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BOGÁCSI NYÁR

A Bogácsi Thermálfürdo jellemzo adatai

HEGYKÖZSÉGIHíREK
A

2002

2002. 01. Ol-tól

Bogácsi Hegyközség Választmánya nevében

tisztelettel köszöntöm

bortermelőket.

az olvasókat,

2002. 06. 30-ig az alábbiak:

a szölő- és

Bogács lakóinak nagy része .kapcsolatban van a

szőlészettel és a borászattai, ezért különösen örülök,

hogy a Hegyközség

hírei, felhívásai, tájékoztatásai

helyet kaptak a bogácsi újságban.
Szeretnék

rendszeresen

termelőknek az időjárásról,
várható

tájékoztatást

adni

a

az ezzel összefüggő

növénybetegségekről,

a

hegyközségi

tagokat érintő jogszabályváltoztatásokról és egyebek
ről.

Bogács és környékével nagyon mostohán bánik az

időjárás, aszály

átlaga

van. Területünk éves csapadék

500-600 mm között mozog. Ezzel szemben

június 30-ig 169,8 mm csapadék hullott.

E

negatív

hatásra rásegített még többször is az 5-6 napig tartó

közepes erősségű szél és a magas léghőmérséklet.
A szőlőnövény ez idáig

2001. 06. 30-ig

2002. 06. 30-ig

84.760 fő

FiirdÖláfogatók száma:

83.313 fő

Szálláskihaszn�ílás:

5.487 v. éj

6.113 v. éj

Kemping igénybevétel:

2.748 v. éj

3.368 v.éj

Leghitogatottabb na)):
2002. június 23. vasárnap: 3.500 fő
200 l . június 30. vasárnap: 3.000 fő

Az első félé\'ben jelentősebb v�Htoz�is:
- a kemping területén üj zuhanyzó és mosdó létrehozása
- az iker gyógymedcncéhez napvédő crnyők felszerelése
- a főbejárat előui reklám felirat kicserélése
- az úszómedence körüli külső burkolat teljes cseréje.
elsősorban

él

balesetek megelőzése érdekében.

Bogiics, 2002. 07. /9.

jól viselte az időjárást, de

félő, hogy a fürtnövekedés és zsendülés időszakában,

csapadék nélkül nem várható nagy minőség. Ezért

nagyon fontos a fürtválogatás. A növénybetegségek

még tömegesen nem jelentkeztek, de ebben az évben
is

számítani

lehet

a

lisztharmat

robbanásszerű

terjedésére, valamint a szőlőmoly rajzására, ami már

most elkezdődött. A kétfoltos takácsatka fertőzés

erősödő jellegű. Valamennyi kártétel megelőzésére

legfontosabb a zöldmunka megfelelő elvégzése és az

átgondolt permetezési menetrend.
A Hegyközségek Nemzeti

Tanácsa ismételten a

kormány asztalára tette a bortörvény és a jövedéki
törvény módosítási javaslatát. Reméljük, hogy a több
év óta többszörösen módosított törvények több évre

tartósak ma-radnak, igázodnak a valósághoz, vagyis a
szakma döntsön hogyan készüljön a bor.

A Thermái Fürdő közvetlen szomszédságában nemrég
átadotl Strand Hotel impozáns épülete Bogács új
látványossága lett.

Felhívás

A Bogácsi Hegyközség Rendtartása továbbra is

"Változnak az évszakok .....

érvényben van, amit a Közgyűlés hagyott jóvá.
A rendtartás

hatálya

kiterjed

Bogács község

közigazgatási területén a szőlőkataszteri besorolás

alapján a hegyközségi tagok használatában lévő
szőlőterületekre.

A rendtartást a fenti határrészekben

a

szőlőhegy

területébe eső más művelési ágú közterületi ingatla

nok használóinak és az utak kezelőinek is be kell

tartani. Minden ingatlant használó kötelessége a saját

területéhez tartozó út, árok, vízelvezető karbantartása

útmenti cserjék irtása. Ez most különösen esedékes a

Vén-hegyi úton.

Bogács Község Önkormányzatának

ter úr felkérésére április végén elvállaltam.
Elméletben felkészültnek érzem magam e feladatra, hiszen
még 1995-ben elvégeztem a könyv- és lapkészítői tanfolya
moL A gyakorlatban is szereztem némi tapasztalatot: évekig
a

"Padrirkálók" c.

ellenére

iskolaújságot szerkeszteltem.

izgalommal töltött el a

számának szerkesztése.
Konszolidált

időszakban

nehéz

Ennek
Nyár" jelen

megfelelni

az

Örülnék, ha sikerülne olyan tényeket reálisan közlő lapot
készít enem ,amelyből

Ne várjunk egymásra, tegye rendbe mindenki a saját

terveit.

területe és az út közötti részt!

is

Bogácsi
"

elvárásoknak ..

Szüleink, nagyszüleink valamikor szégyellték, ha a

szőlőterülelük végei elhanyagoltak, gazosak voltak.

újságja szel11élyel11-

ben új szerkesztőt kapott, miután Szajlai Sándor polgármes

az olvasó megismerhetné Bogács

kultúráját, sport életét ,jelenét, múltját és a jövőre vonatkozó
Remélem

mindenki

talál

érdeklődésének

megfelelő

információt a "Bogácsi évszakok"-ban.
Köszönöm azoknak

Bogács, 2002. július 20.
Siklósi János
HK. elnök

a

segítségét, akik cikkek írásával.

fot6kkal hozzájárultak a lap elkészítéséhez. A jövőben is
számítok a segítségükre.

Jank6né J. Zsuzsa

BOGÁCSI NYÁR
Az elmúlt évben Stefan Preissig
német állampolgár különböző tech
nikai eszközök (számítógépek, lap
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( OKTATÁS)

- a 2000. évi 1% felhasználása,
számítógépes asztalok kifizetése

2001. évben történt

topok) ajándékozásával nagymér
tékben hozzájárult iskolánk technikai felszereltségének

- az általános iskolai tankönyvek
terjesztésével járó j u t alékot a tankönyvterjesztő alapít

javításához. 2002. július 2-án egy nagyteljesítményű lé
zernyomtatót ajándékozott a bogácsi Általános Iskolá

ványunknak ajánlotta fel 10 eFt összegben, s az iskola

nak a tanítási-tanulási feltételek könnyítése céljából.

került.

:;: ::: *

Siklósiné Daragó Marianna 1968-ban kezdte a pedagó
gus pályát. Fáradhatatlanul, töretlen lelkesedéssel taní
tott, nevelt, oktatott. É letének minden percét tanítványa
inak szentelte: feladatának tekintette, hogy segítse őket a
legjobb teljesítményeik elérése érdekében. Tanítványai
nevelésében mindig ara törekedett, hogy az egyéni ké
pességek fejlesztése révén

érdeklődésük kiterjesztését

szem előtt tartva fej lessze jellemüket és készítse fel őket
a "nagybetűs " életre!

Mindig nevelt, miközben lanftou,

áltai

kapott összeg, 81 eFt is az alapítvány számlájára

- az iparűzési adó 10% -ából alapítványunknak 8 eFt-ot
utalt át az önkormányzat
- az éves kamatjóváírás 2001. évben 13 eFt volt
- Az APEH felé az adóbevallást s a nyilvántartást az
alapítvány támogatóiról határidőben elküldtük.
Az igazolásoka t a támogatóinknak kiadtuk.
Az alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatai

2001. évre vonatkozóan:
·

A 2001. évet 544 eFt-tal nyitottuk.

·

Az év folyamán történt befizetések összege: 294 eFt.

·

Év végén a bevételek zárása: 838 eFt.

·

Kiadások alakulása: 211 eFt.

·2002. évi nyitás: 627 eFt.

Mindig tanÍ/oli, miközben nevelI!
Bogács, 2002. máj us 26.

1997. júniusában előnyugdíjba ment. 2002. május 31én Mezőkövesden a Kistérségi Társulás által megrende
zett központi pedagógusnapi

Szerencsi Mikl6sné

Kuratóriwni elnök, iskolaigazgató

ünnepségen a pedagógus

pályán eltöltött hosszú évek elismeréseként a Pedagógus
Szolgálatért Emlékérmet vehette át.
Gratulál unk! További nyugdíjas éveihez boldogságot
és jó egészséget kívánunk!

Beszámoló
A Bogácsi Iskolás Cyermekekért Közalapítvány

2001. június 13-tól 2002. május 26-ig végzett m u nkájáról
Az előző évben megtartotl kuratóriumi ülések:

·2001. június 13.

Az iskola mazsoretteseit a fellépő ruhák elkészítteté
sével támogatta az A lapítvány.

·2001. december 05.
Az eltelt egy évben történt események:
- a személyi jövedelemadó 1 % -ának közcélú felhasz
nálásárói rendelkező 1996. évi CXXVLTv.
alapján alapítványunk támogatására 115 eFt é rkezett
a 2001. évben (2000. évi adó F/o-a). Ezen összeget a ta

Óvodai Hírek
A Kistérségi Társulás által meghírdetett Év Óvónője
Pályázat 2002. évi nyertese: Gajdosné Farmosi Mária

bogácsi óvónő. A kiváló munkájáért járó kitüntetést

nulók szabadidejének kulturált eltöltésére használtuk fel.

május 31-én a Mezőkövesden megrendezett központi

A 7-8. osztályos tanulók Budapesten voltak a Millenniu

pedagógusnapi ünnepségen vette át.

m i E mlékparkban. Este pedig a Magyar Színházban néz
ték meg a La Mancha lovagja című előadást. Az útikölt
séget a Nemzeti Alapítvány pályázatán nyertük. Az alsó
tagozatos tanulók az egri színészek Bábszínházi előadá
sán vettek részt.

Lelkiismeretes, szeretetteljes munkáját köszönjük! To

vábbi munkájához jó egészséget kívánunk!

Tóthné Szuromi Irén
Óvodavezető

BOGÁCSI NYÁR
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RENDEZVÉNYEINK
Újjáéledt

hagyományok

Az idei május elsején a tavalyi kezdeményezésre épít

ve a Páston nagyszabású majálist rendezett a községi

Sportkör, a Lövészklub ,a Polgárőr Egyesület és az Ön
kormányzat.

Az egész napos program keretében mindenki talált ma

gának kikapcsolódási lehetőséget.

A gyermekek és a felnőttek közösen sportoltak, ját

szottak, beszélgettek és jóízűen falatoztak.

Reméljük, hogy ez a közösséget formáló együttlét a

jövő években is megismétlődik.

A résztvevők és a nézők egyaránt jól szórakoztak a
lepényevő versenyen.

SZENT

ISTVÁN NAPJA

Augusztus 20-a
A középkorból megmaradt legrégibb
magyar nyelvü vers Szent István királyról
Idvezlégy bódog Szent István király
Te népednek nemes reménysége,
Idvezlégy mi megtérésünknek
Bizony doktora és apostola.
Te miattad hittünk Krisztus Jézusban,

-Újra lakodalmaztunk

Te miattad üdvözülünk es Krisztusban,

Nagy izgalommal és készülődéssel vártuk az idei má

jus 1-ét. Kíváncsiak voltunk, vajon milyen fogadtatást

kapunk a falu lakóitól.

A pástról indultunk miután feldíszítettük a lovaskocsit,

Kérjük, imádj ez te népedért,
Imádj egyházi szolgálókért es,
Hogy egy ellenség se legyen
Ragadozó ez te néped közölt.

hogy igazi lagzis hangulatot idézzünk.

Voltak, akik kicsit visszahúzódva figyeltek, de "figyel
tek"-és ez a lényeg. Aztán voltak

Simol/ AI/drás

szép számmal, akik be is kapcsolódtak jókedvű mű

sorunkba. A forgaimat is leállítottuk

A kritikáról

néha-néha, de az autókból nem láttunk ideges tekinte

teket. Sőt! Több helyen előkerült a videokamera.

Ne légy biztos abban,

Bizony, mire megérkeztünk a sportpályára egy kicsit

elfáradtunk, de nagyon örültünk is,

mert ennyi embert

rég láttunk Bogácsi Majálison. Érkezésünkkor az isko
lás gyerekek

hogy nagy emberismereted
alapján gyorsan és jól tudod
megítélni a szíveket.
Mert amit első látásra észlelsz, az csak

szerepeltek táncaikkal. Utána még egyszer eltáncol

tuk a menyasszony- és menyecske táncot.

a külső réteg,
álca,

Igazán sokan vállalkoztak a táncra és persze a tál sem

maradt pénz nélkül.

vagy védőburok.
Ahhoz, hogy meglásd a lényeget,

Köszönjük ezt a szép és emlékezetes napot!

nem ítélkezned,

I. R.

hanem szeretned kell.

BOGÁCSI NYÁR
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bogácsi bortermelők eredményei a x. Bükkaljai Borfesztivál
Nevezettek száma: 76
és Nemzetközi Borversenyen

Termelőneve
HOR AGRO MG RT
HÓR AGRO MG RT
DERDA JÓZSEF
VARGA ZOLTÁN
DERDA JÓZSEF
DERDA JÓZSEF
SZABÓ PÁL
DERDA JÓZSEF
VIGH BERTALAN
FÜLÖP ANDRÁS
GÁL ISTVÁN
CSENDES ANDRÁS
KOVÁCS LAJOS
SZERENCSI OTTÓ
SZERENCSI OTTÓ
PROKAI LÁSZLÓ
HÓR AGRO MG RT
HÓR AGRO MG RT
DÓSA TIBOR
SZERENCSI OTTÓ
GÁL ISTVÁN
KOVÁCS ZOLTÁN
MIKESZ LAJOS
SZERENCSI OTTÓ
MIKESZ LAJOS
VIG H BERTALAN
CSOPJÁK GYÖZÖ
PROKAI LÁSZLÓ
KEREKGYÁRTÓ GÁBOR
VIGH BERTALAN
KOVÁCS TIBOR
KEREKGYÁRTÓ GÁBOR
CSOPJÁK GYÖZÖ
KEREKGYÁRTÓ GÁBOR
PROKAI LÁSZLÓ
FEKETE RUDOLF
GÁL ISTVÁN
SIKLÓSI JÁNOS
PROKAI LÁSZLÓ
HÓR AGRO MG RT
FARKAS JÁNOS
BALÁZS VENDEL
KOVÁCS LAJOS
KOVÁCS LAJOS
SZABÓ PÁL
GÁL ISTVÁN
GÁL ISTVÁN
CSENDES ANDRÁS
DÓSA TIBOR
FEKETE RUDOLF
SZABÓ PÁL
CSENDES ANDRÁS
FARKAS JÁNOS
DERDA JÓZSEF
SZERENCSI OTTÓ
FÜLÓP ANDRÁS
GÁL ISTVÁN
FARKAS RICHÁRD
FEKETE RUDOLF
FARKAS RICHÁRD
PROKAI LÁSZLÓ
SIKLÓSI JÁNOS
VARGA ZOLTÁN
GÁL ISTVÁN
SZERENCSI OTTÓ
PROKAI LÁSZLÓ
SIKLÓSI JÁNOS
PROKAI LÁSZLÓ
PROKAI LÁSZLÓ
DERDA JÓZSEF
KEREKGYÁRTÓ GÁBOR
KOVÁCS TIBOR
DÓSA TIBOR
SIKLÓSI JÁNOS
SIKLÓSI JÁNOS
SIKLÓSI JÁNOS

Évjárata
2001
2001
1998
2001
2001
2000
2001
1999
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2001
1999
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001·
2001
2000
2001
2001
2001
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
1998
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
1998

A bor megnevezése
LEÁNYKA száraz
LEÁNYKA félédes
LEÁNYKA
EZERFÜRTŰ száraz
RIZLING B·20
RIZLING B·20
OLASZRIZLING
OLASZRIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
RIZLINGSZILVÁNI száraz
OLASZRIZLING száraz
OLASZRIZLING száraz
RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI száraz
OLASZRIZLING száraz
OLASZRIZLING száraz
OLASZRIZLING száraz
OLASZRIZLING száraz
CUVÉE OLASZRZLlNG
OLASZRIZLING száraz
OLASZRIZLING száraz
OLASZRIZLING száraz
OLASZRIZLING száraz
RIZLINGSZILVÁNI száraz
OLASZRIZLING száraz
OLASZRIZLING
OLASZRIZLING
ZENGÖ száraz
ZENGÖ
ZENGÖ
ZENGÖ száraz
ZÖLD VELTELlNI
ZENGÖ
CUVEE ZENGÖ
GÓCSEJI ZAMATOS
ZENGÖ
RIZLING CUVEE félszáraz
CHARDONNAY
CSERSZEGI FÜSZERES
HÁRSLEVELÜ száraz
TRAMINI félszaraz
CSERSZEGI FÚSZERES
OLASZRIZLING
OLASZRIZLING
GÖCSEJI ZAMATOS
OTTONEL MUSKOTP
OTTONEL • MUSKOTÁLY
OTTONEL MUSKOTÁLY
MUSKAT OTTONEL
FURMINT száraz
SÁRGA MUSKOTÁLY
MEDINA félédes
CUVEE CABERNET
KEKFRANKOS
KEKFRANKOS száraz
KEKFRANKOS száraz
CUVÉE száraz
CUVEE
KEKFRANKOS száraz
KEKFRANKOS
KEKFRANKOS ROSE
KEKFRANKOS száraz
KEKFRANKOS
KEKFRANKOS száraz
KEKFRANKOS száraz
KEKFRANKOS
KÉKFRANKOS száraz
ZWEIGELT száraz
KEKFRANKOS • ZWIGELT
CUVEE . KEKFRANKOS
ZWEIGELT . KEKFRANKOS
CUVEE száraz
KEKFRANKOS
CUVEE KEKFRANKOS
CABBERNET·SAUVIC
CABBERNET·SAUVIC

Állag psz.
18,58
18.50
18,10
17,26
18,00
18,56
18,60
18,26
16,10
17,98
18,02
19,04
18,14
17,82
17,44
17,76
17,64
17,08
15,72
18,04
18,38
17,98
18,56
18,16
17,20
18,62
18,36
15,98
17,70
16,28
18,44
18,20
17,96
17,62
17,14
16,34
18,12
17,62
18,42
17,02
17,39
17,86
15,98
6,14
17,57
16,21
16,93
17,71
17,64
16,11
16,90
16,84
17,40
17,74
18,36
17,02
17,70
17,11
17,04
18,38
18,53
17,48
17,27
18,81
18,29
17,94
18,05
18,47
19,10
17,58
17,00
17,97
17,54
14,35
16,35
17,40

Minősítés
Aranyérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Bronzérem
Ezüstérem
Aranyérem
fl:ranyérem
Ezüstérem
Elismerő oklevél
Ezüstérem
Ezüstérem
Aranyérem
Ezüslérem
Ezüstérem
Bronzérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Bronzérem
Elismerő oklevél
Ezüstérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Aranyérem
Ezüstérem
8ronzérem
Aranyérem
Ezüstérem
Elismerő oklevél
Ezüstérem
Elismerő oklevél
Ezüstérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Bronzérem
Elismerő oklevél
Ezüstérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Bronzérem
8ronzérem
Ezüslérem
Elismerő oklevél
nincs
Ezüstérem
Elismerő oklevél
Bronzérem
Ezüslérem
Ezüstérem
Elismerő oklevél
Bronzérem
Bronzérem
Bronzérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Bronzérem
Ezüstérem
Bronzérem
Bronzérem
Ezüstérem
Aranyérem
Bronzérem
Bronzérem
Aranyérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Aranyérem
Ezüstérem
Bronzérem
Ezüstérem
Ezüstérem
Elismerő oklevél
Elismerő oklevél
Bronzérem
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A X. BÜKKVINFEST-re kiírt

versenyek eredményei
Bordal (vers) pályázat
1. Cseh Károly
2. Dudás Sándor
Varga Rudolf

3. Tislerics Endre

2. Balázs Nikolett
3. Pető Csilla

4. Benyovszki Boglárka

Bordaléneklés
1. Fridel Bertalan

Férfiak:

2. Urbán Tibor

1. Kovács Istvánné

Nők:

2. Kakucsi Lászlóné

(Mezőkövesd)

3. Tóth Vilma

(Bükkábrány) és

Csoport:

(Tiszaújváros)

Borlopó verseny

( Budapest)

Borkirálynő választás
1. Csurka Anita

2002

Férfiak:
(Nyíregyháza)

(Tiszaújváros)

(Mezőkövesd)

Nők:

(Bogács)

1. Mezőkövesdi dalosok

1. Simkó Zoltán

(Kassa)

3. Balogh György

(Borsi)

2. Kovács Zoltán
1. Kiss Aranka

2. Móró Imréné

3. Faludi Ferencné

(Bogács)
(Siklós)

(Budapest)

(Kazincbarcika)

Gál István a
Bükkvinfest a 2002-es év ifjú borásza
Gál Istvan az általános iskolai befejezése után a mis

kolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában
folytatta tanulmányait.

A trombitálás mellett megszerette a szőlőtermesztés

sei járó munkákat is. Nagyszülei, szülei nagy türelem

mel, hozzáértéssel, adták át tudásukat a szorgalmas
fiatalembernek.

2000-ben jelentkezett az egri Mezőgazdasági Szakkö

zépiskolába, ahol jelenleg vincellérnek tanul.

Az elmúlt két évben részt vett a környező települések

Csurka A nita nyíregyházi énektanárnő, aki a XI.
Borfesztiválig reprezentálja a Bükkaljai Borkulturát.
A bogácsi énektábor rendszeres látogatója.

által megrendezet borversenyeken, ahol boraival már

több díjat, különdíjat kapott.

Ebben az évben készítette el a "Bogács a borturizmus
felé" c. szakdolgozatát.
A Hegyközség Választmányának tagja, tisztsége: kül

dött.

A szakközépiskola befejezése után felsőfokú iskolá

ban szőlész, borász diplomát kíván szerezni. Tervei

között szerepel a családi vállalkozásuk bővítése: bor

palackozás, szőlőtelepítés, pincebővítés. E célja eléré

sében családja tagjai mindenben támogatják.

A X. Bükkvinfest megnyitóján:
Tállai A ndrás országgyűlési képviselő, a fesztivál
védnöke, Or. Kis Zoltán politikai államtitkár, a fesztivál
fővédnöke, Molnár József országgyűlési képviselő,
Szajlai Sándor polgármester,

Gál István az "év ifjú borásza" címért az oklevél mellé

Hajdu Imre a Bükkvinfest Kuratóriumi tagja.

egy borlopót kapott
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Molló: "Ahol elvesznek a tradíciók, 011 kilyukad az idő, e/pereg a múlt"

XII. lIemzecközli Daloscalálkozó
Bosácson, a Termál Fürdö szabadtérI! színpadán
Vasárnap

Hort,

Felsőzsolca,

Sajóvámos,

Szirmabesenyő, Gesztely, Tard népd'alköre, és egy
fiatal csapat, a Szirmabesenyői Citerazenekar adott
ízelítőt abból, ahogyan ők őrzik népdalainkat.
1\ldatosan emeltem ki az előző sor záró szavait.
Tettem ezt azért, hogy e sorok olvasóit egy kicsit el
gondolkodásra késztessem.
A Bogácsi Pávakör az idén nem lépett föl.
Rájuk, - akik tavaly ünnepelték fennállásuk

25.

év

fordulóját,- úgy tűnik nincs szüksége a község elöljá
róinak. Lehet velük dicsekedni, (lásd: Bükkalja
Gyöngyszeme Bogács címíí CD) emelhették egy-egy
ünnepség fényét,- mégsem bánják ha megszíínik!?
Az idén alakult Bükkzsérci Pávakőr is bemutatkozott
a Fürdő színp?dán

A "kívánni sem lehet szebbet" idő is hozzájárult
ahhoz, hogy az idén júl. 6-7-én immár 12. alkalom
mal szerveztünk jó hangulatú dalostalálkozót magyar
országi és határon túl élő magyar anyanyelvíí nép
dalkörök számára. Összesen 35 csoport előadását te
kinthették meg a fürdő vendégei. Szakmai tanácsok
kal szakértő zsííri segítette munkájukat .Tagjai: Kóka
Rozália előadómíívész, a Népmíívészet Mestere; dr.

Van, lesz más helyette. Van, lesz másik, a szó ne
mes értelmében hagyományőrző népdalköre?
Dalaikban nem az eltelt 26 évet őrzik. Többszáz
év, sok-sok bogácsi ember megszenvedett sorsát, örö
mének forrását.
Kérem, olvassák el újra a mottót, s ha még lehet
tegyenek azért, hogy ne lyukadjon ki az idő, s ne
peregjen el a múlt!
B. M.

- bizakodó -

Gerzanics Magdolna népzenekutató; Széles András
a Népművészet Ifjú Mestere. Tállai András ország
gyűlési képviselőnk megnyitója után Taktaharkány,
Megyaszó, Egyek, Kecel, Abaújszántó, Nyírpazony,
T állya, Tiszatarján, Alsózsolca, Besnyő, Beszterec,
Domaháza, Alberttelep népdalkörei énekeltek, a sort
Edelény férfi kórusa, és a testvér település, Hárskút
dalosai zárták.
Délután Felsőzsolca, Kartal, Mezőkeresztes, vala
mint a két szomszéd település Cserépfalu és Bükkzsérc
újonnan megalakult népdalköre mutatkozott be.
Mint minden évben, az idén is a szlovákiai magyarok
kulturális egyesületének, a CSEMADOK együttese
inek műsora zárta a szombati napot.

Hozzáértő zsűri értékelte a produkciót

Sz. megjegyzés:
A Bogácsi Pávakör 1976-ban alakult, a Hórvölgye Termelőszövetkezet tagjaiból. Hosszú évekig a termelőszövetke
zet fenntartásával mííködött.1997-től a Pávakör
tagjai létrehozták a Bogácsi Pávakörért Alapítványt, innentől jogilag önálló szervezetként mííködtek. A Bogácsi
Pávakört a BOgélcSi Község Önkormányzata minden évben a költségvetésből támogatta, ezt a támogatási formát a
jövőben is kész biztosítani.
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Bogácson a boldogság és
a teljesítőképesség meghat
ványozódik!
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XIV. Ifiúsági Zenei Tábor

Az idei Ifjúsági Zenei Tábor bővelkedett eseményekben és nagy örömünkre, büsz
keségünkre - sikerekben is. Fiatal énekeseink töretlen

szerte. Bucsi Pannit felvet
ték a Zeneakadémia opera
tanszakára, Jobbágy Anet
tet a Zeneakadémia ének

szakának IV. évfolyamára és Nagy Krisztinát a Szegedi
Főiskola egyetemi tagozatára mindegyiküket a legma-

lelkesedéssel várják évről - évre a bogácsi napokat és
egyre tudatosabban használják ki az itt kínálkozó lehe
IÖségeket.
Negyedik alkalommal találkoztunk kíváncsi, tanulni vá
gyó, felvételi vizsgára készülő, nemzetközi verseny anya
gát előkészítő tehetséges fiatalokkal és ismét megta
pasztaltuk, hogy milyen jótékony hatása van az együtt
gondolkodásnak, a mindennapi munkának, egymás fi
gyelésének és segítésének.
A bogácsi iskola közeli lakói hősiesen viselték a min
dennapi gyakorlások és énekórák "fülsüketítőnek tűnő"
hangzavarát. Mi igyekeztünk cserébe szép hangverse
nyekkel kiengesztelni őket és felfrissülést adni a sok sok vendégnek is, akik meghallgatták az esteket.

A Művelődési Házban szép koncertet adtak a

fiatal énekesek

Először június 26-án volt koncertünk a Művelődési Ház
ban, majd 27-én a templomban bájos, kedves lengyel
reneszánsz-együttessel felváltva muzsikáltunk. 28-án
Császár Angela színművésznő előzetes felkészítő kur
zusa nyomán a Fürdő közönsége élvezhette a régi idők
slágereit, kupléit, sanzonjait, ami énekeseinknek is iz
galmas kirándulást jelentett a könnyebb műfaj rejtelme
iben. Majd 29-én a tavalyi borkirárynő - Bucsi Annamária
- és Merán I;lálint szórakoztatta az operett kedvelőit az
újjáépített Sirand Hotel - Étterem kerthelyiségében.
Itt kell eldicsekednünk, hogy az idei borkirálynő is éne
kes lett - Csurka Anita személyében. Lám,"lám úgy lát
szik a bor nincs messze az énekesek érdeklődésélÖl.
Miközben mi - a tanulás mellett - élveztük a strandot
és Bogács minden csábító lehetőségének behódoltunk,
eközben többen remekeltek a felvételi vizsgákon ország

gasabb pontszámmal. Ezek után kiegészíthetjük a már
jól ismert mondást: Bogácson a boldogság és a teljesí
tőképesség meghatványozódik!
Következő koncertünkre július 7-én került sor ismét a
templomban, ahol korábbi táboraink két énekese, Heim
Mercedes és Kolonits Klára énekelték a romantikus egy
házi zene legszebb áriáit és duettjeit. Igazán meleg ér
zés volt hallgatni meghitt éneklésüket és közben bele
gondolni, hogy ők ma már rendszeres szólistái a ma
gyar és az európai színpadoknak és hirdetik mindenfelé
azt a szellemiséget, amit Bogácsról vittek magukkal.
Makacsul dacolva a hőséggel, 9-én minden tekintet
ben forró hangulatú koncerttel zártuk a tábor munkáját.
Itt aztán hallható volt a barokk daltól a musicalig min
den. Mi muzsikusok fergeteges vidámsággal, a lelkes
közönség pedig tapsorkánnal ünnepelte a muzsika örö
mét és szépségét.
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindenek előtt Bog
ács Község Önkormányzatának, hogy intézményeiben
helyet adott és támogatást nyújtotta Zenei Tábornak. To
vábbá köszönetet mondunk Daragó Károlynak, aki nem
csak lehelÖvé teszi zavartalan munkánkat, hanem oda
figyelésével és fáradhatatlan lelkesedésével a Zenei
Tábor lelke is.
Reméljük, hogy jövőre újra jöhetünk és koncertjeinkkel
színesíthetjük Bogács művészeti életét.

Heim Mercedes és Kolonits Klára duettje a
bogácsi Szt. Márton templomban.

Schultz Katalin, Hegedűs Gőnczy Katalin
művészeti vezetők

BOGÁCSI NYÁR

9

2002

Meseinek a tablők
dolgos hétköznapokon - érthető módon - kö
zömbösen elsuhanunk az iskola folyosóin kifüggeszlett
hüsz tabló mellett, pedig ezek a relikviák igen beszéde
sek. Ahhoz, hogy "megszólaljanak" tisztelettel, érdek
lődve mcg kell állnunk előttük és ismeretei nk szerint kezd

formálódott tantestületünk tagjainak fényképei is ott van
nak a tablókon, oktató-nevelő munkánk eredményeivel,
esetenkénti kudarcaival szembesülünk naponta. Gyötrő
dünk az oktatáspolitika választási ciklusokhoz igazodó
változásaiból adódó feszültségek miatt.

hetjük meg a múlt [aggatását. Ebben segítenek nekünk a
vidám, felszabadult, felhőtlen tekintetíí lányok, fiúk, akik

egérdemel néhány elismerő szót az iskola

" ránk néznek" a tabló ról. Többségüket ismerem. Isme
rem életütjukat, szüleiket. Tudom, kikből lett mérnök, ta

igazgatók, igazgató tanítók községet, iskolát formáló sze

nár, közgazdász, jó szerelő, traktoros, kőmííves, pincér.

korszakban a 40-es, 50-es, 60-as években álltak az iskola

Tudom, hogy kik élnek Bog,\cson, ki költözött Mezőkö
vesdre, Egerbe, B udapestre. Tudom, hogy nagy többsé
gük családjukról gondoskodó szülőkké illetve nagyszü
lőkké váltak. Tudom kiknek a gyereke, unokája jár most
iskolába, akik megilletődve, kíváncsian állnak meg szü
leik, nagyszüleik, rokonaik tablója előtt.

ehezebb helyzetben vagyok, amikor a szigo
rú, de mégis optimizmust sugá rzó tanári arcokat nézem
és próbálom pályájukat csekély ismereteim alapján össze
rakni. Ők voltak azok, akik sokszor viszontagságos körül
mények között tanították a bogácsi gyerekeket a szépre,
a jóra, a tisztességre az Öregiskolában, a Glóner iskolá
ban, a kántor illetve harangozó lakásból alakított tanter
mekben és itt a már modernebb, világosabb jobban fel
szerelt mai iskolánkban. Az idősebb nemzedék még em
lékszik és szeretettel gondol a kiegyensúlyozott egyéni
ségű Miskolczi Kálmán tanár úrra és feleségére, Ilike
nénire. Az örökmozgó, mindig üjat akaró Fodor Julian

repe. Mohás Sándor és Nagy Károly igen nehéz politikai
élén. Egyenes, határozott jellemük, egyéniségük ma is
példaértékű. Rövid ideig megbízás alapján az iskola igaz
gatását közmegelégedésre ellátta Somogyi József is.

arga Sándor 1969-től a rendszerváltásig igaz
gatta a bogácsi iskolát, aki nagy idők nagy egyénisége volt.

öbb új oktatási törvény, módosítás és rendelet
gyakorlati megvalósításán fáradozott. Az egri Tanárkép
ző Főiskolával folyamatos szakmai kapcsolatot alakított
ki. Az akkori időben igen népszerű Iskola Televízió Stú
diójával tartott fenn termékeny kapcsolatot, hiszen akkor
készültek Bogácsról először televíziós kisfilmek, de igen
nevezetes esemény volt a világ számos országál képvise
lő Iskola Televíziós munkatársainak a "Szüreti rendez
"
vényei , aminek szintén egyik főszervezőj e volt. Igazga
tóságának idején épült fel az "üj iskola", a hozzátartozó
konyha és étkező is.

nára. Emlékeinkben őrizzük Somogyi József és Sipos Izi
dor szerénységét, segítőkész őszinteségét. Tóthné Sipos

történelmi hűség megkívánja, hogy Siklósiné

Ella és Barócsikné Korom Viktória következetességét.

Daragó Marianna tanárnő értéket, régi tablókat mentő

Pályakezdő éveiket töltötték Bogácson a dinamikus ta

ötletéről szóljak, akinek munkája nyomán kerülhettek fel

nár egyéni ségek:

1988-ban az első

Antal

tablók, ezek között

József

és

Küti István tanár

a legrégebbi

urak. Sokszor ér
deklődnek az isko
la munkája és ered
ményei

Iskola folyosóinak

felől

falára, mindannyi

Szabóné Marika,
Cser n y i n é

az

1958-ban végzet
tek tablója az Új

unk örömére.

Zs i t 

kav i c s J u l i a n n a ,
Siposné

Jucika,

gyelőre eze

Tóth Rózsa, aki

ket

még érdeklődésen

tényeket,

eseményeket me

túl munkát is vállal.

sél ték el nekünk az

Sokszor gondolunk

egyébként hallga

a Sárospatakra köl

tag tablók.

tözött színes tanár
egyéniségre, Tóth

Nyeste István

Lajosra. Az elmúlt
tíz, tizenöt évben

a

2002-ben ez a tabló kerül fel a folyosó falára az iskolában
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A Bogácsi és a Hárskúti futbal/csapat. Bogácsi dele
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Heinen, Neuerburg polgármestere a nyár elején látoga

gáció járt a szlovákiai Hárskúton, a Hárskútiak III. Ta

tott Bogácsra. Megtekintette községünk nevezetessé

lálkozóján. Hárskút Község Önkormányzata kopjafát

geit, gyermekek csereüdültetésének lehetőségéről tár

ál/ított a II. világháború elesett polgárainak emlékére.

gyait. A Luxemburgtóltt km-re lévő, idegenforgalmá

A bogácsi delegáció tagjai között futbal/csapatunk és

ról híres, közel 2000 lakosú település a mezőkövesdi

a Bogácsi mulató szereplöi is ott voltak.

gimnáziummal már alakított ki csereüdültetést.

Temetól beszélgetés
1999 nyarán történt, hogy egy meglehetősen koros bá
csika jött oda hozzám, amikor a temetőben dolgoztam.
Kissé botladozva kerülgette a rendetlen sorokba betono
zott síremlékeket. Igaz, itt egy életerős fiatalember is ne
hezen tud közlekedni, a bácsi pedig első pillantásra lehe
tett legalább nyolcvan éves. Botot tartott a kezében, de
inkább tűnt sétapálcának mintsem mankónak. Megállt,
kezet nyújtott. Vaskos ujjai nem nagyon akartak k i egye
nesedni, a szorítása sem volt erős. Jobb szeméből néha
megindult a könny akarata ellenére. Kerestem a kísérő
jét, de egyedül jött. B eszélgetni kezdtünk.
- Ez az egy temető van ebben a faluban? Kicsinek tal,l
lom egy ekkora községnek.
- Nem olyan kicsi ez. - válaszoltam - Arra a ravata)ozón

- Igen, az. Ezért nem is hagyták bevakolni, pedig volt ilyen
kezdeményezés. Nem túl régen cserélték ki a toronysii
veget. Kicsit egyszerűsítettek a gallérjain.
A betonból öntött párkányra persze nem hívtam fel a fi
gyeimét.
A munkára terelte a szót. Kérdezte, hogy iparos va
gyok-e. Elmondta, hogy ő kőművesként dolgozott. Har
minc évig dolgozott a kohónál Ózdon. A beszédén Iehe
tett is érezni, hogy arról a környékről való. A sírkövekkel
kapcsolatban elmesélte, hogy dolgozott Törökországban,
egy márványbányában '24 - ben (' )
- Mikor? Hát hányas maga?
- Hatos.
Hihetetlen. A 93 év jócskán kivette belőle az erőt, de
teljesen önállóan közlekedik, az elméje egészséges. Mond
hatnám, jól bírja magát.

Horváth Gyula

tül is van még nagy terület.
- Üdülni vagyok itt - mondta - és szeretek szétnézni. Meg
nézem a templomot, a temetőt, szeretek ilyen helyeken
járkálni. Egy falut meg lehet ismerni a temetőjéről. Az
megmutatja milyen gazdag a falu, mennyire rendszere
tők az emberek. Látom, nagyon sok virág van a sírokon.
- lIyenkor mindenütt sok a virág - próbáltam mérsékelni a
dicséretet.
Kérdezte, hogy van-e l l . világháborús emlékmű, mert
mostanában nagyon sok helyen állítanak. Megmutattam
neki a térdeplő katonát, amely rögtön a háború befej ezé
se után készült. Azt hiszem, egyike a legkorábbiaknak.
- Akkor állították - mondtam büszkén -mielőtt a kommu
nisták megtiltották.
- Jó régi lehet a templom is, biztosan műemlék.

Háttérben a felújított plébánia épülete
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SPORT
x. HÓRI TENGÓ KOPA

Az érem

ORSZÁGOS PÁROS
LÁBTENISZVERSENY

Már hagyomány, hogy minden évben két alkalommal
országos lábteniszversenyt

rendeznek

Bogácson.

egyiket a Bükkaljai B orfesztiv,11 , a másikat

a

Az

Fürdő

fesztivál keretében.
Mindkét

verseny

szerepel

él

sportág

versenynap

tárában.
A bogácsi

lábten iszezőket

Közösségünk

méltán

büszke

ismeri

az egész ország.

versenyzőire,

hiszen

előző évben harmadik helyen végeztek az
Abszolút

az

Országos

kategóriában. A fiatalok körében is

egyre

népszerlíbb ez a magas technikai képességet igénylő
sportág.
A 2002 június 29-i
érkeztek

versenyre az egész országból

játékoso k , l 8-an

neveztek.

A

A hagyományossá vált tanév végi iskolai úszóversenyen az
idén a versenyző gyerekek a sok ajándék mellett végre
éremmel a nyakukban térhettek haza. Sokuk számára nem
is talán az érem színe volt a fontos, hanem maga az érem. A
verseny után a kicsik és a kamaszok kincsükkel a nyakukban
járkáltak a fürdő területén és büszkén mutogatták elért
eredményük tanúbizonyságát.
A versenyre kijött szülők
szintén büszkén lépkedtek gyermekeik mel lett. Este
néhányan az ágyuk fölé a falra akasztották az érmet , de volt,
aki elalvás előtt a párnája alá rejtette Másnap boldogan
mutatták az iskolában tanáraiknak, társaiknak.
A felajánló vállalkozó talán nem is sejtette, hogy
ajándékával milyen felemelő érzéseket ébreszt sok
gyerekben.
Ez, a felnőttek szemében oly csekélységnek tűnő tárgy
remélhetőleg a jövőben még több gyereket ösztönöz a
sportolásra, a kitartó edzésre, az egészséges életmódra.
Jankóné J. Zsuzsa

szépszámú

közönség igen magas színvonalújátékot láthatott.
Egyéni, páras és hármasjátékotj átszanak a versenyzők
a bajnokságban. A pálya 20x9x9m méreW s középen
J, I m magas háló osztja ketté.
A legnépszerlíbb a párasok játéka, de a verseny után az
össz e v e r b u v á l ó d o t t

játé kosok

j á tszottak e g y bemutató
nemben. A

a

mérkőzést

nézők
a

k é ré s é r e

hármas ját ék

né z ő k részéről egybehangzó v olt az a

vélemény, hogy ez egy kulturált, látványos, nagyon szép
játék.

Eredményeink:
I:

Kerékgyártó Tamás és

II:

Szentesi Sándor

Belovecz Zoltán

Bogács

és J nhász László

Bogács

III: Ignác Kálmán

és

Szigeti Béla

Szolnok

IV: Pintér Ta más

és

Fülep Gyula

Bogács

A

lábtenisz

köszönetet

a

szakosztály vezetése ezúton m o n d
Községi Ö nkormányzatnak, a Termál

Fürdő Kft-nek
támogatásukért.

és a Bogácsi Vállakozóknak
amivel

a

versenyt

a

azért a

résztvevők

Verhóczki Máté boldogan veszi á t
az első helyezésért járó aranyérmet.

legnagyobb megelégedésére rendezhettük meg.
Borbély Frigyes
elnök

Utánpótlás
Iskolánkban 1 999-óta működik a labdarúgó szakkör. Ekkor
került a felső tagozatba olyan fiúcsapat ,akik igényelték a
testnevelés órákon kívüli edzéseket, szerették volna a
l a b d a r ú g á s s z a b ál y a i t p o n t o s a b b a n m e g i s m e r n i ,
játéktudásukat javítani.
A csapat a három é v alatt
összeszokott. Több éves kitartó munkájuknak eredménye az
idén láthatóvá vált
A Diákolimpia körzeti döntőjén 3.
helyezést értek el a fiúk. A június közepén Bogácson
edzőtáborozó Borsodnádasdi Általános Iskola csapatával két
alkalommal játszottak barátságos edzőmérkőzést. Mindkét
alkalommal a bogácsi iskola futballistái győztek.
A gyerekek futball szeretetét mutatja az, hogy figye-Iemmel
kísérik a bogácsi futballcsapat szereplését a bajnokságban,
többen közülük az edzésekre is eljárnak.
Bízom benne, hogy évek múlva értékes játékosai lesznek a
felnőtt csapatnak.
Szabóné Monostori Márta

A bogácsi lábteniszezők az eredményhirdetés után

testnevelő

További rendezvényeink

22.00 óra: Delhusa Gjon mílsora az utcabálon.

A műsor után TŰZJJÁTÉK.
Augusztus 19. hétfő

Meghívásos

Autocross és Gyorsasági Roncsderbi
Versenyek a bogácsi crosspályán

9.00 óra: Ökörsütés a Cserépi úti pincesoron. Nevezés a
lábtenisz versenyre.

9.30 óra: Nyílt Országos Páros Lábtenisz Verseny.

Versenyidöpo ntok:

9.30-10.30 óráig: Benevezés a Fürdő Szépe választásra a

2002. július 27. szombat

szabadtéri színpadnál

2002.augusztus 24.szombat

1 1 .00 óra: Fürdő Szépe jelöltek felfonulása a medencék
között. Ezt követően a közönség szavazatainak leadása a

VII. Nemzetközi Kulturális Napok
2002. augusztus 2-4.

Fellépnek: Balázs Daniella és a

Augusztus 2. péntek

10 óra: " Miejska Orkiestra Deta Rybnik " lengyel
18 óra: "Miejska Orkiestra Deta Rybnik

"

lengyel

flivószenekar térzenéje a Fürdőben.

20 óra: Nosztalgiabál a Fürdő étterem kerlhelyiségében.
Közreműködik a Horizont Zenekar.

Tánccsoport

fúvószenekar térzenéje a Fürdőben.

11.00 óra: Fittlesz Centrum aerobik bemutatója a Fürdő

színpadán.

15.00-18.00 óra: Olasz és török népláncegyüllesek szereplése
a Fürdő szabadtéri színpadán.

16.45 óra: " Miejska Orkiestra Dcta Rybnik " lengyel
fúvósze nekar térzenéje a Fürdőben.

17.00 ónl: Barátságos labdarúgó mérkőzés a Sportpályán,
Hársküt és Bogács csapatai között.

Augusztus 4. vasárnap

10 óra: " Miejska Orkiestra Deta Rybnik " lengyel
fúvószenekar térzenéje a Fürdőben.

Ill. Fürdőfesztivál 2002. augusztus 1 7-20.
Augusztus 17. szombat

15.00 óra: Fürdő Szépe vál asztás és eredményhírdetés a
Fürdő szabadtéri színpadán.

15.15 óra: Forgács Gábor humorista m(ísora a Fürdő
szabadtéri színpadán.
pincesoron.

20.00 óra: Noszlalgiabál a Cserépi úti p i ncesoron. Zenét
szolgáltat a Fantasy Trio Együttes.

Augusztus 20. kedd
10.00 óra: Ünnepi mise a Szt. Márton templomban
11.30 óra: Augusztus 20-i ünnepség, kitüntető díjak átadása a
Művelődési Házban.

15.00 óra: Aerobik Bemutató a Fürdő szabadtéri színpadán.
Közremlíködik: A· Magyar Gim nasztráda Tiszaújvárosi
Csoponja.

"
" Old Timer -ek felvonulása Bogácson

2002. szcpte..nbcr 14-én ismét megren(Jezik a Veterán Rallyt.
Tervezett útvonal: Eger - Felsőtárkány - B ü kkzsérc Cserépfalu - Cserépváralja - Tard - Mezőkövesd
Gépmúzeum - Bogács

16.00 óra: FesztiváJmegnyitó a Fürdő szabadtéri színpadán.

2002.november 9- 1 0.
A bor és a gasztt;.onómia ünnepe

Közreműködnek: M . Force House Team és Császár Angela
Kossuth díjas színésznő.

20.00 óra: Operettgála a Fürdő Étterem kerthelyiségében.
Közreműködnek :Csereklyei Andrea szoprán, Bozsó József
az Operett Színház énekese, zongorán kísér Hegcdűs
Gönczy Katalin.

- Noszvaj - Eger

A Szt. Márton Napi Vigasságok

16.10 óra: Divatbemutató, népszerű sanzonok.

Pro gra m

November 9. szombat

9.00 óra: Zenés ébresztő

10.00 óra: Szt. Márton Borrend ünnepi kőszöntöje a Művelődési.

.

I-Ihban

20.00 óra: Borászbál a Cserépi úti p incesoron a
Fesztiválsátorban. Közremííködik:a Hangulat Zenekar'.

21.00 óra: Nosztalgiabál a Fürdő étteremben. Zenét
szolgáltat: a Treff Zenekar.

22.00 óra: A világ híres táncai a FesztiválsMorban.
Közreműködik: Rt Varieté.

10.30 óra: Új borok kóstolása, 'minőség ellenőrzése a Müvelődési

Házban

12.00-1 5.QO óráig: SZl. Márton napi finolllságok: lúdétclek,

bográcsban főtt ételek főzés és kóstolása a Cserépi úti pincesoron.
14.00 óra: H umorista m ü s.QJ:-,-

1 5.00-1 7.00 ónlig: P incet úra it Cscrépi úti pincesoron. Bordalok,

Augusztus 18. vasárnap

versek, köszőntők.

1 7.00 óra: SZl. Márton· napi mustkereszteJő. Vidám szórakoztató

9.00 óra: Ökörsütés a Cserépi úti pincesoron.
10.00 óra: Modern táncok, Balázs Daniella és

Lucky Hipp-Hopp

14.30 óra: Sziléziai Füvószenekar koncertje a Fürdőben.

19.30 óra: Az Avasi Néptáncegyüttes műsora a Cserépi úti

Augusztus 3. szombat

10 óra: " Miejska Orkiestra Deta Rybnik " lengyel

szabadtéri

Zenekar.

14.00 óra: Modern táncok a Fürdő szabadtéri színpadán.

Program
fúvószenekar térzenéje a Fürdőben.

versenybizottságnál. Közreműködik: a Sziléziai Reneszánsz

a

Lucky Hipp

Hopp Tánccsoport.

16.00 óra: Néptáncbemutató a Fi.irdő szabadtéri színpadán.
Közremlíködik:·a Lajta Néptáncegyüttes " Ezer év táncai"

müsor a Cserép i úti pincesoron.

1 9.00 órn: Varieté müsor a Mi.ívelődési l-lázban.

20.00 órn: B orászbá l a pincesoron, nosztalgia esI a Paprika

Csárdáb8li.

No"vcmbcr 10. vasárnap

címlí produkcióval

Szt. Márton napi bú csú

20.00 ó ra: U tcabál a Paprika Csárda előtti
úlk ereszteződesben .Zenét szolgáltat: a Meny Boys.

20.30 óra: Sztárvendég: a Bon BOI1 Együttes.

Egész napos kirakod6vásár

il

Ftirdő parkolójában.

1 0.00 ól'a: Szentmise, újbor megáldása

a

Szt. Múrton temp lomba n .
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