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Karácsony 
Kavarognak bennem a gondolatok! Mit is ünneplünk? Mi is a ka

rácsony? Hallom egyrészt a reklámok sokaságát: ez a legjobb, eZI 
szeretik a gyerekek, ez a legkellemesebb illat, legmelegebb ruhada
rab ... stb. Siessünk vásárolni! Kavarognak bennem a gondolatok! 
Hallom a híreket: a kábítószerezés egyre inkább növekszik, már az 
általános iskolák tanulói közül is egyre többen ismerik a hatásait. 
Hogy is mondták?: a 12-16 év közöttiek 70 %-a kipróbálta a kábí
tószert, s van olyan hely, ahol 40 %-uk rendszeres fogyasztó. Hal
lom a híreket: sok az abortusz, s egyre több .tizenéves leány kéri. 
Látom a cigarettára gyújtó gyerekeket, az italhoz nyúló fiatalokat és 
felnőtteket. Hallom a sok családi problémái, veszekedő felnőtteket. 
Hallom az idősek panaszkodását: megtűrt emberek, vagy éppen 
magányosak, mert mindenki rohan. Hallom a szegényebbek sóhaj
tásait: vajon miből ünnepelünk az idén? Szóval mi is a karácsony? 
Ez: tülekedés a vásárlásokban. rohanás a hétköznapokban, ideges
kedés, perlekedés, oda nem figyelés? Letudjuk a másikat? Még van 
idő megállni és végiggondolni az egészet! Tényleg erre van szüksé
günk, szüksége a másiknak: a társamnak, a gyerekeknek. a szülők-
nek? Nem kellene valami egészen más? 

' 

A karácsony a szeretet ünnepe, mert a hívő ember tudja, hogy 
ezen a napon az Isten a legnagyobb ajándékot adta az embernek. 
Szeretetének nagyságából emberré lett, hogy egész életünknek ré
szese lehessen. Isten tehát nem "letudta" az embereket! Nem vala
mi dologi ajándékai küldött az embernek, nem elégedett meg külső 
ajándékokkal, hanem ÖNMAGÁT adta ajándékul nekünk, hogy 
mindig mellellünk lehessen, beszélhessünk vele, megoszthassuk 
egész életünket, reményt adjon a reménytelenségben, velünk örül
hessen, megossza boldogságunkat. 

Azt hiszem, hogy ezzel véget érnek kavargó gondolataim. Ez a 
kar,ksony: ahogyan az Isten önmagát adta nekünk, úgy mi is a kül
ső ajándékok mellett belső ajándékot ÖNMAGUNKAT adjuk a má
siknak: igazi szeretetet, időmet odaajándékozni szeretteimnek, is
merőseimnek. Mert hiszem, hogy a legdrágább ajándéknál is többet 
ér, ha megértem, mi foglalkoztatja a másikat, milyen gondolatok, 
problémák, örömök és boldogtalanságok élnek benne, s igyekszem 
azt enyhíteni, illetve boldogságukat növelni. 

Szeretettel kívánom, hogy ez a karácsony legyen az önmagunkat 
egymásnak ajándékozás ünnepe, ahogyan azt az Isten tette, s akkor 
talán nekünk nem kell félnünk sem a reklámok butító hatásától, 
sem a kábítószertől, sem az italtól, sem az abortusztól, sem a csalá
di botrányoktól, sem az elmagányosodástól. Kívánom, s imádko
zom érte, hogy ez a karácsony Istentől áldott, boldog békés legyen, 
s kérem Istent, hogy adjon áldásától kísért boldog új esztendőt min
den kedves bogácsi lakosnak ! 

Deli Lajos 
plébános 

A Bet/ehen ábrá::.olása a bogácsi templombalI 

ünneplése 

A: idősek napjának résztve\'őir iskolás gyermekek szórako-::.tarják 

Idősek Napja 
December l 2-én ismét megtartotta a bogácsi Önkonnányzat a 

hagyományos Idősek Találkozóját. Minden 70 éven felüli állandó 
bogácsi lakost meghívóval és egy 1.000 Ft-os vásárlási utal
vánnyal kerestünk fel. Községünkben ez évben már csak 232-en 
érték el ezt a korhatárt. A találkozó délután 15 órakor kezdődött az 
iskolai ebédlőben. Akik már nagyon várták ezt a napot, bizony 
már két óra felé gyülekeztek. Nagyon sokan jelezték, hogy szeret
nének ugy�n megjelenni, de a borús, ködös idő miatt nem mel1ek 
elindulni. Igy is közel 100-an jönek el, 50 betegnek a Klub dolgo
zói vitték el a vacsorát. Jó volt látni a most 70 évet betöltött, min
dig derűs Horvát Sanyi bácsit párjával, és a legidősebb 92 éves, 
örökké mosolygós Vas Rézi nénit. A találkozót kedves műsorral 
köszöntötték az óvodások és iskolások. Különösen tetszett a 8. 
osztályos Kiss Barbara népmese előadása. A Polgármester Úr kö
szöntője után, jókedvűen, vidáman fogyott el a finom vacsora. 
Molnár Józsi bácsi megköszönte az Önkonnányzatnak ezt a gesz� 
tust, hiszen a sok és komoly beruházások mellett sem feledkeznek 
meg róluk. A nyugdíjas "Pávás" nénik vidám nótázásával ért vé
get a találkozó. 

, , 

Dorogi Mihályné 

NEPSZAVAZAS 1997. 

Az ősz folyamán, pontosabban október 16-án ügydöntő népsza
vazásra került sor a NAm-hoz történo csatlakozás kérdésében. 

Két szavazókör működött a Művelődési Házban és az Önkor
mányzat Éttennében. Az 1611 választójoggal rendelkező állam
polgár közül 794 polgár (49%) élt alkotmányos jogával. Ez a szám 
körülbelül megfelelt az országos átlagnak. Az igen szavazatok 
száma az érvényes szavazatok 89,5 %-a volt, míg a nem szavaza
tok száma mindössze 8,8 % volt. A szavazatok közül 13 volt ér
vénytelen. A szavazás kulturáltan folyt, rendzavarás nem tÖl1ént. 

Csetneki Ernőné 
Jegyző 
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TAT' 
Második alkalommal került sor a TÁTIKA megrendezésére 

1997. november 22-én a Művelődési Házban, amely most is kicsi
nek bizonyulr a nagy érdekJődés miatt. A szervezési feladatokat a 
4/a. és a 6/a. osztályos szülők végezték a Szülői Munkaközösségi 
tagok irányításával. A műsorvezető Kovács Dóra és Gaál László 
volt. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mert jól kidolgozott, 
sZÍnvonalas műsorszámokat bírálhattak. 

A zsűri elnöke: Tóthné Szurorni irén óvodavezető 
tagjai: Szabóné Monostori Márta tanár 

Darag6 Károly a Művelődési Ház Igazgatója 
Csecsődiné Kocsis Ildikó támogató 
Péter Zoltán diák 
Kiss Alexandra, 
Szerencsi Judit előző TÁTIKA győztesek 

Az SZM előző évi pénzmaradványábóJ és a támogatók jóvoltá
ból ismét sok ajándékot tudtunk kiosztani a fellépők számára és 
így minden produkció jutalmazva lett. Támogatóink, akik szemé
lyesen felkeresték a szervezőket: Csecsődi Imre, Kiss Lajosné, 
Lóczi Gyula, Győri József, V ízgazdálkodási és Talajvédelmi Tár
sulat, Mizser Lajos, Nagy László, Tóth János, Tóth Tibor és 
Bozsik László aki a zenét szolgáltatta. Megköszönjük felajánlása
ikat és mindenkinek adományaikat, akik a helyszínen támoganák 
a rendezvényt. A gyerekek nagy izgalommal készültek, sokat gya
koroltak, hogy felkészülten álljanak a közönség elé. Az előző TÁ
TIKA nagy sikerén felbuzdulva, sokan jelentkeztek különböző 
produkcióval. 17 műsorszám volt. A TÁTI KÁT az első osztályos 
tanulók kezdték meg. Dicséretes, hogy az egész osztály szerepelt: 
Androvics Gergő, Balogi Ádám, Bredák Attila, Gaál Brigitta, 
Holló Anett, Jankó Annamária, Jankó Laura, Kerti Dóra, Kovács 
Zsófi, Köteles Csaba, Lén árt Szabolcs, Lukács Dorina, Mikesz 
Csaba, Orosz Gabriella, Orosz Gábor, Verhóczki Judit és 
Verhóczki Tamás Ill. helyezés értek el. 

3. a. osztályból 
Egyéni: Csiki Norbert III. helyezett, Majnár Boglárka ll. 

helyezett. Csoportos: Ádám Renáta, Bakondi Péter, Benyovszki 
Bálint, Budai Ádám, Császár Imre, Rukas Gergő, Győri Szilvia, 
Kerékgy�rtó Ágnes, Kiss Ibolya, Kiss István, Majnár Boglárka, 
Mizser Eva, Nagy Péter, Orosz Gergő l. helyezés. 

A tátika egyik győ:tes csoponja 

1997. 

A tátika SZlá/jai 

4. a. osztályból 
Egyéni: Nagy Boglárka I. helyezés Csoportos: Nagy Boglárka, 

Tóth Diána, Mizser Attila II. helyezés. 
5. a. osztályból 
Csoportos: Lóczi Andrea, Sári Brigitta, Mikesz Attila, Nagy 

Kornél II. helyezés, Nagy Kornél, Mikesz Attila, Mizser Attila 4. 
o. II. helyezés. 

6. a. osztályból 
Csoportos: Farkas Kitti, Fodor V ioletta, Kaszó Enikő, Kovács 

Karina, Tóth Klaudia II. helyezés. 

7. a. osztályból 
Egyéni: Vígh Ilona ll. helyezés. Csoportos: Fridel lldikó, Orosz 

Alexandra, lorös Rita, Verhóczki Lilla III. helyezés. 

8. a. osztályból 
Egyéni: Tóth Zsanett I. helyezés. CSOpOI10S: Kiss Barbara, 

Tóth Zsanett, Tóth Klaudia 6.0., I. helyezés, Császár Éva, Pataki 
Nikolett, Tóth Judit III. helyezés, Császár Éva, Márton Ildikó, 
Kreszadió Mária, Pataki Nikolert, Szatmári Ildikó III. helyezés. 

8. b. osztályból: 
Pusomai Árpád, Pusomai Sándor, Szitai Kálmán lll. helyezés. 

A zárószámot Nagy Boglárka, Tóth Diána 4. a., Lóczi Andrea 5. 
a., Tóth Klaudia 4. a., Kiss Barbara és Tóth Zsanett 8. a., osztályos 
tanulók mutatták be. L helyezést értek el. 

A különdíjat, 2 nagy kabalát, amit Csecsődi Imre ajánlott fel, 
Nagy Boglárka 4 a., és Tóth Klaudia 6 a. osztályos tanulók kap
ták kiemelkedő szereplésükért. Míg a zsűri meghozta döntését, 
meglepetésként a cserépfalui TÁTIKA győztesek: Virág 
Zsuzsanna és Virág András mutatták be számukat. Ezt követően 
értékes nyereményeket húztak ki a tombolán. Eredményhirdetés 
után Disco volt, aminek nagyon örültek a gyerekek. Szeretnénk 
megköszönni mindazoknak a munkáját, akik a szervezésben és a 
lebonyolításban segítettek: 4 a. és 6 a osztályok, szülők és oszrá
lyfőnökök, a Diákönkormányzat tagjai közül: Tóth Zsanett, Hák 
Mária és Nagy Ádám és a 8 a. osztályos fiúk. Köszönet illeti meg 
a felkészítő tanárokat, szülőket, és nem utolsó sorban a 
gyerekeket, hogy felejthetetlenné tették ezt a déluránt mindannyi
unk számára. 

Mizserné Kovács Erzsébet SZM tag 4/a.o. 
Tóthné Ittes Ildikó SZM tag 6/a. o. 
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1997. december IS-én közmeghallgatás
sal egybekötöt! falugyűJés volt Bogácson a 
Művelődési Házban. Csetneki Ernőné jegy
ző köszöntötte a megjelenteket. a 150 főnyi 
résztvevőI. 

Ezl követően Szajlai Sándor polgánnes
ter beszámolt az önkonnányzat 1997. évi 
munkájáról. Az elmúlt falugyűlés alkalmá
val ismertetett statisztikai számokhoz ké
pest az állandó lakosok száma 2112 fő, szü
letett ez évben ez idáig 19 gyermek, meg
halt 38 fő, házasságot kötött: 14 pár. Csalá
di lakóházak száma: 895 db, üdülőépületek 
száma 348 db. 

Az Önkormányzati munka értékelése: 
Önkormányzatunk munkaterv alapján vé
gezte munkáját ebben az évben: 12 ülést 
tartottunk, ebből rendkívülit 6-ot. II db 
rendeletet alkotott illetve felülvizsgált, 102 
db határozatot fogadott el. 

A rendeletek a következőek voltak: 
SZMSZ módosítás 1997. évi költségvetés 
elfogadása. Egyes építési munkákról szóló 
rendelet módosítása 1996. évi zárszámadás 
elfogadása. Szociális Igazgatásról és szoci
ális ellátásról szóló rendelet megalkotása 
ÖRT rendelet kiegészítése. Lakáscélú támo
gatásról szóló rendelet módosítása. Gyer
mekek védelméről és a gyámügyi igazga
tásról rendelet alkotása. A közterület hasz
nálatának rendjére vonatkozó rendeletet 
egészített ük ki a pincesor rendezésével. 
Ivóvíz és csatomaszolgáltatás díjának meg
állapítása 

Az Önkormányzat által hozott döntések 
végrehajtása a Polgillmesteri Hivatal felada:. 
ta. A hivatal dolgozói a feladatnak eleget 
tudnak tenni. A feladatok pontosabb elvég
zése érdekében technikai fejlesztéseket haj
tottunk végre, számítógépek üzembe helye
zésére került sor. 

A Jegyző naprakész szakmai jó felké
szültségévei irányítja a köztisztviselők 

A halo((ak napjára eJkés:iifr a ral'Olalo:ó 

felújítása 
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FALUGYŰLÉS ÉS 
munkáját � megelégedésünlae. 

A hivataü dolgozók vannak a lakosság
gal a legközvetlenebb kapcsolatban, hisz 
napi ügyeikkel, gondjaikkal segítségért a 
hivatalba jönnek, tudom, hogy nem mindig 
a számukra legmegfelelőbb választ kapják, 
de tanácsot mindig kapnak arra vonatkozó
an, hová kell fordulni további ügyintézésért. 

A Polgármesteri Hivatal által hozott hatá
rozatok elleni feJlebbezések száma kevés, a 
fellebbezések során a határozatok megvál
toztatására irányuló döntések száma ala
csony. (Pid. mozgáskorlátozottak támogatá
sa esetében az orvosok nem minden esetben 
töltötték ki szabályosan a megállapításhoz 
szükseges orvosi szakvéleményt.) A hivatal 
munkája érezhető az önkormányzati intéz
mények munkájában is, hisz több döntés
ben részt vesz, vagy ellenőrzi a munkát a 
törvényesség szempontjából. Az Önkor
mányzat ez évben beszámoltatta a Polgár
mesteri Hivatalt munkájáról, és megállapí
totta, hogy feladatuk elvégzésére alkalma
sak, a jobbítás érdekében további feladato
ka·t jelölt meg számukra az Önkormányzat. 

Az Önkormányzathoz tartozó részben 
önálló intézmények munkáját sorra értékel
te, majd áttért az önkormányzati vagyon 
működtetésére. 

furgalomképtelen: utak, járdák, hidak, 
parkok. 

Korlátozotlan forgalomképes: intézmé
nyi épületek, közművek (víz, szennyvíz, ra
vatalozó), valamint a gázközmű vagyon, 
amit az önkormányzat bevitt egy gazdasági 
társaságba, ahol kedvezőbben tudjuk mű
ködtetni. 

furgalomképes: földterületek, szolgálati 
lakások, fürdő, kemping, önk. tulajdonok, 
bérlemények, volt laktanya. 

A forgalomképes vagyonnál említett in
gatlanok forgalmi értéke megközelítőleg 
300 millió Ft. 

Ezeken a vagyonokon túl részvények is 
állnak az önkormányzat rendelkezésére, Rá
kóczi Bank, ÉMÁSZ részvény, és nem utol
só sorban még nem kaptuk meg a belterüle
ti földek értékéből a önkormányzatot megil
lető üzletrészt, ami közel 10 millió forint, és 
ezzel a bevétellel számoltunk. A Gyógy
szertári részvényt értékesítettük 1.700 eFt 
értékben. 

Az Önkormányzat ez évben biztonságo
san működött, tartós hitel felvételére nem 
került sor. Az intézmények a költségvetés
ben biztosított pénzeszközökből biztonsá
gosan gazdálkodtak. Az ez évi tervezett 
költségvetésünk 829 millió Ft kiadással, eb
ből beruházási kiadásra 675 millió Ft-ot � a 

különbözetet működésre � tervezetük, ami 
154 millió Ft volt. Intézmények időarányo
san teljesítették bevételüket. A helyi adó 
bevételünk szintén időarányosan teljesítve 
van: 

Epítményadó: 97. évi tervezett: 760.000-
tényleges dec. I -ig: 579.000-

Magánszem. kom. adója: 97. évi terve
zett: 240.000- tényleges dec. l-ig: 
229.300-

Idegenforgalmi adó építmény után: 
97. évi tervezett: 300.000- tényleges dec.l 
ig: 333.000-

Beszedetl idforg. adó: 97. évi tervezett: 
1.400.000-tényleges dec. I-ig: 1.263.500-

Iparűzés i adó: 97. évi tervezett: 
500.000- tényleges dec. l -ig: 1.419.000-

Gépjárműadó: 97. eVI tervezett: 
810.000- tényleges dec. I-ig; 902.000-

Bükkzsérc, Cserépfalu önkormányzatok
tói átvett pénz teljesítése arányos. A fenn
maradó rész állami normatív támogatás ból 
tevődik össze, az összbevételhez képest az 
állami juttatás 2/3 rész 

Az önkormányzat a korábban felvett hitel 
törlesztésének rendszeresen eleget tesz, 
ezek a hitelek gáz illetve szenyvíztisztítómű 
építéséhez felvett hitelek. A szennyvízcsa
toma építéséhez a mai napig csatlakozott 
mintegy 900 ingatlantulajdonos, befizettek 
36.000 eFt-ot. 

Szociálpolitika: 
Az önkomlányzat egyik fontos feladata a 

szociálisan rászorulók támogatása illetve 
róluk való gondoskodás. Erre a célra ez év
ben közel 16.000 eFt összeget terveztünk a 
következő feladatokra megbontva: 

� Munkanélküliek jövedelempótló támo
gatása 52 fő 

� Rendszeres szociális segélyezettek 23 
fő 

� Rendszeres nevelési segélyezettek 202 
fő 

� Étkeztetési támogatás 150 fő 
- ÁpOlási díj 3 fő 
� Lakásfenntartási támogatás 24 fő 
� Átmeneti segély 125 fő 
� Temetési segély 37 fő 
� Közgyógyellátási igazolvány 39 fő 
� Első lakáshoz jutók támogatása 6 fő 
� Mozgáskorlátozottak támogatása 75 fő 
� Gyermeknevelési támogatás 6 fő 
� Tanszersegély közép - és felsőoktatási 

intézményben 100 fő 
� Tanszer általános iskola 218 fő 

A szociális támogatások odaítélése az 
önkormányzati rendeletben szabályozottak 
alapján történik. A szociális pénzeszköz 
szétosztásáról, ami nem teljesen alanyi jo
gon jár, elsősorbwl a szociális bizottság vé
leménye és javaslata alapján a képviselőtes
tület dönt. 

Az idegenforgalomról szólva kiemelte: 
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KÖZMEGHALLGATÁS 
Kőzségűnk életének meghatározója már je
lenleg is, de a jövőben még jobban az ide
genforgalom még jobb színvonaIon történő 
fogadása. Azon túl, hogy a vendéglátók 
korszerűsítik fizető-vendéglátó létesítmé
nyüket, szükséges az ide jövő vendégek 
kulturáltabb sz6rakoztatásának biztosítása. 

SpOI1: 
Mint ismert jelenleg község ünkben mű

ködik cégbírósági bejegyzéssel a labdarú
gó csapat, ezen belül női labdarúgó csapat, 
Láb-lengő (lábtenisz), Lövész-klub, eze
ken túl diáksport-kör, testépítő klub. Az eI
ért eredményekkel nem kivánok foglalkoz
ni, mivel azok már köztudottak. Elkészült 
egy új Sportcsarnok megépítésének tervei, 
ami elsősorban a mi gyerekeink részére fog 
épülni, itt gondolok az Általános Iskolá
sokra, és a bogácsi fiatalokra, de alkalmas 
lesz idejövő Klubok fogadására is, edző
mérkőzésekre, mivel szállodai rész is he
lyet kap az épületegyüttesben. A Sportcsar
nok elhelyezésére a jelenlegi spoltpálya 
környékén kerül sor. Az Önkornlányzat a 

" felsoroltakat anyagiakkal is támogatja. 

Közrend, közbiztonság : 
A rendőrőrs átadását követően nagyobb 

elvárást támasztottunk a helyi rendőrök 
munkájával kapcsolatban, de az utóbbi idő
szakban a 9 fős állományból volt rá példa, 
hogy 4 fő volt csak szolgálatra vezényelhe
tő. E tényt tudomásul vesszük, de nem 
tudjuk elfogadni, hogy a közterületeken je
lenleg szinte nincsenek rendőrök. 

1997. év beruházásairól : 
Befejeződött községünkben a szennyvíz

csatorna beruházás 273 millió Ft + ÁFA 
költséggel. Megépült 16 838 fm szennyvíz 
főcsatorna, 1222 db házi lecsatlakozás. Az 

eredeti tervhez képest mindössze 300 fm
rel kellett többet megépíteni. A műszaki át
adások során minimális hiányosságok de
rültek ki, ami ilyen nagy volumenű beruhá
zásnál nem számottevő. A csatornához va
ló lakossági csatlakozások, bekötések zök
kenőmentesen történtek, közel 350 bekö
tést kért a lakosság, vagyis jelenleg a rend
szeren ennyi ingatlan üzemel. Azok a tulaj
donosok akik bejelentették a csatomaépí
téssel kapcsolatos hiányosságokat, és nem 
végezte el még a kivitelező, a tavasz folya
mán el lesz végezve, természetesen az utak. 
helyreállítása is folyamatosan történik. 

Elkészült a ravatalozó felújítása 1400 e 
Ft- összegben, mosdó-WC helyiség is ki 
lett alakítva az épületben. Az Ibolya úti 
vízelvezető árokrendszer burkolása meg
történt. Az önkonnányzati konyhában át
álltunk a gázzal történő főzésre, mintegy 
2700 eFt beruházássaL A villanyáramhoz 
képest 4 éven belül megtérül a beruházás. 
Iskola tornaterem felújítására került sor 
750 eFt összegben. A fürdőben felújítások
ra és beszerzésekre közel 2000 eFt-ot köl
töttünk. Tervezés alatt van a kerékpárút, va-

lamint a tehermentesítő útszakaszok és a 
kábel tv-hálózat megépítése. 

Tájékoztató az 1998. évben várható fej
lesztésekről: 

Az Önkormányat elfogadta az 1998. évi 
önkormányzati gazdálkodási koncepcióL A 
koncepcióban megfogalmazásra került: 
Meghatározta a testület a dologi kiadások 
és bevételek növelési százalékát ami átlag 
15%. A fürdő fejlesztésére közel 100 mil
lió Ft áll rendelkezésünkre, ebből 70 miliió 
Ft a Megyei Fejlesztési Tanács, valamint 
PHAR támogatás. 25 millió Ft önkormány
zati saját erő, valamint 5 millió Ft vállalko
zói támogatás. 

Várható fejlesztés a Rirdőben: 
� 3 db medence felújítása 
� l db gyógykúra medence építés 
� 300 m2 alapterületű szolgáltató ház, 

amiben helyet kap: a gyógyászati részleg, 
szolárium, szauna, pedikűr, manikűr, koz
metika, ülőfürdő-medence, a tetőtérben 
apartmanok. 

� a közös öltöző tetőterén szálláshelyek 
kialakítása 

� a fürdő patak felőli részén 4 egységes 
kereskedelmi szolgáltató pavilon megépí
tése, a tetőtérben apartmanok kialakilása 

� technológiai fejlesztésre kerül sor 
� szociális blokk kialakítása 
� az új kempingrészben WC és főzőhe

lyiség kialakitása. 

Felújításra kerül a piactéri WC, a cserépi 
úti pincesoron pedig WC építésére kerül 
sor. A panoránla kilátó építése is be van 
tervezve. 

Társadalmi és tömegszervezetek, egye
sületek támogatása az ez éviek szerint tör
ténik, kivéve a Sportegyesületet. 

Az Önkormányzat 98. évben is biztosítja 
a lakosság részére az ingyenes szemétszál
!ítást. 

Közvilágítási lámpák bővítésére is lesz 
lehetőség. 

Kábel tv rendszer kiépítését meg kell va
lósítani. Bogács 750 éves évfordulójának 
méltó megünneplése alkalmával 1998. év� 
ben emlékoszlop avatásra kerül sor a temp
lom melletti részen, valamint a Bogácsról 
elszármazottak részére a bogácsi ak IL vi� 
lágtalálkozójának megszervezésére. Ter
mészetesen ezeken a beruházásokon, ren
dezvényeken túl az önkormányzati ingatla
nok, létesítmények felújítására és karban
tartására is figyelmet kell fordítani. 

Tisztelt Palugyűlés! 
A jövőben is szívesen fogadunk figye

lemfelhívást, őszinte kritikát munkánkkal 
kapcsolatban. Az önkormányzat partner 
minden felvetés megvizsgálásában, de 
kompromisszum készség kell hogy legyen 
a javaslattevők részéről is. Köszönöm szí
ves türelmüket! Az Önkormányzat és ma
gam nevében Önöknek és családjuknak 
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A csatornaépítést követően a Kossuth 

Viola líl egy rés:e új as:falts:őnyegel 

kapott 

kellemes karácsonyi ünnepeket, és eredmé
nyekben gazdagabb boldog új ével kívá
nok. 

A Polgármester beszámolója és tájékoz
tatója után szót kértek: 

fudor József: Díszburkolattal kell ellátni 
a fürdő járdáit és sétálóútjait. A Jókai u. 
csatomaépítését szakszerutlenül végezték, 
nem jól tömörítették, az út hullámos lett, 
megsüllyedt. 

Molnár József: Az ingyenes szemétszál
!ítást köszöni, köztisztasági akciót kér 
évente két alkalommal. Járdaépítést java
soL 

Balázs Vendel: Az üdülőtelep csatomá
zása mikor készül el? 

Tóth Lajos: Szép il beszámoló, de kriti
kát is szabad gyakorolni. Balesetveszélyes 
a háza előtti árok, mivel a helyreállítások 
során nagyon kiszélesítették. 

Hajdú Ferenc: A szociális kérelmem mi
ért került elutasításra, közgyógyellátási iga
zolványt miért nem kaphat a feleségem? 

Ivádi Béla: Szemetel nek az emberek, 
ezért a közterület rendjére nagyobb figyel
met kellene fordítani. 

Pintér Tibor: Járda felújítása szükséges 
az Alkotmány és Jegenyesor utcákon. 

Akinek nincs vezetékes vize, hogyan 
fogják a szennyvízcsatorna díját számláz
ni? 

Benke Györgyné: Auto-cross verseny 
után ki takarítja el a szemetet? 

Fodor József: Járda építését kéri a 
Kossuth utcára. 

Hegyi Albin: Köszönetet mondott az 
Idősek Napja megrendezéséét1, kéri hogy 
ezt a hagyományt az Önkonnányzat a 
jövőben is tartsa meg. Megköszönte a 
község vezetőinek a fejlesztési munkát, 
figyelmeztetett a takarékosság 
fontosságára. Kérte hogy a kömyezet okta
lan pusztítását és a vandalizmust a hatósá
gok fékezzék meg. 

A polgánnester nlÍnden feltett kérdésre 
érdemi választ adott.Több hozzászólás nem 
hangzott el a Csetneki Ernőné jegyző az 

ülést bezárta. 
Daragó Károly 
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Bogács Község Önkomlányzatának a 7/1996. 

(XI.26.), valamint a 10/1997. (XI.28./)sz. önk. 
rendeletekkel módosított és egységes szerkezet
be foglalt 4/1995. (1I.28.1)5z. rendelete a köz
terület-használati hozzájárulásról és haszná
lati díj megállapításáról. 

Bogács Község Önkormányzmának Képvise
lő testülete a helyi Önkomlányzatokiól sz6ló 
1990. évi LXV tv. 16. § (I) bekezdése és az épí
tésügyről sz6l6 1964-. évi lll. IV. 32. § (2) bekez
dése alapján - a helyi körülményekből adódó 
sajátosságokra tekintettel - a közteriilet-haszná
Imra és a közterület - használat engedélyezésé
re az alábbi rendeletet alkotja: 

(I) 

I. fejezet 
l.§ 

A rendelet a községi Önkomlányzat illetékes
ségi reriilelén lévő és az ingatlan-nyilvámanás
ban közterületként nyilvántartot! földrészletre, 

(2) 

az Önkomlányzat tulajdonában álló földrész
let, illetve építmény közhasználatra átadott ré
szére, valamint 

(3) 

az Önkomlányzat tulajdonában lévő zöldte
rületre terjed ki. 

2. § 
A rendelet hatálya az I. § szerinti területeken 

valamennyi jogi és temlészetes személyre vo
natkozik. 

3. § 
(l) 
A rendelet alkalmazása szempontjából közte

rületnek minősül; Bogács községben az Önkor
mányzat illetékességi területén az I. § -ban meg
jelöltek szerint: út, padka és árok, utca, tér, jár
da, játszótér, park, zöldterület, parkoló. 

(2) 
A rendelet szempontjából kiemeIt területnek 

minősü!; a Dózsa Gy. utcának a Táncsics utcai 
csatlakozástól a Szoros patakig terjedő része, a 
Hőfürdő közvetlen környezetébe tartozó Rirdó 
u. és parkoló területe, a Hófürdó és a Szoros pa
tak közötti terület. 

(3) 
"Cserépi úti pince" terület a főközlekedési út

tal párhuzamosan, 300 m hosszban, 100 m mé
lyen az út keleti oldalán, amit az Önkornlányzat 
4/1994. (IY.29.) sz. rendeletében "Z" zöldterület 
kategóriába sorol. 

(I) 

II. fejezet 
4. * 

A közterület használatáén az l .  sz. melléklet
ben megállapíton díjat kell megfizetni. 

(2) 

A közterület-használati díj mértékét a Képvi
selő testület szükség szerint, de legalább két 
évenként felülvizsgálja. 

5. § 
(I) 
Közterületet elfoglalni és használni csak enge

dély alapján lehet. A Cserépi úti pil1cesoron terü
letet pincebővítés és árusítóhely céljából lehet 
igénybe venni a rendelet mellékletét képező hely
színrajz szerint (a helyszínrajz megtekinthető a 
Polgárrnesteri Hivatalban). Árusítóhely céljtlra 
terület csak vállalkozói engedéllyel bérelhető. 

BOGÁCS� TÉL 
.. '" '" 

TORVENYTAR 
(2) 
A közterület-használati engedélyt a község 

PoIgánnestere adja ki. A közterület-használati 
hozzájárulás nem mentesít a jogszabáiyban elő
írt egyéb hatósági illetve szakhatóstlgi engedé
lyek beszerzése al61. 

(3) 

Az Önkornlányzat közterületen lévő rendez
vényei nem engedélykötelesek. 

6. § 
(I) 
A közterület-használati engedély határozon 

vagy határozatlan időre szól. A határozatlan 
időre kiadon engedély visszavonásig érvényes. 

(2) 
A közterület-használati díjat a közterület 

tényleges használati idejétőí függetlenül, az en
gedélyezeu időtartamra kell megfizetni, 
egyösszegben és előre a Polgámlesteri Hivatal 
650-348705 sz. költségvetési szánl1ájára. 

(3) 

Az engedélyes köteles az engedély-határoza
tot és a befizetést igazoló csekkel megőrizni és 
a helyszíni ellenőrzés során azt felmutatni. 

7. § 
Ellenőrzésre jogosult az engedély-határozat 

kibocsátója, a Jegyző és a Rendőrkapitányság. 
8. § 

A közlerületet engedély alapján használ6, a 
használat során a közterület i létesítményeket 
(szobrok, emlékművek, fák, virágágyak, virág
tartók, kandeláber, lámpaken, kerítés, padok, 
stb.) mindennemű károsodástól köteles meg-
őrizni. 

9. § 
A közterületen mozgatható rekJámtábla 

(megállító, útbaigazító tábla) gyalogjárókon, ki
épített2zöldterületen, a kiemeIt területen max. 
1,5 m reklámfelületig és csak engedéllyel he
lyezhető el. 

10. § 
A kijelölt és használatba vett területeket az 

igénybevevő köteles a használat végeztével na· 
ponta rendben tartani, eredeti állapotában hely
reállítani, a használat során okozott kárt meg té-
ríteni. 

ll. § 
A közterület-használati díj fizetésének köte

lezettsége alól mentesítést írásbeli kérelem alap
ján, méltányossági alapon a polgámlesler adhat. 

12. § 
Nem terheli közteriilet-használati díjfizetési 

kötelezettség a nem jövedelemszerző tevékeny
séget folytatókat, a közterületet ilyen céllal 
igénybevevőket (közcélú rendezvények). 

13. § 
Aki a közterületet engedély nélkül iUetve az 

engedélytől eltérően használja szabálysértést 
követ el, és a vonatkozó jogszabály alapján 
pénzbírsággal sújtható. A 17/1968. (IY.14.) 
Konn. sz. rendelet 137. §-a értelmében a bírság 
összege 10 OOO Ft-ig terjedhet. 

I I l. fejezet 
14. § 

A Cserépi úti pinceterillelen a pincékel 15xl5 

cm-es fehér alapon fekete számot tartalmazó 
tűzzománc táblákkal kell ellátni. A számozást a 
rendelet mellékletét képező helyszínrajzon fel
rumetetlek szerint kell megvalósítani. 

15. § 
(I) 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatály

ba, egyidejűleg a 3/1993. (11.19.) sz. Önk. ren
delet l l. sz. melléklete a közterület-használati 
díj megállapításáról hatályát veszti. 

(2) 

Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban 
lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni 
kell. 

(3) 
A rendelet rendelkezései nem vonatkoznak 

25, 26, 27 számú pincék előtti belon lapokkal 
burkolt un. "rendezvény" területre. 

Bogács, 1997. november 28. 
Csetneki Ernőné sk. 

Jegyző 
Szajlai Sándor sk. 

polgánnester 

l. sz. melléklet 
Bogács Község Önkormányzatának a /1996. 

(XI.26.), valamint a 10/1997. (XI.28.) sz. önk. 
rendeletekkel módosított és egységes szer
kezetbe foglalt 4/1995. (11.28.) sz. rendeleté
hez. 

Közterület-használat célja DíjréreJek 
I. Árusító pavilon és fülke - kiemelt- és üdü

lőterületen (szezonban - 5 hónap) 300 Fr/II/Illó 
-egyéb terület (szezonon kivül-7 hónap) 150 
Ft/m"lhó - egyéb terület 80 Frlnllhó 

2. Taxik állomásheJye 500 Pr/Ii/év 
3. Közút igéllbevélelek gépjámlűoktatás cél

jára 3.000 Fr/nt/év 
4. Üzemanyagtöltő állomás 120 Fr/ml/hó 
5. Autóbusz. teher- és különleges gépjáJmű

nek, ezek vontatmányainak elhelyezése, szóló 
gépjármű, gépjánnű pótkocsival rilrorr 

6. Építési munkával kapcsolatos anyagok el
helyezése (állvány, építési anyag) -lakásépítés
nél 20 Fr/ml/hó - egyéb építési munkánál 30 
Fr/nl/hó 

7. Idényjellegű árusítás - kiemelt- és üdülőte
rületen 300 Fr/ml/hó - egyéb területen 80 
Fr/nl/hó. Maximálisan 5 hónapig! 

8. Alkalmi és mozg6 árusítás - kiemelt- és 
üdülőterületen 200 Fr/",! /nap -egyéb területen 
50 Fr/ml/nap 

9. Vendéglátóipari előken -kiemelt- és üdü
lőterületen 300 Fr/ml/hó - egyéb területen 50 
Fr/m2/hó - Cserépi úti pinceterületen 200 
Fr/ml/hó 

10. Göngyöleg tárolása tiIrorr 
I I. Reklámtáblák és hírdelőberendezések -

kiemelt- és üdülőterületen - I m2 felületig 500 
Fr/m1/él'-lm"fölölt I OOO Fr/ml/év - egyéb terü
leten -I m2 felülelÍg 200 Ftlnl/év -l m2 fölött 
400 Fr/n//év 

12. Kiállítás vásárral egybekötve (népművé
szeti, képzőművészeti, mg-i.) -kiemell- és üdü
lőterületen 100 Fr/m"/nap - egyéb telÜleten 50 
Fr/nl/nap 

13. Alkalmi vásár (akciós és kirakodó vásár) 
- kiemelt- és üdülőterülelen 300 Ff/nl/I/ap -
egyéb telÜleten 50 Fr/nhl/ap 

14. Mutatványos tevékenység - üdülőterüle
ten 50 Ff/n//nap - egyéb telÜleten 15 Ff/lill/nap 
- kiemeIt területen lilrorr 

15. Közhasználatra még át nem adon terülel 
ideiglenes hasznosítása 200 Fr/n//év. 



BOGÁCSI TÉL 

Tíz éve volt az első 
bogácsiborverseny 

Ausztriai tallulmánylÍtoJ/ lévő bogácsiakat os:trák borás:ok is \'endégiil látták 

A Bogácsi Nyár szezonnyiló nagyrendez
vénye már évek óta a Bükkvinfest. Kevesen 
tudják, hogy a borfesztivá1 Bogácson tíz évvel 
ezelőtt rendezett házi borversenyből indult. 
Ennek apropóján december első péntek dél
utánjára Balázs Vendel bortennelő és pinceru
lajdonos meghívott a saját pincéjébe egy ki
sebb csoportot, akik az első borverseny és az 
azóta rangos rendezvénnyé fejlödölt Bükk
vinfest patronálói voltak, illetve jelenleg is 
azok. A meghivottak, akik megtisztelték a 
vendéglátót, a Gál Mihály segítségével készÍ-

ten finom pörkölt elfogyasztása és az új ez évi 
borok végigkóstolása során arra is szakítonak. 
egy kis időt, hogy az eltelt évek ernJékeinek 
felidézése közben a közeljövő lehetőségeit la
tolgassák. A baráti beszélgetések kapcsán új 
ötletek is megfogalmazódtak, amelyek be
épülhetnek a következő évi rendezvény mű
sorába. A jó hangulatú délutánért köszönet 
illeli a vendéglátót és segítőjét. 

Verhóczki Sándor 

Koccintás a juhilellmra és a követke:ő bOlfes:tiválra 

Szolgáltatási díj 
változás 

1998. január l jétől a lakosság által 
fizetendő szolgáltatási díjak ÁFA-val 
együn: 

- ivóvíz: 122 Ft/m3 
- ivóvíz alapdíj: 110 Ft/m3 
- csatomaszolgáltatás: 106 Ft/m3 
- szippantott szennyvíz: 450 Fl/m3 Osztrák kiirtösök vadászmisén Balogh 

Sándol" ve:etéséveJ 
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Népesség 
statisztika 

1997-ben elhalt bogácsi polgárok 

Balogh Zoltánné (Tólh Margit). Barmkai Sándor. 
Bényei Józsefné (F.uTI1osi Margit), Bodnár Irén 
Derda Lajosné (Csorba Mária ). FJrkas Istvánné 
(Császár Mária), Rtrkas József (Zöldra u. l l), Rlr
kas József (Ady E. u. 21.), Rlrkas Kálmán Győri Já
nosné (Csorba Mária) Hazafi András, Hegedűs Ká
roly, Hegyi Miklósné (Hajdú Viktória), Hócza Gá
borné (Koczka Mári) Kolompár Gyula, Kozma Im
réné (Hócza Mária), Kozma L.1szló, Lakatos Gábor 
Mak6 Pálné (Hilóczki Teréz). Molnár Jánosné 
(Csorba Rozál), Nagy IStv,Úl, Rllányi Anikó Sipos 
Józsefné (Csorvási ErLSébet) Sebők Antalné (Varga 
Erzsébet), Somogyi Kitti Somogyi Józsefné 
(Dusza Melinda), Szeberin Istvánné (TÓlh Inna). 
Szepesi Béláné (Csiki Magdolna), Thnner Sándor. 
Tóth Bálinlné (fudor Róza), TÓlh László, 
Verhóczki ]{illOS (fulszabadítók u. 20. ). Verhóczki 
János (Alkotmány u. 94), Verhóczki Mihály. 
Vertl6czki Teréz, Víg Bcnal:Ulné (Koczka ErLSé
ret). Virág János, Lcskó rerenc 

1997-ben született bogácsi polgárok 

Hegyi Barbara Magdolna ,Ul: Lénán Lídia 
FOdor Gábor an: Hegyi Udik6 

Lakatos Árpád an: Pusomai Aranka 
Ittes Dorninik an: Varga Tímea 

Szeberin lnez 'ill: Földes Krisztina 
Szitai Mána ,ill: Szitai Mária 

Kolompár Csaba an: Szitai Mária 
Karczagi Fanni an: Derda Beáta 

Rtrkas Edina an: Fbzsomai Szilvia 
Horváth Dénes an: Szitai Erz.,.ébet 

Szitai Zsolt 'Ul: Kolompár Anna 
Horváth Dániel an: Balog Julianna 
Balogh Rudolf ,Ul: Pusomai Judit 

Kolompár BOroSty{Ul an: Pusomai Magdolna 
Balogh Barbara an: Pusomai Anikó 

Farkas Anasztázia an: Pusomai Angéla 
Szitai András an: Pusomai Angéla 
Jankó R6ben an: Jónás Zsuzs,uma 

V ilmányi Lilla an: Csörgő Györgyi 

1997-ben bogácson kötöttek házasságot 

Kiss Aladár és Pusomai Mália 
Dr. Kárpáti Csaba IStV.Úl és Dr. rerencz Jülia 

Derda Zsolt és Lénán Natália 
Budai Krisztián és Hazafi Erika 

Rtrk.1S Dezső és Nagy Rózsa Mária 
Hajdú János és Szatmári Anita 

Megyesi Csaba és Vámai Anita 
Hák Attila és Bozsik Anett 

Gyenes László lhmás és Gál Valéria 
Tóth Tamás és Sebestyén Andrea 
Csorba JÓ7..scf és Fbczik Valéria 

Ruzicska Sándor és Csiki Szilvia 
Rácz R!ter és Szitai Hennina 

Antal Krisztián és Hazafi Anita 

, 

Uj szolgáltatás 
a Bogács és Vidéke 

Thkarékszövetkezetnél! 
Kezes nélküli, azonnali hitelfelvételi 

lehetőség, arany ékszer zálogba adásával. 

Cún: Bogács és Vidéke Takarékszö
vetkezet 3412 Bogács, Tancsics u. 2. 

Telefon: 49/334-316 334-388 
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Magasabb osztályban • • •  

A labdarúgó csapat a Lipovlliki pályán a vendég/ótókkal együtt 

VégeI ért a foci szezon! Mindenki felléle
gezhet, és készülhetünk a tavaszi fordulóra. 
Mint már közludon, csapat unk a 12. helyen 
végzett az őszi fordulóban. A tervezett célki
ruzéseknek megfelelt. Csak mi, a csapat és a 
vezetés tudja azt, hogy milyen nehézségek 
gördültek a Sportkör vezetése elé a sikeres 
szereplés biztosítása terén. Későn tudtuk 
meg a IL osztályba való feljulá� tényét. Csak 
egy napunk volt az igazolásra. [gy temlésze
lesen nem állt módunkban új játékost hozni, 
valamelyest erősíteni. De azt hiszem az elért 
eredmények alapján szégyenkeznie nem kell 
a bogácsiaknak. 

Szándékunkban áll a tavaszi fordu16ra egy 
pár meghatározó játékost hozni. Így feltehe
tőleg ütőképesebb, erősebb csapatot tudunk 
kiáJlítani. Fontos dolog a szurkolótábor se
gítsége is. Sajnos az őszi fordulókon sok tá
madás, bírálat érte úgy a csapatot, m�t a ve
zetést is. Minden jó szándékú megnyilvánu
lást örönunel veszünk. De páJcát csak az tör
jön felettünk, aki tett is a cél érdekében. Bí
zom abban, hogy a tavaszi fordulóban más 
lesz. Higgyék el óriási szüksége van a csapat
nak a bíztatásra, a támogatásra, a szurkoló tá
bor által keltett hangzavarra, az olyan "vezér" 
szurkolókra mint H6cza Tibor. 

Sportkörünk vezetése megpróbálta minden 

J6 volr a hang Illat a sporrbálon 

szinten biztosítani a mérkőzések feltételeit, 
gondolok itt a páJya előkészÍléstől az autó
busz rendelésig minden előkészítő munkára. 

Tóbb rendezvényünk is volt az év során. 
Szlovákiában voltunk egy tomán, ahol sport
barátokhoz méltó fogadtatásban volt ré
szünk. Viszonzásképpen a nyáron magyar -
lengyel - szlovák tomát rendeztünk, mely si
keres volt. A Polgármesteri Hivatal szeIVezé
sében Lengyelországban is játszhatott a csa
pat. Év végi záró rendezvényünk a Sport-bál 
volt. Színvonalas, jó hangulatkeltő szórako
zást biztosított úgy a csapatnak mint a vendé
geinknek. A rendezvény ünk díszvendége 
Szajlai Sándor polgáImester úr volt. A kö
zönség titkos szavazás alapján meg választot
ta az év legjobb focistáit: Első három helye
zést Szeberin Béla, Szajlai Tamás és Pintér 
Tamás érték el. Gratulálunk! Az est fény
pontja a tombolahúzás volt, melyen értékes 
és bohókás ajándékok találtak gazdára. Sok 
tánc, jó hangulat jellemezte a bált. A csapa
tok részére elhelyezett perselyekbe is gyűlt 
egy kis pénz. 

Ezúton ragadom meg az alkalmat, és kö
szönetet mondok azoknak, akik támogatták 
úgymond szponzorálták a csapatot. Köszö
nettel vesszük anyagi és egyéb jellegű támo
gatásaikat. Csak atUlyit tudunk ígérni, hogy 
szíwel lélekkel fogunk küzdeni a pályákon 
és továbbra is öregbít jük községünk hímevét. 

Hajrá Bogács, Hajrá foci: 

Csecsődi Imre 
Bogács KSK Elnök 

Fóbb támogatóink: 

Bogács Község Önkormányzata, 
Geokomplex Kft. Miskolc, HÓlVölgye Mező
gazdasági Szövetkezet Bogács, Takarékszö
vetkezet Bogács, Bükk-Berg Bt., WiIUler
Plan Építész Bt., Ten-Line Kft. Budapest. Bu
dai Tibor vállalkozó, Győri József, HOlVáth 
Sándor váJlalkozó, Szajlai Sándor polgánnes
ter, Kenéz Lajos vállalkozó, Farkas Gyuláné 
vállalkozó, MESZÖV Titkárság Miskulc, 
Kiss Sándor Bogács, R:mgrácz és larsa Bt. 

Nöi futballcsapat 

alakult • • •  

1997. tavaszán helyi és szomszédos köz
ségbeli lányokból, fiatalasszonyokból női 
focicsapatot alakítottunk, azzal a céllal, hogy 
a nyár folyamán egy-két mérkőzést játszunk. 
Idő múltával annyira belejöttünk a játékba, 
hogy egyszeruen nem tudtuk abbahagyni. 
Hetente kétszer tartunk edzést azóta is, elő
ször a futballpályán, a rossz idő beköszönte 
óla pedig az Általános Iskola tomatermében 
Borbély fugyes vezetésével. Talán lelkesedé
sünk láttán, vagy ami a legfontosabb, a sport 
szeretete miatt, újabb tagokkal bővült csapa
tunk, de még mindig szükségünk volna lel
kes, mozogni, játszani szerető társakra. Tul 

vagyunk több kispályás mérkőzésen, ezek hol 
győzelemmel, hol vereséggel végződtek. 
Vendégül láttuk Tibolddaróc és Mezőkövesd 
női csapatát, majd ősszel mi utaztunk 
Tibolddarócra, ahol egy férfi labdaníg6 torna 
keretén belül kaptunk lehetőséget játékra az 
ottani női focicsapat ellen. Decemberben 
részt vettünk a Mez&sáton megrendezésre 
került Mikulás-kupán, ahol bár a szelVezéssel 
bajok voltak, kisebb nézeteltérések merültek 
fel, mégis pár hét elteltével már csak arra 

gondoltunk, hogy egy kellemes napot töltött 
együn kis csapatunk. Minden meccsünket 
mérhetetlen várakozás, izgalom előzte meg, 
de mindig örömmel ért véget. ÖJÜltünk mert 
játszhatnmk, örültünk mert mindig újabb ba
rátokat szereztünk . Az idő haladtával támo
gatóink is akadtak, így a nyár folyamán 15 
darab futballcsukát és mezt vásároltunk a csa
patnak. Támogatóink voltak: WINNER
PLAN Építész Bt., a Bükk-Berg Bt., Bényei 
Mária, Dr. Képes Ildikó, valamint Kenéz La
jos vállalkozó. Ha a meglévő lelkesedés kitar
tással is párosul, lehet, hogy nem elérhetetlen 
cél számunkrn, hogy jövőre nagypályás fut
ballmérkőzéseket játszunk komoly ellenfe
lekkel, amihez szintén szükségünk lesz 
szponzorokra. A helyi Községi Sportkörrel, a 
fiú futballcsapattal kialakult jó kapcsolat, az, 
hogy bíztattak bennünket sokat segített. A kö
zösen megszeIVezett Sport-bálon együtt ün
nepeltük elsősorban az ő sikeriiket. Gratulá
lunk! A színvonalas, jó hangulatú bálon min
denki jól érezte magát, úgy a fiú-, a női- foci
csapat, mint a meglúvott vendégek. A báJon 
ellielyezett üvegekben a fiúk mellett mi is 
kaptunk egy kis támogatást. Ezúton szeret
nénk megköszönni a segítő támogatásokat, a 
bíztatást, lelkesedésünkkel, kitartásunkkal 
megpróbáljuk minél ismertebbé tenni a női 
futbalIt. 

Kovács Dóra 

Bogácsi Tél 
Bogács Község Önkormányzatának lapja 

Szerkeszti:  
a Szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: 
Szajlai Sándor polgármester 

Szedés : GARAMOND 
Kiadványszerkesztő Stúdió 

Eger, Vörösmarty u. 89. 


