


A ciklus félideje táján ... 
Sokak számára ismert, hogy az önkor

mányzatoknak kötelező és önként vál/alt 

feladatai vannak. A kötelezően el/átandó 

feladatok között olyan alapvető dolgok sze

repelnek, mint az egészséges ivóvízellátás, 

óvoda; nevelés, iskolai oktatás és nevelés, 

egészségügyi-, szociális alapel/átás, közvi

lágítás biztosítása. Idetartazik még a helyi 

közutak és köztemetők rendjének fenntar

tása, a településfejlesztés és környezetvé
delem, közterület-felügyelet, csapadékvíz

e/vezetés és csatornázás, Q köztisztaság és 

a közbiztonság jó színvonalú megszervezé
se, közösségi tér biztosítása, az egészséges 

életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 
A kötelezően vállalt feladatok ellátását 

az éves költségvetések összeállításánál el
sőbbséggel kell tervezni. Ahogy a ciklus
programban is fogalmaztunk a bevételek 
jelentős mértékű változásával (emelkedé
séveI) középtávon nem kalkulálhatunk. 
Az önkormányzat cél ként azt jelölte meg, 
hogy a kötelező és önként vállalt feladatai 
ellátásán túl minél teljesebben épüljön ki 
az infrastruktúra és a lehetőségeket sajáto, 
jutatott- és pályázati pénzek felhasználá
sával minél teljesebben használjuk ki. 

Az egészséges ivóvízellátás biztosí
tása a mezőkövesdi székhelyű DVCS Kft. 
feladata, mely feladatot a bérlő jó színvo
nalon lát el. Az elmúlt évben az aszályos 
időjárás következtében be kellett avat
kozni és a közkifolyók egy részét átmene
tileg el kellett zárni. 

Óvoda i nevelés és iskolai okta
tás területén a feladatokat továbbra 
is társulási formában látjuk el, jelenleg 
Szomolya községgel alkotunk egy tár
sulást. A bogácsi intézményekben az 
elmúlt két évben alapvetően a szociá
lis blokkok felújítását sikerült elvégez
nünk, valamint az óvodában a földszinti 
fogadóterek is megújultak. A Bükkalja 
Általános Iskola a mikrotérség egyetlen 
önálló iskolája és remény van arra, hogy 
ez hosszútávon is fenntartható marad. 
Egészségügyi és szociális alapellátás 
területén továbbra is jelentős fejlesztésre 
lenne szükség, bár az elmúlt két évben si
került a védőnői szolgálati részt teljesen 
felújítani, valamint az egészség ház épüle
tének az akadálymentesítését elvégezni. 

Kőzvilágítás terén a 2007-2008-as 
években csak kisebb mértékben tudtunk 
fejlődni, mint a korábbiakban, de a kor
szerűsítési folyamat tovább folytatódott 
és elmondható, hogy alapvetően ez a te
rület települési szinten rendezett. 

A közutak korszerűsitésének üte
mezésében most remény van arra, hogy 
egy fontos útszakasz teljes aszfaltozásá
hoz európai uniós pályázati pénzt nye
rünk. Mindemellett a legszükségesebb 

kátyúzási és vízelvezetési feladatokat fo
lyamatosan elvégezzük. 

A település közép- és hosszútávú 
településfejlesztési koncepcióját már 
elfogadtuk, jelenleg a településszerkezeti 
terv és az ahhoz szorosan kapcsolódó sza
bályozási elképzelések kidolgozása zajlik, 
hamarosan a végső önkormányzati dön
tés is megszületik. 

A közterület-felügyelet kialakítására 
többszöri kezdeményezés ellenére sem 
került sor, de a rendezett településkép ki
alakítása és megóvása ezt mindenképpen 
indokolja. 

A településtisztaság, a parkosítások, 
virágosítások érdekében a jól bevált köz
hasznú-foglalkoztatást továbbra is támo
gat juk, hiszen a lakossági és vendég visz
szajelzés pozitív. 

Bogács Községben a Rendőrőrs je
lenléte és a helyi Polgárőrség működése 
ellenére a közbiztonság javítása terén 
még számos feladat jelentkezik. Szük
séges a két szervezet megértőbb együtt
működésének kialakítása. A 2006-ban fel
újított Közösségi Ház déli részén európai 
normáknak megfelelő gyermekjátszótér 
kialakítására került sor, mely a környék
beli közösségi tér kiteljesedését segítette 
elő. Az így kialakult komplex szolgáltatási 
tér most már jó lehetőséget biztosít arra, 
hogy önszerveződő csoportok a helyi
ségeket a sport- közművelődési, mű
vészeti vagy az egészséges életmód 
célja érdekében használják, szervezzenek 
programokat, építsenek közösségeket, 
alakítsanak baráti társaságokat. 

Az önkormányzat a kötelezőfeladatain 
túl sok területen önként vállal feladatot a 
felmerülő igényekkel kapcsolatosan, ilIet
ve a lehetőségeiből adódóan. Ezek közül 
legjelentősebb a fürdőüzemeltetés és 
-fejlesztés, az idegenforgalom szerve
zése. Annak érdekében, hogy az idegen
forgalom ne csökkenjen a településen új 
szolgáltatások, turisztikai attrakciók és 
programok kialakításával és szervezésé
vel kell "előremene
külni': 

Az attrakciófej
lesztés érdekében 
a regionális opera
tív programokhoz 
pályázat került be
nyújtásra, sajnos 
első körben nem 
részesítették támo
gatásban az önkor
mányzatot. 

A jelenlegi önkor
mányzati tulajdonú 
s z á  I l á s  h e l y -sza 1-
gáltatási színvonal 

emelését célzó fejlesztési elképzelések 
megvalósítására szintén pályázatat nyúj
tott be az önkormányzat, a Jurta-kert 
Gyermeküdültetési Központ korszerűsíté
sére. A tervezett fejlesztések a már a cik
lusprogramban is meghatározott minö
ségjavitási célok irányába mutatnak. 

A településrendezési terv elfogadása 
után kerülhet sor a Cserépi úti pincesor 
és a településközpont részletes fejlesz
tési-, területrendezési tervének az elfoga
dására és a kettő közötti ún. "szórakozta
tó-negyed" pályázatok és saját erő révén 
történő fejlesztésére. 

Azért, hogy a fentiekben vázolt straté
giai célok megvalósulhassanak a telepü
lés imázsát, jó hírét erősíteni szükséges, 
ennek érdekében pedig fokozni kell a 
reklám, marketing és PR tevékenységet. 
Az uniós források elérésének szinte eJ· 
engedhetetlen feltétele, hogy a telepü 
lések, vállalkozások és civil szervezetek 
együtt működjenek, együtt valósítsa
nak meg projekteket, 

A mikrotérségi, a statisztikai kistérsé
gi és a régióbeli együttműködések azok, 
amelyek nélkül a jövőben .jelentősen 
előrehaladni nem leszünk képesek, ezért 
szorgalmazandó a területi alapon szer
vezett összefogás, ugyanakkor egyre na
gyobb jelentőségűvé válik a szakmai ala
pon szerveződő együttdolgozás. 

A belföldi partneri kapcsolatok mel
lett előretörőben van a határon átnyúló 
kapcsolatépítés, azonban a korábbi sport, 
kulturális és szórakoztató tevékenységek 
mellé a gazdasági is felzárkózik. 

Összegezve az elmúlt két év történé
seit, elemezve a folyamatok hátterét és 
a lehetőségek alakulását kijelenthetjm ) 
hogy abba az irányba haladunk, amelyet 
magunk elé kitűztünk. 

A fejlődés üteméről megoszlanak a 
vélemények ugyan úgy, mint minden 
másról! 

Verhóczki Sándor 
polgármester 
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Alkotói�dijasok 2008�ban: (secsődi Imre és Szabó László 

Az önkormányzat meghívását elfogadó emberek 2008. 
augusztus 20-án 1 1  órakor a Közösségi Házban gyűltek ösz
sze, hogy emlékezzenek Szent István királyunk nagy mű
vére; az államalapításra, s a hagyományoknak megfelelően 
részesei legyenek az új kenyér megszegésének és az önkor
mányzat által odaítélt díjak átadásának. 

Az ünnepséget Csetneki Ernőné jegyzőnő nyitotta meg, 
majd felkérte Verhóczki Sándor polgármester urat ünnepi 
köszöntőjének megtartására. 

Verhóczki Sándor beszédében méltatta István király tet
teinek jelentőségét, felvázolta hazánk 1000 éves történel
mének jelentősebb eseményeit. " Ha a magyar társadalom 
helyét az egyetemes történet horizontján próbáljuk meg 
kijelölni úgy Európán belül már nem a különböző, hanem 
az azonos jegyekre érdemes figyelnünk. Sok minden volt, 
ami Magyarországot a nyugati világtól elválasztotta, de iga
zából még több, ami összekötötte vele. Közös volt a vallás, 
közös a művészeti ízlés - a gótika, közös volt a művelődés 
eszköze - a latin nyelv, és ami a legfőbb, alapjában véve kö
zös volt a társadalmi és politikai eszmerendszerük és min
den intézményük, ami ezeken alapult "- mondta. 

Végezetül köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a "ka
tasztrofális erejű vihar okozta károk helyreállításában ön
zetlenül részt vettek ". 

Az új kenyér meg szegése következett, ízlelése után a 
polgármester elismerőe n nyilatkozott. 

Majd a Bogács Község Önkormányzata által oda ítélt díjak 
átadására került sor. A kitüntetettek méltatásaként Csetne
ki Ernőné a következőket mondta: 

"Az önkormányzatunk rendelete alapján - " Alkotói díj" 

adható azoknak, akik Bogács Község életében, sportmoz
galmában, egészségügyi- szociális ellátásában, valamint a 
község felemelkedése érdekében kiemelkedő munkát vé
geztek. 

Ebben az évben az egyik Alkotói díjat Csecsődi Imrének 
adományozza az önkormányzat. 

Településünk életének működésének szerves részét 
képezi a sport, a labdarúgás, ennek megfelelően mindig 
élénk, kritikus érdeklődés nyilvánult meg a focicsapat élete, 
teljesítménye iránt. Ennek a figyelemnek kívánt megfelelni 
Csecsődi Imre vállalkozó 1995-2005 között a bogácsi sport
kör elnökeként. 

Tudta, hogy a sportköri elnökség nemcsak formális 
megbízás, hanem felelősséget kell vállalni a csapat műkö
déséhez szükséges pénzügyi, gazdasági feltételek bizto-

sításához. Ennek érdekében törekedett kiváló kapcsolatok 
fenntartására a község vállalkozóival, a fiatalsággal illetve 
az önkormányzattal. 

Felújításra került a futballpálya és az öltöző. Részt vettek 
a futball utánpótlás nevelésében, a Bozsik-programban. A 
megyei másodosztályba 2002. évben, a megyei első osztály
ba 2003. évben került fel a bogácsi focicsapat. Szép sikerek 
születtek a Nemzeti Kupa küzdelmekben. 

A csapatszellem, az összetartozás alakításában is kiemel
kedő szerepet játszott Csecsődi Imre egyénisége - melynek 
jótékony hatása ma is él a sportkör, a csapat munkájában. 

A másik Alkotói díjat Szabó Lászlónak, a Bükkalja Általá
nos Iskola igazgatójának adományozza az önkormányzat. 

Szabó László a huszonharmadik tanévet kezdi szeptem
berben Bogácson. Változatos, izgalmas, embert próbáló 
volt az elmúlt két tanév, amit mint iskolaigazgató teljesített. 
Ezen időszak legnagyobb eredményének tekinthető, hogy a 
közoktatásban országosan tapasztalható viharos változások 
közepette - az önkormányzattal karöltve - sikerült fenntar
tani, megtartani az iskola önállóságát, szellemi értékeit. 

Országosan kevés település rendelkezik helyi televízióval. 
A bogácsi televízió kialakításában és beindításában kiemel
kedő szerepe volt Szabó Lászlónak. Kezdetben a televízió 
technikai hátterének működtetésével párhuzamosan fog
lalkoznia kellett műsorszerkesztéssel, a községben történt 
eseményekről készült riportok kal. Bogácsról készült már 
több reklámfilm, melyben vállalta a narrátor szerepét a film 
megértéséhez szükséges szöveg ismertetését. 

Nélkülözhetetlen a szerepe községünk külföldi - lengyel, 
osztrák, német - kapcsolatainak alakításában mint tolmács, 
amit felkérésre önzetlenül teljesít." 

A díj átadása után Szabó László kért szót. Megköszönte 
kollégái segítségét, mellyel hozzájárultak munkája eredmé
nyes végzéséhez, a díjjal járó pénzjutalmat pedig felajánlot
ta a viharkárosultak javára. 

Gratulálunk mindkét kitüntetettnek' További alkotó mun
kájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk! 

Cseh Károly 
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Iskolai hírek 
A Bükkalja Általános Iskola bogácsi mentoriskolája 2008 

szeptemberében 182 gyerekkel és 19 pedagógussal kezdte 
el az évet. Krupa Zsolt tanár úr másik iskolában folytatja pá
lyafutását. Boldizsár Bertalan pedig, aki Bükkzsérc általános 
iskolájának volt igazgatója Egerben dolgozik. így aztán fő
hetett az iskolavezetés feje, hogy jó szakembereket találjon 
helyükre. Külön örömünkre szolgált, hogy három friss dip
lomás bogácsi lakost, Kiss Barbarát, Lénárt Pétert, Máté Le
vente Pétert sikerült alkalmazni. Az iskola épülete is túlesett 
némi felújításon. Igaz egy negyedszázados épületet, melyet 
több mint kétszázan használnak, folyamatosan újítgatni kell. 
Ezt érzékelve döntött úgy az önkormányzat, hogy felújít ja a 
vizesblokkokat és több terem festésére is sort kerít. Erre azért 
is szükség volt, mert a július 14-i vihar tragikus eseményei 
miatt egy ideig 80 főnek adott otthont az iskola épülete. A 
felújítás még novemberben is folytatódik, néhány nyílászáró 
cseréjével. 

És szóljunk most a legfontosabbakról, a gyerekekről. A 
nyár folyamán két tanulónk Viszokai Vanda és Kiss Martin 
országos versenyen képviselték atlétikából az iskolánkat és 
nagyon szép eredményt értek el. A hagyományoknak meg
felelően külön táboroztak a nyáron az alsósok és a felsősök 
is. Mindkét tábor nagyon sikeres volt. Köszönhető ez a közre
működő nevelőknek: Hajduné Nyírő Veronika, Lénártné Sze
berin Csilla, Kerékgyártó Andrea, Roszkos Lászlóné, Jankóné 
Jónás Zsuzsanna, Kis Katalin. 

Szeptemberben 17 elsős kezdte el az iskolát, szeretettel 
köszönjük őket: Csufor Lilla, Farkas Alex, Friedrich Ellen Anna, 
Kovács István, Lakatos Hajnalka, Salavári Petra, Szitai Mária 
Valéria, Balogh Alfréd, Farkas Borostyán, Farkas Emese, Laka
tos Vilmos, Pozsomai Krisztofer, Pozsomai Sándor, Pusomai 
Margit, Szitai Krisztofer, Pusomai Krisztofer, Székely Adrián. 

De nemcsak ők újak az iskolában, hanem a környező te
lepüléseken több mint 20 tanuló szülei döntöttek úgy, hogy 
gyermekük nem a helyi, hanem a bogácsi iskolában folytas
sák tanulmányaikat. Ezúton is köszönjük nekik a bizalmat, 
azt hogy választásukkal munkánkat ismerték el és ígérjük, 
hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gye
rekek jól érezzék magukat. A köszönetek sorát pedig hadd 

Az okt. 23-; ünnepi müsort iskolánk tanu/ói adták 

Első nap az iskolában 

folytassam! Hiszen meg kell köszönnöm a szülői munkakö
zösségnek azt az igazán áldozatkész tevékenységét, amely
lyel munkánkat segíti. Egy szeptemberi szülői értekezleten 
panaszkodtam, hogy nem sikerül felújíttatni az iskola előtti 
gyalogátkelőt. A következő napra meglepve tapasztaltam, 
hogy újra festett gyalogátkelőhely fogadott minket az iskola 
előtt. Az egyik bükkzsérci szülő, Papp Attila ugyanis társadal
mi munkában megoldotta ezt a dolgunkat. Remélem, hogy 
a november végén sorra kerülő iskolabálon is sok szülővel és 
pártoló taggal fogunk találkozni. 

Ami pedig terveinket illeti: az uJsag kézhezvételekor 
már túlleszünk azon a debreceni kiránduláson, melyet 
egy pályázaton nyert az iskolánk Lukács Lajosné révén. 
Folyamatban van egy másik pályázatunk is, és nagy való
színűséggel 200.000.-Ft-ot fogunk nyerni könyvtárunk fej
lesztésére és rendezvényeink színvonalas lebonyolítására. 
Munkánkat igyekszünk továbbra is a tőlünk elvárt jó színvo
nalon végezni, ennek feltétlen záloga a Bogácson kialakult 
elhivatott és lelkes tantestület. Az ő nevükben is kívánok az 
újság olvasóinak a bogácsi búcsú alkalmából jó egészséget, 
boldogságot és azt kérem Önöktől, hogy továbbra is kísérjék 
munkánkat figyelemmel. 

Szabó Lószló 
iskolaigazgató 

Ismét megrendeztük az őszi játszóházat 



Pető János kiállítása Bogácson 
Bogács mindig 

nyitott, kultúrabarát 
atmoszférája, s az itt 
élők értékfelismerő
és befogadó attitűd
je által egyre több 
jeles-neves, széles 
körben elismert mű
vészre gyakorol igen 
erős vonzást. Az élet
re szóló kötődések 
kialakulásához per
sze kell még a bükk
aljai táj varázslatos 
szépsége, a bogácsi 
borok gazdag ízvilá
ga, a termálvíz jóté
kony hatása és a hely 
szelleme is. 

Pető János grafikus- és festőművész nosztalgikus ér
zésekkel és gondolatokkal telítve készült augusztusban 
Bogácsra, tárlatának ünnepélyes megnyitójára: út közben 
szívet-lelket melengető emlékek idéződtek fel messzi gye
rekkorból, s újból megelevenedtek korábbi művésztele
pek kitekintő kirándulásai, esti borozós beszélgetései a 
Cserépi-úti pincesoron jó barátokkal, művésztársakkal ... 
A Közösségi Ház bejáratánál már a kölcsönös üdvözlések 
hangvétele is baráti volt, az érdeklődő közönség elé táruló 
kiállítási enteriőr pedig minden előzetes várakozást felül
múló. 

- Jó így együtt látni a műveimet, igen ritka alkalom ez a 
mai. Olyanok mind, mintha a gyermekeim lennének, s ilyen
kor találkozhatok velük ismét - mondta Pető János még a 
köszöntők elhangzása előtt, utalva a tárlat gyűjteményes, 
retrospektív jellegére. 

Jól végiggondolt válogatás több mint egy évtized mun
kájából: közel negyven festmény a falakon, paravánokon 
- Pető legjelentősebb, legbeszédesebb művei. Mágikus re
alizmus vagy éppen a színes szürkék életszerűen varázsos 
világa. Hátat fordító alakok és mindenek fölött álló össze
tartozások. Nehéz a látottakat szavakba önteni. Jelentős 
részben személyes élményekből merítő témavilág, mégis 
általános érvényű mondanivalóval bírnak a művek. Pető 
János ismét hitet tesz választott értékei mellett, és ezzel 
egy időben markánsan elhatárolódik a felgyorsuló, és egy
re inkább elembertelenedő világtól, amelyben élünk. 

A Derkovits- és Kondor Béla -díjas művész szakmai élet
útjában jelentős állomás Bogács, hiszen legutóbb tizenegy 
éve szerepelt hasonló nagyságrendű anyaggal a Miskolci 
Galériában. Itt megrendezett idei kiállítását az azóta eltelt 
időszak összegzésének szánta. 

Bogács történetében is minden bizonnyal fontos ese
mény Pető János tárlata, hiszen olyan zseniális művész 

szőtte szorosabbra a szálakat a településsel, akinek korábbi 
grafikai munkássága ma már tananyag a Képzőművészeti 
Egyetemen, s akinek litográfiái jó néhány évtizeddel ez
előtt Picasso műveivel együtt szerepeltek egy franciaorszá
gi vándorkiállításon. 

- Megható volt a bogácsiak szívélyessége és vendégsze
retete, s úgy érzem, sikerült a legméltóbb, legimpozánsabb 
helyszínt fellelni Dél -Borsodban - emlékezett vissza a megnyi
tó napjára néhány héttel később a szakma nagy öregje. 

Szél csendesüljön ... 

Vihar se jöjjön 
jég se verjen 
zápor se eredjen 
ház se dőljön 
faág se törjön 
felhő se takarjon 
sötét se maradjon 
homály se Iessen 
gonosz se kövessen 
bolond se forogjon 
I nt a tékozló -
Maradjatok csendesen 
Ma lsten a vendégem. 

PetöJános 

Murányi Norbert 

művészeti rendező 



Bogács 200B-ban is gazdag programokkal várta vendégeit 
Bogács 2008-ban minden eddiginél gazdagabb program

kínáiattai várta a faluba látogató vendégeket és a lakosságot, 
Tizenegy rendezvény, négy kiállítás, veteránautós-bemutató 
és nyári zenei tábor szerepelt az éves programajánlóban, Meg
próbáltuk úgy összeválogatni a rendezvényeket, hogy minél 
szélesebb közönség réteg találja vonzónak programjainkat, 

A régi, több évtizedes hagyományokkal rendelkező feszti
váljaink vonzereje ebben az évben sem csökkent. Hagyomá
nyosan, a nyári programsorozatot a XVI. BÜKKVINFEST nyi
totta meg, és a X, Bogácsi Fürdőfesztivál zárta le, A Bogácsi 
Egészségnapok a legsikeresebb rendezvényeink közé nőtte ki 
magát, A nagymúltú látványosságok mellett megjelentek új 
programok is. 

Hastáncosok látványos műsora 

A második alkalommal megrendezett Hastánc Fesztivál 
színességével, egzotikus zenéjével és táncával tömegeket 
vonzott két napon keresztül. Nagy sikere volt a Summás Étkek 
Bemutatójának, amely a summáság egyszerű, de ízletes étele
inek bemutatása mellett jelentős hagyományőrző szereppel is 
bír. Sokan kipróbálták a mászófalat, a rodeóbikát és a ládamá
szást a sportolásra ösztönző új, "Milyen Legény Vagy, Meddig 
Bírod?" nevű rendezvényünkön, Az egészséges életmód hoz, 
sporthoz, hagyományőrzéshez, kultúrához és szórakozáshoz 
kötődő programokon kívül a gasztronómia kiemeit szerepet 
kapott. A kimondottan gasztronómiai rendezvények, mint a 
Vendéglátó Iskolák VI. Országos Szabadtéri Főzőversenye, a 
Summás Étkek Bemutatója, a Márton Napi Vígasságok mellett 
többi programjainkban is jelentős szerepet kaptak a bogácsi 
borok és ételkülönlegességek, A nyári rendezvényeinket az 
Apostol együttes feledhetetlen koncertje, és azt követő pará
dés tűzijáték zárta, 

A rendezvények mellett a Közösségéi Ház nyáron folya
matosan kiállításoknak adott helyet, A két képzőművészeti 
festmény- és kerámiakiállítás, a régióba n is nagy érdeklődést 
kiváltó kaktuszkiállítás mellett a legnagyobb látogatott ság ot 
ez évben is a III. Bogácsi Hímzés- és Népi Kézműves Kiállítás 
tudhatott magáévá, A kiállítás anyaga jelentősen kibővült, a 
több mint száz népviseletes baba a régi paraszti világ életké
peibe lett belehelyezve, 

Az időjárásra sem lehetett sok panaszunk, Eső miatt prog
ramváltozás csak a fürdőfesztivál második napján volt. Ezért 
is lett a Szüreti Mulatság kínálata gazdagabb a szokásosnál. 
A mulatság most is látványos felvonulással kezdődött, melyet 
érdeklődő sokaság kísért fel a pincesorra, A Bogácsi Páva kor 
és Mazsorett-csoport produkcióját követően Gabrielló és Ni
kica latinos zenéjét hallgathatták az érdeklődők és jókedvük-

ben többen táncoltak 
az énekesek dallamos 
zenéjére. 

A nap egyik sztár
vendége Koós János és 
Dékány Sarolta volt. A 
két művész humorral 
és fantasztikus hang
gal nyűgözött le min
denkit. A népzene- és 
néptánckedvelők sem 
unatkozhattak, A Hadas 
Zenekar és Gyöngykalá- Dékány Sarolta és KoósJános duett je 

ris Kamara Táncegyüttes 
egy órán keresztül élőzenével és fergeteges néptánc produk
cióval fokozta a hangulatot. 

A délutáni program méltó zárásaként, a humor egyik nagy
ágyúja, Maksa Zoltán humorista tette próbára rekeszizmain
kat, A máglya több méteres lángja mellett vonultak be vendé
geink a pincékbe ízlelni a bogácsi borokat, 

Végezetül szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki 
támogatta, segítette vagy megtisztelte figyelmével a prog
ramokat, Külön köszönet illeti azokat a vállalkozókat, akik 
rendezvényeikkel hozzájárultak Bogács programkínálatának 
bővítéséhez. Továbbá köszönöm az önkormányzati intézmé
nyek és a fürdő dolgozóinak, valamint a falu önkénteseinek 
segítségét, akik lehetővé tették, hogy a rendezvényeket zök
kenőmentesen meg tudjuk tartani, vagy ötleteikkel segítették 
a tervezést, illetve a kiállításokat megtöltötték látnivalóval. 

Vincze Ferenc kulturális menedzser 

Cseh Károly 

Ma is itt 
P. Gy-nek 

délszaki fényben hanyatt fekszik a föld is henyélve 
böngészi a felhők hólyagos-sárga újságait 
hírük mindössze csupán egy mélyröptű fecskeraj itt 
s lepkecikázás amely hóhatárt rajzol a kékre 
zöld víz a gesztenyelomb ringnak már rajta a bóják 
köztük evez be bogácsi nyarunk lassan a révbe 
és vele együtt ez mái örökkévalóság 

2008, július 27, 



Fürdőnk "örökös tagja" 
Az opera világában jártas emberek 

számára ismerősen cseng Komlóssy 
Erzsébet neve. A budapesti Operaház 
magánénekese számos magas állami 
és szakmai díjban részesült pályafutása 
alatt és az azt követő években. 1973-
ban Kossuth-díjat, 1982-ben Érdemes 
Művész Díjat, 1988-ban Énekmesteri 
címet kapott, 1991-től az Operaház 
örökös tagja. 1994-ben megkapta a 
Magyar Köztársaság Érdemrendje kö
zépkeresztjét. 2003-ban 70. születés
napján a Magyar Állami Operaház Mes
terművésze díjban részesült. 2007-ben 
a közönség szavazata alapján örökös 
tagja lett a Halhatatlanok Társulatának, 
s az Operettszínház melletti Nagymező 
utca gránit ja őrzi lábnyomatát. 

Önben kedves olvasó joggal merül 
fel a kérdés, miért írok a Bogácsi Ősz 
hasábjain erről a neves oratóriumé
nekesről. A Salgótarjánban született 
művésznő mindig is szerette a dom
bos-hegyvidékes környezetet. Ezért 
nem véletlen, hogy amikor 6 évvel 
ezelőtt elkezdte valójában élni a nyug
díjasok hétköznapi, gondtalannak épp 
nem mondható életét, ellátogatott Bo
gácsra. S azóta minden nyáron a fürdö 
területén lévő kempingben tölt 5-6 
hetet. Jól. érzi magát, mellőz minden 
felhajtást, és csak a barátnője elszólása 
révén, közvetett úton szereztem tudo
mást Komlóssy Erzsébet bogácsi tartóz
kodásáróI. Mire sor került a személyes 

találkozásra, közeli 
hozzá ta rtozóm na k 
köszönhetően már 
szinte ismerősként 
köszöntöttük egy
mást. Tudtuk, azt is, 
hogy egy napon ün
nepeljük születésna
punka!.. 

A legtöbb sikeres 
művésznő életében 
csupán a gyermek
szülés enged némi 
pihenőt. Igy volt ez 
Komlóssy Erzsébet 
esetében is. A mű

Komlóssy Erzsébet operaénekes kedvelt pihenőhelye fürdőnk 

vésznő első gyermekét a 60-as évek 
elején szülte, s ekkor járt Bogácson elő
ször. A fürdő még csak egy medencével 
működött, de a víz, a környék már ak
kor elnyerte tetszését. Később, amikor 
a második gyermeke szülése engedett 
némi pihenőt az énekesi pályán, a 70-
es évek végén már tudatosan látoga
tott el településünkre. 

Azután ismét sok szép szerep követ
kezett az Operaházban, Európa számos 
nagyvárosában, sőt még a távoli Novo
szibirszkben is elkápráztatta hangjá
val a közönséget. Nyugdíjba vonulása 
után 12 évig magántanárként tanította 
az ifjú énekeseket, de 70. életév betöl
tése után nyugalmasabb éltre vágyott, 
s ekkor kereste fel ismét a számára oly 
kedves kis települést, Bogácsot. A vá
rosi komfort után az if jú korára emlé
keztető körülményeket varázsoló 13-as 

faházban a művésznő ismeretlenségbe 
burkolózva töltötte napjait, heteit. So
kat úszott /bár az idén rettenetesen hi
degnek érezte az úszómedence vizét/, 
pihent, kirándult a közeli helyekre. Ma
ximálisan feltöltődött, és elhatározta, 
hogy jövőre is eljön Bogácsra, ezért tá
vozáskor lefoglalta a szokásos faházat. 

Nekünk, bogácsiaknak alkalmunk 
nyílik majd a művésznő személyes va
rázsának, egyszerű jellemének meg
ISmeresere. Addig is, ha tehetjük, 
hallgassuk meg felvételeit C D-ről, ka
zettákról, ugyanis Komlóssy Erzsébet 
színpadra már nem lép. Szeretné, ha 
kedvelt szerepeiben, Bizet Delila, Verdi 
Carmen, saint-Saens Sámson és Delila, 
Kodály Zoltán Háry Jánosának Örzse 
szerepében őrizné meg emlékezetében 
a közönség. 

Jankóné Jónós Zsuzsa 

Kung-fu edzőtábor Bogácson 
A Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület 

minden évben edzőtábort szervez tanulóinak. Az edzőtáborok 
megtartásának célja többek között, hogy napjában több órát tölt
senek el a Wing Chun kung-fu gyakorlásával, így elmélyüljenek 
annak szellemiségében is. A napokon keresztűl tartó tréning az 
állóképesség javításán kívül az egyének kung-fu tudásának gya
rapítására is szolgál. 

Az idén július 28-tól augusztus 7-ig tartott a tábor Bogácson. 
A kung-fu gyakorlása mellett a gyerekek és a felnőttek aktív pihe
nésére is gondot fordítottunk. A harcművészet gyakorlásán kívül 
jutott idő a túrázásra, strandolásra, játékra, szórakozásra amellett, 
hogy napi hét órát töltöttünk edzés sel. Mindezt egy festőien szép 
környezetben a bogácsi emberek vendégszeretetét élvezve. 

Si-fu Buda; István, stílusvezetö mester 

Wing Chun kung-fu félévezred nyi múltra tekint vissza. 
Számos európai országban oktatják ezt az ősi kínai harcmű
vészetet. A stílussal komolyan foglalkozók munkájukban, 
magánéletükben is alkalmazzák a tanult gondolkodásmó
dot, melynek elvei ben szerepel többek között az alázatos
ságra, tisztelettudásra nevelés. 

A stílusnak világszerte vannak iskolái, amiket az adott or
szág stílusvezető mesterei képviselnek. A stílusvezető mes
terek tudásukat a nagymestertől bővítik. A Magyar Fatshani 
Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület 1997-ben ala
kult. Magyarországon ezt a stílust a Magyar Fatshani Wing 
Chun Harcművészeti Sportegyesület vezetője, Si-fu Budai 
István 1996 óta képviseli. István évente egy hónapot tölt 
Derek Frearson vezetésével Kínában, ahol Lun Kai mester 
irányításával fejleszti tudását, valamint több ízben Angliá
ban, ahol Frearson mester edzésein vesz részt. Derek állan
dó tagja és igazolt instruktora a Hong Kong-i és Hon-i Ving 
Tsun Atlétikai szövetségnek, valamint igazgatója a Yip Man 
Múzeumnak Fatshanban, Kínában. 

A bogácsi Szarvas utcában az edzéseket Si-fu Budai Ist
ván vezette, szakmai tanáccsal Si-fu Derek Frearson látta el 
a kezdő és a haladó csoport tagjait. 



Fürdő Szépe 2008' 
Azoknak a lányoknak, akik az idén pályáztak a Fürdő Szépe 

eimre, nemcsak a fürdővendégek tetszését kellett elnyerniük, 
hanem az időjárás viszontagságaival is meg kellett birkózniuk. 
Augusztus 24-én ugyanis az előző napi kánikula után olyan hő
mérsékletcsökkenés következett be, amit csak a legedzetteb
bek bírtak ki fürdőruhában. 

A verseny kezdésekor kissé vacogva nézegettem körbe a 
fürdő területén. Az ikermedence egyikében csupán ketten 
voltak, az úszómedencében senki sem. Ennek magyarázatára 
a következő érveket sorakoztattam fel magamban: még korán 
van, az előző nap mindenki későn feküdt le (Apostol együttes 
koncertje, tűzijáték), kedvezőtlen az időjárás, a vízilabda-válo
gatott most játszik az olimpiai aranyért. Valahogy ezen a dél
előttön, mint mondják:"minden összejött ... " 

Aztán annak ellenére, hogy gyülekeztek a sötét felhők az 
égen, mégiscsak gyarapodtak a Fürdő Szépe jelöltek. 12 órakor 
14 lány sorakozott fel és vonult körbe a medencékből fürkésző 
szempárok előtt. Ekkor már sajnos esett az eső, de a lányokat 
ez sem hárította el, sőt a nézőket sem, akiknek a száma az eső 
ellenére, ha mérsékelten is, de növekedett. 

A szervezéskor a X. Fürdő Szépe versenyt szerettük volna 
valamivel rendkívülibbé tenni. Ebben az időjárás "besegített 
nekünk" (az elmúlt 9 Fürdő Szépe választáson mindig szép, na
pos idő volt). Mi azonban másra gondoltunk: meghívtuk erre a 
napra az elmúlt 4 év Fürdő Szépe eim tulajdonosait, hogy jelen
létükkel emeljék a rendezvény rangját. 

A második felvonuláson már az idő is kedvezőbb volt, a lá
nyok haja megszáradt, s újra mosolyogva álltak a kamerák, len
csék, figyelő szem párok elé. Kiegészülve a 4 Fürdő Szépével, 18 
csinos lány bájaiban gyönyörködhettek a fürdővendégek. A le
adott szavazataik alapján a végeredmény a következőképpen 
alakult: 
I. hely: Dersi Edina 

II. hely: Bessenyeiné Bozóki Veronika 

III. hely: Mohácsi Mónika 

Budapest 
Sándorfalva 

Kunhegyes 

Az önkormányzatnak és vállalkozóknak köszönhetően min
den lány értékes ajándékot kapott. A Bükk Berg Söröző felaján
lását, a női kerékpárt sorsolás útján az egyetlen bogácsi lány, a 
2006-os Fürdő Szépe, Majnár Boglárka nyerte. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

Az idei verseny helyezett jei 

"Egy mozgó múzeum" 
2008. szeptember 

13-án, szombaton a 
bogácsi strand par
kolója meglepően 
hasonlított a 60-70-
es évekbeli önma
gához. Persze nem 
kell megijedni, nem 
az idő zuhant vissza 
30-40 évet. Csak ép

Időutazás a fürdő parkoló jában 
pen egy látványos 
veteránjármű-találkozót rendeztünk. 

Sok emlék fűz a szülőfalumhoz a veteránjárművekkel és 
régi gépek kel kapcsolatosan. 

A Régi Járművek Egri Egyesülete által megrendezett ta
lálkozó és túra programjaként tudatosan törekedtem arra, 
hogy az ország több pontjáról érkező autósokkal, motoro
sokkai megismertessem Bogács és környéke szépségét és 
nevezetességeit. 

Az előző évekhez hasonlóan a 150 km-es túra pihenő 
állomásaként szerepelt Bogács, ahol a résztvevőket és ér
deklődőket magával ragadták a szebbnél szebb különleges 
járművek. 

Tehát "néha kell, hogy megálljon az idő". 

Farkas László 

Bogács Községért Közalapítvány 
2007. évi pénzügyi jelentése 

A Bogács Községért Közalapítványhoz 2007 évben 53 
pályázat érkezett. Ebből 51-et támogatunk, 2 fő pályáza
ta elutasításra került, mivel a befizetett idegenforgalmi 
adó nem érte el a 25. OOO Ft-ot. 

2007. évi gazdálkodási adatok 

Nyitó pénzkészlet: 

Bevételek: 

Önkormányzati támogatás: 

Magánszemélyek támogatása: 
Kovács József: 

Kovács Lászlóné: 
Szamosi Ferenc: 

Személyi jövedelemadó l %-a: 

Kapott kamat: 

Összes bevétel: 

Kiadások: 

Pályázatokra kifizetett támogatás: 

Könyvelési dij: 

Banki kezelési költség: 

Összes kiadás: 

325 122 Ft 

2 OOO OOO Ft 

10 OOO Ft 

70 OOO Ft 
70 OOO Ft 

24 433 Ft 

3 204 Ft 

2 502 759 Ft 

2 019 000Ft 

60 OOO Ft 

18024 Ft 

2 097 024 Ft 

Záró pénzkészlet 2007. 12. 31-én: 405 735 Ft 

Nagy Józsefné 
a közalapítvány pénztárosa 



Kismamanap 

Jó/sikerült az első találkozó 

A cserépfalui és a bogácsi védőnői szolgálat közös szerve
zésében kismamanapot tartottunk szeptember közepén Cserép
faluban, a művelődési házban. A rendezvény apropója az anya
tejes világna p volt, valamint úgy gondoltuk, a hónapok, évek óta 
gyermeküket otthon nevelő anyukáknak kikapcsolódást jelent
let egy ilyen nap. 

A bogácsi, cserépfalui és bükkzsérci önkormányzatokon kívül 
több gyógyszergyártó cég és a MagyarVédőnők Egyesülete is tá
mogatta a rendezvényt, így egyszerű ajándékokkal, tájékoztató 
prospektusokkal, egy szál virággal tudtunk kedveskedni a meg
jelenő anyukáknak és gyermekeiknek. A délelőtti programot a 
meghívott vendégek érdekes előadásai tették színesebbé. 

Tájékoztatást kaphattak így a jelenlévők az anyatej jelentősé
géről, összetételéről. Hangsúlyoztuk fontosságát, mivel a csecse
mők számára legoptimálisabb táplálék az anyatej. A szoptatási 
protokoll szerint egészen 6 hónapos korig semmilyen más táp
lálékra nincs szüksége egy egészséges csecsemőnek. Egy anyu
ka tapasztalatait mesélte el a szoptatással kapcsolatban és látta 
el praktikus tanácsokkal a még szülés előtt álló kismamákat. Az 
ÁNTSZ-ben dolgozó Családvédelmi Szolgálat védőnője előadá
sában összefoglalta mit kell tudni a fogamzásgátlásról, valamint 
a nem kívánt terhességek megelözéséről. A fogamzásgátlás a 
nők életének nagy részében fontos szerepet játszik, a szülés 
előtt, után és a szoptatás alatt is. Ezt követően egy homeopata 
c;zaktanácsadó rövid összegző előadást tartott, mely után szemé
,yes tanácsokkal látta el az érdeklődőket. tletmódtanácsadók a 
természet elemi erőinek hasznosításáról tájékoztatta k bennün
ket, majd ezt követően kényeztető, relaxáló masszázs igénybevé
telére volt lehetőség. Ezzel sokan éltek is, hiszen kevés idejük van 
a pihenésre a huszonnégy órás szolgálatban lévő anyukáknak. 

A helyszínen mini játszóteret alakítottunk ki, így a három év 
alatti gyerekek figyeimét is lekötöttük, míg édesanyjuk kikapcso
lódott. Régi és napjainkban forgalomban lévő szakirodalmakból 
könyvespolcot hoztunk létre, ezáltal tájékozódhattak a résztve
vők a különböző kiadványokról, kaphattak kedvet egy-egy könyv 
elolvasásához. A művelődési ház másik szegletében szoptató és 
pólyázó sarkot különítettünk el, komfortosabbá téve a helyisé
get. A baba börze lehetőséget adott a kinőtt gyermekruhák és 
játékok kicserélésében. 

Véleményem szerint és a visszajelzésekből megítélve kelle
mes és egyben hasznos délelőttöt töltöttünk el együtt ezen az 
esős, borongós napon. Öröm volt nézni a mosolygós gyerekeket, 
akik többsége még nem találkozott gyermekközösséggel. aho
gyan alkalmazkodtak egymáshoz és boldogultak a közös játék 
alkalmával. Az édesanyák arcán is csupa derűt véltem felfedezni, 
akik sokan közülük alig tudnak kimozdulni otthonról. Remélhe
tőleg több ilyen alkalom adódik a jövőben, amivel színesíthet jük 
a szürke hétköznapokat. 

Fónad Beáta védőnő 

Idősek napja 2008. 
A hagyományoknak megfelelően kora ősszel idén is meg ünne

peltük az idősek napját községünkben. 
Az önkormányzat 273 állandó bejelentővel Bogácson élő 70 

éven felüli lakosnak küldött meghívót az október 3-án megtartott 
ünnepségre. Hiába volt jó idő, megromlott egészségi állapota 
miatt nem tudott már mindenki eljönni. Csak 130-an fogadták el 
a meghívást az ünnepi műsorra és az azt követő vacsorára. Aki 
igényelte, annak az éteikihordók időben házhoz vitték a nagyon 
finom és igen gazdag ételt (túrós-sonkás sztrapacska, somlói ga
luska). Ezenfelül mindenki kapott ajándékot az önkormányzattól 
és a Vöröskereszttől. 

Az idősek világnapja 199Hől hivatalosan október l-jére esik. 
Községünkben már 1987-től köszöntik a 70 életévüket betöltött 
lakosokat. Egyik legemlékezetesebb ünnepség 1989-ben volt, 
amikor a bogácsi lakodalmast adta elő az azóta sajnos meg szűnt 
Hagyományőrző Egyesület. 

Sok szép és tartalmas műsor volt azóta. A Bogácsi Pávakörrel 
mi is mindig ott vagyunk és énekelünk, de az óvodások és az isko
lás gyerekek is gyakran csaltak könnyeket a megfáradt. de ilyen
kor mindig csillogó szemekben szereplésükkel. 

így volt ez most is, hiszen két szép, komoly verset hallhattunk 
két iskolás kislány tól, Szabó Diánától és Verhóczki Tímeától. Majd 
bogácsi gyűjtésű summás dalokat énekeltünk, amit sokan velünk 
dúdoltak. 

És itt volt Mary Zsuzsi! 
Egy nagymama korú, de 
örökifjú énekesnő, aki hu
morával és temperamen
tumával igen nagy sikert 
aratott. Az írásom mottója 
is lehetne az, amit közö
sen énekeltünk vele: "Sze
ressük egymást gyerekek, 
mert ... " Ezt énekelte meg
hatottan Verhóczki Antal
né Piros néni, aki a jelen
lévők között a legidősebb, 
és Csabainé Margitka, aki 
az idén először kapott 
meghívót, s a legfiatalabb 
volt. Bár a hangulat jó volt, Mary Zsuzsi szórakoztatta 

mégis hiányzott Oaragó az idős lakosokat 
Karcsi a harmonikájával, és Magyar Gyuszi szép és különleges tá
rogatójával. 

Kívánom, hogy jövőre is találkozzunk erőben, egészségben és 
szeretetben, mert, ha nincs bennünk szeretet, folytatva a slágert. 
akkor:"minden percért kár ... " 

Dorogi Mihályné 



víG RUDOLF SíREMLÉKAVATÁSÁRA 
Tudom és vallom, hogy a temető a csend, a béke, a nyuga

lom és a meghitt emlékezés otthona. Mégis mi, élő emberek 
időről időre megzavarjuk ezt a csendet és nyugalmat. 

Az Úr 2008. esztendejében augusztus havának 22. napján 
emlékezni mentünk falunk neves szülöttjére, Víg Rudolf nép
zenekutatóra, akinek hamvait halálának 25. évében Bogácson 
helyezték végső nyugalomra. A síremlékavatáson kegyelettel 
emlékeztünk a bogácsiak Víg Rudijára. Mintegy keretet adva 
a megemlékezés elején és végén felcsendültek a Bogácsi Pá
vakör és Magyar Gyula előadásában a Víg Rudolf által gyűjtött 
népdalok, melyek itt a temető csendjében, az emlékezés mély 
és szomorú pillanatában még inkább megérintették a jelenlé
vők szívét. Hanák József esperes úr katolikus szertartás szerint 
megáldotta a sírhelyet. Daragó Károlyt érte az a megtisztelte
tés, hogy felidézhette Víg Rudolf életútját. Az emlékezést Váci 
Mihály Legenda című versével kezdte: 

"Akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt, 

akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt, 

akit a nép szivébe zár, nem hal meg soha az. 

Majd él papír, folyóirat és könyvek nélkül is, 

és nő nyomdák és kiadók és tévé nélkül is. 

majd házról házra jár, ügynökök nélkül is. 

Dallá válik, mit esténként a puszták szele visz, 

legenda lesz és népmese, közmondás szava is, 

jövő, ígéret lesz, akit mindenki várva hisz./1 

Majd fennkölten folytatta az életút egy-egy mozzanatai
nak felvillantásával: "Rudi részese volt egy nagy titoknak, mert ő 
megismerhette a "tiszta forrást'; azt a tiszta forrást, amely a ma
gyarságat a történelme során időről időre megújította, lelkében 
megnemesítette, felemelte és életerejét megnövelte. Olyan kor
ban élt. amikor az életet pusztító sátán, miután a II. világháború 
vérzivatarában kitamboIta magát, egy ideig - 7946 és 48 között 
- nem figyelt a magyar ifjúságra, különösen a Győrffy István Kollé
gium diákjaira, akik megalakították a Népi Kollégiumok Országos 
Szövetségét, a NÉKOSZ-t. Ez a mozgalom szárba szökkenhetett és 
termést hozhatott, így a prométheuszi szellemiség kiteljesedett. 
Ebben a mozgalomban Víg Rudolf arco csupán egyetlen arc ama 
legendás "honfoglaló

" 
tízezerből, de nem akármilyen arc - mar

káns, felejthetetlen fiatalos arc. 

Példázatszerű indulás volt az övé. Bogácsi születésű kisfiúként 
lekottázta a szüleitől hallott népdalokat és elvitte ezeket Kodály 
tanár úrnak. 7 943-at írtak ekkor, Rudi 74 éves volt. A híres zene
szerző pillanatok alatt megszerette az uradalmi kőműves fiát. Et
től kezdve figyelemmel követte az útját, s míg élt, szinte fogadott 
fiának tekintette. 

Rudi a közösségben, ahol élt, vidáman fuvolázva jelent meg 
csodálatos, soha nem hallott népdalokkal. Lelkesen adta elő ba
rátainak régi és új költők verseit, és már az első napokban varázs
latos világok tárultak fel általuk ragyogó fényességgel. A nagyobb 
részt iskolázatlan, árva, szegény munkás - és parasztfiúk megba
bonázva hallgathatták ezt a fenséges népi tünemény t, ezt a kul
túrtörténeti csodát. Nagy Lászlóhoz, a híres költőhöz igen közeli 
barátság fűzte, mely életük végéig tartott. Rudi ismerte fel először 

Nagy László irodalmi tehetségét, le is szögezte: nem képzőművész 
lesz, hanem költő. Rudi 78 évesen gondolt "merészet és nagyot': 
Összeállította a "Népek dalai

" 
című kottás könyvet, Nagy Lászlót 

pedig rávette, hogy a külföldi dalok szövegét fordítsa magyar
ra. Felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény született a két fiú közös 
munkájoként. Alighanem a világ egyik legnyitottabb, legdemok
ratikusabb daloskönyve. 

A népi kollégista nemzedék zenei arcképe, értékorientáltsága 
és nyitottsága jelenik meg a gyűjteményben. Bogács, Rudi szülő
faluja megdicsőült, hiszen a 700 parasztdalból 78-nak Bogács a 
forráshelye. 

Életútja rendkívül gazdag és kalandos. Zenei tanulmányait 
a budapesti Zeneakadémia után a moszkvai Csajkovszkij Zenei 
Konzervatóriumban folytatta, ahol kitüntetéses diplomát szerzett 
zenetudományból és karvezetésből. Volt az Allami Népi Együttes 
karmestere, majd a Népzenekutató Intézet tudományos főmun
katársa. Részt vett a Magyar népzene tára köteteinek szerkesz
tésében. Igen sok dalt gyűjtött Magyarországon, Erdélyben, Indi
ában és Japánban. Kereste a cigány népzenei forrást majdnen 
70000 magyarországi cigány népzenei felvétele van. Két nagyle
meze 7976-ban Tokióban nagydijat nyert. Ezt a sikert később Pá
rizsban is megismételte. Oroszul, angolul és cigányul jól beszélt. 
A 70-es évek végén hazajött Bogácsra és vezette a Szomolyai és 
Bogácsi Pávaköröket. Életműve feldolgozásában megakadályoz
ta az 7983. március 4-én hirtelen bekövetkezett halála. 

Víg Rudolf természetes vidámsága, tettvágya, tréfacsináló 
kedve és szabadságszeretete nem ismert határt. Az emberi kap
csolatteremtés nagy mestere volt. Bogácson többen csodabogár
nak tartották, de sokunk emlékezetében inkább a nemzetközileg 
ismert zene tudós földink él, akire büszkék vagyunk. 

Rudi! Ott fenn, az égi mezőkön most figyelj a bogácsi temetőre! 
Látod, itt a szépen felújított templom mellett feleséged, Anna asz
szany olyan síremléket készíttetett Neked bogácsi kőből, amilyet 
Te is akartál. Síremlékavatódon tisztelettel és kegyelettel emléke
zünk Rád halálod 25. évfordulóján. Itt vannak a családod tagjai, 
rokonaid, barátaid és tisztelőid. Szülőfalud temetőjében, itt a 
nagyapád mellett legyen végső nyughelyed! 

Földijeid kegyelete őrizze méltón emlékedet, ott fenn pedig a 
mennyországban legyen otthonod!

"
- fejezte be az emlékezést 

Daragó Károly. 

SíremJékavatás a temetőben 
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Az '56-os forradalomra emlékeztünk 
1989 óta az '56- os forradalom és szabadságharc kitörésé

nek napja, október 23. nemzeti ü nnep Magyarországon. Az 
52 évvel ezelőtti események jelentőségének valós értelme
zése, az ü n nep igazán nemzetivé válása hosszú folyamat. A 
forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon 
tilos volt erről az időszakról beszélni, a történelmi kö nyvek 
is ellenforradalomnak bélyegezték a szovjet megszállás és 
a diktatúra elleni harcokat. A rendszerváltás óta azonban 
felnőtt egy generáció, akik a mi példamutatásunk alapján 
viszonyultak ehhez az ünnephez, gondolkodnak, ítélkeznek 
az akkori történelmi eseményekről. 

-Mi is történt 1956 októberébe n? 

Sokan m ost sem tudnak válaszolni erre a kérdés re. Pedig 
élnek még Bogácson is olyan emberek, akik, ha nem is vol
tak részesei a f orradalom nak, az életben maradásért min
dennap küzdelmet vívtak. 

Bogács legidősebb lakójával készített 5 évvel ezelőtti i n
terjúban Rézi néni elmondta, hogy küzdelmes életében a 
II. világháború utáni időszak volt a legnehezebb. Az államo
sítás és a beszolgáltatás s orán mi nde nüktől megfosztották 
az amúgy is nagyon szegény embereket. Falu nkban nem 
voltak ugya n f orradalmi események '56-ban, de minde nki 
aggódva figyelte az országos megmozdulásokat, amit ok
tóber 23-á n budapesti diákok békés tüntetése i ndított el. A 
kommu nista pártvezetés a fegyvertelen tömeget sort üzzel 
oszlatta szét. Válaszul erre még aznap este a megalázottsá
got, félelmet, kisz olgáltatottságot megelégelők fegyveres 
felkeléseket szerveztek. Másnap megválasztották Nagy Im
rét miniszterel nöknek. A szovjet csapatok látszólag készek 
voltak elfogadni a magyarok követeléseit ; az ország sem
legessé nyilvá nítását, csapatuk kivonását hazánk területé
ről. de november 4-én olyan nagyerejű támadást i ntéztek 
hazánk ellen, mely megadásra kényszerítette a forradalmá
rokat. A megtorlás nem maradt el: negyedmillió magyar 
menekűlt nyugatra, az itthon maradókra bebörtönzés, ki
végzés, megfélemlítés várt. (Bogácsról is sokan vándoroltak 
ki ebben az évben Svédországba.) 

A kor megismerésére ma már mi ndenkinek lehetősége 
van. Ahhoz azonban, hogy az ü nnep őszinte legyen, és a kü
lö nböző generációk képviselői együtt emlékezzenek, a bi
zonytalanság és félelem utolsó szikrájának is ki kell aludnia 
az emberi szívekben. 

Az október 22-i bogácsi ü n nepség hagyományos helyszí
nén, a Közösségi Házban Verhóczki Sándor polgármester úr 
ü n nepi beszédében szintén az egység fontosságát emelte 
ki: "Igaz, napjainkba n pénzügyi válság dö ngeti országunk 
kapuit. Ilyenkor egyet tehetü nk: felfüggeszt jük a széthúzást, 
szüneteltet jük a pártoskodás!. és teljes erőnkkel, tudásunk
kal a közös összefogást választ juk. Ennek első f ontos lépé
se megtörtént. A " nemzeti csúcs on" olyan politikusok ültek 
egy asztalhoz, akik idáig nem kommu nikáltak egymással. 
Reménykedve várjuk a folytatást, a megegyezést, a kiútke
resést:'- mondta. 

Az iskolások műsora nyugodt légkörével, irodalmi és ze
nei remekművek bemutatásával a hősök és az áldozatok 
iránt tiszteletet ébresztett a jelenlévőkben. Ez volt a célja a 
műsort készítő Nagyné Sziklai Judit és Kiss Andrásné peda
gógusoknak is. A községi megemlékezés a már hagyomány
nyá vált fáklyás felvonulással fejeződött be. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

Emlékezés 
Szeretném, ha visszaemlékez-

nénk a még sokak által ismert 
Gyöngy Lajos bátyámra, akinek a 
szomszédságába jöttem fé rjhez. 

Igazi jólelkű, segítőkész, sza
vahihető jó kőműves szakember 
volt. Minket, tragikus sorsú csa
ládból származó fiatal házasokat 
ellátott jó tanáccsal, egyengetni 
próbálta életünket. 

Emlékeim még most is eleve
nek róla, hiszen lányát, Gyöngy 
Margit nénémet gyakra n meglá-
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Margit néném így emlékezik édesapjára: 

"Édesapámnak sakat köszönhet a falu. Perfekt beszélt oroszul, 
de nemcsak beszélt, hanem írni, olvasni, fordítani is tudott. Az 
I. világháborúban 3 évig volt fogságban egy Volgo melletti kis 
faluban. Sok orosz barátot szerzett, de eggyel közülük különösen 
jó barátok voltak: kölcsönösen tanították egymást olvasni, írni, 
beszélni. A fogságból való hozotérés után évekig leveleztek egy
mással. 

A II. világháború ideje alatt gyakran előfordult, hogy az orosz 
katonák garázdálkodtak: levágták a hízÓt. elkötötték a tehenet. 
el akarták vinni az apró jószágokat. stb. Minden esetben szalad
tak édesapámhoz, aki szólt a főnökségnek, hogy a sok árva kis
gyerek éhén fog halni, ha elviszik a jószágokat. így csak a felét 
vitték el, vagy ott hagyták az egész élelmet, jószágot. Édesapám 
mindig segíteni igyekezett. Sajnos megtörtént. hogy megerősza
koltak valakit. A főnök a vétkes katonát édesapám közbejárásá
ra megbüntette, a nőt pedig orvoshoz vitték. 

1 956-ban, amikor az orosz katonák Mezőkövesd felől jöttek 
a faluba, a tankak moraj/ása már messziről hallatszott. Az em
berek vitték a hírt. kétségbeesve gyűltek össze a faluban több 
helyen. Édesapám Antal Tóni bácsival laki szintén tudott oroszul 
beszélnil a falu végére sietett. Tóni bácsit elküldte, hogy szól

jon az embereknek, hogy menjenek be a házakba, nem szabad 
csoportosulni, mert közéjük lőnek. Édesapám pedig megvárta a 
tankokat és mondta, hogy menjenek vissza, itt nincs semmiféle 
zavargás. A tankra felülve végigmentek a falun, a katonák látva, 
hogy édesapám igazat mondott, visszafordultak a rétnél, és el
mentek Kövesd felé. Egyet sem lőttek . .  

Hála Istennek így jól járt Cserépfalu és Bükkzsérc is, mert úgy 
tudom ott voltak lázadások." 

Érdemei elismeréséül, a teljesség igénye nélkül, röviden 
írtam le Gyöngy Lajos néhány történetét. Megérdemli, hogy 
kegyelettel emlékezzünk rá mindnyájan, akik ismerték, szeret
ték, és akik nem ismerték, azok nak is példaképü l szolgálhat 
bátorsága, tudása, segítőkészsége. 

Ittes Emi/né 

Fáklyás felvonulás október 22-én 



A Márton-napi finomságok 
nem éppen a s ovány, zsírsze
gény, kalóriaszegény ételek közé 
tartoznak, bár, ha pecsenyelibá-

ból (nemtől függetlenül a 9 hétnél 
nem idősebb, fehért ollú liba) készül az 

ünnepi étek, fele annyi kalóriát tartalmaz. 
Persze a mennyiség mellett f ontos a liba el-

készítési módja is, hiszen a különböző konyhatech
n ológiai eljárásokkal módosítható annak energiatartalma. ime: 
egy-egy recept, ami az egészséges táplálkozás irányelveinek 
figyelembevételével is beilleszthető az ünnepi menü be, mind 
elkészítését, mind energiatartaimát tekintve. 

Borsikafüves libasült 

Hozzávalók (4 személyre): 
1/2 db pecsenyeliba, só, köménymag, b orsikafű 

Elkészítés: A pecsenyelibát megtisztítjuk, megmossuk, kívü l, 
belül megsózzuk, letakarva, másnapig állni hagyjuk. Tepsibe 
tesszük, megszórjuk köménymaggal, alá és mellé friss b orsi ka
fűszárat vagy szárított b orsikafűvet teszünk. Kevés vizet öntünk 
alá, és saját levével locsolgatva sütőben meg süt jük. A megsült 
libát feldaraboljuk, párolt vörös káposztával és burgonyag om
bóccai tálaljuk. 

Falusi libaleves 

Hozzávalók (4 személyre): 

30 dkg libacomb 
10 dkg zöldbab 
1 db zöldpaprika 
1 db citrom 
1 csomó kapor 
pirospaprika 
1 nagy fej vöröshagyma 
3 gerezd fokhagyma 
só 

15 dkg burgonya 
5 dkg g omba 
1 db paradicsom 
1 dl tejföl 
2 dkg liszt 
1 db babérlevél 

A libacombot kicsontozzuk, zsírját lefejt jük, a húst és a zs i
radékot külön-külön kockára vágjuk. A zsiradékot kisüt jük, le
szűrjük, ebben megfuttat juk a finomra vágott vöröshagymát 
és a libahúst, majd meghint jük pirospaprikával és egy kevés 
vízzel felöntve megpároljuk. Zúzott fokhagymával, sóval, ba
bérlevéllel ízesít jük. Amikor a hús már majdnem megpuhult. 
beletesszük a kis kockára vágott burgonyát, gombát és az 1 
cm-es darabokra vágott zöld- bab ot. Megfelelő mennyiségű 
vízzel felönt jük, tejföl ből. lisztből készült habarással sűrít jük., 
beletesszük a finomra vágott kaprot és készre f orraljuk, majd 
szűrt citrom levet keverünk h ozzá. Tálaláskor a levesünk tete
jére vékony karikára vágott citromot, zöldpaprikát, paradicso
m ot teszünk. 

Jó étvágyat kívánunk! 

A recepteket közreadta: 
Daragó Károly 

A bor és a gasztronómia ünnepe 

Bogács Község Önkormányzata, a pincetulajdo
nosok és a szervezők szeretettel várják a község 

lakóit és az itt üdülő vendégeket! 

2008. november 7. péntek 

18.30 "B ogácsi szüret"fotókiállítás megnyitó 

helye: Közösségi Ház 

19.00 K om olyzenei koncert 
helye: Közösségi Ház 

2008. november 8. szombat 

1 0.00 Szent Márton B orlovagrend ünnepi közgyűlése 

helye: Közösségi Ház 

12.00 Lúdételek, b ográcsban főtt ételek főzése 
és kóstolása a Cserépi úti pincesoron 

14.00 Bogácsi Mazs orett csoport bemutatója 

14. 1 5  Sky együttes koncertje 

15.00 Beleznay Endre humorista 

16.00 "M olnár Trió" M olnár György Lyra díjas 

harm onikaművész és zenekara 

17.00 Máglyagyújtás 

2008. november 9. vasárnap 

Szent Márton-Napi Búcsú 

Egész napos kirakodóvásár a Thermálfürdő parkolójá-
ban 

11.00 Szentmise a Szt. Márton Római Katolikus Templomban 

Az legyen 

Legyen áldott a neve, 

népe szerencsében, 

sétálgass Istenem 

Kárpát-medencében. 

Kedved égig érjen, 

súgja szőlő, a kalász, 

Petö János 

füst, a kémény, ablakom, 

ahol lakom, ez a ház. 

Szemed kísérje két kezem, 

d olg omat ha jól teszem. 


