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A Kiskörzeti Tanulmányi Verseny legizgalmasabb 
pillanata 

Tavaszi gondolatok 
Elmúlt farsang ... 
Iskolai hírek 
Nemzeti ünnepünk 
Tavaszi programajánlat 

Farsangi bál az óvodában 

"Sancta Madonna" Bogács 
Tavaszváró játszóház 
Utazás Szakkiállítás 2005 

Cseh Károly költői estje 
Búcsú Verhóczki Lászlótól 



Tavaszi gondolatok ... 
Több mint egy féléve annak, hogy az Önök megtisztelő bizalmá
ból a település vezetésére kaptam lehetőséget. Remélem, azt ta
pasztalják a falubeliek, hogy a meghirdetett elveim és a követett 
gyakorlat egybeesik, és a következetesség sem probléma senki
nek. 
Korábban azt írtam, hogy először egy állapotfelmérést kell készí
teni, tehát meg kell fogalmazni a diagnózist. Ez napjainkra alap
vet6en összeálIt, és így fogalmazható meg röviden: a helyzet nem 
túl rózsás, de lehetne rosszabb is. 
Mielőtt bárkit megijesztenék, rögtön leszögezem, hogy az önkor
mányzat gazdálkodása stabil, bevételei megalapozottak és a ki
adások számbavételét követően az alapvető, kötelezően ellátan
dó feladatokon túlmenően egy szerényebb fejlesztésre is lehető
ség nyílik az idei évben. 
Aki járja a falut, az megtapasztalhatta már, hogy az őszi takarítás
sorozatot követően a tavaszi munkálatokat is amint lehetett el� 
kezdtük és folyamatosan bővítve a közhasznúak foglalkoztatását a 
település egyre több részére eljutunk, próbálj uk a falu összképét 
javítani. 
Sokszor van, hogy elérünk egy bizonyos rendezettséget és sajnos 
eléggé hamar akad egykét embertársunk, aki az egészet semmibe 
véve a korábban megszokott módon azt felborítja, szemetel, ron
gál, tönkretesz nem gondolva arra, hogy ezzel mindannyiunk pén
zét pocsékolja. 
Sok mendemondára ad okot mostanában a Jurta-kert helyzete. Az 
igazság az, hogy Tiszaújváros Önkormányzata elfogadta a vételi 
ajánlatunkat, így nagy valószínűséggel április hónapban aláírásra 
kerül az adásvételi előszerződés, hogy szeptember végére az ügy
letet lebonyolítsuk. Természetesen október elejétől február köze
péig érleltük a gondolatot, megfontolva alaposan a lehetőségeket 
és az esetleges problémákat is, végül egyhangú döntés születetett. 
Hiszem, hogy ezzel a döntéssel jelentősen bővül a fejlesztési el
képzeléseink tárháza is. 
A tavasz folyamán hosszú egyeztetés és tárgyajássorozat eredmé
nyeként eljutottunk odáig, hogy kézzelfogható közelségbe került 
egy közös intézményfenntartó társulás létrehozásának a lehetősé
ge Tard és Cserépváralja községekkel. A társuláson belül - a ko
rábbi ígéretek szerint - egyetlen egy csoportnak, osztálynak sem 
kell Bogácsról sehová sem utazni. A társulás révén az önkormány
zat többlet bevételhez jut és költséget takaríthat meg mind az isko
la, mi�d az óvoda esetében. 
Az új helyzet - többek között a strand északi irányba történő bőví
tésére adódott lehetőség is - megkívánta, hogy az önkormányzat a 
rendezési terv felülvizsgálatát ismét átgondolja. Ennek részeként 
a cserépi úti pincesor szabályozása éget6 szükségszerííséggel tör 
elő ismét. 
Hamarosan látható jelei lesznek az idei fürdőfejlesztési elképze
léseknek: a gyerek medence felújítása, a főbejárati átalakítás és a 
gyógyászati fejlesztés mind azt célozza, hogy a vendégkörünk a 
közeljövőben ismét növekvő tendenciát mutasson. 
A településmarketing közelmúltbeli eseményei az Utazás 2005, a 
Menjünk világgá . .. ! IMiskolcl és a debreceni idegenforgalmi kiál
lításokon történő aktív részvéteL Március közepétől ismét műkö
dik a www.bogacs.hu honlap, amelyet mindenki figyelmébe ez
úton is szívesen ajánlok. 
Hosszan sorolhatóak lennének még azok a feladatok, amelyek 
megvalósításába már belekezdlÜnk, de nem szeretném önöket 
untatni. Kérem, figyeljenek az újságra, a kábel Tv- re, az Internetrel 
Továbbra is várom önöktől a visszajelzéseket még akkor is, ha 
esetleg azok egy része nem kedvező. Azon leszek a jövőben is, 
hogy az ilyenek aránya csökkenjen. 

Verhóczki Sáli dor 
polgármester 

aV�ISZI· programajánlat 

2005. április 11. 
Költészet napja - emlékműsor 

Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház 

2005. május 1. 
Majális 

Helye: a futballpálya 
0600 Zenés ébresztő 
0900 Főzés 
1000 Gyerekek ügyességi versenye 
1100 Játszóház, 11-s rúgó verseny 
1200 Családi vetélkedő, játékos váltóverseny 
1300 Bogácsi Pávakőr és az Általános Iskola műsora 
1400 Gyerekek ügyességi versenye 
1500 Labdarúgó mérkőzések 

2005. május 14-15 
Dél- Bükki Extrém Kerékpáros Napok 

május 14. /szombatl 

Kötelező edzés, bemutató 
május 15. (vasárnap) 

1000 Downhill döntő 
1100 Kerékpáros maraton 
1300 Cross döntő k 

2005. május 20-22 
Vendéglátó iskolák III. Országos Szabadtéri 

Főzőversenye és Bemutatója, 
Süteménysütő verseny 

"Polgármesterek az Idegenforgalomért" 
Szabadtéri, bográcsban készíthető ételek főzőver

senye 

I. FORNETTI Gastrofesztivál 
Guiness rekord kísérlet: 

Óriás süteménypiramis 
Helye: Cserépi úti rendezvénypark 

május 20. (péntek) 

1330 A csapatok és lovagrendek felvonulása Bogács 
főutcáján 
1415 Megnyitó 
1500 Hagyományőrző együttesek 
1600 Majorett együttes műsora 

május 21. (szombat) 
0800 Polgármesterek főzőversenyének megnyitója 
0900 Szakácstanulók főzőversenyének 1. fordulója 
1100 Sütemények zsűrizés e 
1130 Polgármesterek által készített ételek zsűrizé
se 
1200 Szakácstanulók által készített ételek zsűrizése 
1430 Guiness rekord kísérlet 

május 22. (vasárnap) 

0900 Szakácstanulók főzőversenyének 2. fordulója 
1000 Hagyományőrző együttesek műsora 
1200 Zsűrizés 
1400 Főzőverseny értékelése, díjkiosztás 

2005. junius 23-26 
XIII: Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi 

Borverseny 

o 
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idéíiiÍl'ási körülmények tették izgal-

ába kerültek az 1848. március 15-
nyek. Kutat juk, vállaljuk történelmi 

'épesen ünnepi ruhába öltöztettük emléke-

esztendővel ezelőtt, Petőfi vezetésével a 
Magyarországon egy új történelmi korszakot 

Bátorság, tudás, lendület, összefogás kellett 
megvalósításához, ahhoz, hogy a - reformko

- Széchenyi és Kossuth álmait megkoronázzák! 
. kapkodn i vagy késlekedni az akkori történelmi 

nem engedte a 48-as ifjúságot! Gyorsan és tuda
;elc,kf,dt,ek .. Hasonló volt ez, mint a tavaszi olvadás 
örvény a folyókon. 

'rvi:nv is magával ragad: akár a forradalom. Csakhogy, 
a víz öleléséből szabadulni szeretnénk, addig a pesti 

,rrauall,m árja magával sodorta, ragadta az egyetemek 
ifjúságát, a pesti népet - majd az egész történelmi Magya
rországol. 
A forradalmat követő eseménysor felgyorsult, tartalmában 
kiteljesedett. A császári udvar engedni kényszerült. Hozzá
járultak a független magyar kormány megalakításához. A 
kormány lelkesen, céltudatosan látott munkához. A nyár ele
jén választásokat tartottak: ettől kezdve a kormány a szaba
don választott képviselőháznak tartozott felelősséggel. 
Ne gondoljuk, hogy a történelmet, az eseményeket akkor 
meghatározó személyiségek mentesek voltak az emberi 
gyarlóságtól, az indulatoktól. De tudták, hogy nem szabad 
kiszolgáltatniuk magukat az érzelmeknek, mert abból szok
tak születni a nagy tévedések. Élt bennük az egészséges 
kételkedés. 
Nem ítéltek soha mások és önmaguk beidegződése alap
ján, de egyszer sem mulasztották el, ha az igazság mellé 
állhattak. 
És ha állhattak, álltak is - és ha nem esett egybe a kettő -
soha sem a saját, hallem a nemze./ igazsága mellé! 
A képviselőház a kormány javaslatára sorra alkotja a rend
szerváltó törvényeket. 
Fontos esemény volt az addig külön fejedelemségként ke
zelt Erdély visszatérése Magyarországhoz. Petőfi erről a 
következőképpen Ír: 
" Ki eddig porban hevertél, 
légy üdvözölve keb/ünkön Erdé/y" 
Tanulságos vizsgálni miképpen vált mindez, erőszak nél
kül lehetségessé? Ez alapvetően annak köszönhető, hogy 
az addig egymással vetélkedő politikai ellenfelek felismer
ték a kedvező helyzetet és a kínálkozó lehetőséget, össze
fogtak. 
Ballhány, Kossuth, Széchényi "párt jai" szoros egységbe forr
tak a nemzettel. Az osztrák forradalom által fenyegetett 
bécsi udvar érzékelvén a magyar nemzeti egységet, kény
telen volt engedni. Tehát ez is példa arra, hogy döntő hely
zetben a pártok, a különböző nézeteket vallók összefogása 
rendkívüli eredményekre vezethet. Mindehhez kellett a 
helyzet felismerése és kihasználása. 

Kedves Bogácsi Honfitársaim! 
Lehet-e emlékezni tisztelettel, ha az emlékezet egy hely
ben topog, s nem késztet önvizsgálódásra? Ne mulasszuk el 
a lehetőséget most sem. A forradalmi márciusnak megvan
nak a mindennapjaink számára aktuális érzelmi és tartalmi 
üzenetei, amelyek hasonlóak az akkori történésekhez. 
Csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ami jelentőségét tekint
ve szinte megfelel egy rendszerváltás nak. Természetesen 
meg kell tartanunk a múltban kiküszködött értékeinket -

o 

azokat ne szégyelljük. De legyen erőnk, bátorságunk a gyö
keresen újat is befogadni. 
A múlt év nyarán a község választópolgárai az együttmű
ködést kívánó erők mellett voksoltak, elulasították a meg
osztást előnyben részesítőket. 
A község lakosságának hangulatára a kiegyensúlyozottság 
jellemző, ami alkalmas az előttünk álló kérdések megoldá
sára. 
Tekintsünk a jövőbe! Minden forradalomnak van örök üze
nete: a megtíjulásba ve/ett hit. 
Természetesen nem okvetlenül mindig a régi dicsőséget 
kell megidézni. Arra az alkotó energiára van inkább szük
ségünk, amelynek sugárzását most is érezhetjük, aminek 
birtokában új tavaszt teremthetünk. 

fRészlef Verhóczki Sándor polgármester 2005. március J 5-i 
ünnepi beszédébőlf 

Koszorúzás 

Március 15-e 
Méltóságteljes irodalmi műsorral ajándékozta meg az iskolás 
társaikat, a nevelőket, majd a községi ünnepség résztvevőit 
Csiri Adrián, Lukács Dorina, Holló Anett, Kis Gábor, Orosz 
Gábor, Gaál Brigitta, Szabó Dávid, Verhóczki Máté, Farkas 
Olivér, Lénárt Liliána és Csiki Berta. A műsort Szabóné Mo
nostori Márta és Kerékgyártó Andrea nevelők tanították be. A 
Daragó Károly vezette zeneiskola tanulói ragyogó fúvós elő
adással kedveskedtek nézőiknek. 
Az volt tapasztalható, hogy a tanulóifjúság büszkén viselte a 
nemzeti színű kokárdát. Ez örömmel töltött el mindannyiunkat! 
Arra lehet ebből következtetni, hogy gyermekeink, ifjúságunk 
érzi, ismeri március 15-e jelentőségét, üzenetét. 
Az alsó tagozatos tanulóinknak főleg az ünnep külsősége, 
hangulata jelentett élményt. A felsősök, de különösen a 7.-es, 
8.-os tanulók, akik már tanultak a magyar forradalom ról-össze
függéseiben élték át 1848-49 örömteli és tragikus eseményeit 
- ennek megfelelően tudatosan készültek az ünnepre. 
A műsor üzent a ma élőknek! Többek között az együttműkö
désről; a szülők, nevelők, a községi önkormányzat teremtsen 
olyan feltételeket az iskolában, ahonnét önállóan gondolko
dó, a nehezebb feladatokat is vállaló tanulók kerülnek ki. 
Az ünnepi műsor emlékeztet mindnyájunkat: a hazaszeretet
re - ami érték és nem hiányozhat életünkből. Tegyük köteles
ségünket! - mert a hétköznapok tettei a történelem építő ele
mei. Éljünk úgy, hogy ne feledjük: szívünk talpalatnyi "földje" a 
hazának! Akinek hazája van, gyökerei is vannak, mely által él, 
gazdagszik, színeződik mindennapi életünk. 
Haza. Váljék áldottá általunk is! 

Nyeste István 
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"Ebnúlt farsang, 
itt hagyott ... " 

. -. .) Igj!n, elmúlI. De a Pávakör, s mindazok számára, akik _nk múlatták az időt február 5-én este, remélhető-
. még sokáig emlékezetes marad. � tavalyi évhez hasonlóan, szeretettel vártuk azokat, 

akik egy kis beszélgetésre, éneklésre, táncolásra 
vágytak. Mi magunk is meglepődve tapasztaltuk, hogy 
bizony szűk volt a kultúrház ehhez a mulatsághoz. 
Minden széken ültek, és sokaknak már csak állóhely 
jutott. 
Egy kis műsorral kezdődött az este, amelyben far-

_=,,, gköszöntő verset mondtak, vidám dalokat énekeI
tek iskolánk tanulói, a mazsorett csoport a közönség 
tapskíséretével táncolt, s végül a Pávakör dalolt a 
farsangi szokásokról. 
S mindannyian (a közönség is!) tiszta szívből fújtuk 
a Villásfarkú fecske szálldogál a levegőbe ... kezdeW 
szép bogácsi népdall. 
Jó gazda módjára fánkkal és más finom csemegével 
kedveskedtünk vendégeinknek, akik maguk is hoz
zájárultak saját készítésű süteményeikkel ahhoz, hogy 
étlen-szomjan ne maradjunk. A talpalávalót Magyar 
Gyula és zenekara szolgáltatta mindnyájunk megelé
gedésére és jókedvére, sőt, meglepődve tapasztal
tuk, hogy pávakörös tagunk, Varga Irénke a zenekar
hoz szegődve milyen tehetséges popénekesnő! 
Nem dicsekvésképpen írom (bár tulajdonképpen, 
igen!), hogy sosem voltunk híján a talpraesettségnek. 
Már többször bizonyítottuk, hogy nem csak dalolni 
tudunk. Nos, aki ott volt meggyőződhetett arról is, 
hogy igazi színészi improvizációt adott elő "házas
ságkötési alku" témájára Kovács Sándorné és Ma
gyar Gyuláné. Ittes Emilné pedig házasuló fösvény 
legényről mesélt nekünk. 
A jó hangulat a falunkban üdülő vendégeket is becsá
bított. Egészen éjfélig mulattunk. Mi így búcsúztunk 
a farsangtól. 
Arra biztatok mindenkit, tartson máskor is velünk, mert 
a jókedv, a móka, az egészséges kacagás nélkül nem 
teljes az ember élete! 
A Pávakör nevében: 

Benyovszki Mária népda/körvezető 

A Pávakör megda/a/tatta a közönséget is 

Farsangi bál az iskolában 

Az 5. asztá/yasak görög istenek je/mezében 

A báli szezon vége felé, február 12-én rendeztük meg a farsangi 
bált. A szervezŐ szülők lelkes kis csapata előző nap az Általános 
Iskola ebédlőjét színes, vidám kiegészítőkkel, kellékekkel tette 
hangulatossá. A sűrű hóesés ellenére sokan érkeztek. Közben a 
fellépők a tantermeikben izgatottan készülődtek: még egy utol
só simítás a jelmezen, egy nagy sóhaj, és jöjjön, aminek jönnie 
kell. Hadd lássa a közönség is, min gondolkoztak, tanakodtak, 
dolgoztak a gyerekek, pedagógusok, szülők napokig. Az ebédlő
ben az édesanyák, nagymamák, testvérek elfoglalták helyeiket, 
és várták a jelmezesek bevonulását. 
Fodor Violetta, mint meghívott műsorvezető köszöntetle a meg
jelenteket, majd felkonferálta a jelmezeseket. A zsűri nek, - ha 
lett volna - komoly fejtörést okozhatott volna a győztes kiválasz
tása, hiszen színes volt a paletta. Úgy gondoltuk, a mérlegelés
sei, helyezésekkel, ne vegyük el a gyerekek kedvét a szereplés
től, ezért mindenki egyforma jutalmazásban részesült, nagyon 
megérdemelten. 
Az alsó tagozatból a legkisebbek egy ismert mese - a Hófehérke 
és a hét törpe - szereplőinek bőrébe bújtak. A másodikosok a 
közeledő tavaszt várva gyönyörű tarka-barka piJlangóknak öl
töztek, és ide-oda libbentek a lepkegyűjtő hálója előL A harma
dik osztály tanulói az ezerszínű, szemet gyönyörködtető virágo
kat jelenítették meg. Nem hiányoztak a kertészek sem, akiknek 
odaadó munkáját dicsérték a pompás növénykék. A csoportokat 
egyéni fellépők követték: egy vidám kis bohóclány, takaros kis 
magyar menyecske, és két "furcsa" fiatalember. Az ötödik osz
tály a görög mitológiából jól ismert isteneket hozta elénk. A 
föistent, Zeuszt követte Árész, Hermész, Posszeidon, Héphaisz
tosz, majd a gyönyörű istennők léptek a színre: Heléna, Pandóra, 
Pallasz Athéné, Héra, Aphrodité, Démétér, Artemisz, Hesztia. 
A hatodikosok az őszi szüretelést idézték fel, és a közönség meg
elégedésére meg is kóstolhatták a friss "mustot". 
A tombola húzás kezdetéig Magyar Gyula, Koczka, László és 
Farkas József szórakoztatta a vendégeket. Köszönjük nekik! 
A gyerekek, de még a felnőttek is feszült izgalommal hallgatták a 
tombola nyertes számait. Egy-egy vidám kiáltás tudatta, hogy 
megtalálta gazdáját a nyeremény. Támogatóinknak hála sok-sok 
ajándék került sorsolásra. Ezúton is köszönjük felajánlásaikat. 
A jókedvet, a mulatságot a remek talpalávaló fokozta. A ':lrlrr,'" 
a legkisebbek tő l kezdve a felnőttekig mindenki ropta. 
Egyszer azonban minden jónak vége szakad, így a rar'sallgs 
nak is. Az iskolából kilépve rácsodálkoztunk az ezen a szc'IÍ1� 
délutánon esett hó mennyiségére. 
Reméljük, hogy azok, akiknek ez a felhőtlen, vidám fal'sang'J!' 
tetszett, megtisztelnek részvétükkel2006-ban is bennünket. 

Szülői l1umA:aköz,'jsség 



( 

( 

-

A magyar kultúra napja 
Szavalóversennyel köszöntöttük az iskolánkban a magyar 
kultúra napját. 
A gyerekekkel már hetekkel korábban készülődni kezd
tünk a versek olvasásával, kiválogatásával; majd az osztá
lyok lebonyolították a maguk elődöntőit, hogy a legjobbak 
szerepeljenek a közönség előtt. 
A Művelődési Házban rendezett verseny előtt a köszöntő 
és a Himnusz elhangzása után meghallgattuk Móra Ferenc 
egyik gyermekkorát idéző novelláját Benyovszki Pál elő
adásában. 
A verseny 3 kategóriában zajlott: 1-2., 3-4., osztályosok és 
felsős tanulók. 
A zsűri "most sem volt könnyű helyzetben": sok nívós, pó
diumra érett versmondást hallottak, ahogy ezt értékelésé
ben a zsűri elnöke is elmondta. Kiemelve, hogy a szavalat 
sZÍnvonalát javítja az, ha a szavaló és a választott mű stíJusa 
jól illik egymáshoz. 
A verseny legjobbjai könyvjutalomban részesültek. 
1-2. osztály: 1. Verhóczki Túnea 2. Lénárt Levente 

3-4. osztály: 
3. Bakondi Odett 
1. Szabó Diána 
3. Szitai Renáta 
3. Ökrös Gyöngyi 

felső tagozatosak: 1. Kiss Gábor 
3. Lukács Zsófi 
3. Ittes Enikő 

3. Farkas Mariann 
2. Balogi Barbara 
3. Kiss Martin 

2. N agy Eleonara 
3. Pozsomai Erika 

A zsűri különdíj át Farkas Aladár 4/b osztályos tanuló ka!;ta. 
Czinkéné Szűcs Kr:.isztina 

Február a farsangi mulatságOK ioó-szaka. 
hagyományokhoz híve e évl:le is megrendeztük a far
sangi focidélutánt. Népszerű rendezvény ez a teremfoci 
bajnokság tanulóink körébe . Négy"fős csapatok részvé-

� tel ével igazán izgalmas mérKőzéseket láthattunk. A felső 
.. tagozatosok hat csapata versengett a végső győzelemért. 

Az alsó tagozatosok kilenc csapattal vettek részt a baj
nokságban. A szurkolók sem unatkoztak! A lelátóról - a 
bordásfal tetejéről - buzdították kedvenc csapataikat, já
tékosaikat. Egy-egy szép gól igazán felpaprikázta a han
gulatot. 
A csapatok nagy lelkesedéssel, győzni akarással, sport
szerűen küzdöttek a gólokért, a végső helyezésekért. 
Eredmények: 
Alsó tagozat: I.helyezett: Bogács FC (Ittes Boldizsár, 
Kiss Bence, Fodor Zsolt, Tisztán Géza) 
lI.helyezett: Forgó bléblédek (Szitai Ödön, Szitai Róbert, 
Szitai András, Szitai József) 
III. helyezett: Juventus (Kocsis Viktória, Bakondi Alex, 
Kiss Martin, Kis Dániel) 
Felső tagozat: I.helyezett: FTC (Androvics Gergő, Mikesz 
Csaba, Verhóczki Tamás, Csiri Adrián) 
lI.helyezett: Chelsea FC (Bálint Rita, Hegyi Bence, Kis 
Gábor, Huszár Zoltán) 
III. helyezett: Láthatatlan gól (Horváth Gyula, Horváth Csa
ba, Farkas Kálmán, Pozsomai Attila) 
A győztesek nagy örömmel és megelégedéssel vették át 
jutalmukat. A felsősök győztes csapata megmérkőzhetett 
a tanárok csapatával. Izgalmas, sportszerű mérkőzésen 
ezúttal a tanárok csapata győzött l Minden résztvevőnek 
gratulálunk! 
Jövőre is lesz farsang és lesz focidélután is 

Szabóné Monostor; Márta 

Kiskörzeti Tanulmányi Verseny 
2005. március 4-én tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a 
Kiskörzeti tanulmányi versenyt. Hét község: Bükkzsérc, Cse
répfalu, Cserépváralja, Tard, Noszvaj, Szomolya és Bogács 
alsó tagozatos lanulói mérték össze tudásukat. 
A megnyitó a mazsorett csoport bemutatójával kezdődött, majd 
Szerencsi Miklósné igazgató köszöntötte a megjelenteket. 
Meghívott vendégünk volt Mezőkövesdről Dósa Lászlóné, a 
Térségi Közoktatási Társulás alsó tagozatos szaktanácsadó
ja, és Verhóczki Sándor, Bogács polgármeste re. Vele érkezett 
a lengyel testvérvárosunk öt f6s delegációja, akiket a zeneis
kola osztályosai lengyel dalocskával és furulya bemutatóval 
köszöntöttek. 
A versenyre tizennyolc kategoriába 124 gyerek jelentkezett, 
akik közül 23-an két témaKörtől is indullak. 
A zsűri helybeli pedagógusokból és a versenyző lanulókat kí
sérő nevelőkből állt. 
Iskolánk tanulói 31 kategónát>an indultak. Az 54 helyezésből 
az idén 1 5-öt sikerűlt megszerezniük. 
Helyezettei k: 
2. osztály: VerhOczki Timea 

Léná'rt Levente 
ekete Sándor 

Ittes Flóra 

Balogi Barbara 
Farmosi Noémi 
Kékesi Eszter 
Csufor Dorottya 
Kocsis Viktória 
Kiss Martin 
Ökrös gyöngyi 
Bakondi Alex 

Gratulálunk a nyertesekneki 

prózamondás 
versmondás 
matematika 

versmondás 
matematika 

hangos olvasás 
értő olvasás 

nyelvtan 
matematika 

értő olvasás 
környezetismeret 

hangos olvasás 
vers 

nyelvtan 
környezetismeret 

1. hely 
2. hely 
3. hely 
1. hely 
1. hely 
1. hely 
3. hely 
3. hely 
1. hely 
1. hely 
1. hely 
2. hely 
2. hely 
3. hely 
3. hely 

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal és a Térségi Közoktatási 
Társulás anyagi támogatását, a felkészítő pedagógusok mun
káját, iskolánk dolgozóinak, valamint a szülőknek a segítsé
gét, részvételét, mellyel hozzájárultak a verseny sikeres lebo
nyolításához. 

Bodnár Marianna alsós munkaközősségvezető 

Tanulmányi Versenyünk megnyitó ján részt vett a lengyel 
delegáció is 

Ninap az Iskolában 
A hagyományos virággal való köszöntést az iskola férfi tao
erői - meglepően és merészen - borversenyre cserélték; te
hát a meghívó ez évben nönapi borkóstolásra, borversenyre 
invitálta a nőket. 
Természetesen nem maradtak el a gyengébbik nemet méltató 
köszöntők és versek sem, amelyek ugyan évente csak egyszer 
hangzanak el, de remélhetőleg naponta megfogalmazódnak 
a férfi lelkekben. 
Majd 6 féle bor ízlelgetésével, értékelésével (amelyek a bo
rosgazda kollégáinkat dicsérik) telt a vidám hangulatú dél
után - a női társaság nagy megelégedésére. 
Köszönet érte a férfiaknak. 



",Sancta 
Madonna" 

Bogács 
Kalandos utat megtéve, bejár
va számos országot 2004. 09. 29-
én Bogácson talált végső otthon
ra hosszú, több évszázados ván
dorlás után a "Sancta Madon
na" kegyszobor. 
A szobor eredete kapcsolatban 
van a keresztényellenes pogány 

" Druizmussal". Az Angliából 
vagy Írországból menekülő ke
resztény papok hozták maguk
kal Portugáliába vagy Spanyol
ország délnyugati részébe. '!'lT,:r.�:zá:5b1ITúgydö:r:rn , A kegyszo bor tulajdonosa sa j á t 

� hogy a szobrot Bogácson a Szent 
Márton TemplOmban kívánja végleg elhelyezni. A fenti 
elképzelés megvalósítása érdekében 2004. 11. I6-án meg
alakult a " Sancta Madonna" Kuratórium. A Kuratórium 
tagjaiként az alábbi személyek kérette k fel: Hanák József 
esperes, Verhóczki Sándor polgármester, id. Orosz 
Sándorné, Daragó Károly, Dorogi Mihály, Dorogi 
Mihályné, Dr. Chikán Zoltán ügyvéd s jómagam Dr. Képes 
Ildikó Anna. 
A kuratórium feladatául tűzte ki, hogy pontos, körültekintő 
és önzetlen munkával megindítja a kegyszobor biztonságos 
elhelyezéséhez szükséges engedélyeztetési eljárást, s a 
Bogács község XlII. századból származó műemlék templo
mában a kegyszobor elhelyezésére bogácsi kőből" Mária 
Oltárt" emel a templomhoz illő slnusban. Mivel TilIess Béla 
budapesti építész tervei szerint készült el korábban a temp
lom szentélye is, így őt kértük fel a tervezésre. Jelenleg a 
tervek már rendelkezésre állnak, s ennek anyagi hátterét a 
kuratórium 3 tagjának anyagi felajánlásából rendeztük. A 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselője a helyszí
ni szemle alatt megjegyezni kívánta, hogy dicséretes ez az 
összhang, és ritkán találkozik hasonló esettel, mikor a Pol
gármesteri Hivatal, a Plébánia és több magánszemély ilyen 
egyetértésben tud együtt dolgozni. Kezdeményezésünket 
az Egyházmegyei Hatóság is egyetértéssel fogadta. 
Mikor először láttam a Madonna szobrát nem tudtam meg
szólalni... Csak néztem, s hosszan némán álltam. S aztán 
elindult valami furcsa ellenállhatatlan folyamat. Összefüg
géstelenül ki kellett mondanom mindent, ami fájt, s ami a 
lelkemet nyomta ... Másnap már nem fájt a térdem sem. 
Ezután jött a barátnőm, aki szintén a fájdaimairól kezdett 
beszélni, majd hazafelé menet hirtelen lehúzódott az útról 
és megállt. Tömeges karambolt úszott meg ... Szerinte súgta 
neki "valaki", hogy meg kell most állnia. Ezután december 
8-án 20 szál fehér rózsa fordította a fejét a Madonna felé, 
megdöbbentő látvány volt. Szinte mindenki, aki látta Őt a 
hatása alá került, van aki sírt, van aki nem tudott megszó
lalni, van aki csak sokáig időzött, s róla álmodott, van aki 
fényt látott körülötte, s többeknek kinyitotta félig lecsukott 
szemét. Nagyszombaton kapom a hírt, lázrózsák jelentek 
meg az arcán és kipirosodott a keze. Természetesen a fel
merülő kérdésekre a válasz mindenkinek saját lelkében 
születik majd meg hite tudása és világnézete szerint, a soro
zatos különös történések és egybeesése k hatására. Írásom-

ban mindvégig a történtek hű rögzítésére törekedtem, és 
nem kívánok semmiféle megállapítást tenni. 
Egy biztos, mi akik rendszeresen találkozunk vele, más 
emberek lettünk, megnőtt a belső békénk s egy erős önzés
mentes küldetéstudat munkálkodik bennünk, célunk lett a 
lelki menedékhely megteremtése a rászorulóknak. Ha hi
tünk van, átsegít bennünket a nehézségeken, közelebb visz 
a gyógyuláshoz, s az imánk lelkünk hídja lesz Istenhez. A 
tudomány már igazolta, hogy a lélek megbetegítheti a tes
tet, s a test megbetegedései negatívan visszahatnak a lélek
re, s akiért sokan imádkoznak az jobban gyógyul. 
Terveink szerint a"Mária Oltár és a "Sancta Madonna" kegy
szobor felszentelése 2005. év június hó közepére várható. 
A költségek sokrétüek s mintegy 2,5 millió forintot tesznek 
ki. Kérem tisztelettel a hívőket, ha tudnak adományaikkal 
segítsenek, hogy ezt a fontos közös egész Bogácsot érintő 
küldetésünket sikerrel befejezhessük. A legkisebb felaján
lás is nagy segítség, melyet a Római Katoliktls Plébánia " 
Mária Oltár" alszámlájára lehet befizetni a helyi Takarék
szövetkezetben. 

"Mert mikor adunk, akkor kapunk 
s mikor megbocsáfllnk, nyerünk bocsánatot"" 

A felajánlásokért előre is köszönetet mond és jó egészséget 
kíván a "Sancta Madonna" Kuratórium nevében: 

Dr. Képes Ildikó AI/I/a ......... iI 
a kuratóriwl1 elnöke 

Búcsú Verbóczki Lászlótól 
Bogácson Ő volt a második világháború utolsó veteránja. 
Győri Imre amatőr statisztikus három éve mondta: Imre 
bátyám, a IB-as fiúk közül már csak maga él. Laci bará
tom (a Verencében majdnem szomszédom) 2004 decem
berében halt meg. igy valószínűsíthető, hogy a második 
világháborúba kiparancsolt bogácsi katonák között való
ban ő volt az utolsó veterán. 
Gyermekkoromban, amikor Hegyi (sidrik) nagyapám ékhoz 
mentem az Andornakra, ők, mint újsorosiak (ma Széche
nyi utca) megkérdezték: hová mégy, te felvégesi gyerek, 
mintha nem is bogácsi lennék. 
1945 után a földosztásnál és más időbeli összejövetele
ken találkoztunk, beszélgettünk. Akkor még a háborúról 
is: ki hol volt a fronton, hogyan jutott haza. Laci megsebe
sült a Donnál és így került haza. Rokkanttá nyilvánították. 
Amikor 1990 után május utolsó vasárnapját újra a Hősök 
Napjává nyilvánították, a második világháborús emlékmű
nél a temetőben az áldozatokra emlékeztünk. Lacit, mint 
veteránt meghívtam a koszorúzó k közé. Előtte a temp
lomban egymás mellett ültünk. Előfordult, hogy a koszo
rúzás idején más rendezvény is volt. Ilyenkor ketten, vagy 
Daragó Károllyal, a Művelődési Ház akkori vezetőjével 
hármasban koszorúztunk. Az utóbbi két évben már nem 
tudott eljönni, mert betegeskedett. 
Nagy családban (négy lány és öt fiú) nevelkedett. Öten 
már meghaltak. A felesége halála után a fia családjához 
költözött és összkomfortos körülmények között élt egyre 
gyengülő egészségi állapotban. 
2004. november II-én, a front Bogácsra érkezésének 60. 
évfordulóján a polgári áldozatokra emlékeztünk. Sajnáltuk, 
hogy nem tudott ott lenni a koszorúzók között. Megláto
gattam, megköszöntem a második világháború áldozatai
ra emlékező koszorúzásokon való részvételét. 
Illőnek tartottam tisztelettel és kegyelettel megemlékezni rá. 

Hegyi Imre a Bogácsi kör elnöke 

O 



Tavaszi játszóház a téli 
hóesésben 

A játszóház résztvevői 

A tavaszi szél lágy fuvallata már megsimogatta 
arcunkat, amikor februárban szervezni kezdtük 
a Tavaszváró játszóházat. 
Március 4-re a természet azonban csodálatos téli 
hóesést - igazi karácsonyi hangulatot varázsolt 
körénk. 
A Levendula Játszóház foglalkozásvezelŐi a kö
zelgő ünnepek, - Március lS. és a Húsvét jelké
peinek elkészítéséhez hoztak Budakesziről ter
mészetes alapanyagokat. A teremrendezés so
rán mindnyájan azon a véleményen voltunk, 
hogy az időjáráshoz igazodva inkább karácso
nyi dekorációkat kellene terveznünk. 
Lassan-lassan érkeztek az alkotni vágyó gyere
kek és az őket kísérő felnőttek. S bár kint egyre 
nagyobb pelyhekben hullt a hó, a művelődési 
házban mégis igazi tavaszi zsongás lett a meg
határozó. 
Az ügyes és szorgos kezek nyomán hamarosan 
minden kislány fején magyaros párta díszlett, a 
partvisnyélből, kenderkócból és zsákvászonból 
készített lovacskák egész ménesre valót tettek 
ki. A legkisebbek is szép húsvéti nyulacskákat 
formáltak gyapjúból, színes papírokból. A fel
nőttek kreatív elgondolás alapján húsvéti kopog
tatót állítottak össze. A résztvevők arcán több
ször láthattuk az alkotás örömét, a büszkeséget, 
melyet a saját maguk készített tárgyak váltottak 
ki. Ezekért a pillanatokért, a népi hagyományok 
megismerésért, a kreativitás fejlesztésért fontos 
a játszóházak szervezése. 
A foglalkozás végén mindenki boldogan vitte 
haza "kincseit". 
A március eleji hó már elolvadt, a hideg idő is 
lassan feledésbe merül, de az elkészített tárgyak 
továbbra is emlékeztetnek bennünket a Tavasz
váró játszóházra. 
Ezúton szeretnék a résztvevők nevében is kö
szönetet mondani a Levendula játszóház veze
tőinek, Bordács Andreának és Joó Juditnak, ami
ért eljöttek hozzánk, a művelődési ház vezetőjé- . 
nek, Vincze Ferencnek, amiért otthont biztosí
tott a foglalkozás megtartásához. Köszönjük to
vábbá a Polgármesteri Hivatal és az Általános 
Iskola Szülői munkaközössége által nyújtott cse
kély, de nélkülözhetetlen anyagi támogatást. 

JankónéJÓIlÓs Zsuzsa 

o 

"Lámpás mellett ma fényteli fürtök, ihletik versem, 
Múzsa helyett ma Bogács adja sorát - s a borát." 

(Cseh Károly: Bükkaljai igézet) 

Cseh Károly költői estje Bogácson 

Cseh Károly neve nem cseng ismeretlenül a bogácsi emberek fülé
ben. A borfesztiválokat kísérő irodalmi pályázatok állandó sikeres 
résztvevője. A Bükk-alja szülötte ő, a gimnáziumot Mezőkövesden 
végezte, ahol már megmutatta oroszlánkörmeit: Janos Pannoniusról 
szóló önálló est jét sokáig emlegették. Egerben végezte el a főisko
lát, majd a közoktatásban dolgozott. Közben verseivel országos hír
névre tett szert. Irodalmi és irodalomszervező munkásságának nyo
mait lépten-nyomon felfedezhetjük. Antológiák, műfordítások mellett 
arra is jut ideje, hogy összefoglalja, modern szóval menedzselje a 
környék irodalmárai!. 
Bogácsra mindig szívesen jön. Tartott már többször irodalmi előadá
sokat, felolvasó esteket is. Soha senki nem írt még ilyen sok - és 
valljuk meg - ilyen szívbemarkolóan őszinte sorokat falunkról. Ezzel 
nemcsak költészete talált újabb témát, hanem Bogács ismeretségre 
tehetett szert olyan rétegben is, ahová hírneve még nem jutott el. 
"Bogácsi fürdőversek" CÍmű versciklusa sokunk kedvence. 
Most egy kora tavaszi este a Szabadon kávézó adott otthont Cseh 
Károly újabb költői est jének. A verseket ihletett tolmácsolásban a 
gyönyörű orgánumú Ötvös Éva művésznő adta elő nagy sikerrel. A 
találkozás apropója az immáron jubileumi, tizedik kötet bemutatója 
vol!. A kötet a Bibliás föld CÍmet viseli, ami már tartalmára is utal. A 
férfikor delén járó költő visszatér a gyökereihez, a szülőföldhöz, a 
bükk-aljai tájhoz, hogy újra erőt és ihletet merítsen. Verseiben a gyer
mekkori emlékek és a felnőtt férfi hétköznapi küzdelmei egyszerre 
vannak jelen. Nyelvének tiszta csengéséhez ősi tömörség párosul. 
Verseiben és műfordításaiban ott lüktet a szülőföld dalainak és a 
hullámzó bükk-aljai tájnak ritmusa. Komplex képei azonban plaszti
kusak, közérthetőek a mindennapi valóság szintjén is. A lelkes és 
műértő közönség olyan érdeklődéssel hallgatta az előadást, hogy az 
eredetileg egy órásra tervezett est több mint két órásra sikeredett. 
Megtudhattuk, hogy nem csak önálló kötetekkel jeleskedik a Költő, 
hanem egyre inkább a műfordítás is vonzza. A találó hasonlat szerint 
azonban a műfordítás olyan, mint az asszony: ha szép, akkor nem 
hű, ha hű, akkor nem szép. Cseh Károlynak azonban a hallott fordítá
sai alapján sikerült ezt a régi dilemmát áthidalnia. Orosz, litván, hor
vát és német nyelvből sok szép művet ültetett át magyarra, am,inE,k 
az est folyamán tanúbizonyságát is adta. A myfordíti3SC)k olvaini gör
dülékenyen zengtek magyarul, mintha allkotój1uk[a mi nV'3Ivljn�,ön írta 
volna eredetileg is őke!. 
Verhóczki Sándor zárszavából kiderült az is, ezzel egy fpl'va
mat vette kezdetét vagy kapott újult erőre ki'j', *,gürlkben. Az ijo,ja
Iombarátoknak tehát nem kell sokáig várniuk ha'sol1ló helyi renldézvEi
nyekre. 

Szabó L�SZIIO 

Cseh Károly kőltő és Ötvős Éva művesznő·---. 
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28. Nemz iközi degenf rgalmi Szakkiállítás 

A Budapesti Vásárközpont rendezvényén, az Utazás 2005-
ön Bogács önálló standdal vett részt. Bogácsot a szép 
természeti környezet, a strand, a borospincék, s nem utol
sósorban a hosszú évek óta folytatott sikeres marketing
tevékenység olyannyira közkedveltté tette, hogy az érdek
lődők nagy számban célzottan keresték Bogács standját. 
Sokan, akik már ismerik településünket a rendezvények 
miatt kerestek meg, míg mások szálláshelyeket, illetve 
kikapcsolódási, pihenési lehetőségeket keresve látogat
tak el hozzánk. Olyanok is érdeklődtek természetesen, 
akik még csak hallottak Bogácsról, a jó gyógyvízről és 
első alkalommal jönnek majd községünkbe. A bogácsi 
önkormányzat részéről bőséges kínáiattai rendelkeztünk 
prospektusokból: éves programajánló, rendezvénynaptár, 
szálláshelyek, a Bogácsi Mindentudó, a Thermálfürdő ki
adványai, stb. 
Eljöttek azok a vállalkozók és elhozták kiadványaikat, akik 
tudják, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényről nem 
szabad kimaradni, hiszen a reklámba vetett pénz, nem 
kidobott pénz, sőt bőségesen megtérül. 
Részt vettek képzett szakembereikkel: 

- Bogácsi Thermálfüdő Kft., 
- Strand Hotel, 
- Thermái Gyógycentrum, 

-Villa Sederkyn Apartmanház és a Jurta Üdülőközpont. 
Verhóczki Sándor polgármester a kiállítás minden napján 
aktívan részt vett a marketing munkában, valamint tár
gyait olyan személyekkel, akik Bogács népszerűsítését 
elősegíthetik. Ilyenek voltak az olimpiai bajnok mester
szakácsok, országgyűlési képviselők, polgármesterek, 
egészségügyi szakemberek, utazási irodák vezetöi, köz
művelődési szakemberek, idegenvezetők, országos TV 
csatornák szerkesztői, pedagógusok, hirdetésszervezők. 
Színesítették standunkat: 2004 Fürdő Szépe, a Bogácsi 
Pávakör 2 tagja bogácsi népviseletbe öltözve, 2004 bor
hercegnői, hercegnői ruhájukban, a Thermái Gyógycentrum 
részéről képzett masszőr masszírozta a fáradt látogató
kat, a Szent Márton Borlovagrend 2 tagja borlovagrendi 
palástjukat felöltve tették kíváncsivá Bogács iránt az em
bereket. 
A négy nap munkájában segítettek önkormányzati képvi
selők, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a Művelődési Ház 
vezetője, a fentebb említett apartmanok, hotel, 
gy,óg�fcEmtl,un" és a thermálfürdő képviselői. Példa értékű 

volt, ahogy egymást segítve, Bogács érdekeit képviselve 
végezték a marketing munkát és a nagyközönség tájé
koztatását. 
Egyes kiadványaink iránti igény olyan nagy volt, hogy a 
kiállítás utolsó napjára, vasárnapra a készleteket újra fel 
kellett tölteni. 
Már az első -szakmai napon- jelentős számú érdeklődő 
kereste fel Bogács standját. A szálláshelyi kereslet a ma
gánházaktól a szállodákig terjedt. Jelentős volt az a réteg, 
aki a minőség i szolgáltatást kereste, és akadtak olyanok 
is szép számmal, akik az olcsóbb szálláshelyeket keres
ték. Nagyon sokan érdeklődtek gyógyászati szolgáltatá
saink iránt. 
Meg kell jelennünk az ilyen jellegű rendezvényeken, mert 
a túlzott méreteket öltő gyógy- és termálfürdő-építési láz, 
kétségeket ébreszt egyes vállalkozókban: vajon minden
kinek jut-e elegendő fürdővendég majd két-három év múl
va, amikor a beruházások hirtelen nagyjából egy időben 
működésbe lépnek? (Számos jel azt mutatja, hogy a kér
désen az utóbbi időben már a fejlesztési program felelősei 
is eltöprengtek.) Bogács eddig "Csipkerózsika álmát alud
va" bizonyos szempontból kényeztetett helyzetben volt, 
de most már fel kell ébrednie a falunak és a szolgáltatáso
kat bővítve, minőségüket javítva kell kínálnia önmagát, 
különben "leköröznek" bennünket más települések magas 
színvonalú kínálataikkal. Mindezekből következik, hogy 
minden ilyen jellegű rendezvényen képviseltetnie kell ma
gát a községnek, különben elfelejtődik és más - jelen lévő 
- kikapcsolódási, gyógyászati lehetőségeket kínáló helyek 
felé fordul az emberek nagy részének az érdeklődése. 
Bogács község önkormányzatának meg kell tennie az ilyen 
lépéseket a faluban élők boldogulásáért is. 
A marketingstratégia szempontjából nagyon fontos a szak
emberképzés, elvégre a nagyszabású fejlesztés megannyi, 
a reumások és az egyéb betegségekben szenvedők ke
zeléséhez értö, tanult, nyelveket beszélő szakszemély
zetet követel. A kellő tömegű fürdővendég verbuválásá
nak minden másnál. kézenfekvőbb módja lenne, ha a kül
földi egészségbiztosítók egy részével megállapodás jön
ne létre arról, hogy biztosított jaik balneológiai gyógykeze
léséhez akkor is hozzájáruljanak, ha az Magyarországon 
történik. Az állami egészségbiztosítók minden országban 
védik a saját piacaikat, ezért aligha lesznek ebben partne
rek. Azonban a magánbiztosítóknál érdemesebb próbál
kozni, mert azok a biztosított jaik krónikus betegségeinek 
külföldi kezeléséhez is hozzájárulnak. Egyelőre annak már 
örülünk, hogy úgy kínálhattuk, kínálhat juk a Bogácsi 
Thermálfürdő gyógyszolgáltatásait, melyek OEP támoga
tássai is igénybe vehetők. 

Köszönet borászainknak a kiváló minőségű pa
lackozott borokért és hogy szaktudásukkal rendelkezé
sünkre álltak. Köszönet Mindenkinek, akik bármilyen mó
don segítettek abban, hogy az Utazás 2005 kiállítás Bog
ács község szempontjából sikeresen zárt. 
Következik a Debreceni Utazás Kiállítás, a "Menjünk Vi
lággá . . .  !" Utazási Kiállítás Miskolc, és a VII. Gömör Expo 
- Szlovák-Magyar Kiállítás és Vásár (Putnokon), amelye
ken szintén réSzt vesz Bogács Község Önkormányzata. 

Hegyi Anna 
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