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I Önkormányzati hírek I 
• :. Dorogi Mihályné az Idősek Klubjának vezetője nyugdíja
zása miatt kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel 
történő megszüntetését 2000. június 8-ával. 
Dorogi Mihálynét nyugdíjba vonulása alkalmából a Polgár
mester jutalomban részesítette és megköszönte az idősek 
gondozása terén végzett odaadó, lelkiismeretes munkáját. 
Nyugdíjas éveihez jó egészséges és pihenést kívánunk! 

.:. Az Idősek Klubjának új vezetője 2000. július 13-tól 
Bakondiné Hajdu Györgyi. 
Munkájához sok sikert! 

• :. Az Önkormányzat két intézményében az Általános Isko
lában és az Övodában is ebben az évben járt le az intéz
ményvezetök 5 évre szóló vezetöi megbízása. Ezért a Képvi
selőtestület pályázatot írt ki mindkét intézményben a vezetői 
feladatok ellátására. A pályázatok benyújtására a pályázati 
felhívás Oktatási Közlönyben való megjelenésétől számított 
30 nap állt rendelkezésre. 
Mind a két intézményben egy-egy pályázat érkezett. 
A Képviselőtestület a pályázati eljárást követően 2005. au-

gusztus 31-ig adott vezetői megbízást Tóthné Szuromi Irén 
részére az óvoda, míg Szerencsi Miklósné részére az általá
nos iskola vezetésére . 

Gratulálunk az Intézményvezetőknek és munkájukhoz sok si
kert kívánunk! 

-----_ .:. _-----

Az új bor megáldása Bogácson 

November 12-én vasárnap de. 11.00 órakor a Szt. Márton napi 
búcsú ünnepi miséjén lesz az új bor megáldása. Aki szeretn é 
az új borát megáldatni, az hozza el a templomba november 
11-én, szombaton este 17-18 óra között . 

-----_.:. _-----

A Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratóri
uma szívélyes köszönetet mond az 1998. évi jövedelem

adó 1 %-ának az alapítvány részére történő felajánlásáért. 
melynek összegét, 153.655 Ft-ot teljes egészében video-

kamera vásárlására fordítottuk. 
Adószámunk: 18417841-1-05 

Támogatásukban továbbra is bízunk! 

Beszámoló a Bogácsi Thermálfürdő Kft. 
2000. évi tevékenységéről 

Bogács Község Önkormányzata 85/1999. (Xl. 23.) sz. határo
zatával 2000. május l-jétől a korábbi Önkormányzati Fürdőt 
önálló Kft-vé alakította át. 
A Fürdő 100 %-ban önkormányzati tulajdonban maradt, és 
Bogácsi ThermáUürdő Kft. néven kezdte meg rnűködését. Az 
eddig eltelt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy 
az átalakulást kisebb problémák tól eltekintve, zökkenőmen
tesen sikerült végrehajtani. 
A Kft. szervezeti felépítése igazodik a megváltozott körülmé
nyekhez. 
Három csoport jött létre: 

- Fürdő üzemeltetési csoport, melynek alapvető feladata a me
dencék, a szociális helyiségek és az egész fürdőterület fel
ügyelete, tisztántartása, és az előírásoknak megfelelő, za
vartalan üzemeltetése. 

- Karbantartó Cj'oport, mely a Kft. által üzemeltetett létesít
mények karbantartását, a szükséges anyagok beszerzését 
végzi. Külön ki kell emelni a külső javítási és karbantartási 
munkájukat, melyet az Önkormányzat által üzemeltetett 
intézmények részére rendszeresen végzett. 

- Szolgáltatási csoport, melynek tevékenysége teljesen új a 
korábbi időszakhoz képest. Alapvető feladatuk a fürdő 
területén lévő Thermái Szálló, Vendégház és a ThermáI 
Kemping szálláshelyeinek értékesítése, üzemeltetése, a 24 
órás recepció működtetése és a belső medence, szauna 
használatának biztosítása. 

2000. márciusában átadásra került a Thermái Szálló, mely két 
csillagos besorolást kapott Hét kétszemélyes és hét négysze
mélyes apartmannal rendelkezik. November hónapban kerül 
beüzemelésre a patakparion lévő "B" épület tetőterében újabb 
négy darab apartman. 

A Thermái Szálló földszint jén került elhelyezésre a fedett 
50 m3 gyógymedence. és a szauna, valamint 2x25 fős öltöző
egység. A szállóvendégeken kívül külső vendégek is használ
hatják a gyógymedencét, és a szaunát 500 Ft/fő térítési díj elle
nében. Alapvető célunk a belső medence létesítésével az volt, 
hogy az elő- és utószezon ban lehetőséget biztosítsunk fedett 
medcnce használatára. 

A földszinten került kialakításra a gyógyászati részleg, ahol a 
frissítő- és gyógymasszázs, tangcntor, galván kezelés, elektro
mos fizioterápia kezelés, csoportos víz alatti torna szolgáltatá
sok vehetők igénybe. A gyógyászati részleg létrehozását az 
indokolta, hogy elkezdődött a termálvíz gyógyvízzé történő 
minősítésének folyamata. Ennek első lépéseként szeptember 
hónapban kétszer negyven fő részvételével az ez évben át
adott új ikermedencében három hétcn keresztül orvosi fel
ügyelet mellett próbafürdés történt. A vizsgálatok kiértékelé
se és a termálkút törzskönyvezése után várhatóan 2001. év
ben történik meg a gyógyvízzé minősítés. 
A gyógyvízzé minősítéssel egy időben rnegkezdtük a termálvíz 
természetes ásványvízzé való minősítését is. 

A Bogácsi ThermáLfürdő Kft. az év folyamán átlagosan 40 fő 
dolgozót alkalmazott, természetesen a nyári szezonban szük
ség volt szezonális dolgozók alkalmazására, akik legnagyobb 
része már évek óta visszatérőként végezte munkáját. 

2000. január l-jétől a fürdő és szálláshelyek igénybevételi díjai 
a korábbi évek átlagához képest jelentős mértékben megemel
kedtek. Sokan féltek attól, hogy ennek hatására a fürdő láto
gatottsága lényegesen csökkenni fog. Az eddigi adatok alap
ján ez a félelem nem igazolódott be, mivel jelenleg mintegy 
6000 fővel több látogató volt, mint] 999-ben. Ez 2 % -os növe
kedést jelent. 

(Folytatás a 7. oldalaII) 
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Megújulásunk 
Nem hiszem. hogy érdemes és eredményes egy épületnek a 

renoválása abban az esetben, ha mindennel törődünk. csak ép· 
pen az épület alapjait hany<lgoljuk el. 

A XX. század annyi tragikus következménnyel sújtotta a világ 

népeit, de nem túlzok. ha azl mondom, hogy bennünket külö� 
nösen. Nemcsak elvesztettük történelmi hazánk kétharmadát, 
magyar népességünk felél, megtizedelt kéL világháború. kél ná

lunk nagyobb népeket is megnyomorító diktatúra és ismételt 
gazdasági válságok ostora. Remélem a próbatétel életrevalósá· 
gunk törekvéseit teszi hatékonnyá. Most már várom, hogy a 
hullámmozgás e világot meghatározó törvényei szerint ezek után 
jobb fázis kezdődjék történelmünkben. 

Sajnos ezt más nem. csak mi magunk mozdíthatjuk elő. Erre 
kaptunk képességet, időt, és lehetőséget a Gondviselés rendjé

ben. 

A világnak egyetlen egységes rendje van. Ebben helye van a 
mai világképet kialakító fizikai törvényeknek, földünk arculatát 

meghatározó élők rendjének. magának az emberiség fennma
radását biztosító emberi erkölcsiségnek. Aki érdemesen akar 

élni ezen a világon, egyiket sem hagyhatja figyelmen kívül. 

Hiábavaló a világon minden illuzórikus technikai próbálko
zás. amely a fizika törvényeit figyelmen kívül hagyja. S kár olyan 
elképzeléseket favorizálni, melyek nem felelnek meg az élet e 
földön lehetséges feltételeinek. Ugyanúgy, aki az ember jövőjét 
akarja építeni csak az emberre minden idóoen érvényes erköl
csiség alapján teheti meg. 

A kereszténységet, mint történelmi tények igazolják, napja
inkban már csak egy nagy kulturális mozgalomnak tekintik. -

Ez való igaz, hogy kultúrát teremtelt és képes ápolni. A keresz
ténységnek azonban nem ez a lényege. A krisztusiság az ember 

Jeles nap •.. 

Az idei augusztus 20-a jeles nap volt Bogács történetében. Ezen a 
napon vehette át Szajlai Sándor polgármester úr Dr. Matolcsy 
György gazdasági miniszter úrtól a Kormány által adományozott 
Millenniumi Zászlót. 
Az ünnepélyes átadásra a felújított Szt. Márton templomban került 
sor, amely kiváló helyszínéül szolgált a kivételes, felemelő 
alkalomnak. 
A több száz éves templom épülete az elmúlt évszázadok dicsőségét, 
a településünkön korábban élők nagyszerűségét, szakmai 
kiválóságát hirdeti, a felújítás· kívül, belül - pedig a jelenkor 
emberének, alkotó és hívő közösségének áldozatváUalását 
példázza. 
Matolcsy miniszter úr beszédében a település nevének jelentését 
emelte ki, amely "gazdag"-ot jeleni. 
A település történelmében az eredeti jelentés szerinti tartalom 
hosszú évszázadokon keresztül nem volt jellemző, sőt még a XX. 
század első felében is a szegénység kényszeríttette a lakosság 
nagy részét ideiglenes elvándorlásra, summásnak. A II. világháborút 
követően csak a hatvanas évek elején alakult úgy a helyi lakosság 
lehetősége, mely biztosította a helyben történő, illetve közeli 
foglalkoztatást, megélhetést. 
A település jelenkori - nem anyagi értelemben vett - gazdagságának 
alapját a szerencsés véletlennek köszönheti. Az ötvenes években 
az ország jelentős részén szénhidrogén feltárás okán mélyfúrásokat 

és az emberisé'g tapasztalati világot felülmúlt) rendeltetésének 
szolgálata. 

Nincs társadalmi. gazdasági felemelkedés erkölcsi megújulás 
nélkül. Nem lehet addig gazdas�ígi jólétet teremteni, míg nincs a 
családba kezdődő, önzetlen. emberi fegyelemben és áldozatkész
ségben megnyilvánuló megújulás. - Mondanak mást, de csak 

mondják, mert vallás nélkül erkölcsiséget nem lehet megvalósí
tani! 

Az az ország, mely tudomásul véve tényleges helyzetét, népes

ségének tényleges, lörténelemtől megtépelt viszonyait, nem a 
tetőt kezdi csinosítani. hanem elkezdi a legújabb nemzedék ne
velését, másokért élni kész szellemiségben, bánnilyen kevés szá
mú is legyen ez az elszánt kisebbség. merje ezt a hálátlan felada
tot vállalni, mert hálás lesz érte a jövendő magyar nemzedék egy 
megújuló emberiség korszakában. 

Nem baj. ha látszatra ez nem mulatós. A földek felszántása, 

bevetése, a kikelő vetés 
is messze van az aratás
tól, de nélküle nem len

ne aratás. Ez vezette 
mindazokat, akik meg
őrizték létünket ezen a 
földön mind a mai na
pig. Rajtunk múlik, vál

laljuk-e mi is ezt az ala

pot szilárdító építke
zést. 

Tóth JstváIJ 
plébános 

A felújított templomot 
Seregély István érsek 

úr áldotta meg 

végeztek, melyek során az egész Bükkalján, így Bogács különböző 
részein is termálforrásokat találtak. 
A véletlennek azonban segítség kellett és ekkor jött az akkori 
faluvezetés, amelyik felismerte azt, hogy a feltört melegvízben óriási 
kincs rejlik, ám ahhoz, hogy ez a kincs a falu lakosságát szolgálja 
több évtizednek kellett eltelnie. 
A falu lakossága - bizva a vezetésben - tettekben is teljes 
mellszélességgel támogatta a medence-építés és a fürdő-kialakítás 
gondolatát. Rengeteg társadalmi munka árán, nagyon sok 
akadályozó tényező leküzdése után sikerült megépíteni az első 
medencét, megteremtve ezzel a mai idegenforgalom alapját. 
Az elmúlt négy évtized fejlesztései kapcsán kialakult  
településünknek egy olyan vonzereje, amellyel, ha jól sáfárkodunk 
hosszútávon biztosíthatja az itt élők boldogulását, a település 
"gazdagodását". 
A település ünkről kialakult kedvező megítélés a fő oka annak, hogy 
2000. augusztus 20-a nemcsak a Millenniumi Zászló átadás okán 
jeles nap, hanem azért is, mert ezen a napon volt az első jelentős 
külföldi befektetésnek, az Euro-kert Kft. üdülőfalujának alapkő
letétele - a Gyűr oldalban -, mely beruházás községünk rövidtávú 
jövőjének alakulásában meghatározó lehet. 

Az elmúlt évtizedek során kialakított kedvező imázs, és annak 
továbbfejlesztése lehet a mindenkori gazdagság alapja, 

EZÉRT NAGYON VIGYÁZZUNK RÁ!!! 

Verhóczki Sándor 
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2000. év kitüntetett j ei 

Vígh Rudolf díjat adományozott az Önkormányzat 
Ittes Emilnének, aki községünkben huzamosabb ideje el
ismerésre méltó tevékenységet folytat. Az Általános Is
kola szülői munkaközösségét nyolc évig vezette. Meg
alapította a Matyó Háziipari Szövetkezet bogácsi részle
gét, majd 1975-től a Bölcsődét irányította közmegelége
désre. Eközben mint Vöröskeresztes titkár szervezte a 
véradást, a tisztasági mozgalmat, a felvilágosító előadá
sokat. Bekapcsolódott a Hagyományőrző Együttes mun
kájába is, és 1988-től lelkes, hasznos tagja a Pávakör
nek. Munkájára mindig számíthat a közösség. 

Szintén Víg Rudolf díjat adományozott az Önkormány
zat Novák Ferencnének, aki tevékenysége révén közis
mert egyéniség. A közösségek életét nyomon kell követ
ni. Az eseményeket az utókor számára is rögzíteni kell, 
ezért Novákné Magdika vállalta, hogy írja az országos 
hírű Pávakör tevékenységéről szóló krónikát, vezeti a 
naplót, emellett a pávakör nem látványos, de nélkülözhe
tetlen adminisztrációs munkáját is végzi. Természetesen 
ott volt a pávakör alakulásánál, aminek jelenleg is aktív 
tagja. 

Alkotói díjban részesítette az Önkormányzat Csiki 

László kőfaragó mestert. 
A község közte rein számos, rangos emlékmű, emlék

oszlop hirdeti a bogácsi kőfaragók hozzáértését, tudását, 
elkötelezettségét. Az iskola előtt az első világháborús em
lékmű áll, melynek szakszerű felújításában 1987-ben na-

gyon tevékenye n vett részt. Az óvoda előtti téren 1988-
ban avattuk fel a Béke emlékoszlopot. Ebben a komoly 
művészi és fizikai erőt igénylő munkában, a résztvevő 
kőfaragók között ott van Csiki László is - önzetlenül. 

Kevés magyarországi templom büszkélkedhet olyan 
kőből készült "míves" főoltárral, mint a bogácsi katolikus 
templom. Vonzó, szemet-, lelket gyönyörködtető igazi 
kőfaragó alkotás, maradandó kulturális érték, amelynek 
alkotója: Csiki László 

Szintén Alkotói díjban részesült Nyeste István, aki 
több évtizeden keresztül fontos közéleti vezetőként tevé
kenykedett. 

Munkásságát és alkotó tevékenység ét mindig a tole
rancia jellemezte. A rendszerváltás előtti időszakban szám
talan rendezvény szervezője, amelyek mára hagyománnyá 
fejlődtek. Bogács régi népi értékeinek összegyűjtésében, 
rendszerezésében és a községi táj ház létrehozásában, fo
lyamatos működtetésében kimagasló érdemeket szerzett. 

Szívügyének tekintette a község fiataljainak sportolá
si lehetőségét, és éveken keresztül a sportkör elnökhe
lyetteseként aktívan szervezte a sporteseményeket. Köz
életi tevékenységét tanácstagként kezdte, majd 1990-től 
önkormányzati képviselő. Jelenleg az Ügyrendi és az Ad
hoc Bizottságot vezeti. A helyi sajtóban rendszeresen ta
lálkozunk értékelő, elemző írásaival. 

A kétezredik év harmadik Alkotói díját az Önkormány
zat Verhóczki Sándor alpolgármesternek adományozta, 

kimagasló közéleti tevékenységének 

Az elsősorban Mohás Sándor özvegye és fia, Csiki László, Novák Ferencné, 
It/es Emilné, a jobb szélen pedig Daragó Károly 

elismeréseként. Verhóczki Sándor 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
bogácsi sportkör, de különösen a lab
darúgó szakosztály talpra állításában. 
A nyolcvanas évek végén aktív játé
kosként, majd később - és jelenleg 
is - támogatóként és szervezőként 
tevékenykedik a sportkör közelében. 
Verhóczki Sándor a közéletiséget 
nemcsak a rendezvényeken hangoz
tatott véleményein, javaslatain ke
resztül éli meg, hanem a mindennap
ok forgatagában. Községünk közös
ségével együtt él, így szerzi a tapasz
talatokat, a megalapozottságot véle
rnényének alakításához. Az esemé
nyekben gazdag községi kulturális és 
politikai rendezvényeknek mindig te
vékeny szervezője. 
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Az ünnepség elnöki asztalánál másik két alkotói dijas Nyeste István és 
Verhóczki Sándor 

gatónak posztumusz Bogács Köz

ségért d íjat adományozott. Mohás 
Sándor 1924-ben jött Bogácsra, itt 
teljesedett ki egyénisége, munkás
sága. Csak nagy önfegyelme, kö
vetkezetessége tette lehetővé, hogy 
a község megelégedésére egyszerre 
kántorizáljon és végezze el a taní
tói feladatokat, sőt gazdálkodjon a 
létfenntartásáért. Szakmai felké
szültségének bizonyítéka, hogy hu
zamosabb ideig volt kerületi tanfel
ügyelő, és az 1945. utáni időszak
ban nyugdíjazásáig, 1958-ig ellátta 
az iskolaigazgatói feladatokat is. Fi
gyelme kiterjedt a község egészé
re. Tenni akart a cigány lakosság 
nyomorból való felemeléséért azzal, 
hogy az 1950-es évek elején egyre 

Az Önkormányzat a 2000. évben Bogács Községért 

kitüntetésben részesítette Daragó Károlyt, a Művelődési 
Ház igazgatóját. 

Településünkön meghatározó jelentőségű az idegen
forgalom. Ez azt is jelenti, hogy az ideérkező vendégek
nek a csodálatos hatás ú melegvíz, a táj szépsége, a jó 
bor mellett még magas szintű kulturális igények kielégíté
séről is gondoskodni kell. Erre is vállalkozott Daragó Kár
oly, aki 1978. óta igazgatója településünk Művelődési Há
zának. Bogács közművelődése, művészeti élete mind
annyiunk által érzékelhetően fejlődótt. Hagyományterem
tő kezdeményezések sorát valósította meg, és teremtet
te meg szakmai, pénzügyi feltételeit. Nevéhez fűződik 
például a Nemzetközi Zenei Táborok 
alakítása, szélesítése, a borturizmus, 
a borkultúra fejlesztése - a Szent Már
ton Borlovagrend alapítása, és mű
ködtetése. Bogács nemzetközi - len
gyel, osztrák, szlovák, svájci - kul
turális kapcsolatainak alakításában 
meghatározó szerepet vállalt. 20 év
vel ezelőtt zeneiskolát alapított a bog
ácsi gyerekek számára, amelynek 
működése azóta is töretlen. Önkor
mányzati képviselőként két cikluson 
keresztül tevékeny részese volt a köz
ség fejlődését elősegítő döntéseknek. 
Daragó Károly tevékenysége kapcsán 
községünk egyik meghatározó sze
mélyiségévé vált. 

szigorúbban követelte tőlük az isko
lalátogatást. Energiájából tellett a Hangya Szövetkezet mű
ködésének segítésére is. Kántori tevékenységének szín
vonalára a felülmúlhatatlanság volt jellemző. Élete egy fo
lyamatos kihívás, tele eredeti kérdésekkel. Előfordult, hogy 
tetteit, szigorúságát nem értették vagy félreértették. Sze
retett beszélgetni a világ dolgairól, de tetteinek magyará
zatátói elzárkózott, ugyanakkor cselekedeteinek érvényes
ségét, megalapozottságát bizonyította az eltelt idő. Mo
hás Sándor szellemisége ma is elevenen él a bogácsi ak, 
de különösen az idősebb nemzedék körében. Egyenes jel
leme ma, halála után több mint húsz éwel is példa előt
tünk. 

Az Önkormányzat néhai Mohás 

Sándor kántortan ítónak, iskolaigaz- MoMs Sándor igazgató úr felesége, Magdi néni vette át a posztumusz kitüntetést 
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A "BOGÁCSI NYÁR 2000" RENDEZVÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 
Az előző évek tapasztalatai alapján fontosnak tartottuk propagan
dán k színvonalának emelését, a nagyközönség naprakész tájékoz
tatását. Ezért már tavasszal közreadtuk a "Bogácsi Nyár 2000." prog
ram-füzetet 5000 példányban, amely kiváló minőségben készült el. 
Nagyrendezvényeinket szerepeltettük a Magyarország 2000. Ese
ménynaptárban és a Megyei Turisztikai Rendezvénynaptárban. 
A helyi lapokban, így a Bogácsi Tavaszban, a Fesztiválújságban, és 
a Bogácsi Nyárban még részletesebben tájékoztattuk az olvasókat. 
A Bogácsi TV és a Fürdő hangos hirdetője rendszeresen közölte a 
napi és a soron következő kulturális eseményeket. A rendezvénye
ken a Bogácsi TV kamerája is jelen volt, minden fontos eseményről 
felvételeket készített, és több alkalommal közvetítette azokat. Több
ször volt helyszíni közvetítés is. 
A médiák közül a M1, a Regionális TV, az EgerTV, a Kossuth Rádió 
és az Észak-Magyarország napilap jeleskedett Bogácsról szóló hí
rekkel, riporttal, tudósításokkal és összefoglalókkal. 
Összegezve elmondható, hogy a kulturális események részünkről 
kellő propagandát kaptak, igy szolgálva azt a helyi stratégiai célt, 
hogy az idelátogató turisták minél több napot töltsenek el Bogácson -
tartalmas és kellemes élményekkel gazdagodhassanak a "Bogácsi 
Nyár" rendezvénye i által. 

Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny 

Június 21- 25. között rendeztük meg, amelynek fővédnöke Dr. 
Martonyi János külügyminiszter úr volt. 
A fesztivál 5 napja alatt 45 kulturális-, sport- és szakmai rendezvény 
volt, amelyeket sikeresen, eredményesen valósítottunk meg. 
A rendezvénysorozat megítélése két csoportba sorolható. Egyrészt 
a helyi vállalkozók vagy valamilyen módon anyagilag érdekelt bog
ácsi lakosok azt hangsúlyozták, hogy lehetett volna több vendég is 
és több olyan rendezvény, amely nagyobb tömeget vonz. 
Másrészt a vendégek, akiknek nem volt anyagi érdekeltségük és a 
rendezvények értékeire és jelentőségére figyeltek, kifejezték gratulá
cióikat és elismerésüket, valamint hangsúlyozták, hogy a Bükkaljai 
Borfesztivál túlnőtt a tájegységen, és színvonalas megrendezésével 
gazdagította a régió kultúráját és Bogács imázsát. 
A Borfesztivált, mint a Bogácsi Nyár szezon nyitó nagyrendezvényét, 
hónapokig tartó szervezőmunka előzte meg. 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a fesztivál céljait maradéktalanul 

Az első bogácsi Fürdő Szépe 

választás győsztese Albók 
Henrietta, Tál/ai András védnök 

és Ketskés László ügyvezető 
igazgató társaságában 

megvalósítottuk. A feszti
vál szakmai és kulturális 
programjaival jó példát 
mutatott mind a hazai, mind 
a külföldi borvidékekről ér
kezett szakembereknek, 
bortermelőknek és a nagy
közönségnek is. 
A jelenlévő szakemberek 
számára a fesztivál kiváló 
alkalmat nyújtott arra, hogy 
ismerkedjenek egymással, 
más borvidékek boraival, 
és értékes szakmai, bará
ti és üzleti kapcsolatokat 
alakítsanak ki. 
A fesztivál kulturális prog
ramjai valamilyen módon 
mindig kapcsolódtak a bor
hoz, az események hely
színeit mindig az alkalom
hoz megfelelően úgy vá
lasztottuk ki, hogy alkal
mas legyen az érdeklődő 
nagyközönség befogadá
sára. A boriesztivál látoga
tóinak száma kb. 20.000 fő 
volt. 

Az írók, költők számára 
kiírt pályázatra 14 bogácsi 
bordallal jelentkeztek a táj
egységen élő alkotók, és 
fejezték ki gondolataikat a 
bogácsi tájhoz és borhoz 
kapcsolódóan. 
A borversenyre érkezett 
573 bormintát 13 szakmai 
zsűriben, 84 hazai és kül
földi borász bírálta el. Az 
eredmény 162 arany
érem, 209 ezüstérem, 125 
bronzérem. A nagy-arany
érmes borok száma 12. 

Nemzetközi 
Dalostalálkozó 

Július 1-2-án került meg
rendezésre X. alkalommal 
a Fürdő szabadtéri szín
padán, amelynek Tállai 
András országgyűlési 
képviselő volt a fővédnö
ke. A találkozót Verhóczki 

Az idén lengyel barátainkat az 
egri várba is elvittük 

Sándor alpolgármester nyitotta meg és mondott köszöntőbeszédet, 
melyben kifejtette, hogy Bogács jó hirét miként szolgálja a hagyo
mányőrzés, mennyire fontos és értékes az a misszió, amelyet Bog
ács már hosszú idő óta gyakorol és betölt a tájegységen. 
A rendezvényen részt vett 600 dalos, 32 hazai és külföldi együttes 
szerepelt a Fürdő nagyközönsége előtt. A zsűriben helyet foglalt Kóka 
Rozália, Daragó Rita, Benyovszki Mária és Széles András. 
A szereplő csoportok a szakmai értékelés után oklevelet és miska
kancsót kaptak. 

Ifjúsági Zenei Tábor 

Június 28. és július 14. között került megrendezésre, fiatal magánéne
kesek számára, a szakmai körökben jól ismert Schultz Katalin és 
Hegedűs Gönczy Katalin egyetemi tanárok és 30 fő hallgató részvé
telével. 
A tábor szakmai munkája igen aktív, jól szervezett volt és kiegyensú
Iyozottan működött. A bogácsi énekes tábor jelentősége messze túl
mutat a település határain. Az itt folyó műhelymunkát és koncertéletet 
fiatal szakmai kiválóságok is, mint Vashegyi György karmester és 
Gyöngyösi Levente zeneszerző figyelemmel kísérte és elismerően 
szólt a tapasztaltakról. 
A Művelődési Házban és a Szt. Márton templomban megrendezett 
koncerteken mintegy 45 zeneművet szólaltattak meg a tábor fiatal 
művészei Hegedűs Gönczy Katalin zongorakíséretével. A hangver
senyeket a Bogácsi TV egyenes adásban közvetítette, a templomi 
koncertekről pedig felvételt készitett. 

Művészeti Napok - bemutatkozik Sajószentpéter 

Július 22-23-án került megrendezésre ez a hagyományteremtő kez
deményezésként induló programsorozat, amely tulajdonképpen már 
a Borfesztiválon elkezdődött egy sajószentpéteri feslő művész há
zaspár kiállításának megnyitójával. Ezek a tárlatok kéthetenkénti vál
tásban egész nyáron jelen voltak a Művelődési Házban. 
Az idegenforgalmi főszezonban Bogácson üdülő vendégek és a helyi 
lakosság részéről is fokozott igény jelentkezik a kulturális rendezvé
nyek iránt. A Művészeti Napok megrendezésével is ezt az igényt 
elégítettük ki a vendégek által elismert és sikeresnek mondott magas 
szinvonalon. 
A Művészeti Napok keretében 17 alkalommal mutatkoztak be 
Sajószentpéter város kulturális képviselői és az önkormányzat támo
gatásával működő művészeti csoportok. 
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Lengyel Kulturális Napok 

Augusztus 4-6. között VI. alkalommal rendeztünk lengyel napokat a 
Bogács és Ogrodzieniec között 1994-ben létrejött együttműködési 
megállapodás alapján. 
A program keretében három lengyel művészeti csoport érkezett 809-
ácsra, akik színvonalas vendégszereplésükkel több helyszínen is 
ízelítőt adtak a lengyel kultúrából. 
A budapesti Lengyel Nemzeti Turisztikai Képviselet nagy mennyisé
gű, Lengyelországot bemutató és népmüvészeti információs propa
gandaanyagat osztott szét az üdülővendégeknek. 
Tapasztalataink szerint a lengyel turisták nagyra értékelik és jóleső 
érzéssel nyugtázzák a Lengyel Kulturális Napok megrendezését, a 
lengyel kultúra bogácsi népszerűsítését és megjelenítését. 
A partneri együttműködés mindkét fél számára eredményes és külö
nösen előnyös gyakorlattá fejlődött az elmúlt hat évben. 

Fürdőfesztivál 

Augusztus 17-20. között került megrendezésre a "Bogácsi Nyár 2000." 

szezonzáró fesztiválja, amelynek keretében 29 kulturális esemény 
szerepelt. 
A fesztivál minden napján meleg, napos idő volt, ezért az események 
tömegeket vonzottak Bogácsra. 
Összegezve elmondható, hogy a Fürdőfesztivál nagyon jól sikerült 
és a jó hangulatú, művészileg is magas színvonalú kulturális progra
mok elnyerték a közönség tetszését. 
Augusztus 20-án tartottuk meg Bogács község Millenniumi Napját. A 
Szt. Márton templomban rendezett ünnepségen Or. Matolcsy György 
gazdasági miniszter adta át a Millenniumi Zászlót Szajlai Sándornak, 
Bogács község polgármesterének. 
Kiadványainkon feltüntettük, hogy a Bogácsi Nyár 2000. rendezvé
nyei a Gazdasági Minisztérium és az Észak-Magyarországi Regio
nális Idegenforgalmi Bizottság támogatásával valósultak meg. 

(A 2. oldal folytatása) 

A községben elterjedt az a téves nézet a szálláshelyek tulajdo
nosai közön, hogy azért csökkent a szállóvendégek száma, 
mert a fürdő árai jelentős mértékben megnövekedtek. A tény
számok nem ezt támasztják alá, azonban a szálláshelyek szá
mának rohamos növekedése miatt - mely a környező telepü
lésekre is jellemző - valóban csökkenhetett egyes szálláshe
Iyeken a kihasználtság. 

Az időjárás rendkívül nagy befolyással bir a látogatottságra, 
melyet alátámaszt, bogy július hónapban 15.500 fővel keve
sebben, június hónapban 9.000 fővel többen látogatták a für
dőt az előző évhez képest. 

A beüzemclés évé hez képest a Thermái Szálló 45 %-os ki
használtsága jónak mondható. Igyekszünk minden lehetősé
get kihasználni reklámok terén (pl. önálló Internet megjele
nés, hirdetések szakmai és egyéb területeken), várhatóan 
novemberben készül el az új reprezentatív prospektusunk is. 

A fürdő területén lévő Tbermál Kemping és a területén lévő 
faházak igénybevétele 10 %-a1 haladta meg az elmúlt évet. A 

külföldi vendégek részaránya növekedett, jellemzően a len
gyel vendégek részéről. 

Az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatai közül sor
rendiség nélkül az alábbiak elvégzése szükséges: az út-, járda
hálózat korszerff burkolatra való cserélése, közös öltöző fel
újítása, kempingben lévő faházak és szociális blokk felújítása, 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ NAGYRENDEZVÉNYEINEK 
STATISZTIKÁJA 

Programok helyszínenként: 

• 

Művelődési Házban: 15 
Iskolában: 4 
Fűrdőben: 52 
Pincesoron: 14 
Egyéb helyszínen: 14 

Összesen: 100 

-

Daragó Károly 
igazgató 

Dr. Matolcsy Győrgy a luxemburgi befektetővel társalog az 
alapkőletételnél 

a lV sz. hideg vizes kút mangántalanításának megoldása, vala
mint a nagymedence részbeni lefedése. 

Személyes megjegyzésként befejezésül azt szeretném, ha Bog
ács község lakosai minél többen vennék igénybe a fürdőt, és 
Kft. formában is továbbra is sajátjuknak tekintenék. 

Ketskés László 
ügyvezető igazgató 

Az idén már minigolf pálya is várta a Strand vendégeit 
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Itt vagytok hát. 
régi játszótársak •.• 

(Gondolatok 37 év után) 

Az ötletet Szabó tanár néni szavai sugallták 
két évvel ezelőtt az elszármazott bogácsi ak 
II. világtalálkozóján: Ő említette, hogy rövid· 
del azelőtt rendeztek egy jól sikerült osztály· 
találkozót. S mivel akkor az osztályunkból né
hányan összejöttünk, egyi.itt töltöttünk egy 
kellemes délutánt. arra gondoltunk, nekünk is 
érdemes lenne megpróbálnullk, talán eljönne 
a volt osztály társak egy része. 
A megvalósításig majd' két év telt el renge
teg munkával, szervezéssel, míg végre az idén 
júliusra bizonyossá vált, hogy az 1963-ban 
végzctl osztályunk ez év szeptember 9-én la
lálkoZÓl tart Bogácson. 
Én boldogan, de óriási izgalommal és drukkal 
készültem erre a napra. Az első hívó szóra 
jeleztem, hogy természetesen itt leszek, jö
vök a szívemnek-lelkemnek oly kedves kis fa
lumba, ahol csodálatos élményekkel teli gyer
mek- és ifjú éveim legszebbjeit töltöttem. 
Az izgalmam és a bennem bujkáló drukk oka 
pedig az volt, hogy vajon megismerem-e majd 
a volt osztály társaimat. akik közül sokat 37 
éve nem láttam. Már hetekkel a nagy nap 
elött megkerestem a tablónkat, próbáltam me
marizáini az arcvonásokat, hogy szemtől-szem
be ne én legyek az, akinek nehézséget okoz a 
felismerés. Amikor először rápillantottam a 
fényképekre megdöbbentem: hisz én nem is 

Bogácson jártam a nyolcadikat. Érdekes mó
don az évek során elhalványult, jelentöségét 
vesztette. Én a·z önéletrajzaimban soha nem 
máshol, nlindig Bogácson végeztem az általá
nos iskolát. 
És milyen iskola és milyen osztály volt ez! 
Csodálatos tanárok, remek diákok, nagyon jó 
közösségi élet! Hiszem, hogy az ország bár
mely, jobb adottságú iskolájával is feIvehet
tük a versenyt. Nemcsak tudásban, nemcsak 
tájékozotlságban. hanem kultúrában. művelt
ségben is! Ehhez persze, hogy kellett a mi fo
gékonyságunk is, de elsősorban kellett taná
raink, tanítóink, nevelői nk tudása, odaadó tü
relme, szakmai igényessége, szakmaszerete
te. Kellett a falu egészének életstílusa, szelle
misége, amelynek kialakítása. ápolása nagy
szerű tanáraink és szüleink érdeme is. Nem 
hiszem, hogy a '60-as évek elejének Magya-
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rországán sok 2200 lelket számláló kis falu ola
jos padlós iskolájának nebulói járták vasárnap 
délelőtt a falut, könyvet árulva a ruháskosár
ból. És az énekkarunk és zenekarunk! Vajon 
hány kis falu dicsekedhetett akkoriban hason
ló útlörőzenekarral? 
Tudatosan elsőnek érkeztem a "Kultúrba", a 
találkozás színhelyére. így könnyebb dolgom 
lesz, gondollam. hisz én rögtön meglátom az 
újonnan érkezőt és lesz időm felismerni min
denkit. És sorba jöttek: Farkas Zsóka, Hegyi 
Ibolya, Orosz Pircsi, Császár Mancika, Hócza 
Laci, Varga Viktor, Fekete Rudi, Daragó Kar
csi, Koczka Eta, Farkas Tibi, Kelemen Sanyi, 
Koczka Öcsi. Németh Hajni, Vígh Marica, 
Tóth Mari, Kékesi Kati, Daragó Laci, "kis" 

Verhóczki Laci, Kovács Misi, Kele Imre, Csá
szár Géza, Farkas Jóska, Kiss Teri. Antal Pis
la. V égül a 38-ból 25-en eljöttünk, ami 37 év 
után igazán jó arány. jelzi. hogy az osztály 
nagy részének fontos volt ez a találkozás. 
Azonnal kiderült, hogy aBogácsról elszárma
zott osztály társak ugyanolyan szol"Ongással teli 
várakozással jöttek, mint én: ők is napok óta a 
tablót tanulmányozták. auól félvén, hogy nem 

"ugrik be" valakinek az arca, neve, Félelme
inkhez képest nagyon gördülékenyen ment 
minden: volt, aki kis segítséggel, de végül min
denki mindenkit azonosított, és igazi vidám 
hangulatban töllöttük a találkozás örömteli 
perceit. 
Első utunk a temetőbe vezetett, elhunyt osz
tálytársaink (Hilóczky Ilonka és Kovács Laci) 
és tanáraink (Mohás igazgató bácsi, osztály
főnökünk. Barócsik Józsefné és Fodor Júlia 
tanító néni) sírjára vittünk virágot, gondolat
ban megköszönve munkájukat. A temetőbe 
velünk jött Mohás Sándorné, Magda néni is. 
A Drága Magda néni! Az én szememben A 
PEDAG6GUS! Igen így, cSllpa IUlgy betíivel! 
Aki lígy megalapozta irodalom és nyelvtan
wdásunkat, hogy a középiskolás éveinkben is 
abból a wdásból élelünk, és még a gyerekeink
nek is aZI a wdásl adruk ár! A biz fOS helyesírás, 
a szép és igényes magyar beszéd, az irodalom 
szeretele, ez mind-mind a hajdanvoll magyar 
óráink eredménye. Még ma is kórusban szaval
fIlk a kivéte/ekel: "ga/l)� he/y, me/y, mély, ily, 
mily, oly, boly, foly, moly, súly" és "duhaj, dö
rej, karaj, sóhaj, szilaj, talaj, óhaj, tutaj, olaj, 
fOIvaj, zörej, robaj, papagáj, és zsivaj". Jó voll 
érezni, hogy mindnyájan egyformán gondol
kodunk erről, mindenkiben mély nyomol hagy
tak Magda néni tallórái és jó volt hallani, hogy 

Ő is, núnl különlegesen jó osz
lálym emlékszik ránk. 

Csoportkép a Művelődési Házban 

Ezt követően csöppnyi nosztal
giázás az iskoláink mellett, majd 
irány a Jurta-kert Étterem, a ta
lálkozó hivatalos színhelye. Az 
osztályfőnöki teendőket Szabó 
Dezsőné vállalta el, nem vélet
lenül, hiszen hatodikban valóban 
oszlályfőnökünk volt. Tanáraink 
közül nagy örömünkre eljött An
tal József (nekünk csak "Antal 
Jóska" volt) és Zsitkovits Juli
anna is. Farkas Zsóka, mint fő
szervező köszöntő szavai után 
Szabó tanár néni rendhagyó osz
tályfőnöki órát tartott, pár szó-

ban mindnyájan elmondtuk az eltelt néhány 
(20? vagy több?) év történéseit. életünk álta
lunk fontosnak tartott állomásait, ki-ki mit vélt 
említésre méltónak. Szinte mindenki kihang
súlyozta, hogy egész életére kihatott a bog
ácsi iskola szelleme, az a tudás-alap, amelyet 
itt kaptunk. Összességében kiderült, hogy 
mindnyájan megtaláltuk helyünket, van, aki 
kisebb-nagyobb kitérőkkel, de egészében si
keres, megállapodott, elégedett, vidám csa
pat gyűlt össze. 
Az öreg diákok beszámolóit követően jelen
lévő nevelői nk is néhány szóban felelevení
tették az elmúlt évek eseményeit, szóltak pe
dagógus-pályájuk befejező éveiről, családi 
életük alakulásáról. Az osztályra emlékezve 
mindnyájan kihangsúlyozták, hogy ebben az 
osztályban öröm volt tanítani, mert fogéko
nyak voltunk, tele tudásvággyal, s a befekte
tell nem kevés tanári munka sikereként mind 
a tanulmányi versenyeken, mind a különböző 
seregszemléken igen kimagasló eredménye
ket értek el az osztály tanulói. 
Az akkor és az azóta e/én sikerekén pedig nagy
nagy liszte/ette! újra és újra köszönetet mon
dl/nk tanárainknak, nevelőiIlknek, akik az !Ílon 
elindítottak bennünkel, akik belénk plántálták 
a l/./dásszomjar, az értelmes, becsületes éleI irámi 
igényl, a kitarIásI, a lürelmel, a toleranciát. Ezen 
az estén egykori diáklársaimat látva. és hallgat
va megbizonyosoduul1 arról, amir nlindig is tud
ram: én a világ legjobb általános iskolájába jár
tam, engem a világ legjobb tanárai tanítottak -
és ezt so/w nem wdom méltó módon megkö
szönni. 
Hiszem, hogy ez a találkozás mindnyájunk
nak ugyanazt jelentette: visszatérést a gye
rekkorba, egy csipetnyit a múltból, örömöt és 
boldogságot és a reményt, hogy ugye nem 37 
év múlva lesz folytatás? 

Sima; Éva 
Paks 

Tanáraink közül Szabö Dezsőné és 
Antal József Farkas Zsóka társaságában 
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7/2000. (X.3.) sz. RENDELET 

:l szociális i�az2atásról és a szociális ellátásokról szóló SJ/1997. IIV.29.1 sZ. rendelet módosításáról 

és egységes szerkezetbc foglalásáról 

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-tes
tülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §-a, és a többször 
módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiak
ban: Sztv.) biztosított felhatalmazás alapján az aláb
bi ,'cndeletet alkotja: 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.§. 
A renddel cClja, hogya Képvisclötcsti.ilcl eleget tegyen 

az Sziv. által előirt szabályozási kötclczcltscgénck, 

valamint a helyi viszonyok nak megfelelően - a helyi 
igények és az önkormányzat anyagi lehetőségeinek fi

gyelembe vétc1évc l - meghatározza az egyes szociális 

ellátások formáit, a szociális ellátások ra való jogosult

ság feltételeit az igény benyújtásflnak részletes szabá

lyait. E rendelet betartásával egységes szemlélet bizto

sítható. 
2.§. 

( I )  A rendelet hatálya kiterjed Bogács község közigaz
gatási telilletén állandó lakóhellyel rendelkező magyar 

állampolgárokra, állandó tartózkodásrajogosító sze

mdyi igazolvánnyal rendelkezö bevándorohakra, Va

lamint a lI1<lgyar hatóságok által menekültként elismert 

személyekre. 
(2) Illetékességre tekintet nélkiiljogosult átmeneti se

gélyre, étkezésre a településen tartózkodó azon személy,. 
akinek életét. testi épségét a késedelmes intézkedés 

veszélyeztetné. 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

3.§. 
( l )  A többször módosított 1993. évi l l l .  tv. (további
akban: S7t.) 4. *. ( J) bekezdése. 

(2) A helyben szokásos legolesóbb temetés: 40.000 Ft 

(3) Ezen rendelet értelmében veszélyeztetve van annak 
a kercI mezőnek a létfenntartása: 
ll.) akinek a esaládj:i.ban (kérelmező és vele közös ház

tartásban élő közeli hozzát,1I10zókjövedelmet is figye

lembe véve) az I förejutó jövedelem nelll cri el a min

denkori s<ljátjogú öregségi nyugdíj legkisebb összegét, 

b,) aki önhibáján kívül li:tfenntartását veszélyeztető 

rendki\'üli élethelyzeIbe kerult (pl. balesetet, több csa

ládtag egyszeri kórházi kezelése) és kiadásait a család

ban együt! élő közeli hozzátartozók együttes jövedel

me scm biztosítja, 

c.) Jkinek lakása elemi kár miau pusztult el, és nincs 
tartásra köteles es kepcs hozzátartozója, vagy egyéb 

]etfennt<lT1ását biztosító vagyona. 
(4) Közcélú munka: olyan állami vagy helyi önkor

mányzati feladat elvégzésére iranyul, amelynek ellátá

sáról a települési önkormányzat jogszabály alapján 
gondoskodik. 

II. fejezet 

Eljárási szabályok 

4.§. 
(I) u.) Az ellátás iránti kérelmet nagykorú személy 

nyújthatja be. 

b.) Az átmeneti segély iránti kérelmet bárki előteljeszt

heli, aki tudomást szerez az ellátásra szoruló személy 

helyzetéről. 

c.) Az eljárás hivatalból is megindítható. 

(2) A szociális e llátásra irányuló kérelmet a Polgár
mesteri Hivatalba kell benyújtani a hivatal által rend

szeresített formanyomtatványon, mely tar1almazz.a: (3. 
sz. melléklet) 

- a kérelmező szemdyi adatait (nevét. sziil. helyét. ide

jét, anyja nevét. TAJ számnt, lakcímét) 

- a kérelem indokolását, a kérI támogatnsi formát. 

- a kérellnező lakáshclyzetére, életkörülményeire vo-

natkozó adatokat. 

(3) A kérelemhez csntolni kell a többször módosítolI 
32/1993. /1 1 . 1 7.1 Korm. rendelet l .  sz. melléklctenen 

meghatározottjövedc1emnyilatkoz3tot. valamint mind

azokat az okmányokat. amelyeket az Szt. meghatároz. 

(4) Jövedelemszámításnál irányadó idősz;Jk: 
- a havonta rendszeresen mérhető jövedclmeknél a ké

relem benyújtását megelőző Idrom havi nelló útlag-. 
- egyéb jövedelmeknél pedig az előző évi adóbevallás 

szerinti nettó jövedelem. 

(S) A rendszeresen folyósított illetve alkalrnanként meg
állapított pénzbeli ellátások kifizetése a Polgánnesteri 

Hivatal pénztárában történik a tárgyhót követő hó 5 .  

napjáig. 

(6) Egyes pénzbeli el látások meghatározott célra tör

·ténő felhasználásáról, illetve elszámolási kötelezettség 

előírásáról az ell;it;ist megállapító határozatban rendel
kezni kell. 

(7) Aki a (6) bekezdés alapján előírt elszámol:i.si köte

lezettségének nem tesz eleget. vagy ajuuatást sz.:"imara 

felróható módon nem rendeltetésének megfelelő célra 

fordította. pénzben történö jUllatásból legfeljebb egy 

év időtart:1mra kizárható. 

(8) A kérelmező leglejjebb kétfajta rendszeres pénzel

látásban részesíthetö. 
(9) A jogosulatlanul igénybe vett támogat;is megtérí

tésére az Szt. 17.  *-ában foglaltakat kell alkalmazni. 
(10) E rendelet 2. *.  (2) bckezdésébcn jelölt esetben a 

támogatást meg kell téríttetni az i lletékes önkorrnány

zallal. 

III. fejezet 

ELLATAsOK FORMAI 

S.§ 
( l )  Az e llátnsok formái:. 

a.) szociális r:i.szoru lts;igtól fLiggő pénzbeli ellal;is. 

b.) természetben nyújtott szoeiá lis ellátások. 

e) személyes gondoskodást nyújtó ellátások. 

(2) Szociális raszorultságlól fUggő pénzbeli ellátások: 

fl.) idöskorúakjaradékJ 

b.) rendszeres szociális segély, 

e) lakásfelllllartási támogat:i.s. 

d.) ápolási díj, 
e.) átmeneti segély, 

f.) temetési segély. 

(3) Természetben nyújtott szoei:'tlis ellát;isok: 

fL) köztemetés, 
b.) közgyógyellátás. 
c.) egészségügyi szolg:i.ltatásra való jogosultsag. 

(4) Személyes gondoskodast nyújtó ellátások: 

(L) étkeztetés, 
b.) házi segítségnyújtás 

c.) idösek klubja 

fl.) családsegités 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGÖ 
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

6.§. 
Időskorúak járadéka 

(1) Az Szt. 32/B - 32/E *-ai alapján kell eljárni. 
(2) A járadékra való jogosultsúg feltételeít a meg,illa
pit;ist követö egy év múlva, majd azt követően éven

kénl felül kell vizsgálni. 
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7.§. 
Rendszeres szociális segNy 

( l )  A rendszeres szociális segély megállapítása az Szt. 

37/A-G *-ai alapján történik. 
(2) H a a rendszeres szociális segélybell részesülö szc

mClynek vall olyan ingatlana. amelyből ellátása egész

ben vagy részben fedezhető, a folyósított támogatás 
összegét a jogosult halálakor hagyatéki teherként be 

ke 11 jelellteni az illetékes közjegyzőnél. Erről a támo
gat;ist megállapító határozatban rendelkezni kell. 

(3) A 37/A. *. (6) bekezdésében meghatározott foglal

kOZIaI;)s az önkormányzat által szervczett közcélú il
letvl: közhasznú foglalkoztatás keretében történik. 
(4) Az ::lktív korú nem foglalkoztatott személy II rend
szeres szociúlis segély megállapitásának, folyósitásá

nak feltételeként köteles: 
ti.) a BAZ. Megyei Munkaügyi Központ Mezőkövesdi 

K irelldeltségénél Intlllkanelküliként nyi [vántartúsba 

vctetni magát. 
h.) J kirendeltséggel rendszeres kapcsolatot tartani, 

c.) a felajúnloll és szillnára megfelelő munkalchetősé� 
get ellogadni. 
ti.) reszt kell venrue a számára megfelelő munkahely 

felkutatás;iban, 
e.) a saját maga által talált vagy a kirendeltség által 

felajánlott munkahelyen munkaviszonyt létesíleni. 

f.) a kirendcltscg által felajánlott képzési lehetőséget 

elfogathli. 
g.) n kirendeltséggel írásban megallapodni az együtt
m(iködés tartalmáról. 

(S)A relu!szeres szociáliS segélyben részesülő, illetve 
rendszeres szociális segélyt kérelmező aktiv korú ncm 

foglalkoztatott személy köteles: 
ll.) a szúmára felajánlott rnegfelelö munkát 3 napon 

bc1ül megkezdeni. 
h.J akadályoztat;isa esetén a nem neki felróható aka

dúlyt (betegség stb.) hivat::llos igazolással igazolni. 
t·.) 30 napon túl is munkát végezni. amennyiben az 
önkonnflllyzat leladatellátása ezt szükségessé teszi. 

(6) AmennYiben a rendszeres szoeittlis segélyben ré
szesülö személy 7.*. (4)-(5) bekezdésbcn foglalt egyült

m(iködési kötelezettségének nem tesz eleget, a részére 

folyósitolI cl lát;ist meg kell szűntetni. 
(7) A rendszeres szocitdis segély megállapításáról a 

Szociális BizolIság elöterjesztése alapján a Képviselö
testület dönt. !\jogosultságot évente egy Jlkalommal 

fCliil kell vizsgálni. 
(8) Al. :1ktiv korú nem foglalkozIatoll személy részére 

megállapítandó rendszeres szociális segély ügyében 

úlruh(lzotl h;ltaskörben a polgármester dönt. 

8.§. 
Lakásfcnntartási támogatás 

( l )  Lakásfcnntartási támogat:i.s állapítható meg annak 
a családnnk vagy személynek: 
tI_) aki lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyi

ségbcn lakik. és lakás vagy egyéb ingatlan hasznosílá

súhól sz;innazó jövedelemmcl nem rendelkezik. 

h.J a h:·lztarlásban az egy fOre jutó havi nettó jövede
lem nem haladja meg az őregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kétszeresét, 
c.J s a lakásfcnntart:ls indokolt havi költsége cleri vagy 
meghaladja a háztartás haVI összjövedclménck 3 5  %-ál. 

(2) !\ községben az elismert minimális lakás nagyság 

é.� Illlllöség: 
ll.) csalúd esetéhen: maximum komfortfokozat. és nz l 
főrc jutó lak:i sterület 30 m2-nél nem nagyobb, 
11.) egyedülálló il letve gyermekét egyedül nevelő ese

tében .1Z ! lore jutó lakásterü1ct 60 m2-nél nem na
gyobh. 

(:l) Figyelembe vehetö lakás fenntartási költségek: 
75 'Yío-ban: - lakbér vagy albérleti díj, 
XO %-blln: - :"1ramdij, víz- és gázfogyasztás költsége. 

- esatomahaszn:ilat díja. 

- szcmétszállítás. 



100 %-ban - lakásépítési hitel 
(4) A lakásfcnntarlási támogatás I évre - naptári év-, 
a fiilcsi tamogatás mlcsi idényrc - 6 hónap - szól. a 
kérelmet évenie meg kell újitani. 
A kérelmek benYlÍjfástinak Iwtárideje: 

- lakás fenntartási támogatás csetén: január 3 1 .  
- fülési támoga!!ls cscten: szeptember J 5. 

(5) A lakásfcnntal1ási támogatás cgy havi összege 
1 .000 Ft-nál kevesebb, illetve 1 .500 Ft-tól több nem 
lehet. A Hitesi támogatás havi 1.000 Ft lchcl. 
(6) A lnk:\sfcnntartási támogatás mértéke: 

35 % - 40 % között 1 .000 Ft 
4 1 0/0 - 50 % közöu 1 .300 Ft 
50 % felett 1.500 Ft 

(7) FÜlesi támogatás állapítható meg annak a család
nak vagy szemClynck, akinél a lakás fiitcsi költsége
nek havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás havi 
összjövedelmének 20 %-át. Jövedelmi viszonyok vi zs
gálalánál :l 9. §. ( 1 )  bekezdésében foglaltakat kell al
kalmazni. 
(8) Lakásfenntartási támogatás az Szt. 47. *-a alapján 
tennészetbeni szociáli!; ellátásként is megállapítható. 
A tennészetbeni el1<i.tás formája: - közüzemi díjak át
vállalása. 

9. §. 
Ápolási díj 

(1)  Ápolási díj megállapítása az Szt. 40-44 �-ai alap
ján történik. 
(2) A I R. életévét betöltött, tartósan beteg szemdy gon
dozását végző hozzátartozó részére ápolási dij csak 
akkor állapítható meg. ha önmaga ellátá!;ra képtelen 
személy gondozását végzi. valamint ha az ápoló az 
ápolásra szoruló! saját haztartásában latja el. 
(3) Az ápoló köteles bejelenteni az ápolás szükséges
ségének megszünését az azt követő 1 5  napon belül. A 
bejelentés ehnulasztása a jogtalanul felvett összeg 
visszafizetését vonja maga után. 
(4) Ápolási díj megállapítására álmházotl hatáskörben 
a SzociálIS Bizottságjogosult. 
(S) Mértéke a mindenkori nYllgdijminimllm 70 %-a. 

10.§. 
Átmeneti segély 

(I) Átmeneti segélyben lehet részesíteni kérelemre ill
'
et

vc Hivatalból azt a nagykonl személyt. akinek lét fenn
tartása időszakosan vagy tm1ósan veszélyeztetve van és 
hclyzeténekjavitása más módoll llem biztositható. 
(2) Az :itmeneti segély lennészetbeni szociális e!látás
ként is nyúj tható az Szt. 47. * -a a lapjil1l. 
(3) Nemjogosult átmeneti segélyre: 
fL) az akí a kérelem benyítitásakor eltitkol t jövedelem
mel rendelkezik. 
b.) az aki detvitclenek javítása érdekében llem cselekszik. 
(4) Az átmeneti segCly merteke: 2.000 - 20.000 Ft. 
(S) A kérelem elbírálása a Szociális Bizottságjavasla
tára a Képviselőtestlilet hatásköre. 
(6) Ki.ilönösen indokolt esetben (pl. súlyos baleset, ele
mi kár). a polgánnester azonnali segélyt állapíthat meg. 
Ezen intézkedéséről a Képviselőtestületet következő 
ülésén tájékoztatni kell. 

1 1 .§ 
Temetési segély 

(I) A temetési seg61y az Szt. 46. §-ában foglaltak alap
ján állapítható meg. 
(2) A temetési segély összegét az éves költsegvetés tar
talmazza. 
(3) Az clj:irás a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott 
kérclemre indul. A kérelem mellékletei: halotti anya
könyvi kivonat. temetési számla. 
(4) A segély megállapítása átmházotl hatáskörben a 
polgármester jogköre. 

TERMf:sZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁSOK 

12.§. 
( 1 )  A pcnzbc!i cll:ilás helyett természetben i  ellátás is 
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bizlosítható annak a kérehnczŐnek. akinek életmódja 
indokolttá teszi. 
(2) Természetbeni ellátás különöscn: élelmisz..:r utéll
vány, tankőnyv, ruhanemíi, közüzemi díjak (vil lany. 
víz, gáz, tüzelő) étkezési térítési díj részben vagy egész
ben történő atvállal:lsa. 
(3) A természetbeni ellátás megállapítása az egyes el
látási formákat megilllapító hatáskörébe tartozik. 

13.§. 
Küztemetés 

(I) Az Szt. 48. §-ában foglaltak nlapján kell eljárni. 
(2) Megállapítása a Polg:innester hatáskörébe trll10zik 
átruhftzott hatáskörben. 

14.§ 
Közgyógyellálás 

(1)  Közgyógyellátási igazolvány kiáll ításnra való jo
gosullsag állapítható meg annak a személynek, akinek 
személyes szükségleteinek kielégítesérc szolgáló rend
Szeres gyógyszerköltscge olyan magas, hogy az létfenn
tmtását veszélyezteti. 
(2) Az ( l )  bekezdé!; szerinti közgyógyell:'ltásra jogo
sultság megállapításanál rászorult az: 
fl.) - akinek a csal;idjában 3Z I főre jutó jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj minimum és annak 5.000 
Ft-al növelt ősszege között van. 

- egyedülálló esetében a mindenkori öregscgi nyug
díjminimum 150 %-aés annak 5.000 Ft-nl növelt össze
ge közötl van, 
cs gyógyszerköltsége eléri vagy meghaladja az l főre 
jutó jövedelem 1 5  %-ál. 
b.) - akinek családjában az I főre jutó jövedelem az 
(2) bekezdés a.) pontjabml rögzített legmagasabb összeg 
és annak 5.000 Ft-al növelt összeget között van. 

- egyedülálló esetében az ( I )  bekezdés a.) pontjában 
rögzítell legmagasabb összeg és annak 5.000 Ft-al nö
velt összege között van, 
és gyógyszerköltsége cleri vagy meghaladja az l fOre 
jutó jövedelem 25 %-át. 
ej - akinek családjúban az l főre jutÓ jövedelem az 
(2) bekezdés b.) pon�ában meghatározott legmagasabb 
összeg és annak 5.000 Ft-al növelt összege között van. 

- egyedü];llló esetében az ( ! )  bekezdés b.) pontjában 
meghatározott legmagasabb összeg és annak 5.000 FI
al növelt összege között vall, 
és a gyógyszerköltsége cleri vagy meghaladja az I fóre 
jutó jövedelem 30 %-<11. 
(3) A jogosuhs:ig megállapítása a Polgármester hatás
körébe tartozik, a kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál 
kell benyújtani. A kérelem mellékletc: azahalános rész
ben megjclölteken kívi.il a gyógyszerész igazolása. 

IS §. 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosults:ig 

(I) Az Szt. 54. §-a alapján a polgilrmester állapítja meg 
(2) E rendelet alapj il1l egészségügyi szolgáltllt;lsra nelll 
jogosult az a család. ahol az állagosnál nagyobb va
gyonnal rendelkeznek (hétvégi ház. több lakás van. 
nagyértékű személygépkocsi van) valamint luxlIscikk
nek számító lakás-felszerelési tárgynkkal rendelkeznek. 

SZEMELYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ 
ELLATÁSOK 

16.§. 
Étkeztetés 

( 1 )  Napi egyszeri meleg étel re jogoslII t az a szoeiall
san rászorult személy, aki őnmagának. illetve önma
gának és eltartolIjainak átmenetileg vagy tarlósnn azt 
nem képes biztositani. 
(2) Rendkivül indokolt esetben étkeztetésben lehet ré
szcsiteni azt is akinek szer.lődéses cltartója van és nz 
e1ta.1ó szerződésben va llah kötelezettsegének önhibá
jan kívül nem képes eleget tenni. 
(3) Kérelmet az Idősek Klubja Vezetőjénél kell bcnyllj
tani. aki dön I az igénybevétel lehetöségéről .  

17.§. 
H:Ízi segitségnyújtás 

( I )  A húzi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni 
;li' Szt. 63. Q-aban logIn It esetekben. 
(2) 1\ házi :segítségnyújtús keretében e!látandó felada
tokat a többször módosított 211994. (1 .30.) sz. NM. 
rendclet l l .  * (2) bekezdés alapján kell ellátni. 
(3) A házi segitségnyújtást a házi szoei<i.lis gondozó 
végzI. 
(4) A kérelmet ilZ Idősek Klubja Vezetőjéhez kell be
nyújtani, akI dönt a gondozásba vétel ről és döntésévcl 
egYldejülcg biztosítja az ellátást. valamint utólag be
szedi a térítési díjat. A kérelem mellékletc az e rendelet 
4.*. (3) bekezdésében meghatározolIakon kivül az or
vosi Igaz01:is. 

18.§. 
Idősek Klubj:l 

(I)  Az Idősek Klubja IllGkődesével biztositJa il szociá
lis és mentálls támogatásra szoruló, önmaguk eltátásá
ra részben kcpes időskorúak napközbeni gondozását. 
(2) Az Idösek Klubja egyben a község gondozási kőz
pontja. mert szervezi a szociális étkeztetést, és házi se
gítségnyújtást is. 
(3) A klllbtevékenység igénybevétele iránti kérelmet 
az intczmény ve7etőjéllez kell benyujtani .  aki ICIvétel 
elbírálása végett véleményével előterjeszti a Polgámles
ter elé. A döntést követően értesíti a kérelmezőt a dön
tésről, bi7tositja az ellátást, és beszedi a térítési díjaI. 

19.§. 
Családscgités 

Az Önkormányzat a családsegitő szolgállatás felada
Iait a larsulással létrehozott Családsegítő és Gyermek
jóléti Szolg{llat müködtetéscvc\ látja cl, 3Z Szl. 64-65. 
§-:liban foglaltaknak megfelelően. 

20.§. 
SZl'JlIélycs gondoskodás intézmt'llyi térítesi díjai 

(I)  A személyes gondoskodás körébe tartozó ellát:iso
kért téríté!,i díjnt kell fizetni. A térítési dijakat minden 
évben a költségvetési rendeletben kell megállapítani, 
melyet az intézmények vezetői közölnek az érdekel
tekkel. ( 1 .  sz. melléklet) 
(2) 1\ személyi térítési díj a kérelmező jövedelmi, szo
cI;·!lis helyzetét figyelembe véve méltányosságból mér
sékelhető. 
(3) Az Idősek Klubja cselében a térítési díj és II nyers
anyagköltségnek a rezsiköltséggcl növelt összege kö
zötti kiilönbözetet az Önkormanyzat átvállalja. 
(4) 1\ személyes gondoskodás körebe tartozó szociális 
gondoskodást igénybe vevök egységes elbírálása érde
kcben a 2. sz. mellékletben megfogalmazottakat kell 
alkalmazni. 
(S) A szociális étkeztetés körében a méltúnyossági ké
relmet az Idősek Klubja Vezetőjéhez kell benyujtani. 
A döntes a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 

IV. fejezet 

21.§. 
Záró rendelkezések 

( I )  Jelen rendelel kihirdetése napján lép hatályba. A 
folyamatban lévő ügyekben c rendelel előirásait kell 
alkalmllZl\i. 
(2) Hat:ilyba lépésével egyidejüleg hatályál veszti a 
többször módosított 5/1997./1 V,29J sz. rendelet 

Csetneki Ernőné sk. 
Jegyző 

K.IIl.r. 

Szajlai Sándor sk. 
polgármester 


