozgás
sérültek közlekedési támogatása, a 
rokkantsági járadék és a vakok 
személyi járadéka. 

5. § 
Igényjogosultság meghatározása: 
(l) E rendelet alapján alanyi jogon 
lakásépítéshez - amennyiben az 
építési engedély 2 év nél nem ré
gebbi 50 OOO Ft lakásvásárláshoz 

25 OOO Ft vissza nem térítendő tá
mogatásra jogosult minden fiatal 
házas, ha: 
- a házastársak legalább egyike 
több mint 2 éve Bogács község 
közigazgatási terület én állandó 
lakcímmel rendelkezik, és a tele
pülésen életvitelszerűen él, 
- a megszerzett támogatást Bo
gács község belterületén épülő, 
vagy meglévő családi ház vásárlá
sához kívánja felhasználni. 
( 2) E rendelet alapján az ( l) be
kezdés ben foglaltakon túl vissza 
nem térítendő támogatásban, vagy 
kamatmentes kölcsönben részesít
hető 1 00 OOO Ft-ig az a fiatal há
zas, nagykorú fiatal, vagy gyerme
két egyedül nevelő, akinél a család 
l főre jutó nettó jövedelme a mini
málbér 150%-át nem haladja meg, 
és akinek - házastársával, élett ár
sával együtt illetve külön-külön -
lakástulajona nincs és nem is volt. 
( 3) Azon fiatal házasok esetében, 
akiknek a kérelem benyújtásakor 
még nincs gyermekük, a család 
egy főre jutó jövedelmének a ki
számításánál l gyermek meglétét 
figyelembe kell venni. 

6. § 
Több támogatás iránti kérelem be
érkezése esetén a támogatás sor
rendiségének megállapításánál az 
alábbiakra kell figyelemmel lenni: 
- Előnyben kell részesíteni azt a 
többgyermeket nevelő házaspárt, 
valamint gyermekét egyedül neve
lő szülőt, ahol alacsony az l főre 
jutó havi jövedelem, zsúfolt 
körölmények között élnek, vagy 
albérleti díjat fizetnek. 
- Alacsony a jövedelme annak a 
házaspárnak, vagy gyermekét 
egyedül nevelő szülőnek, akinél a 
család jövedelmének l főre jutó 
összege a havi minimálbért nem 
haladja meg. 



III. rész 
A támogatás biztosításának 

eljárási rendje 

7. § 
( l )  A támogatás igénylése a Pol
gármesteri Hivatalnál fél évet 
követő hó 10 napjáig benyújtott 
kérelemmel történik. 
A kérelem illetékmentes. 
(2) A támogatásra jogosultság 
igazolása céljából a kérelem mel
lékletei: 
- büntetőjogi felelősség tudatában 
tett nyilatkozat feltételek fennállá
sárói, 
- nyilatkozat a szociálpolitikai 
kedvezmény, ill. kölcsönt folyósí
tó péllzintézettől, 
- lakásváráslás esetén adásvételi 
szerződés másolata, építkezés ese
tén az érvényes építési engedély 
számát kell megjelölni. 
( 3) A kérelem elbírálása a Szociá
lis Bizottság javaslatára minden 
félévet követő első önkormányzati 
ülésen az Önkormányzat jogköre. 
A döntés alapján kedvezménye
zettel az Önkormányzat nevében a 
Polgármester megállapodást köt. 

IV. rész 
Egyéb rendelkezések 

8. § 
( l) A támogatottnak a támogatást 
követően legalább 5 évig bogácsi 
állandó lakosnak kell maradnia. 
( 2) Az ingatlan értékesítése esetén 
a támogatás időarányos része 
visszafizetendő. 
( 3)Az egy ingatlan után kapott tá
mogatás összege egyenlő arány
ban illeti meg a kérelmezőket. 
(4) Házassági vagyonközösség 
esetén a bogácsi állandó lakos fél 
szerzi mag a támogatás összegét. 
(5) Halálozás esetén - a kamat
mentes kölcsön kivételével - a tá
mogatás örökösre száll át. 
(6) Támogatás összegéig elidege
nítés és terhelési tilalom terheli a 
támogatott tulajdonát képező in
gatlant, melynek időtartama maxi
mum 5 év, és a FöldhivataInál be
jegyzésre kerül. 
(7) Ha a támogatásban részesülő 
személy szociálpolitikai kedvez
ményt vagy pénzintézeti kölcsönt 
vesz igénybe, a helyi támogatás 
összegét a kedvezményt vagy a 

kölcsönt folyósító pénzintézet út
ján kell folyósítani. 
(8) Az a kérelmező, aki a rendelet
ben megjelölt nyilatkozat és adat
szolgáltatás során a hatóságot fél
revezeti, kizárja magát a támoga
tásból. Amennyiben e körülmény 
a támogatás odaítélését követő I 
éven belül jut a hatóság tudomásá
ra, a támogatást egy összegben 
vissza kell fizetni. 

Záró rendelkezések 
9. § 

( l) Jelen rendelet meghozatala 
alapján lép hatály ba, rendelkezé
seit a hatályba lépésekor folyamat
ban lévő ügyekben alkalmazni 
kell. 
( 2) E rendeletben nem szabályo
zott kérdésben á S'zociális Bizott
ság előterjesztése alapján az Ön
kormányzat dönt. 
( 3) Egyidejűleg az 9/1992. (VIII. 
14.) számú rendelet hatályát veszti. 

Csetneki Ernőné sk. jegyző 
Szajlai Sándor sk. polgármester 

Bogács község területén, az önkormányzat tulajdonában lévő 
alábbi építési telkeket kínálj uk megvételre! 

1 .  József A. u. déli végén (Víz
mű mellett) 768 m2 és 638 m2 
közötti térmértékű építési telke
ket. A területeken lakóépület és 
üdülőépület egyaránt építhető az 
érvényben lévő Rendezési Terv 
és az Országos Építésügyi Sza
bályzat előírásai szerint. 
A telkek m2-kénti ára 200 Ft, 
mely villany és útközmű hozzájá
rulást is magában foglal.  Víz- és 
gázcsatlakozás közműfejlesztési 
d íját külön kell megfizetni.  

2. Szomolyai u .  északi oldalán 

450 m2 és 436 m2 térmértékű 

telkeket, egyenként 1 - 1 (jdülő 
építésére, i l letve összevonás 
után 1 db lakóépület építésére al
kalmas. 
A telkek m2-kénti ára 500 Ft, 
mely út-, víz-, villany és gázköz
mű hozzájárulási d íjat is magá
ban foglal. 
A telkek értékesítése a kérelmek 
beérkezésének sorrendjében tör
ténik. 

3. Bogács Község Önkormány
zata a Termál·Strandfürdő kö· 
zelében a Zöldváralján - por
mentes út, víz, villany, és gáz
közművel e l látott - kialakított 

1 687 m2 közötti térmértékű (exk
luzív lakóépület építésére alkal
mas) 7 db építési telket kínál 
megvételre 550 Ftlm2 áron. 
Több igénylő esetén árverés út
ján kerülnek értékesítésre az in
gatlanok. 
Az ingatlanok megvételére a je
lentkezéseket 1 995. április 20-
án, 1 6  óráig lehet eljuttatni a Pol
gármesteri H ivatal (34 1 2  Bogács, 
Alkotmány u. 9. sz.) címére. 

Érdeklődni a Polgármesteri Hiva
tal 49/334-001 és a 334-244 tele
fonszámán lehet. 
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Mi úiság a szövetkezetben? 
A Hórvölgyc Mezőgazdasági Szövetkezet 80g
ácson, Cserépfaluban, Bükkzsércen és Szomolyán 
élő tagjai február 28-án délelólt a bogácsi géptele
pen, a szövetkezet átalakulása 6ta immár negyedik 
alkalommal jöttek össze közgyűlésre. A 472 tagból 
jelen volt 268 tag. Voll, aki később érkezen, így öt
vennel többen voltak, mint amennyi tag a határozat
képességhez szükséges. 26 fó alkalmazott is jelen 
volt. A kívülálló részlulajdonosok a meghívás elle
nére sem jelentek meg. 
Papp Ern6 elnök a vezetőség beszámolójában arról 
a nagymértékű aszályr61 beszélt, amely nemcsak a 
terméseredményekre, hanem a munkák minőségére 
is kihatással volt. Főleg a tavasziak sínylették meg 
az aszály t. Az őszi búza hektáronkénti átlaga 4,5 
tonna volt. A tavaszi árpa az elmúlt évben nagyon 
gyenge eredményt hozott. A korábbiakhoz képest a 
fényrnag sem remekelt. A kukorica, napraforgó ter
mésátlaga is jelentősen elmaradt a korábbi évek át
lagaitól. A szőlő mennyisége és minősége elfogad
ható volt. Öröm érte azt a sokféle termelŐI, akikkel 
ezen ágazaton keresztül kapcsolatban vannak, 
ugyanis ellentétben a korábbi évekkel ezúttal koráb
ban tudták: a fel vásárolt szőló árJt kifizetni. Az erdő
ágazatban gondot okoz a Bükki Nemzeti Parkkal 
fennálló probléma. Ezt csere, vagy kártalanítás útján 
kellene megoldani, hogy a tagok hozzá tudjanak jut
ni az őket megilletó részhez. 
Az állattenyésztés útján örvendetes, hogy a pazsagi 
juhállomány eredményességi mutatói javulnak. Vi
szont a szövetkezet szarvasmarha-állománya mind
össze 57 százaléka az 1990. évinek. A 10 ezer fo
rinnal jutalmazott kivágás a szerves trágya hiányát 
is növelte. 

Az illetményföldön általában burgonyát és kukori
cát termelnek saját szükségletre, a háztáji állomány 
számára, illetve részben értékesítésre, ami jövede
lemszerzést is jelent. A közgyűlésen elhangzott, 
hogy a szövetkezet gépparkja jelentósen el örege
detl. 1 995-ben 5 millió forint hitel felvételével kí
vánják ezt megújítani. 
A szövetkezet terményboltjában takannányt és tápol 
lehet vásárolni. A tavaszi munkák közül a fejtrágyá
zást időben elvégezték. Ehhez sikerült a mútrJgyát 
beszerezni. A fénymagot már elvetették, s április el
ső napjaiban a napraforgó vetése folyt. A szőlőben 
folyik a metszés. Idén lemosó pennetezést is alkal
maznak a liszthannat fertőzés megelőzésére. 
Lakatos Miklósné, a felügyelő-bizottság munkájáról 
számolt be. Minden területen igyekeztek feladatuk
nak eleget tenni. A vezetőség rendszeresen foglal
kozik bejelentéseikkel. 
A szövetkezet tagsága lelkesen kiállt a szövetkezet 
mellett, amely l 994-ben eredményes évet zárt. Elis
merőleg szóltak a vezetőség hozzáértésérrn, a veze
tók pedig a tagság munkáját dicsérték. 
A krónikás megjegyzése: A tagság egy része köz
reműködött abban, hogy az I 990-es redszerváltás kár
vallott ja a magyar mezőgazdaság, egyes területeken 
világszínvonalat, más területen azt megközelítő ered
ményt ért el. A nagyüzem és a háztáji példás együtt
működése nyomán versenykéJX!S is volt. 650 ezer em
bemek biztosított munkát, a feudális rendszerhez ké
pest jóval magasabb életszínvonalat és soha nem re
mélt nyugdíjat biztosított. Kiböjtölték a szövetkezetel
lenes négy esztendőt! Ne csodálkozzon senki, hogy 
jól érzik magukat a szövetkezetben. 

Hegyi Imre 

Babamúzeumban a bogácsi népviselet 

Fotó: Jankóné Jónás Zsuzsa 

Abádszalókon múzeumot létesítettek a magyarországi népviseletek bemutatására. Köszönetet mon
dunk Kovács Sándoménak (Klausemberger Manci), aki a képen látható bogácsi népviselet ruháit a 
múzeum részére elkészítette. Hasonlóan szép kiállított tárgyakat láthatunk majd a közeljövőben 
berendezésre kerülő bogácsi Tájházban is. 
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LÁBTEN ISZ 
Ez történt az elmúlt 
fél évben 

A közönség jól ér=i magát 
A helyi újság egy korábbi számában beszámoltunk már 
arról, hogy egy önszerveződó csapat, egy viszonylag rö
vid múltra visszatekintő sportágat úz, benevezett annak 
országos bajnokságába és felvállalta annak népszerűsíté
sét. Hogy ismét haJlat juk hangunkat annak a következó 
okai vannak: 
l .  A Bogácsi Sportkör Lábtenisz'Szakosztálya megnyer
te az Országos Lábtenisz Szövetség által kiírt 1994. évi 
B-csoportos csapatbajnokság bajnoki címét, és elnyerte a 
legmagasabb osztályban indulás lehetóségét. 
2. Az elmúlt nyár óta a szakosztály versenyzói a kövel
kező nyílt kiírású versenyeken vettek részt: 
- Siófok - Országos egyéni és páros bajnokság 
- Dunakeszi - kupa 
- Tiszaújvárosi nyílt országos kupa 
- Putnoki kiírás - tábteniszverseny. 
Ez utóbbi verseny elsó és hannadik helyét versenyzóink 
nyerték el a Borbély F - Bodnár Z., illetve a Fiifep Gy. 
- Hajdú P. páros, a többi versenyen pedig tisztességgel 
helytálltak és öregbítellék szülóföldünk híme vét. 
3. 1994. október végén a szomszédos Szlovákiában ke
rült megrendezésre az I. Hivatalos Lábtenisz Világbaj
nokság. A Kassai VB-n három földrész - Európa, 
Ausztrália, Amerika - 18 országa képviseltelle magát 
és a magyar válogatott megnyerte az egyéni versenyt, 
páros illetve hánnas versenyben pedig a negyedik helyen 
végzett. 
A szakosztály több versenyzője is jelen volt a világbaj
nokságon, igaz csak szemlélóként. 
A fotó a helyszínt és a hangulatot próbálja meg vissza
hozni nem túl nagy sikerrel, de ez talán azzal magyaráz
ható, hogy nem profi fotós készítette azokat. 
4. 1995. április 2-án szakosztályunk a Mezőkövesdi Vá
rosi Sporthivatallal közösen országos versenyt rendezett. 
A városi sportcsarnokban lebonyolított versenyre az or
szág legjobbjai is eljöttek és összesen 28 páros versen
gett a díjakért. A verseny fő célja az volt, hogy tovább 
népszerusítsűk a sportágunkat. A folyamatot jól szemlél
teti az, hogy még az 1994. évi bajnokságban Borsod me
gyéból csak a mi szakosztályunk vett réSZi, addig az 
1995. évi bajnokságba legalább 5-6 megyei szakosztály 
kíván benevezni. A szakosztály és a népszerusító folya· 
mat motorja Borbély Frigyes szakosztályi elnök, akit te
vékenyégének elismerésekém a szövetség országos el
nökségébe is beválasztották. 
A szakosztály jelenlegi tagjai a következők: Borbély Fri· 
gyes, Bodnár Zoltán, Fiilep Gyula (Noszvaj), Hajdú Pé· 
ter, Ittes Szilárd, Jankó Róbert, Jablonkai Józsej 
(Mezőkövesd), Kodcs Jó:sej, Lázár Józuj 
(Mezókövesd), Pintér Tamás, S:ajlai Tamás, Huga 
Kris:tión, Varga Zsolt, \i?rllóczki G}'örgy. \i?r/zóczki Sán
dor. 
Végeze tül annyit szereménk még megemlíteni, hogy bár 
esetünkben a friderikuszi szlogen: "Ha nem lenne a ... 
nem jött volna létre" nem igaz� mégis köszönet a támo
gatóknak a támogatásért. 

A szakosztály nevében: 
Verhócz/d Sándor 
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Értékelő a I I .  Bükkaljai 
Borfesztiválról 

1994. június 24--26-án második alkalommal 
került megrendezésre Bogácson a bükkaljai 
borvidék borversenye. Pontosabban nemcsak: 
a borvidék vetélkedóje volt ez, hanem részben 
országos, részben nemzetközi jellegű is, hi
szen a borversenyre benevezett 290 borminta 
közül száznál több tokaji bor, nagyszámú egri, 
mátraaljai és villányi, bor és közel negyven 
burgerlandi bor is szerepelt itt. 
Már az I. Bükkaljai Borfesztiválra is 196 bort 
neveztek be és a mostani közel százzal több 
benevezett borminta mutatja a rendezvény je
lentóségét és rangjának növekedését. Örven
detes ez a folyamat, hiszen a bükkaljai borvi
dék hazánk 20 borvidékének eddig egyik ke
vésbé ismert és becsült borvidéke volt. Pedig 
kitűnő klimatikus adottsága, 2400 hektámyi 
szóJóültetvénye és jó borai alapján nagyobb=eJ:. 
ismerést érdemelne. A Dunántúli-középhegy.
ség és az Északi-középhegység déli la';Üin 
sorakozó 1 2  borvidékünk Badacsony(ól 
Thkajhegyaljáig valóságos gyöngyfüzért alkot
nak. Ebben a gyöngysorban a bükkaljai bOrVi
dék eddig egy szeréllÍ'ebb, kevésbé fényes 
gyöngyszem volt, de�z a törekvés, amit a 
mostani rendezvény és az elért eredmények is 
bizonyítanak, hozzájárult ahhoz, hogy fénye
sebb legyen a gyöngysomak ez a gyöngysze
me is. 
A rendezvény rangját növelte, hogy a fesztivál 
fővédnökségét Németh Miklós volt miniszter
elnök, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank elnöke vállalta. Emelte a rendezvény fé
nyét a borvidék bor:királynójének megválasz
tása, a mezőkövesdi majoreue-együttes látvá
nyos felvonulása, az osztrák oberwöblingi fú
vószenekar hangulatteremtó szereplése, a bog
ácsi Pávakör és a Maty6 Népiegyüttes músora, 
valamint a Clemens and Co. GMbH, lnterker
Wien lntervintec Kft. borászati eszközbemuta
tója, és végezetül a bogácsi Fürdő étterem 
kerthelyiségében megrendezett borgálán a leg
eredményesebb tennelók díjnyertes borainak 
bemutatása. A fesZll1.ál a bükkaljai borvidék 
fehér- és vörösborainak Bogács, Tibo/daróc, 
Szomolya, Sály és a többi bükkaljai borterme
lő település értékes borainak megismerését 
eredményesen szolgá/ta. 

Dr. Kádár Gyula 

professzor, zSl7rielnök 

Bogácsi Tavasz 
Bogács Község Önkormányzatának lapja 

Szerkesz1i : 
a Szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: 
Szajlai Sándor polgármester 

Szedés: 
GARAMOND Kiadványszerkesztő Stúdió 

Eger, Tizeshonvéd u. 1 5. 
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Pázmándi László 

Bogács 
H. /.-nek 

Látom az idó kútjáballfényló neveid 
Bagach, Boga/h, Bukach, Bokoe/I , Bogacz, Bogács 
Cserepet rejtenek Pozsag-puszta földjei 
Tomor vár erdejében bronzkarikák, kókalopács 

A Hint6vö/gy kaptárkövétól pogány imák szálltak 
SzeIIt György-templom romjain új épült, 

Szem Mátrol/ tiszteletére 
Ósök nyugalmát tornyo őrzi, feltámadást várva 
Horongsz6 után századok 6/0 sz6l, 

könyörgés. ima, ének 

Hiába hozta dervis-éllek hangjait o szél 
Hi/ük töretlen maradt, fogyotkozva is 
H6dít6k mell tek, őket itt tar/otta 

e föld. s az ég 
E/ődök makacs remél/ye és sfrjoik 

A Csecs lyuk pincesor mélyélI hallgatag a múlt 
És látogat6i"k emléke kfsért 
A gyertyafényben fáradt arcuk kisimult 
S o gazda igaz történeteket mesélt 

Bogács szülóföld lett Sulloy István 
esperes szfvében 

Temploma tövében nyugszik itt, 
hívei között 

Je/enbe rántva ü/ünk a hikaréti 
fürdő vizébell 

Halk szavunk régmúlt idők 
ködébell elidóz 

lács-völgy fenyői lelkünkbe vésve állnak 
A Vél/-hegy homlokán mámorr érlelő tőkesorok 
A D6cz-tetői úton szekerek poroszká/nak 
És régi Mária-fai majálisokra gOl/d% k 

Rusztikus környezetben 

A Fészek kemping, a hőfürdő után községünk legnagyobb forgalmú idegenforgalmi létesítménye. 

Évről évre szépül és gyarapodik a tulajdonos, K6ta Csaba jóvoltából. A kemping színfoltja a hajdani 
malom épülete, a körötte kialakított parkkal. A rusztikus hatású környezetet főleg a külföldi turisták 
kedvelik. 


