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Az év egyik legnagyobb ünnepe a hús
vét. Sokszor azonban nem tudunk ünne
pelni, ezért számunkra inkább teher az 
ünnep, vagy pedig üressé, semmitmondó
vá válik. 

Van, aki a munkaszünetet elmaradt sa
ját munkáinak pótlására használja fel, 
nem marad ideje ünnepelni. Sajnos azon
ban az ilyen élete hajszolttá válik, ideges, 
türelmetlen lesz, s nem marad idő a csa
ládra scm. 

Mások az ünnepet csak a mértéktelen 
evés és ivásban látja. Ő sem tud ünnepel
ni igazán, sőt viselkedésével teherré v<Ílik 
mások számára is, az Ő ünnepüket is lÖnk-
reteszi. 

Az ünnep. főként a háziasszonyok szá
mára sokszor csak újabb terhet jelent: fő
zés. sütés, más konyhai munkák. Talán 
sokszor m<Ír előre inóznak az Unnepektől, 
az újabb munkától. 

Az ünneplés először is a kikapcsolódást 
kell. hogy jelentse. Meg kell állni a min
dennapi roboItal, lTIunk<Í.val, a pihenésre, 
kikapcsolódásra kell időt találni. A pihe
nés, a kikapcsolódás erőgyűjtés is egy
ben, így a következő hétköznapokra ké
szíti fel az emberI. 

Az ünneplés az egym,ísn\ találás napja. 
Az állandó rohanás közepette a családnak 
alig van ideje egymásra. alig tudnak egy
más gondjaival, örömei vel találkozni, las
san idegenekké v<Ílnak egymás sz<Ím<Íra. 
Az ünnep az egym<Ísra figyelés napja, 
amikor él beszélgetések. a közös élmé
nyek újra összehoz zák a hétköznapok 
harcaiban szétszakadt családokal. 

Az ünnep a rokonok, barátok egymásra 
taJálásának napja. Ha nem csak azzal va
gyunk elfoglalva, hogyan tudjuk egymást 
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teletömni minden finomsággal, étellel
itallal. hanem valóban rá tudunk hango
lódni a Imísikra, figyelni tudunk egymás
ra, az ünnep megújítja kapcsolatainkat. 

A húsvét ünnepe a hívő ember számára 
il Feltámadottal való találkozás napja. a 
remény ünnepe. A keresztény ember tud
ja, hogy életének küzdelmei hez erőre van 
szüksége, a kil,ítástalanság, reménytelen
ség ellen pedig Krisztus b"í.torítására. 
Ezért Krisztussal ünnepel. találkozik Vele 
a liturgiában, reményt merít a feltámadás 
hitéből a mindennapi élethez. így meg
újulva éli életét, s nemcsak saját magá
nak, hanem másoknak is lud hitet és re-

Dsida Jenő 

ményt adni: van értelme az életnek. a 
küzdelmeknek - mert Krisztus győzelme 
a halál felett a mi győzelmünk is: a mi 
örök sorsunkat, igazi boldogsügunkat pél
dázza. 

Szeretencl kívánom, hogy húsvét ün
nepe minden bog,ícsi lakosnak il meg
újulás, az egymásra találás ünnepe le
gyen. keresztény testvéreimnek pedig, 
hogy találkozva a Feltámadt Krisztussal, 
legyenek a remény és az öröm hirdetői 
községünkben. 

Boldog ünnepeket kívánok mindenkinek! 
Deli Lajos 

plébános 

Út a Kálváriára 
Res:ketö, enyhe féli)' sugár=ik. 
Egyfl'ihö lassudallmegyen 
A lélek fáj. a féllY .H/gár:;k. 
Valaki hallag a hegyen, 
Mis homlokáról fény sugár:ik 
s s:el11ér lell/lll.,ja: - /Így legyen.' 

Els:állr .cae/em illa/áról 
kÖl"ér és füs:eres a lég. 
Halorr .cerl'iem illatából 
soha, de sohasem elég. 
Bumló s:erelel 11 illa/áhól 
sejri a .cÍl'. hogy ilf a "ég. 

A seb .cép csöndben begyógyulr, 
- ó. angyalok, hús. kék s:eme/
a seb már nem sajog, begyógylllr, 
- ó. halkan húgó, mély :ene!-
a seh l11ár régesrég hegyógytllr 
és millrlw mégis rér:elle. 

Valaki lépked.fe/felé rarr 
Bo:ór kö:r dg madársereg 
Valaki lassan felfelé rart. 
TÖl"isrlj/ ,·érlwJ"/}wt csepeg. 
Valaki fel. a csúcs felé rarr, 
hogy önmagár fe.círse meg. 
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Bogács Község Önkormányzatának 

1997. évi költségvetése 
Bogács Község Önkoflnányzala 1997. 

február 4-én megtanolt ülésén tárgyalta 
az Önkonnányzat 1997. évi költségveté
sét. A javaslat összeállítása során figye
lembe vettük az Önkormányzat korábbi 
döntéseit, az erre az évr áthúzód6 
köteJezettségvállalásokat, az Önkormány
zat saját forrásait, valamint az állam állal 
a központi kö!tségvetésből biztosított 
nonnatív és egyéb támogatásokat. 

Mindenki előtt ismert, hogy az önkor
mányzat még 1996-ban elkezdte a 
sze II II yv í zcsa tarna -h <Í I óza t k i a l ak ílás ,i t. 
amely "nnak ellenére, hogy a lakoss,íg is 
hozzájárult illetve hozzájárul a beruhá
z<Íshoz, nagy megterhelésI jelent az ön
kormányzat szám,íra. 

Eddig több helyre nyújtallunk be pályá
zalot, támogatást is kaptunk, dc ez még a 
beruházás mintegy 60%-át fedezi. Ebben 
az évben a Képviselő-testület felhatalma
zásával lOvá bb i pályázatokat kívánunk be
nyújtani, reméljük eredménnyel. 

Ezen nagyberllházáson túl a Képviselő
teslÜlet fonlOsnak tartja. hogy az intéz
ményhálózat az eddigi színvonal on. vagy 
még allól is jobban működjön. 

Az intézményekben az alábbi felújítá
sokat, illetve fejlesztéseket tervezzük: 

Az iskola tetőtere egy részének beépí
tése lehetőséget biztosít arra, hogy a je
lenleg igen mostoha körülmények közölI 
üzemelő könyvtár kultunílt körülmények 
közé kerüljön. így az iskolai és községi 
könyvtár összevoniÍsával nem csak a 
könyviÍllomány növekszik, hanem lehető
ség lesz iskolai tanórák könyvtárban való 
megtartására, író-olvasó taJcílkozók, s 
egyéb m,ís rendezvények szervezésére, 
arra, hogy a diákok igény esel én ill ké
szülhessenek egy-egy órára, vagy ver
senyre. Reméljük, hogy ez az új környe
zel még több gyerekkel fogja megszeret
tetni az olvasást. 

Mindezeken túl lehetőség nyílik a meg
lévő sz,ímítógép park bővítésére, a torna
terem felújÍliÍsára is. 

A tavaszi szünetben megkezdődik a 
konyha technológia átalakítása. Közel 2,5 
millió forintot fordít az önkormányzat a 
gázüzemre való átállásra. 

A Rirdőben épülő pavilonsor miatt a 
nyári rendezvények idejére át kell építeni, 
s ezzel együt! felújítani a szabadtéri szín
padol. Erre 200 ezer forintot biztosít az 
Önkomlányzat költségvetésében. 

Szükséges a Rirdőben lévő vendégház
ban a bejárati ajtók cseréje, a medencék 
melletti járda felújítása. Erre 1 . 1 25 ezer 
forint áll rendelkezésre. 

Legnagyobh ber/lhá:ás/lllk a s:el1/1yl"Í:csatoma épírése 

Mindezeken túl a vendégszob,ík szín
vonalának emelésére tervezzük újabb szí
nes tv-k és parabola antenna vásárJcísál. 

Az 1997. évi költségvetésben szerepel a 
ravatalozó fclújít,ísa is. 

Tervezi a Képviselő-lestülel újabb in
formációs táblák beszerzését, valamint 
egy panoráma kilátó megépítését a 
Szomolyai út végén, a Tájház fölött. 

A tervek közölt szerepel a Hivalal meg
lévő számítógép parkjának a bővítése, 
újabb programok vás.írlásil. 

A beruházások, felújítások helyzetéről 
az év folyamán folyamatosan tájékoztat
juk majd a lakosságot, nemcsak írásban, 
hanem képekben is. 

Csetneki Ernőné 

A hő/iirdőben épülő új porilol1sor 
Fotók: Foján László 
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Jótékonysági bál 
"A bogácsi iskolás gyermekekért" közalapítvány javára 

Február 22-én a Központi Kony
ha éttermében az Általános Iskola 
tantestülete és az alapítvány kura
tóriuma jótékonysági bált rende
zett. A bevételből a tornaterem tor
naszereit és az iskola számítógép 
parkját bővítjük. A rendezvényen 
megjelent Olasz János országgyű
lési képviselőnk, aki a bál védnöki 
tisztét is ellátta. Csetneki Ernőné 
jegyzőasszony, dr. Képes Ildikó 
háziorvos, Verhóczki Sándor alpol
gármester, Verhóczki Józsefné, 
Gyurcsik Sándor, Daragó Endre, 
Daragó Károly, Kiss Lajos önkor
mányzati képviselőnk. 

Miután Szerencsi Miklósné a ku
ratórium elnöke a bált megnyitotta, 
Jankóné Jónás Zsuzsanna az est fő 
szervezője, ismertelle a programot. 

Az iskola tanulói adtak rövid mCí
sort a Tátika, s a Ki Mit Tud? győz
tes mCísoraiból. A 4. osztályosok 
karhO ruhában mutatták be él magya
rok bejövetelét, s a vérszerződésl. A 
hangulatos, igényes és kellemes ze
néről Szabó Zoltán és Farkas Józser 
gondoskodott. 

Nagy sikere volt az aukciónak, 
ahol szép s;sJrl1l11al akadtak él részt
vevők és támogatók által felajánlott 
értéktárgyak. 

Ezután a tombola nyeremények 
kerültek kihúzásra. Itt szeretnénk 
megköszönni a tárgyi illetve a 

Mindenki jól ére:te magát a rende:\'ényen 

pénzbeni adományokat a következő 
személyeknek és cégeknek: 

Gál Mihály, Daragó K,íroly, 
Csecsődi Imre, Kiss Józsefné, Kaszó 
Bálint. Kiss Barna, Karczaginé 
Polányi Petronella. Polgár Jenő. Hor
váth Ferenc. Hócza Györgyné, Ko
vács Zoltán. Mikcszné Kovács Ildi
kó, Kissné Simon Edit, Csattos 
László, Jankó Róben, Lóczi Gyula, 
Takács Jenőné, Hajdú Imre, Magyar 

Gyuláné, Gyurcsik S,índor. Lénárt 
József. Nagyné Márkus Eleonóra. 
Gyöngyvidg Bolt, Stollwerck. Sep
siker, Schöller, Hórvölgye Mgtsz, 
Gold F iher. Bogács és Vidéke Taka
rékszövelkezet, Bogács Község Ön
kormányzata. 

Az iskola tantestülete és az alapít
vány kuratóriuma köszönetet mond a 
szülőknek is. akik elfogadták mcg
hívásunkat � 

A fiatalok nagy.cent produkL'iúkka! .córako:rauák a kö:ömégcl 
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Ki mit tud? vetélkedő Bogácson 
Téli kulturális rendezvényeink 

A Szülői Munkaközösség és a Diákön
konnánYZi11 első alkalommal hirctelell Ki 
Mit Tud? vetélkedő" 1996. novemberében 
a bogácsi Általános Iskola tanulói körében. 
Különböző kategóriákban lehetett jelent
kezni: tátika, vers, mcse, próza, népdal. 
néptánc, hangszeres produkció, paródia, 
egyéb. 

Ez a program a gyerekek szórakozását 
szolgálta, kicsit kilépve a kötelező felké
szülés, tanulás világából. Minden gyermek 
megtalálta il hozzá közelálló kategóriát, 
így lehelőségük volt újabb oldalukr61 be
mutatkozni a megfelelő műsorszám kivá
lasztásával. 

Úgy gondoltuk - mivel a téli szünet il 

gyennckek nagy örömére hosszú volt -. 
hogy aki a Ki Mit Tud? vetéikedőre jelent* 
kezelt, gyakorolni tudta a kiviÍlasztott szti* 
mokat, verset, mesét stb. A szülők segíteni 
tudtak a felkészülésben. Sajnos a tapaszta
lat az volt, hogy 5-6 sz<im kivételével az 
utolsó két héten ,íllt össze a produkció. 

Míg a Ditikönkomltinyzat tagjai a tanu
lókkal veuék fel a kapcsolatot (nekik kel
leu a jelentkezéseket leadni és ők továbbí
towík a Szülői Munkaközösségnek). addig 
az SZM részére nagy szervezés kezdődött. 

Pénzügyi lehetőségeink szűkössége mi
att. szponzorokat. támogatókat kerestünk. 
Levél fonntij,íban több céget. vtiJJalkozÓI. 
sőt szülőket is megkerestünk. hogy lehető
ségeikhez ménen legyenek segítségünkre. 
Nagy örömünkre t,ímogattisaikkal. rclaján
lásaikkal sokan segítettek. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel úgy 
döntöllUk, hogy kél fordulóban rendezzük 
meg a vetélkedő!. A tamírok véleménye az 
volt. ne utasítsunk el első alkalommal sen
kit. Nagyon sokan még az utolsó héten is 
jelentkeztek. Tóbb mint 100 tanuló vett 
részt, volt olyan tanuló, aki 2-3 kategóriá
ban is indult, megmutatva sokoldalúságtit. 

Az első fordulóra 1997. januür 18-ün ke� 
rült sor. ekkor a Thtiktira felkészülők szere
peltek. Ez a műsor nagy sikert aralOtt. A 
Művelődési H,ízba sajnos nem fért be min
denki. Rengetegen állva nézték végig a 
műsort. Bebizonyosodott, hogy egy ilyen 
rendezvényre már nem alkalmas ez az épület. 

Gyemlekeink nagyon nagy buzgalom
mal készültek a m(ísorszámokk<ll. Akik 
nem sajnülták a szabadidejüket (szülők, 
nevelők, gyermekek egyaránt) sokat pró
btiltak, sajiÍt koreogrMiát alakítollak ki. 
azoknál az eredmény sem maradt el. 
A zsűri nek igen nehéz dolga volt. A zsűri 
tagjainak községUnk ismert személyiségeit 
sikerült megnyernünk: T óthné Szuromi 
Irén óvodavezető. Dr. Képes Ildikó Anna 
h,íziorvos, Daragó Ktiroly Művelődési Ház 

A: 5. o.ctály prodllkciója 

igazgatója. Csetneki Ernőné jegyző. 
Lukács Lajosné tanárnő. Szabóné Monos
tori Márta tan,írnő. Lémírtné Szeberin 
Csilla tantirnő. 

Mind a két fordulóban vúllaltúk a nehéz 
feladatot. 

A II. forduló 1997. február l-én volt. itt a 
többi kategóriúban jelentkezők mutal1i:ík be 
műsorsz<ÍmukaL Ez a rorduló már kevesebb 
közönséget vonzott. A támogatóink jóvoltü
ból a gyerekek nagyon sok ajándékot kaptak. 
Minden fellépő jutalomban részesült, rLig
getlenUl aitól. éll-e el helyezést vagy sem. 

R5 támogató nk a Coca-Cola Rt. volt. 
Tóbb mint 200 db 2.5 literes üdítőt küldött 
a Ki Mit Tud?-ra. 

Ezenkíviil nagyon sokan segítségünkre 
voltak. 

A szervezés közben voltak problémák, 
de igyekeztünk mindent megoldani. Re
méljük mindenki jól érezte magát és ezek 
a délut<Ínok felejthetetlen élményt nyújtot
tak mindannyiunk sZ<Ímára. 

T ótll1lé It/es Ildikó 

a S:ii!ői MUllkakö:öHég elllöke 

Március idusa községünkben 
IskoliÍnk tantestülete törekszik alTa. 

hogy tanulóink legyenek minél gyakrab
ban részesei a történelmi ünnepeinken is a 
közösség nyújlOlIa élményeknek. Ezl 
szolgálta a színes, bensőséges az 1848-as 
FUrradaloll1 és Szabadsúgharc eszmeisé
géhez méltó ünnepi megemlékezésünk. A 
Luk,ícs Lajosné és Szabóné Monostori 
MiÍrta tanárnők iÍltal összeiÍllított pergő 
műsorban a szereplő gyerekeink jiÍtszot
lák a főszerepet mély átérzéssel. .. márciu
si" lelkesedéssel. A mLísor hangulat;.í.ból 
kicsendUlt az 1848-as márciusi ifjak bá
torsiÍga, hősiessége amit felvállaltak a 
magyar polgtiri forradalom sikere érdeké
ben. A mi szereplő gyerekeink a nyolcadi
kos Csiki Mária. Tőrös Anita, Kovács 
Attila, Szerencsi Judit. Nagy GÚbor. 
a hetedikes T óth Zsanett, Nagy István. 
Császár Éva. Gyurcsik Éva. a hatodikos 
Vígh Ilona, Nagy Ltiszló, az ötödikes 
Tóth Klaudia. Farkas Kitti. FUdor Violetla. 

és a harmadikos Csiki Eszter. Mizser 
Attila pedig vállalták, hogy a 149 éve tör
ténteket versben és próziÍban felidézik és 
közvetítik il ma élő nemzedékek szám<Íra 
is tanulságos. lelkesítő eseményeket. 

Fhgeteges toborzó tánccal tellék színe
sebbé az ünnepséget a hannadikos Balázs 
Richtird és G,íl Norbert. a negyedikes 
Nagy Kornél. Hócza Attila és Mikesz 
AHila tanu lók. 

Az énekkar teremtette hangulat biztosí
tolIa a műsor folyamatosságát. 

Áz előadás gyakran késztette tapsra tanu
lóinkat és a jelenlévő fclnőtteket. ez szólt a 
Magyar Polgtiri fumidalom és Szabadság
harc hősei és áldozatai tetteinek, valamint a 
szereplő gyerekeink teljesítményének. 

Nincs nagyobb öröm mint látni tanulóink 
lelkesedését, sikerélményeiket ezt szeretnénk 
megosztani minél többször szeretett közsé
günk munk{mk ir.:Ínt érdeklődő lakóival. 

Nyeste Istl'án 
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Bogácsi Nyár '97 

rendezvényei 
1997. NYAJt.\N BOGÁCS KÖZSI�GBEN 

A KÖVETKEZÖ RENDEZVÉNYEKET 
TERVEZZÜK: 

Június 26-29. 
V. BUkkinfest, Bükkaljai Borfesztivál és 

Nem zetközi Borverscny. 

Június 29. du. 15.00 óra 
Rirdő szabadtéri színpadán "Bogácsi 

Lakodalmas" A bogácsi Hagyományőrző 
Együttes előadása. 

Július 5-6. 
IX. Nem�etközi Dalostalálkozó 

Július 5-6. 
Aulócross Országos Bajnokság 

Július 10-30. 
lX. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Tilbor 

Július 16. 17.00 óra 
fuga d-l ak Étterem Kónlshangverseny 

Július 19-én 20.00 óra 
Szl. Márton templom Kórushangverseny 

Július 19. 
Autócross Országos futam, Flamingó 

Disco Kupa Bogács 

Július 20-án 15.00 óra 
Rirdő Sza!?!!cJtéri Színpadán "Bogácsi 

Lakodalmas" 

Július 24-én 17.00 óra 
fugad-lak Étterem Énekhangverseny 

Július 26-án 20.00 ónl 
Szt. Márton templom Énekhangverseny 

Július 30-án 19.30 óra 
Művelődési Ház Énekhangverseny 

Augusztus l-3-ig 
Lengyel Kulturális Napok 

Augusztus 2-án 16.00 óra 
Rirdő szabadtéri színpadán Néptánc

bemutató 

Augusztus 9-én 15.00 óra 
Fürdő szabadtéri színpadán ,.Bogácsi 

Lakodalmas" 

Augusztus 16-17. 
,.Kántor nyoll1<Íban" Rendőrfesztivál 

Augusztus 20-án 10.00 órától 
Ünnepi megemlékezés. kulturális és 

sport programok. 
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Lengyel vendégek Bogácson 

S=ínpadoll a RYBNIKI PRZYCODA népfáncegyiitles 

Február első napjaiban tíz napos ,Jar
sangi tánc-táborozásra" érkezett Bog<Ícsra 
a Gwar forrnációs gyermek táncegyüttes 
Gliwicébő\ és a Przygoda népláncegyUtlcs 
Rybnikből. 

A kél sziléziai nagyváros művészeti w.a
gániskol,íinak együttesei vi"ígjáró együtte
sek. Szerepeltek már Dél-Afrikában, Izra
elben, Spanyolorsz<Ígban, Kanadában és 
Mexikóban is. Műsoraikban nem csak a 
szűkebb tájegységllk t<Íncail m uta!tiÍk be, 
hancm Lengyelország egész területéről 
gyfíjtött folklórját is. A gyönyörfí díszes 
ruhákat a gycnnckck és szüleik maguk 
varrták. így kevesebbe kerül a táncos gyer
mek ruha tára. amely 3-6 öltözetből áll. 

Az együttesek művészeti vezetői a gya
korlatban is ízelítőt adtak Ars 
Poetikájukból a szerepléseik helyszínén, 
látva a kisméretű színpado!, az öltözők hi
ányát, a kis létszámú közönséget. .. Mi tán-

colni jöttünk Magyarországra, nem pedig 
méltatlankodni. Akkor is teljes szívvel tán
colunk. ha egy ember ül a nézőtéren." 
Ezek a gondolatok azért hangzanak külö
nösen szépen és nemesen, mert olyan mű
vészek m ondták, akik önfinanszírozók. 
ami azt jelenti, hogy a saját költségükre. 
ellenszolgáltatás nélkül szerepelnek. 

Az együttesek felléptek: Cserépfaluban. 
Egerben, Budapesten, Szentistvánon, 
Mezőkövesden és természetesen Bo
gács on is két alkalommal. 

Községünkben az üdülőturizmus mellett 
fejlődik a kulturális turizmus is. Az idei 
nyáron várhat ó an még több lengyel vendég 
lesz, minI tavaly volt. 

Legközelebb a borfesz.tiválra jönnek 
lengyel művészeti csoportok Rybnikből. 
50 fős fúvószenekar és 20 fős majorett lesz 
a fesztivál vendége. 

Dllrllgó Károly 

Közérdekű közlemények 
Figyelem! 1997. január l-től minden 

vendégéjszaka után 40 FI/fő idegenforgal
mi adót kell fizetni. 

A nyári sz.ezon idején a Polgármesteri Hi
vatal folyamatos ellenőrzést fog végezni. 

1997. január l-től I éven át - 1997. de
cember 31-ig - a magánszemélyek részére 
mind a község belteriiletén, mind pedig az 
Udülőterületen ingyenes Icsz a szcmélszál
lítás. A szemétszállítási díjaI az Önkor
mányzat fogja a szolgáható részére megfi
zctni. A szállítás a község belterületén az 
eddigi gyakorlatnak megrelelően minden 
héten csütörtökön. míg az üdülőterülelen 

május l-től szeptember 3 1-ig minden hé
ten szombaton lesz. 

A rolyékony hulladék szállítás szolgál
tatási díja 1997. rebruár 1 5-től: 
- bogácsi állandó lakosok részére: 

360 FI/m3 
- üdülő tulajdonosok, közületek részére: 

400 Ft/m3 
Mindkét díj tartalmazza az áf,íl és a le

ürítés i díjat. 

1997. január l-lől a közműfejlesztési 
hozz<Íjáruh'isok csatlakoz<Ísi díjai: 

- g,ízrákötés esetén: 91000 Ft 
- vízcsatlakozás esetén: 65000 Ft 
- szennyvíz csatlakozás cselén: 60000 Ft 
A díjak az Mát tartalmazzák. 
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A BOGÁCSI TEMETŐ RENDJE 
1. A temető szent hely: az imádság, az 

emlékezés és a gyász helye, ezért töreked
jünk a temető csendjének a megtartására ! 

Ezt az áhítatot zavarja a hangoskodás, 
a gépjármüvcl való közlekedés, ezért 
kérjük mellőzni ! 

(Gépkocsival való behajtás csak enge
déllyel történhet. Az engedélyt a plébá
nián lehet kérni, megfelelő ok eselén ; 
hajott szállítása, a temetői munkák vég
zése, mozgásában korlátozott személy 
szállítása.) 

2. A temető a faluról ad képet. Ezért 
kérjük, hogy cl sírok környékét tartsuk 
rendbe. a sírokról leszedeH virágokat és 
koszorúka! a temetőben kijelöli szemét
lerakó helyre tegyük. ne szétszórva a sí
rok mögé! 

(A szemétlerakó helyeket 1997. április 
l-től táblákkal jelöljük.) A temető tiszta
sága, szépsége mindannyiunk ügye, 
ezért egymást is figyelmeztessük erre. 

3. A temető szépségét a benne levő 
fák és örökzöldek teljesebbé teszik. A 
fák gondozása a plébánia kötelessége. 
Kérjük, hogy ne tegyük tönkre növénye
inket (benzin, gázolaj, a fa megégetése, 
vegyszerezés), mert ilyen esetben az 
Egyház nem tud felelősséget vállalni a 
fák által okozott károkért ! A fák kivágá
sa ilyen esetben a károkozót terheli! 

4. A temetőben végzendő minden 
munkát - kivéve a sírok gondozását és 
növénnyel való beültetését - be kell je
lenteni a plébánián! A munkákat csak 
engedéllyel lehel megkezdeni. Ennek el
mulasztása büntetőjogi felelősséget von 
maga után! 

A kripták készítésénél a kiásott föld 
lerakó helyét csak a temető rendjének 
megtartásával megbízott személy jelöl
heti ki! 

5. A sírhelyek megváltási ideje: 
a. földes sírnál: 25 év 

b. kriptánál: 50 év 
A lejárt sírhelyeket a temetőben és a 

templom előterében táblán jelöljük.' 
Amennyiben a sírban nyugvó elhunytak 
hozzátartozói nem váltják meg a lejárt 
sírokat, kriptákat, azz;.il az Egyházköz
ség szabadon rendelkezik, eladhatja má
soknak; a síremléket pedig egy meghatá
rozott helyre helyezi. 

A sírhelyek nlindenkori árát az Egy
házközség Képviselő Testülete határoz
za meg. 

6. Amennyiben erre igény jelenlkezne, 
az Egyházközség urna temetőt (urnafal) 
alakít ki. Kérjük jelezzék igényüket! 

7. A düledező síremlékek helyreál
lítása a síremléket állító kötelessége. 
Amennyiben nem él ezzel a lehető
séggei, a fennálló törvények értelmé
ben az Egyházközség rendelkezik a 
síremlékkel és a sírheltrSl, azt újra ér
tékesÍtheti. 

"Kiskörzeti" alsós tanulmányi verseny 1997. 
Az elmúli évek hagyományait folytatva 

az idén m:írciusban újra megrendezte is
kobínk az alsó tagozatos tanulók tanul
mányi versenyét. 

Március 6-án 106 kisdiiíkol v<írtunk 
Bükkzsércről, Cserépfaluról, Cserépvá
raljáról, Noszvajról, Szomolyáról és 

Tardról. Iskolánkból pedig 28 tanuló vár
ta izgatottan a megméreuetést. 

A nap is felragyogott ezen a reggelen, 
biztatva. bfítorÍtva a gyerekeke! a nemes 
versengésre. 

A tornaterem zsúfolásig meglelt az ünne
pélyes megnyitón\. Örömmel híttuk körünk
ben a környező iskohík igazgatóit, pedagó
gusait és a szülőket. Megtisztelt bennünket 
jelenlétével Szajlai Sándor polgámlester úr, 
aki sok-sok <lji.índékot hozott a tanulóknak. 

A verseny 8 tanteremben, 16 kategóriá
ban folyt. Az írásbeli versenyfeladatok 
megoldására másfél órát kaptak a tanulók. 
Ezzel párhuzamosan zajlott a mesemon
dók, verslllondók és az olvasók versenye. 

Délben megkönnyebbülten ültek Ic a 
gyerekek a tornateremben beállított videó 
elé. Természetesen akadtak olyan tanulók 
is, akik a délelőtti feszültséget az udvaron 
történő futkosással. játékkal és az isko
lánkban való nézelődéssel oldották fel. 

Közben a zsűri tagjai (pedagógusok, 
óvónők, szülők, meghívott vendégek) lel
kesen dolgoztak: emléklapokat, oklevele
ket, jutalomkönyveket írtak meg és javí
touák a feladatlapokat. 

Az eredményhirdetésre fél kettőkor ke
rült sor. 

Először Szajlai Sándor polg,ínnester úr 
ajándékait adta át Szerencsi Miklósné, is
kolánk igazgatója azoknak a negyedikes 
tanulóknak, akik mindhárom "Kiskörze
ti" versenyen réSZi vettek. 

Ezután a 16 kategória eredményeit hir
dettük ki. Nagy öröm volt sZ<Ímunkra, 
hogy tanulóink közül többen kimagasló 
eredményeket értek el. 

Szívből gratulálunk a következő kisis
kolásoknak: 

I. helyezést értek el: 
El.rkas Gergő 2. o. (matematika) 
Majnár Boglárka 2. o. (versmondás) 
Nagy Boglárka 3. o. (hangos olvasás) 
Pintér Judit 3. o. (matematika) 
Csiki Eszter 3. o. (nyelvtan-helyesírás) 
Csendes Máté 4. o. (környezetismeret) 
Jankó Barna 4. o. (matematika) 
Lóczi Andrea 4. o. (mesemondás) 
Csendes Máté 4. o. (versmondás) 

ll. hel)'ezést értek el: 

Besenyei Cintia I. o. (mesemondás), 
Csiki Eszter 3. o. (versmondás), 
Sári Brigitta 4. o. (mesemondás), 
Nagy Kornél 4. o. (nyelvtan-helyesírás) 

Ill. helyezést értek el: 
Tóth Boglárka I o. (versmondás), 
Kovács Barbara 2. o. (versmondás). 

Mizser Attila 3. o. (mcsemondás), 
Sári Brigitta 4. o. (hangos o!vasfís), 
Mikesz Anila 4. o. (matematika), 
Nagy Kornél 4. o. (versmondás) 

Természetesen első, második, harma
dik helyezett nem lehet mindenki, de 
győztes bárki lehet, aki saját hibáiból ta
nul, tapasztalatot szerez és il későbbiek
ben hasznosítja azokat. Egy efféle meg
mérettetés minden ember életében jelen
tőséggel bír. így van ez a 7- 1 0  éves kis
gyerek életében is. Akik nem értek el he
lyezést, azoknak sincs oka az elkesere
désre. A jobbtól kikapni sosem szégyen. 
Erőt kell gyűjteni, tanulni, új ismerete
ket szerezni és felkészültebben várni az 
újabb kihívást. 

Végezetül hálásan köszönjük azoknak a 
kedves szülőknek a segítségét, akik mun
kájukkal hozzájárultak a harmadik "Kis
körzeti" verseny sikeres lebonyolításá
hoz. Név szerint: Kis Istvánné, 
Benyovszki Mária, Majnár R!rencné, Ko
vácsné Kreszadió Zsuzsa, Farkas József
né, Balázs V incéné, Jankó Andrásné, 
Koczka Istvánné, Nagyné Csufor Ilona, 
Pintér Józsefné, Lóczi Gyuláné, Nagy R!
rencné, Mikeszné Kovács Ildikó, 
Csendes né Fdrkas Edit, Hócza Györgyné, 
Szajlai Sándorné. Lénárt Józsefné, Nagy 
Józsefné, Nagyné Márkus Eleonóra. 
T óthné Ittes Ildikó, Farkas Gáborné. 

Jankóué Jónás Zsuzsanua 
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v. Bükkinfest 1997. június 25-29. 
Bogács Kö:ség Öllkormáll,,:oro, a S:r. MártolI Borrend. 

a B.-A.-Z. Megyei Me=őga:d�.'1ági Érdel.:rédelmi S:;ö\·etség. a 
Me:ő1!a:dasági Kisrennelűk B.-A.-Z. Megyei S:öI'clsége á/tal 
keriil lllegrcnde:ésre 

. 
I 

1997. június 25-29. közöU, az V. Bűkkinfesl Bii,kkaljai 
Borfesztivál és Nemzetközi Borvcrseny. 

A rC/lde:\'ény s:clve=0'e: a bogácsi Felőfi Sándor Művelődési Ház. 
A rende:l'élly megnyitása és a horhírálat helye: 

Általános Iskola Bogács. Alkotmány u. 52. 
Ideji: 1997. június 27. 

Nevezés szabályai a borvcrsenyre: 
- Bárhol temlclt borok versenyeztethetők. 
- Fehérborokat: hosszú nyakú. zöld 0.7 l-es üvegekben, 
- Vórösborokat: rövid nyakú,zöld 0.7 J-cs üvegekben, parafa 

dugóval lezárva kell bchozni a Művelődési lüízba. fajtánként 2-2 
palackol. 

1997. június 22-én vasárnap 9-13 óráig. 
1997. június 25-én szerdán 14--20 óráig. 
Átvételnél a borokat fajtájuk. évjáratuk, termőhelyük és a tulaj

donosok adatain<lk bejegyzésével főkönyvezzük. 
Fontos tudnivalók: a zsűri organolektikus bír<Ílatot. minősítést 

végcz és nem analizálást! - tehát nem azonos és nem helyettesíti 
az Országos Bonllinősítő Intézet a bolti kereskedelmi forgalom
hoz szükséges analizál<Íst. 

A borok<�t szakértői és társadalmi zsűri fogja értékelni, minősí
teni és díjazni. Az a tulajdonos, aki legalább 5 borral benevezett a 
versenybe, tagja lesz a társadalmi zsűrinek. 

Nevezési díj: temlelőnként 300 Ft, és minden további fajtánkén 
+ 200 FL amelyet a bonninIa leadásával egyidőben kell befizetni 
a bogácsi Művelődési Házban. 

Az értékelés rendszere: 
pontozással az alábbi szcmpontok szerint: 
.cíne: O-2 pom (I'üröshomál 0-4 pom). 
t/.ctasága: O-2 pom, 
illata: 0-4 pont (l'öröshomál O-2 pom) 
í:e. :amata" öss:bel/romás' 0-12 pont. 
A minősítéS-;cndsz�re: 
1551-/650 pOllfig Elismerő ok/elB 
/651-17,50 pontig Bron: minősítés 
17,51-18,50 pomig E:iist Illinősítés 
18,5/-20,00 pontig Arany Illinősítés 
Eredményhirdetésre, valamint a díszoklevelek, a különdíjak és 

egyéb aj<Índékt<Írgyak átadására június 28-án du. 2 órakor kerül sor. 
A borfcsztiválon borbemutatót. borárverést. borkirálynő válasz

tást, bordal énekversenyt, sokféle kulturális és sport programokat 
szervezünk, amelyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Pim.:esori hanglllat Fotó: Fojtán László 

Rendezvényünkön szőlészeti-borászati eszköz- és gépbemutató, 
valamint k..irakodóvásár is lesz. 

A borfesztivi.Í1 célja: méltó rangra emelni a fcsztivi.ÍI boraiL a 
tell11előkedv fokoüsa. szaktanácsokkal segíteni és elismerésben 
részesíteni a tennelőkel. 

Reklámmal és propagandával segíteni a piac-feltánísl, a termő
hely borainak szélesebb körű megismertetését és temlelői árusításál. 

Borfesztiválunk sikeres megrendezése érdekében kéljük a ter
melőket, az érdekelt intézményeket, szövetkezeteket és vi.í.Ilalkozó
kal, hogy lehetőségeik szerint segítsék közcélú kezdeményezésün
ket, a borverseny céljainak megvalósításál. 

Kérjük a tennelőkel és a borosgazdákat, hogy vegyenek részt e 
nemes versenyben. és jó borok benevezésével tegyék rangossá 
Bükkaljai BorFesztiválunkat ! 

A rendező szervek nevében: 
Szajlai Sáudor 

polgármester 

Új benzinkút Bogácson Bogácsi Tavasz 
Bogács Község 

Önkormányzatának lapja 

Es:tétikailag is ga:dagítja a falut 

Szerkeszti: 

a Szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: 

Szajlai Sándor polgármester 

Szedés: GARAMOND 
Kiadványszerkesztő Stúdió 

Eger, Vörösmarty u. 89. 


