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Új épületbe költözött a könyvtár 
Kevés 2000-nél kevesebb állandó lakosú település van, amely ak

kora könyvállománnyal rendelkezik, mint Bogács. Valószínűleg ez, s a 
könyvtár régi épületének állapota eredményezte azt az önkormány
zati döntést, miszerint nemcsak az épület felújítására, hanem bővíté
sére is szüksége van a könyvtárnak. 

A régi épület, melyben először dalárda működött, még a 30-as 
években épült. A dalárda tagjai ingyen vihették haza azokat a köny
veket, amelyeket a Földművelésügyi Minisztérium egy szekrénnyel 
együtt ajándékozott Bogácsnak. Göre Gábor, Zilahi Lajos, Herczeg 
Ferenc, Jókai Mór könyvei kézről-kézre jártak a falu lakói körében. fgy, 
tekinthetjük a könyveket tartalmazó szekrényt a könyvtár elődjének, 
a dalárda vezetőjét a könyvekért felelős személyt, Rottensteiner La
jost pedig az első könyvtárosnak. 

A II. világháború előtt Hegyi János volt a könyvtár igazgatója. A 
világháború alatt Jobbágy Gábor kalot titkár volt a könyvtáros. 1945-
ben a könyveket a tároló szekrénnyel együtt az iskolába vitték. Ekkora 
a könyvek egy része eltűnt. 1946-ban a könyvtárt jelképező szekrény 
a MADISZ tulajdonába került, és elköltözött a kultúrház öltözőjébe. A 
MADISZ színi előadásokat szervezett, melynek bevételéből a könyv
tár állományát bővítő, főként kertgazdálkodással kapcsolatos köny
veket vásárolt. 

Az SO-es években a könyvtár ismét költözött, mégpedig vissza 
az eredeti, a 30-as évekbeli helyére. Ekkor már Fodor Júlia tanítónő 
végzett áldozatos munkát a község könyvtárában. Fodor Júlia halá
lát követően, 1978-tól Makó Erzsébet lett a könyvtáros. 1982-1986 
között Poczik Lajosné vezette a könyvtárat. 1986-tól 2000 januárjáig 
Benyovszki Pál lelkes munkája nyomán gyarapodott és rendeződött 
a könyvtár állománya. 2000 februárjától jómagam látom el a könyv
tárosi teendőket. 

A közel 1 00 könyv, úgyis írhatnám,,,az egy szekrényi" könyvkészlet 
ma 13 580 leltárba vett könyvállományra bővült, és az Alkotmány út 
21. sz. alatti felújított szolgálati lakásban szerdán ként 16-18 óra kö
zött a község lakossága és az itt üdülő vendégek rendelkezésére áll. 
Az itt található könyvek tükörként szolgálnak a különböző korokban 
élő emberek gondolatvilágának megismeréséhez.. Könyvtárunkban 
lehetőség van a művelődésre, az önképzésre, a tanulásra, a kutatás
ra és a szórakoztató művek, lexikonok helyben használatára, illetve 
kölcsönzésére. 

Farsangi mulatság páva körös módra 

2007 februárjában immár negyedszer rendezett a Bogácsi Páva kör 
egymás között mondva "fánkos bált': 

Mindig izgatottan és lelkesen készülünk erre a zenés összejövetelre, 
ahol nemcsak mi, de a falu apraja-nagyja is nagyon jól érzi magát: 
délután 5 órától éjfélig rophatta mindenki a táncot, illetve 
szórakozhatott. 

A humoros történeten jól szórakoztunk 

A könyvtár ünnepélyes átadása 

2007. január 21-én került sor a könyvtár ünnepélyes átadására. Ver
hóczki Sándor polgármester úr elmondta az elvégzett fejlesztéssel 
kapcsolatos gondolatait, és röviden körvonalazta a könyvtár jövőjét. 
Ezek alapján leírhatjuk, hogy további fejlesztés várható a 2007-es év
től már a Mezőkövesdi Kistérségi Társuláshoz tartozó bogácsi könyv
tárban. 

Az ünnepséget a magyar kultúra napjának szelleme hatotta át ) 
Iskolásaink, fiataljaink egy szeletet mutattak be abból a sokszínű 
magyar kultúrából, melyet őseinktől tanultak. Zsák Terézia Ómagyar 
Mária siralmakat énekelt, Jankó Róbert gyermekverset szavalt, Szabó 
Diána és Lukács Zsófi Móra Ferenc prózáit mondta el, Csiki Berta Bar
tók: Román táncok c. darabját gitáron játszotta. Kölcsey Ferencről és 
a Himnusz születéséről Lénárt liliána olvasott fel szemelvényt Nagy 
Eleonóra a Himnuszt szavalta el. 

Az ünnepi műsor megtekintése után a kisteremben berendezett 
muzeális könyvtári dokumentumokat tekinthették meg a jelenlévők, 
majd a könyvtár állománya között nézelődhettek. 

"A könyvtár a kultúra temploma"- tartják. Bogácson sikerült kultu
rált körülményeket teremteni az olvasni szerető, tanulni, kutatni vá
gyó emberek számára. 

Bátorítok mindenkit a könyvtár rendszeres látogatására. 
Jankóné J. Zsuzsa 

Magánszemélyek és intézmények járultak hozzá felajánlásaikkal 
a rendezvény sikeréhez. A felajánlókat név szerint nehéz lenne 
itt felsorolni, hiszen több mint 50 tombolatárgyat kaptunk, 
sorsol hattunk ki. ) 

Az iskolások műsora színesebbé tette az estét, melyen mi, a Pávakör 
tagjai ismét több oldalról mutatkoztunk be. A vendégszeretetünk 
egyik módját erősítette a sok finom fánk, a sütemény, az üdítőital. 
A szép népdalcsokor, a közös éneklés öröme, és vidám kis jelenet 
derűt, jókedvet sugárzott. 

A zenészek (Magyar Gyula, Koczka László, Farkas József és Nagy 
Sándor) nagyon jó hangulatot teremtettek. Igazán öröm volt látni, 
milyen jól érezte magát minden jelenlévő, ha csak pár órára is 
elfelejtve gondot, bajt, irigységet, aggodalmat. 

Azt hiszem, nem véletlen, hogy már januárban kérdezgetik, lesz-e 
az idén is "pávakörös" bál. Ebben a zaklatott, zűrzavaros világban, 
sok emberben ébreszt föl egy-egy ilyen alkalom olyan érzéseket, 
ami szunnyadozik bennünk, és várjuk az alkalmakat, ahol ezek az 
érzések fölébredhetnek. 

Nagyon örülünk, hogy évről-évre szaporodik a vendégeink száma. 
Az idén telt ház volt, mert ez egy olyan rendezvény, ahol az 1 éves, 
vagy még fiatalabb gyermektől az idősebbekig mindenl<i jól érezte 
magát. 

Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel 
bennünket és külön köszönetet mondunk azoknak, akik valamilyen 
formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Találkozunk 
jövőre is! 

Q Pávakör nevében: Ittes Emilné 



A magyar kultúra napja 
"Január 22-e a magyar kultúra napja. A verseskötetek tanúsá

ga szerint Kölcsey l823-ban ezen a napon fejezte be a magyar 
nép "zivataros" századairól írt költeményét, a Himnuszt. 

Ez a nap azonban nem csupán egy dátum, egy évforduló, 
amiről megemlékezünk. Annál sokkal többet jelent (vagy 
legalábbis kellene, hogy jelentsen). A magyar kultúrát ünne
peljük, és azokat az embereket, akik sokat tettek egykor, és 
tesznek ma is azért, hogy világhírűvé vált szokásaink, értéke
ink, hagyományaink, kultúránk ne veszítsen régi fényéből, az 
európai élvonal ba n maradhasson. 

A kultúra szó hallatán százféle gondolat kavarog valamen
nyiünk fejében. Olyan sok mindent jelenthet, mégis mindan
nyiunknak egy kicsit mást. 

A kultúra 1000 éve mai szóval élve nem volt .. fordulatoktól 
mentes': Ma már természetes, hogy gyönyörű épületek, világ
szerte híres tánc-és zenei társulatok, remek költők, zeneszer
zők viszik hírül szerte a világban egy kicsi európai nemzet éle
tének, megélt viharainak és dicsőségeinek történetét. De nem 
volt mindig ilyen derűs a helyzet. 

Élt a mi kis hazánk más népek "rabigája" alatt, és ez a kultú
ránkra is rányomta bélyegét. Olyannyira, hogy az nem is volt 
önálló, igazából magyar sem. Aztán "kiegyeztünk" a fennálló 
helyzettel, és felépültek azok a csodás épületek, melyek ma is 
a kultúra fellegvárai: a Magyar Operaház, a Nemzeti Színház, a 
Tudományos Akadémia. 

Úgy tűnt, érdemes fáradozni egy önálló, szabad és tényleg 
ízig-vérig magyar kulturális élet megteremtésén. Mert volt va
laki, egy országnyi lelkes ember, aki támogatta, és befogadta 
az új eszmei áramlatokat. 

És felnőttek nemzedékek, akik átélve a történelmet, részesei 
lehettek a kultúra sz ületésének: ők teremtették, velük egy ütt 
változott, fejlődött, és ők örökítették tovább az utókor számára. 
Felnő ma is egy generáció, és lesz utánunk következő is, akik
nek talán ugyanilyen fontos lesz az elmúlt 1000 év. Nem elég 
tehát, ha pusztán csak megőrizzük az elmúlt korok emlékeit, 
költőfejedelmek, színésznagyságok, képzőművészek hátraha
gyott életműveit. Gazdagítani kell a jelen kornak is kulturális 
értékeink sorát. hiszen mi magunk alkot juk tovább, és tesszük 
hozzá a megélt tapasztalatok "termékeit" ahhoz az örökség
hez, amit majd az utánunk jövők remélhetőleg értékelni fog
nak " - mondta Roszkos Lászlóné tanítónő 2007. január 19-én 
a Közösségi Házban iskolánk magyar kultúra napja alkalmából 
rendezett ünnepségén. Az ünnepi beszédet követően a tanu
lók színvonalas előadása megmelengette a jelenlévők lelkét. 

A verseket, dalokat, történeteket, zeneszámokat a következő 
tanulók adták elő: Budai Noémi, Csiri Marcell, Kis Simon, Kiss 
Mercédesz, Kupesik Eszter, Marada Márk, Ócsai Gréta, Szabó 
Dániel, Szabó Petra, Tóth Vivien, Verhóczki Luca, Farkas Ale
xandra, Szitai Alexandra, Burcsák László, Csufor Kata, Jankó 
Róbert, Koczka Milán, Kovács Evelin, Papp Réka, Verhóczki 
Márk, Pusomai Barbara, Pusomai Enikő, Bakondi Odett, Pu
somai Károly, Verhóczki Tímea, Balogh Zsolt, Farkas Mariann, 
Farkas Melinda, Horváth Klaudia, Horváth Róbert, Pozsomai 
Zsolt, Pusomai Dániel, Pusomai Erzsébet, Szitai Ildikó, Szitai Ta
más, Szabó Diána, Szitai Renáta, Farkas Dániel, Farmosi Noémi, 
Kocsis Viktória, Ökrös Gyöngyi, Balogi Boglárka, Budai Gergő, 
Burcsák Kata, Ittes Enikő, Juhász Klaudia, Lázár Márton, Lukács 
Gergő, Lukács Zsófi, Nagy Nikoletta, Pap Noémi, Szabó Dávid, 
Verhóczki Máté, Horváth Andrea, Horváth Vilma, Tóth Evelin. 

Kissné Sereg Erzsébet 

Igy fafsangoltak az 7-2. osztályosok 

<I, , 

Diákönkormányzat munkájáról 
Az elmúlt időszakban az iskolánk szabadidős program

jában a farsangé volt a főszerep. A táncos mulatságokat 
osztálykeretben tartottuk meg. A kisebbek jelmezekbe 
öltöztek, álarcot öltöttek, hogy még színesebbé tegyék 
a farsangi összejövetelüket. Az osztályfőnökök játékos 
vetélkedőket szerveztek, melyekbe a gyerekek örömmel 
kapcsolódtak be. Természetesen a tánc sem maradhatott 
el. 

A felsős osztályok közösen szórakoztak, zenéröl a gye
rekek maguk gondoskodtak, így mindnyájan jól érezték 
magukat. A szülői munkaközösségnek köszönhetően 
üdítő, szendvics, sütemény is került az asztalokra. 

Hagyomány már iskolánkban, hogy a farsangi időszak
ban ..focifarsangot" szervezünk. Ebben az évben sem volt 
ez másként. Külön napon rúgták a labdát az alsósok, és a 
felsősök. 5 alsós és 8 felsős csapat mérkőzött meg győz
tes eimért. Az a lsósoknál a LÁTHATATLAN GÓL csapata, 
felsősöknél a FOCICsA B Á K  lettek az elsők. A gól király Lé
nárt Levente és 5zeberin Patrik lett. 

Mindkét délután nagy érdeklődés kísérte a játékot. A 
tornaterem megtelt szurkolókkal, akik hangos kiáltással 
buzdították kedvenc csapatukat. Hálából a játékosok sok 
góllal örvendeztettek meg bennünket. 

Lénártné Szeberin Csilla 

Iskolánk tanulói a március 75-ei ünnepi műsoron 

I 



Napjainkban -sajnos- az olvasás legtöbb gyerek számára 
kényszer, mely a kötelező házi feladat megoldásnak, az iskolai 
tanulásnak nélkülözhetetlen eszköze. 

Kikapcsolódásként egyre kevesebb felnőtt és gyermek vesz 
kezébe könyvet ... Pedig az olvasóvá nevelésben nagy szerepe 
van a kulturális értékeket becsülő családi kör nyezetnek. 

A gyerekek között töltött 25 év alatt megfigyeltem, hogy a 
rejtélyes, eseményekben bővelkedő, korosztályukról szóló 01-

vasmányokkal, regényekkel még feléleszthetjük az iskolások 
olvasókedvét. Thomas Brezina könyveit a könyvtárlátogató 
gyerekek szinte kézről kézre adják, amelyek között találhatunk 
kifejezetten lányoknak, fiúknak szóló, és mindkét nem figyeI
mét felkeltő műveket. 

Tapasztaljuk, hogy a számítógép térhódításával egyre na
gyobb méretet öltenek a számítógépes játékok. A kisgyere
kektől a felnőttekig sokan vannak, akik napjaik nagy részében 
a számítógép előtt 
ülnek. A már-már 
függőségnek nevez
hető játékszenvedély 
káros hatását nem 
kell senki előtt tag
lalni: testi és szellemi 
fejlődésük alulmarad 
társaiktól, ingerlé
kenyek lesznek, szó
kincsük szegényessé 
válik, stb. 

A számítógépes 
játékok népszerűsé
géből és az olvasás 
mellőzésének öt-

Ebben a tanteremben vá ra kozta k a tanulók az eredményhir
detésre, játszottak, a helyi vállalkozók jóvoltából gyümölcsö
ket és más fi nomságokat eszegettek. 

Nem a megszokott módon hirdettünk eredményt sem: a 
könyvben leírtak szerint a legjobban teljesítők közül 4 térd
nadrágos detektívet választottunk, és külön jutalmaztuk a leg
leleményesebb, a leg ügyesebb, a leggyorsabb, a legbátrabb 
detektíveket. A Deák és Társa Kiadó jóvoltából ezek a tanulók 
könyvjutalmat kaptak. Az ö nkormányzat és néhány helyi vál
lalkozó segített bennünket abban, hogy minden résztvevőnek 
tudjunk adni ajá ndékot. 

Köszönet érte mindnyájuknak! 
Az újszerű, kalandos vetélkedőn mindnyájan jól éreztük 

magunkat. Együtt izgultunk, együtt ör ültünk a gyerekekkel. A 
résztvevő 27 tanuló a kalandok, a titkosírás megfejtése, a fan
tom hangjának utánzása, a segélykérés megfogalmazása során 

rövid ideig a regény 
szereplőivé vált. A 
váratlan helyzetek
ben megmutatkozó 
megnyilvánulásokaz 
önismeretet fejlesz
tették. A " I. eleplezés" 

valójában a szerzett 
információk összeg
zése, következteté
sek levonása volt. 

A feladatokon 
keresztül, melyek 
az emlékezet, a fi
gyelem, a beszéd
készség fejlesztését 
szolgálták, képet vözetéből született 

meg a fejemben a 
gondolat: Mi lenne, 
ha az olvasottakat a 
gyerekek játékos, ka

A játékos olvasóverseny legjobbjai és a verseny szervezője 

kaptunk a tanulók 
leleményességéről. 
bátorságá ról. ügyes-

landos formában átélhetnék, ö nmagukat különböző szere
pekbe és helyzetekbe képzelhetnék? 

"Megelevenedett oldalak" címmel hirdettünk január
ban játékos olvasóversenyt, mely a gyerekek részéről semmi
lyen előkészületet nem igényelt. Annál több munkát igényelt 
a pedagógusoktól, akiknek a vetélkedő előkészítésén túl, né
hány óra alatt kellett az iskola termeit Thomas Brezina Az isko
la fantomja című könyvében leírt helyszínekké átrendezniük. 
Az egyik teremből vidámparkot varázsoltunk, a másik, ahol 
délelőtt még a 6. osztály nyugodtan tanult, rejtélyes bioszte
remmé vált. Itt a csontváz, a koponya, a kitömött állatok között 
gyertyafényben a fantomot kellett a gyerekeknek keresniük. A 
második emeleti folyosó titokzatos gyertyafényes úttest lett, 
melyen a szövegbe n  olvasott villamos útját kellett kiválasztani 
és követni. A számítástechnika teremben a technikai ismeretü-
ket kellett váratlan helyzetben hasznosítani. A verseny utolsó 
állomása a "Megérdemelt pihenő"volt. 

4 . : 

ségéről. A játékos 
olvasási versen nyel az olvasás szeretetére, élményszerűségé
re neveltük a tanulókat. Kezdeményezésünk elérte a célját, 
hiszen minden résztvevő gyerek közel 10 oldalt olvasott el a 
regényből a vetélkedő alatt. A fent említett könyv az iskolai 
és a községi könyvtár állományában megtalál ható, a verseny 
után a gyerekek érdeklődve olvassák ezt a művet és az író más, 
barátságról, szerelemről, rendkívüli tettekről szóló regényeit. 
Az olvasás iránti igény felkeltése szempontjából is hasznosnak 
mondható volt ez az estébe nyúló délután. 

Szerettük volna bevonni a környező települések tanulóit is 
az újszerű versenyünkbe. Sajnos nem éltek ezzel a lehetőség
gel. így csak a bogácsi iskola tanulói lettek ga�dagabbak az 
olvasás efféle élményszerű feldolgozásával. 

Mi pedagógusok, ezen a pénteki napon reggeltől este 8-ig 
voltunk az iskolában, de valamennyien feltöltődve, a gyerekek 
lelkesedését átvéve, vidáman indultunk haza. 

Jankóné J. Zsuzsa 



KISKÖRlETI TANULMÁNYI VERSENY 
ISKOLÁNKBAN 

2007. március 23-án tizenharmadik alkalommal rendeztük 
meg a Kiskörzeti tanulmányi versenyt. Öt község: Cserépvár
alja, Tard, Noszvaj, Szomolya, és Bogács alsó tagozatos tanulói 
mérték össze tudásukat. Sajnos a cserépfalui iskola nem fo
gadta el meghívásunkat, így a tavalyinál kevesebben voltunk. 

A megnyitó a mazsorettcsoport bemutatójával kezdődőtt, 
majd Szerencsi Miklósné tagiskola vezető köszöntőtte a meg
jelenteket. Meghívott vendégünk Nyeste István alpolgármes
ter volt. 

A versenyre tizennyolc kategóriában 55 gyerek jelentkezett, 
melyek kőzül heten két téma körből is indultak. 

A zsűri helybeli pedagógusokból és a versenyző tanulókat 
kísérő nevelőkből állt. 

Bogács és Tard tizenhét, Cserépváralja és Szomolya öt kate
góriában indított versenyzőket. 

A Bükkalja Általános Iskola helyezettei: 
Bogácsi helyezettek: 

1. osztály 
Verhóczki Luca Virág 
Kis Simon József 

2. osztály: 
Papp Réka 
Jankó Róbert 
Verhóczki Márk 

3. osztály 
Ittes Dominik 
Kondráth Kamilla 
Szeberin Inez 
Bakondi Odett 
Hegyi Barbara 

4, osztály: 
Papp Dóra 
Lénárt Levente 

Verhóczki Tímea 
Marada Mónika 
Fekete Sándor 
Farmosi Erik 

versmondás 
próza mondás 

matematika 
versmondás 
próza mondás 

matematika 
néma olvasás 
nyelvtan 
versmondás 
hangos olvasás 

néma olvasás 
hangos olvasás 
versmondás 
próza mondás 
nyelvtan 
matematika 
környezetismeret 

1. hely 
3. hely 

1 .  hely 
3. hely 
3. hely 

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

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

A tardi tagiskolába S első, 6 második és 2 harmadik helyezést 
vittek el. 

Cserépváralja 2 első, 2 második és 1 harmadik helyet szer
zett. 

Szomolya 1 első, 1 második és 1 harmadik helyezéssel távo
zott. 

Gratulálunk a nyerteseknek! 
Kőszönjük a Polgármesteri Hivatal, a Térségi Kőzoktatási Tár

sulás és a Géniusz könyváruház anyagi támogatását, a felkészí
tő tanárok munkáját, iskolánk dolgozóinak valamint a szülők
nek a segítségét. részvételét, mellyel hozzájárultak a verseny 
sikeres lebonyolításához. 

Bodnár Marianna 

alsós munkaközösségvezetö 

Mi újság az iskolában? 

Nos a mai kőzoktatás reformoktól. iskola összevonásoktól 
hangos világában már az is jó lenne, ha azt tudnám írni: sem
mi. 

Sajnos nem így van. A 2005. július l-jén létrejött Bükkalja 
Általános Iskolából, mire megszoktuk volna egymást, 2007. 
szeptember l-jén kilép Tard és Cserépváralja. Bogács lehetősé
geit ez szűkíti, de nem esünk kétségbe. Szomolyával kőzösen 
fenntart juk az iskolát, változtatások nélkül. Nem kell továbbra 
sem attól tartani, hogy gyerekek utaznának ide vagy oda. Min
den évfolyamon, Bogácson párhuzamos osztályok indulnak 
továbbra is. 

Nyolcadikosaink túl vannak a sikeres felvételin. Mindegyi
küknek sok sikert kívánok az új iskolájukban. Június 16-án 
830-kor 25 tanulónk ballag el az iskolánkból. A ballagás most 
önálló ünnepség lesz. Az évzárónkra a ballagást kővető héten 
csütörtökön kerül sor. 

Összesen 17 elsőst várunk szeptembertöl. Csökken tehát 
némiképp a tanulólétszám. Szerencsére a józanul és megfon
toltan gondolkodó szülők belátták, hogy nincs értelme gyere
küket minden nap 10-20 km-re lévő városi iskolába utaztatni. 
Ott sincs kolbászból a kerítés. Mi pedig igyekszünk továbbra is 
megfelelni a szülők elvárásainak színvonalas munkánkkal, és 
tanítási időn kívül rendezett programjainkkal, rendezvénye
inkkel, szakköreinkkel. 

Az idén két tábort is szervezünk. A Balatonnál nyaral július 
elején 26 felsősünk, és csaknem ugyanennyi alsós megy tábo
rozni terveink szerint Bükkszentkeresztre június végén. Már 
készülődünk az év végi kirándulásokra és a gyereknapra is. 
Előtte azonban jön a szokásos év végi hajrá, amihez ezúton 
is kívánok a gyereknek sok erőt, kitartást, és akkor a siker nem 
marad el. 

Iskolánk eredményeiről is szívesen írnék, hiszen van mivel 
büszkélkednünk. Ezt azért nem teszem meg, mert az évnek 
még nincs vége, több versenyen indulunk még jó esélyekkel. 
De ha olvasóínk a nyári kiadványt kezükbe veszik majd, bizto
san találkoznak azokkal a gyerekek, csoportok, osztályok meg
nevezésével, akikre méltán vagyunk büszkék. 

Végül hadd köszönjem meg a szülőknek a pozitív hozzáál
lást, támogatást, a programjainkban való részvételt, segítsé � 

get és főképpen a jó szavakat, mert "nem csak kenyérrel él az 
ember': 

Szabó László iskolaigazgató 

AKiskörzeti Tanulmónyi Verseny bogácsi helyezettei 



A rákszűrés szerepe életünkben 
A megfelelő életmód (egészséges táplálkozás, rendszeres 

testmozgás, kóros szenvedélyek kerülése, stresszmentes élet) 
önmagában nem elegendő ahhoz, hogy hosszú, egészséges 
életet élhessünk. 

Ma Magyarországon a vezető halálokokhoz tartoznak a szív 
és érrendszeri betegségeken kívül a daganatos betegségek. 

A megfelelő időben és rendszerességgel elvégzett szűrővizs
gálatokkai jelentősen javíthatjuk e betegségek kimenetelét és 
érhetjük el a tünetmentes állapotot. Sok esetben még a tüne
tek megjelenése előtt felismerésre kerülhet a betegség, és így 
mielőbb elkezdhető a gyógyítás. 

A szűrővizsgálatok továbbra is ingyenesek maradtak, vizitdí
jat sem kell fizetni értük. 

A tüdődaganatok mind nők, mind férfiak esetében gyakori
ak, elsősorban a dohányzók körében. Az évente elvégzett tü
dőszűréssel jelentősen csökkenthetjük a halálos kimenetelű 
eseteket. A vizsgálat fájdalommentes, pár perc alatt elvégez
hető. 

A férfiak második leggyakoribb rosszindulatú betegsége a 
prosztata daganata. Figyelmeztető tünet lehet a fájdalmas vi
zeletürítés, az alhasi fájdalom vagy a vékonyabb vizeletsugár. 
Ajánlatos lenne a 40 év feletti férfiak rendszeres 2 évenkénti 
urológiai szűrése. Természetesnek kellene lennie a herék rend
szeres önvizsgálatának is. 

Bélrendszeri daganatra gyanakodhatunk, ha megváltoznak a 
beteg székletürítési szokásai, indokolatlan fogyás esetén, ilIet
ve ha a székletből vér mutatható ki. (Laboratóriumi vizsgálat
tal vagy tesztcsíkkal.) 

A méhnyakrák ma is a gyakori nőgyógyászati daganatok közé 
tartozik. Többnyire minden nő veszélyeztetett, aki szexuális 
életet él. A kockázatot növeli, ha valaki a nemi életet fiatal kor-

ban kezdi el, gyakran váltogatja partnereit, nemi úton terje
dő betegsége van, dohányzik. A méhnyakrák szűrővizsgálattal 
megelőzhető. Kialakulását egy rákmegelőző állapot előzi meg, 
mely hosszú évek alatt jön létre. A szűrést évente egyszer cél
szerű elvégeztetni a nemi élet megkezdésétől 65 éves korig. A 
méhnyakrák kialakulásáért a HPV (Humán Papillóma Vírus) a 
felelős, mely nemi úton terjed. Ellene van védőoltás, ára igen 
borsos, az esetek 70%-ban véd. Mint minden más nemi úton 
terjedő betegség nél a megelőzésre kell törekedni: a partnerek 
számának csökkentése, az óvszer használata. A fogamzásgátló 
szerek felíratásának kritériuma az l·éven belüli negatív rákszű
rő eredmény, mely ösztönzi a hölgyeket a vizsgálat elvégez
tetésére. 

Egy jól kivitelezett nőgyógyászati vizsgálat elengedhetetlen 
része az emlők vizsgálata is, melyet minden nő otthonában 
önmaga is elvégezhet. Legoptimálisabb időszak a menstru
áció utáni 5-6. nap. Amennyiben a vizsgálat során fájdalmas 
vagy fájdalommentes csomót, váladékozást, behúzódást ész
lel. kérje orvosától az ultrahangos vagy a mammográfiás vizs
gálatot. (40 éves kor felett célszerű a vizsgálatot l-2 évente 
elvégeztetni.) 

Az ÁNTSZ adatai alapján a bogácsi beidézett lakosoknak 
40%-a jelent meg mammográfiás vizsgálaton az elmúlt évben. 
Nem elégszer lehet hangsúlyozni, milyen fontos szerepe van 
a szűrővizsgálatoknak. Ideális lenne, ha minden felelőséggel 
gondolkodó egészséges embernek természetes lenne a rend
szeres megjelenés az egyes szűrővizsgálatokon. 

Ne felejtsük el, hogy a megelőzéssel és az időben történő 
felismeréssel évekkel hosszabbíthat juk meg életünket és él
hetünk boldogságban családunk körében. 

Fónad Beáta, védőnö 

Március lS. 
Március 15-e az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kez

detének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének 
napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. 

A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti, március idu
saként is emlegetik ezt a 
napot. 

A forradalmat indító 
március 15-e jelkép lett: az 
elvesztett szabadság vis
sza szerzésének és a kivívott 
szabadság megőrzésének 
szimbóluma. 

Az 1848-49-es for
radalom és szabadságharc 
Magyarország újkori törté
netének meghatározó ese
ménye, a nemzeti identitás 
egyik alapköve. Társadalmi 
reforrnjaival a polgári átala
kulás megindítója, önvé

delmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt 
az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényeg
ében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét 
mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásá
valiehetett legyőzni. 

Az enyhe tél miatt idén a tavasz közeledtét nemcsak a 159. már
ciusi évforduló, hanem az időjárás is már jó előre jelezte. A Bükkalja 
Általános Iskola tanulói és pedagógusai örömmel készültek e szép 
márciusi ünnepünk megtartására. Sok-sok próba, a díszletek elkészí-

tése, és még ezer apró munka előzte meg a szin padon bemutatott 
ünnepi műsort. Az iskolai megemlékezés március 14-én délelőtt, a 
községi az esti órákban zajlott. A Közösségi Házban a megemléke
zést a Páva kör dalcsokra kezdte, az ünnepi beszédet Nyeste István, 
Bogács alpolgármestere tartotta. Ezután iskolánk tanulói verssel, fu
rulyával köszöntötték az ünnepet. Jankóné Jónás Zsuzsa és Csiki Já
nos tanítók vezetésével a tanulók színdarabot játszottak el. Napjaink 
iskolai életét kötötték össze az 1848-as események kel nagyszerűen 
és szívhez szólóan. 

A műsor végeztével fáklyákkal és virágokkal a kézben vo
nultunk - iskolások és a község ünneplő lakosai - az óvoda előtti 
emlékműhöz. A megemlékezés koszorúinak elhelyezése után Bogács 
lakosai egy-egy szál virággal rótták le kegyeletüket és tisztelegtek 
1848-49 hősei előtt. 

Hegyi Anna 

A márc. 75-ei fáklyás felvonuláson sokan vettek részt 



ln memoriam Nyberius Bertil 

A Bogácsi Madonna 

Kedves Béla! 

Megrendülve, elszorult szívvel keresem a szavakat, búcsúz
nom kellene, de Te itt vagy, s úgy érzem bármelyik pillanatban 
beléphetsz, vagy megcsörrenhet a telefon. 

Csendesen emlékeimbe merülök, nem tudok most írni . . .  , 
most csak Rád gondolok. 

Kavargó gondolataimat a bogácsi templom harangzúgása 
szakítja félbe, de ez a harang most másként hangzik, mert 
most érted szól, s Rajtad keresztül talán mindannyiunkért is. 

Te, aki a kutatók közé ta rtoztá I és távoli fényeket követve 
országokon keresztül nyugtalanul vándorolva kerested a bol
dogságot és a végső nagy igazságot, mondd miért akartad, 
hogy Bogácson legyen végső otthonod. Mi vonzott ide? Mi 
tartott itt? Miért akartál itt őrökre megpihenni? 

Utolsó nagy utazásod is különleges volt. A repülőtéren Ha
nák esperes úr várta a hamvaidat, hogy végakaratod szerint 
községünkben legyen örök nyugvóhelyed. Te egyedül utaz
tál, s mi már nagyon régen vártunk, hiszen a tavasz, a március 
mindig meghozott. 

A temetéseden az jutott eszembe, hogy a tudomány már 
olyan magasan fejlett és behatolt a sejtbe, az atomi részecs
kékbe, viszont az élet igazán nagy kérdéseire nem adott vá
laszt. 

Honnan jövünk? Kik vagyunk? Mi az itt tartózkodásunk cél
ja? S igaz-e az energiamegmaradás törvénye az életre is? 

Mikőzben az agya mon átfutó kérdések megválaszolását 
próbálgattam, lelkemet könyőrtelenül átjárta az elmúlás nagy 
fájdalmának érzése. 

Ugyanúgy, mint most két évvel ezelőtt is, márciust írtunk, 
amikor először adtunk hírt a Sancta Madonna kegyszobor Bo
gácsra érkezéséről, amit Te ajándékoztál a templomunknak. 
Örökre kérdés marad számomra, vajon tudtad-e, érezted-e 
mennyire sürget az idő. Véletlen egybeesés, vagy talán ez egy 
szándékosan előre megtervezett eseménysorozat része, s már 
ekkor az örők békére készültél? 

Mindenesetre érdekes, hogy a fontos események évről-évre 
egybeesnek a nagyböjti időszakkal. Arra gondoltam, talán 
egyszerűen ez egy figyelemfelhívás, vagy jelzés, ami tekinte
tünket időről-időre a szükségessé váló testi és lelki nagytaka
rításra irányítja, a lelki elmélyülésre és a belső csend fontossá
gára. A mai rohanó időben alig lehet megpihenni és igazán 
belülre figyelni, saját magunkra, a megérzései nkre. Még a 
kőrülöttünk lévő kis csodákat és apró boldogságokat sem is
merjük fel, mert a rohanásban csak átlépünk rajta. A méregte
lenítés érzelmi szinten is felkészít bennünket az új tavasz, az új 
élet kezdetére, az újrakezdésre, az élet örök körforgására. így 
tehát, minden évben egyre okosabban és bölcsebben, egyre 
szerényebben és egyre nagyobb alázattal adózunk a nagybe
tűs életnek így húsvét előtt. 

Megdöbbenve olvastam valahol, hogy a csillagévek órá
ján egy perc csupán az életünk, s a végtelenhez képest alig 
létezünk ... Mi mégis itt vagyunk, születtünk, élünk, rohanva 
keressük életünk végső nagy célját, sietünk, hogy le ne marad
junk valami nagyon fontosról. 

Nem szánunk időt sem magunkra, sem másra, s így lassan 
elfelejtünk élni is. 

Valahol mélyen azonban tudjuk, hogy a legnagyobb érték 
az idő, s ha meghallgatunk mást, ha egymásra figyelünk és 
segítünk, akkor abból adunk, ami a legdrágább kincsünk a föl
dön: az időből, mert"A világ is beszél, csak meg kell hallanunk 
a szavát. Söt: ezzel kezdődik minden, a hallgatással, meghall
gatással. Talán újra csak: nyitottsággal, vagyis szeretettel:' 

Az örökül hagyott Sancta Madonna kegyszobrot a temeté
sed napján könnyezni látták, s a templom felett sokáig egy 
sólyom körözött. Természetesen sok idő és tapasztalat kell 
még nekünk, hogy megfejtsük a ránk bízott nagy titkot, de a 
Madonna, mint egy összekötő ég és föld között ontja a szere
tetet és a lelki vigaszt minden megoldhatatlannak látszó hely
zetünkben. Mi már tudjuk:"ha szépen kimondod a rettenetet, 
azzal föl is old od" ... 

S ezzel együtt Bogács még különlegesebb lett, s mi emberek 
is jobbak és megértőbbek, s talán egy kicsit boldogabbak is. 

Nehezen tudok ma írni, lassan megy a búcsú, nehezek a sza
vak. Gyertyát gyújtok ... S a csendet újra a harangszó töri meg, 
s mintha a Te hangodat hallanám benne világokon keresztül, 
határtalan szeretettel: 

"Kincs után futottam, 

mennyit robota/tam 

míg ide jutottam, 

más hazába térek 

és a földi fénynek 

nincs vására ottan," 

Megtartva örök emlékezetünkben búcsúzik a Sancta Ma
donna Kuratórium nevében: 

2007. március 23. 
Dr. Képes Ildikó Anna 



A könyvtár kellemes környezetében kapott helyet a költészet 
napja alakalmából rendezett irodalmi est, melynek vendége 
Cseh Károly költő, műfordító, irodalomszervező volt. 

Cseh Károly gyakori vendége Bogácsnak. Emlékezetes talál
kozó volt a Bibliás föld című kötetének bemutatója. A borfesz
tiválok költészet i versenyének is vissza-visszatérő vendége és 
gyakori nyertese. A Bogácsról szóló verses antológiákban is 
mindig felbukkan Cseh Károly neve. A Fürdőversek ciklusa pe
dig sokunk kedvencévé vált. A közelmúlt
ban készült publikációiban is fel-felmerül 
Bogács neve, mint például az Ezredvég 
decemberi számának címlapján is a Bogá
csi advent című verse szerepel. A bükkaljai 
arabeszk című versét, melyet ezen az esté n 
is hallhattunk, újságunk az őszi számában 
közőlte. 

Cseh Károly 1952-ben született, de ezen a 
találkozón az is kiderült, hogy az elmúlt év 
decemberében született újjá, így nem vált 
halhatatlanná. Erről így fogalmaz tréfásan: 
"Minden orvosi kezelés ellenére életben 
maradtam:' Egy nehéz operációt túlélve a 
mostanában sokat szidott magyar egész
ségügy kétlábon járó reklámja is lehetne, 
hiszen pár hónappal a betegsége után hi
hetetlen vitalitássa!, magával ragadó len
dülettel és olthatatlan belső tűzzel beszélt 
a kőltészetről. 

Cseh Károly költészetét Jókai Anna szavai 
találóan jellemzik: "A Torony iránt és a Bibliás föld is ugyanazt 
az érzékeny, tiszta személyiséget mutatja. Leegyszerűsődött 
forma, egyre mélyülő tartalom. Természet, lsten, szerelem, ha
zánk ... Minden benne van:' 

Ezen az estén nemcsak a kőltészetről volt szó. A Bükkalja 
szépsége, a táj és az ember örök kapcsolata, az elmúlás fájdal
ma és az élet őrök csodája vissza-visszatért az est gondolatai 
közőtt"Bogácsot valahogy nem tudtam megunni. Nem csak a 
fürdője miatt. A barátaim, a jó emberek miatt valahogy vonz, 
magnetikus hatása van, nem tudok innen szabadulni. Aki 
gyerekkorában meggyökerezik egy vidéken, egész életében 
táplálja. A költészet nem a síkságon gyökerezik meg. Általá
ban folyók mentén, hegyek alján. A vershez kell egy bizonyos 
emelkedettség. Az ember, amit lát, leírja, és utána kezdődik a 
költészet. Hiszen a költő megpróbálja a láthatatlant is leírni"
mondja erről. Meggyőződhettünk ezen a találkozón arról is, 
hogy a költő ugyanolyan ember, mint a többi, csak egészen 
más ... 

Cseh Károly fellebbentette a versírás titkának fátylát meglát
ja a táj apró csodáit egy szellőfújta csipkebokrot, a keréknyo
mok ráncát, a galagonya virágát, észreveszi a csend és nyuga
lom hatalmát. A költő Wallace szavai szerint úgy néz a világra, 
mint a férfi a nőre. Észreveszi, mikor összehajlik a tér és az idő. 
Ezt az lsten áldotta pillanatot ragadja meg és próbálja versbe 
önteni. 

Versei ben a borsodi táj lankás lejtőinek ritmusa cseng vissza. 
A szavak dallama gyönyörű, tömör képeket ringat. Apró, igé
nyes remekműveit sokáig hordozza magában, míg tökéletesre 
nem cslszolja. Az ezüstpillantás varázsát adja vissza minden 
verse. Senki nem tudta olyan bensőséggel, meghittséggel 
megénekelni ennek a vidéknek a szépségeit, mint ő. Talán ezért 

is kísérti a nagy költők sorsa: gyakran ütkőzik a kishitűség vagy 
a tohonya bárdolatlanság falaiba. Míg Európa környező orszá
gaiban neve nem cseng ismeretlenül, szűkebb hazájában nem 
mindig talál jószóra. De a kőltőt nem a mindennapok filléres 
küzdelmei éltetik. Alkotókedve töretlen, amit készülő kötete 
és műfordításai is bizonyítanak. 55. születésnapjára várható 
újabb kötete, melynek címe is bogácsi ihletésű: Gesztenyék 
ideje:' 

C,eh Károlyt nagy érdeklődés,el hallgattuk 

Egy nagy tanulsággal lettünk ezen az esté n gazdagabbak. 
Nem az "anyagban delelő éden" a létezés célja. Hogy mi? Az 
igazi cél örök, megfejthetetlen titok. Nos, akik ennek a feleme
lő estének részesei voltak, azok ehhez a titokhoz kicsit köze
lebb kerültek. 

Cseh Károly, kőszönjük. 

Cseh Károly 

Tanújelek 
Bobori Zoltánnak 

Felpárállik éjjel a régi szekérút, 
s mintha annyi szagos hold sorjázna 
alján vadkőrtefa s kökénygally I 

Tavasz csordultával jár erre valaki, 
barangol fel-Ie a keréknyomok ráncán, 
tanújelnek hagy a bíborpalástból itt, 
szerte a bokrokon egy csipkebogyónyit, 

s mutatóba töviskoronája kőzül 
galagonyvirág-ágból kettőt, hármat. 

Szabó László 

s nem támad forgószél nyomán míg, járkálgat. 

2007 húsvétján 



Elsöprő siker 
Minden idők legnagyobb szabású utazási kiállításán két 

önálló standdal vett részt Bogács március 29 és április 1 között 
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. A 30. születésnap
ját ünneplő turisztikai kiállítás rendkívüli választékával, egye
dülálló újdonságaival, színes kísérő programjaival felülmúlta 
az elmúlt évek kínálatát. (2006-ban 49 ország szerepelt a kiál
lításon.) 

Az UTAZÁS mintegy 54 országon, s a hazai régiók csodálatos 
tájain, városain kalauzolta végig a kikapcsolódásra vágyókat. 
A világ szinte minden pontjára szóló turisztikai lehetőségek
bői több mint 18000 m'-en kaptak ízelítőt a látogatók. A kiál
lítók standjainál a hagyományosnak 
tekinthető üdülési ajánlatokból, a 
családi programokból, illetve az ext
rém sportolási lehetőségekből, az 
aktív kikapcsolódást kínáló utazások 
sokaságából válogathattak a látoga
tók. 

Az idei UTAZÁS legkülönlegesebb, 
nagy érdeklődést kiváltó programja 
volt az utazási ajánlatok árverése. A 
látogatók a kiállításon résztvevő uta
zási irodák ajánlataira licitálhattak. 

Ebben az évben is kiemeit megje
lenési lehetőséget kapott az UTAZÁS 
díszvendége a Cseh Köztársaság és 
Magyarország nemzeti parkjait nép
szerűsítő "Természetjárás - lovastu
rizmus" 

A lovaglást, lovas életet kedvelő 
látogatók számos termék és szolgál
tatás között válogathattak, valamint 
élvezetes, izgalmas programokat te
ki nthettek meg. 

Megújult formában élelmiszeripari cégek, italforgalmazók, 
borászok, illetve a különböző vendéglátóipari és konyhai esz
:özök forgalmazói is bemutatkoztak. A hazai és külföldi tájjel

legű ételeket, specialitásokat meg is kóstol hatták az érdeklő
dők. 

A bevezető mondatban utaltam rá, hogy Bogács két stand
dal vett részt a HUNGEXPO-n. Az egyiken a "BOGÁCSI ÖTÖ K': 
másikon az ÖNKORMÁNYZAT. A tapasztalatokat összegezve a 
"BOGÁCSI ÖTÖK" képviselője elmondta, hogy megelégedett
séggel, a várakozásaiknak megfelelően sok új és hasznosnak 
ígérkező kapcsolatot sikerült kiépíteni a vásáron. 

Az ÖNKORMÁNYZAT standja színes dekorációjával, igen 
gazdag prospektuskínálatával, apró ajándékaival, no meg a 
"pultban" szolgálatban lévők kedvességével igen sok látogató 
érdeklődését felkeltette. A vásárlátogatók nagyon sokan vol
tak, de ez évben nem rohamoztak, és türelmesebbek is voltak, 
így több idő adódott a részletesebb információra, a beszélge
tésekre. 

A szakemberek úgy látják, hogy az internet elterjedése, az 
idegenforgalmi célpontok elérhetősége az oka annak, hogy a 
vásárlátogatók hazai standokon való érdeklődése csökkent az 
előző évhez képest. Végül is nyugtázhat juk: az Önkormányzat 
mindent megtett annak érdekében, hogy községünk idegen
forgaima novekedjen. 

.1. . , 

A Budapesti HUNGEXPO után 2 héttel - április 11-14. között 
- már Miskolcon, az tszak-magyarországi régió legjelentősebb 
idegenforgalmi vásárán a"Menjünk világgá" utazási kiállításon 
vettü n k részt. 

Ezt a rendezvényt ma már a legjelentősebb idegenforgalmi 
találkozók között tartjuk számon, üdítő színfolt az országos tu
risztikai palettán. 

Bogács itt is hozzájárult ahhoz, hogy a nagy közös cél ér
dekében apró léptekkel, de sikerrel változtassunk a régiónkról 
kialakult képen. 

2007-ben a rendezvény két díszvendége Mexikó és Fűzér. A 
tél folyamán Magyarországról első alkalommal indult közvet
len repülőjárat a csodás mexikói tengerpartra. E lélegzetelállí
tóan szép tengerpart hangulatát hozták most el közénk. . 

Bogács standját sokan keresték fef 

A miskolci kiállítás arra törekszik, hogy a szűkebb régió ér
tékeit is megmutassa. Ezért a belföldi díszvendég minden év
ben megyénk egy-egy kiemelkedő települése: a múlt évben 
Bogács volt, idén a választás Fűzérre esett, ahol már évek óta 
sikerrel elevenítik meg a középkóri hagyományokat (lovagi 
tornák, táncok). 

A Magyar Turizmus Zrt. 2007-ben meghirdette a "Zöldturiz
mus" évét. Ez azt jelenti, hogy a belföldi utazóknak olyan aktív 
kikapcsolódási formákat ajánlanak, mint a természetjárás, a 
lovaglás, a kerékpározás vagy a vízi sportok. Vannak, akik mé
rik és számontartják: a magyarok fele az elmúlt három évben 
egyetlen hazai nemzeti parkban sem járt, nem is túrázott és 
nem is lovagolt. A jövőre vonatkozóan - e tekintetben a Bükk 
közelsége révén óriási lehetőségeket látok az Ö KO-kultúra fej
lesztésére, a környezettudatos ság szerepének növelésére. 

Higgye el a kedves olvasó, hogy a miskolci kiállításon jó volt 
bogácsi nak lenni, mert mint követendő jó példát, többször is 
említették Bogácsol. Volt, aki párhuzamot vont a 60-as évek 
belí Bükkszék - Bogács és a jelenlegi Bükkszék - Bogács között. 
Bogács előretörése és példamutatása az itt alkotó emberek 
munkáját dicséri. 

A Bogácsi TV jelen volt mindkét eseményen, és felvételeket 
készített, amelyeket be fognak mutatni. 

Dorogó Károly 
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íjász szakosztály Bogácson 
Sok olyan ősi tudás van, amely ha időszakosan feledésbe is 

merül hosszú-hosszú évekre, előbb-utóbb felszínre tör. Ilyen 
az íjászat, vagy ahogy a magyarok mondták a nyilazás tudo
mánya. Senki sem vitathatja, hogy az íjász népek között a ma
gyar nagyon előkelő helyet foglalt el. 

Évszázadokon keresztül fő fegyverünk az íj volt. Ma már in
kább sporteszközként használjuk. Az utóbbi tíz évben egyre 
többen vették kezükbe ezt a csodálatos eszközt. Fiatalok, idő
sek elkezdték ismét felfedezni őseink nyilát. Az íjászat kortól 
és nemtől függetlenül gyakorolható. Bogácson is egy lelkes 
kis csapat spontán módon kezdett el íjászkodni. A Bogácsi Lö
vészklub ezt a kezdeményezést karolta fel és szervezett kere
tet biztosított az íjászatnak. A lövészklubon belül megalakult 
az íjász szakosztály. Köszönet illeti a klub minden tagját, akik 
egyőntetűen felvállalták ennek az új tevékenységnek a támo
gatását, a vezetőségnek, akik kérés nélkül felkarolták és támo
gatják az íjászatot. Nem csupán sportról van szó, a szabadidő 
eltöltésének egyik természetközeli formája, és nem utolsó sor
ban hagyományőrzés. 

Bogács ideális lehetőségekkel rendelkezik íjászversenyek 
és bemutatók megtartására. Erdő, hegyes terep, lőtér, nagy 
nyitott mezők, és a meglévő infrastruktúra, a pihenési lehe
tőségek vonzhat ják a nyilazni vágyókat falunkba. Ez már az 
első rendezvényünkön is érezhető volt. Március 1 7-én 162 fő 
versenyzővel zajlott a bogácsi íjászverseny. Ez a nagy létszám 
azért is meglepő, mert ebben az időben két, komoly hagyomá
nyokkai rendelkező íjász egyesület is rendezett versenyt. Ko
moly megmérettetés volt ennek a fiatal csapatnak. A Bogácsi 
Lövészklub tagjainak támogatásával és a mezőcsáti íjászok se
gítségével rendeztük a versenyt. Saját tapasztalataink és a vis
szajelzések alapján tisztességesen helytálltunk. Az íjász sport 
szinte minden ága képviseltette magát. Itt voltak a pusztai íj
jal-, az angol hosszú íjjal-, csigásíjjal-, refiex íjjal-, és számszeríj
jai versenyzők. Világ- és európabajnokok is emelték a verseny 
színvonalát. A résztvevőknek nagyon tetszett a táj, a gyönyörű 
környezet. A terep és a célok elhelyezése komoly erőpróba elé 
állította a résztvevőket, de sokuknak éppen ezért tetszett meg 
a pálya. A célok speciális műanyagból készült életnagyságú ál
latfigurák voltak. Húsz ilyen célra kellett két-két lövést leadni 
ismeretlen távolságról. Sokszor a völgyoldalakon, fák között 
lefelé és fölfelé célozva. Az időjárás is megnehezítette a ver
senyt. Rég nem tapasztalt viharos szél kezdett fújni délután. 
Aki még ezek után is jó teljesítményt produkált az megérde
mel minden tiszteletet. Sok íjász várja a további bogácsi ver
senyeket. Nem csak szerveztünk, de szakosztályunk már több 
versenyen is részt vett. Eredményeink egyre biztatóbbak, vi
szonyítva a pár hónapos fennállásunkhoz. 

Az első eredményeink bíztatóak 

Természetesen, mint minden sporthoz, ehhez is sok gyakor
lás kell. Gyakorlás a szabadban, jó levegőn. Fizikailag is hozzá 
kell edződni az íj hoz. Sok izmot megmozgató, komoly szelle
mi koncentrációt igénylő elfoglaltság ez, ami elősegíti a test 
és lélek harmóniáját. Ideges, kapkodó íjász ritka, mint a fehér 
holló. Az eszközök nem a legolcsóbbak, de egy kis munkával, 
házilag is sok mindent elő lehet állítani. Akad köztünk olyan 
is, aki saját íjakat készített, a gyári íjak minőségében. A tradi
cionális, az ősmagyar íjak már mindenki számára elérhetőek, 
és egy jól megválasztott íj sok évig használható. Igazából nem 
tönkremennek, hanem "kinövi" az íjász. 

Nem titkolt szándékom ezzel a cikkel az, hogy sok ember 
kedvet kapjon ehhez a nagyszerű sporthoz, szabadidős tevé
kenységhez. A Bogácsi Lövészklub íjász szakosztálya várja az 
érdeklődőket. Szeretnénk, ha Bogácsot az íjászok népes tábo
ra rövid időn belül megismerné nem csak közvetlen környeze
tünkben, de országosan is. 

Vincze Ferenc 
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A Bogács Községért .Közalapítványt Bogács Önkormányzata alapí� 
totta 35/2000/1V. 291 sz. határozatával. A közalapítvány vagyonát 
öttagú kuratórium kezeli. A falusi turizmus céljára hasznosított 
ingatlanok tatarozására, az ingatlanhoz tartozó udvar, közterület 
parkositására, a szálláshely szépitését, kényeimét, kulturáltságát 
szolgáló eszközök beszerzésére nyújtott támogatást 2006. évben 
is a közalapítvány. 

2006. évi gazdálkodási adatok 
Bevételek: 
Nyitó pénzkészlet 2006. 01. 01·jén: 
Önkormányzati támogatás: 
Kovács László Eger: 
Kapott kamat: 
Összes bevétel: 
Kiadások: 

321 9 1 1  Ft 
1 800 OOO Ft 

70 OOO Ft 
1 838 Ft 

2 193749 Ft 

Pályázatokra kifizetett támogatás: 1 792 OOO Ft 
Könyvelési dij 60 OOO Ft 
Banki kezelési költség: 16 627 Ft 
Összes kiadás: 1 B68 627 Ft 
Záró pénzkészlet 2006. 12. 31-én: 325 122 Ft 

Nagy Józsefné, a közalapítvány pénztároso 

Kulturált szórakozóheJJyel bővült Bogács 
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Május első vasárnapja az édesanyák ünnepe 
Az a nyák napjára kinyíló illatos orgona, a kecses tulipán, a 

szelíd gyöngyvirág, a tavasz ezerszínű pompája az édesanyá
kat köszönti, Május elsö vasárnapján, minden gyermek sze
retettel fejezi ki háláját azért a féltő gondoskodásért, azért a 
tengernyi jóságért, amit édesanyjától kap, Az év minden napja 
kevés lenne hálánk lerovásához, mégis az a nyák napján mon
dott köszöntő, a gyermekszívből áradó meleg szeretet, egy 
csokor virág leírhatatlan boldogsággal tölti el az a nyai szívet. 

A nő attól a perctől kezdve, hogy élet rejlik a szíve alatt, ké
szül az anyaság ra, és minden egyes szülésekor a szeretet, a 
belőle áradó odaadás megsokszorozódik. Megszűnik számára 
létezni az "én'; helyébe a "mi'; majd később az"ő" (a gyermek) 
az első. A szülés pillanatától az a nya minden gondolata a gyer
meke körül forog, éjjel-nappal, még álmában is róla gondos
kodik. Védi lijszülöttjét a káros hatásoktól, a hideg széltől és a 
tűző naptól. 

Csak az anya érti meg a csecsemő gőgicsélését, és később ő 
tanítja meg a legelső szóra. Sötét éjjeleken virraszt a gyermek 
betegágya mellett, gondoskodása, ölelő karja segít a bánat, 
a fájdalom elviselésében. Senkiéhez sem haso nlítható türe-

( emmel segít a körülvevő világ tárgyainak megismerésében, 
a helyes szokások elsajátításában, Ő fogja a gyermek kezét az 
első esetlen lépés megtételekor, ő vezeti el az óvodába, majd 
az iskolába, s büszkén kíséri figyelemmel, segíti gyermeke ér
telmének kibontakozását. Fáradtságot nem ismerve dolgozik 
azért, hogy gyermekének adassék meg mindaz, ami neki fi
atalkorában elérhetetlen volt. A jóságos szavak mellett ő az, 
akitől elsőként hall a kamaszodó gyermek szigorú szót, intést, 
ami akkor talán rosszulesik neki, de később belátja, hogy az 
élettapasztalat sugallta szigor a fejlődését, javát szolgálta. Az 
önálló életet kezdő ifjú gyermekére elégedetten, de kicsit ag
gódva tekint az a nya, és a magára hagyatottság miatt a hosszú 
téli estéken szomorúság tölti el szívét. 

Felnőttkorban is mindig számíthatunk az édesanya meg
értésére. Biztos támasz ő, tanácsot ad, segít a mindennapok 
gondjainak elviselésében és az unokák nevelésében, 

Ahogy a rohanó világunkban nem vesszük észre azt a fénylő 
harmatcseppet a levélen, fűszálon, amelyet a délelőtti napsu
gár néhány óra alatt felszárít, úgy az idős, ősz hajú néniként 

( felünk élő édesanyánkat sincs időnk meghallgatni, a szük
ségesnél több időt szentelni rá. Tiszteletet követelő jelenléte 
figyelmet vált ki gyermekeiből és unokái ból, de a tőle kapott 
gondoskodás, szeretet töredékét sem vagyunk képesek viszo
nozni az anyagiakat hajszoló, emberi értékeket átformáló éle
tünkben, 

Sokunknak nem adatott meg, hogy köszöntsük e napon 
édesanyánkat, mégis, így május elején fokozottabban gon
dolunk rá. A temetőbe kivitt virágcsokorral a sír mellett állva 
mondunk hálát az életért, melyet tőle kaptunk, Felidézzük em
lékeinket, s kérdezzük magunktól, ha köztünk élne, mit szólna 
egy-egy cselekedetünkhöz, boldog lenne-e gyermeke, unokái 
sorsának alakulását látva, 

Emlékeink legtöbbje a gyermekkorhoz, a szülői házhoz, leg
inkább az édesanyához kapcsolódik. Az együtt töltött hétköz
napok és ünnepek erősítik a kötődést, Jeles alkalom lehet az 
anyák napja, a szívből jövő néhány kedves szó, az a nya-gyer
mek közötti szeretetteljes kapcsolat megerősítésére, 

Kívánjuk minden édesanyának és nagymamának, hogy örö
mük teljen a gyermekeik, unokáik nevelésében. Családjukkal 
együtt boldogságban, szeretetben és egészségben éljenek! 

Jankóné Jónós Zsuzsa 

Dsida Jenő 
Hálaadás (rész/et) 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
Imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban 
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg sZE,nved'2sé 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, leg buzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

Köszöntjük az édesanyókat! 

l 
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Tavaszi és nyári programjaink 
VENDÉGLÁTÓ ISKOLÁK 

V. ORSZÁGOS SZABADTÉRI FŐZŐVERSENYE ÉS 
BEMUTATÓJA 

SŰTEMÉNYSŰTŐ VERSENY 

ORSZÁGOS GUBA-FESZTIVÁL, 
GUBAREKORD, 

AMATŐR SZAKÁCSOK II. FŐZŐVERSENYE 
Ideje: 2007. május 18-20. 

Helyszín: Cserépi úti rendezvénypark 

FÖlDGYÓGyíTÓ SZILAJ DOBŰNNEP 
Ideje: 2007. június 15-16. 

Helyszín: Hintóvölgy 

XV. BŰKKALJAI BORFESZTIVÁL ÉS 
NEMZETKÖZI BORVERSENY 

Ideje: 2007. j únius 22-24. 
Helyszín: Alt. Isk., Cserépi úti pincesor, Termálf ürdő sza bad

téri színpada, Közösségi Ház, Szent Márton Római Katolikus 
Templom, Lőtér, Cserépi úti rendezvénypark 

NYÁRI ZENEI TÁBOR 
Ideje: 2007. június 24 - június 29. 

XVII. NEMZETKÖZI DALOSTALÁLKOZÓ 
Ideje: 2007. június 30. 

Helyszín: Termálfürdő szabadtéri színpada 

SUMMÁS ÉTKEK BEMUTATÓJA 
Ideje: 2007.július 7. 

Helyszín: Termálfürdő területe 

BOGÁCSI HíMZÉS ÉS NÉPI KÉZMŰVES KIÁLlÍTM 
Ideje: 2007. július 7-19. 
Helyszín: Közösségi Ház 

I I I .  BOGÁCSI EGÉSZSÉGNAPOK 
Ideje: 2007. július 21-22. 

Helysz ín: Termálfürdő területe, szabadtéri színpada 

REGIONÁLIS KAKTUSZ KIÁLLíTÁS ÉS VÁSÁR 
Ideje: 2007. július 21-22. 
Helyszín: Közösségi Ház 

I I I .  TISZAI HALNAPOK BOGÁCSON 
Ideje: 2007. július 28-29. 

Helyszín: Strand Hotel 

SÁRKÁNYEREGETÉS, íjÁSZBEMUTATÓ 
Ideje: 2007. július 28. 

Helyszín: Termálf ürdő, Cserépi úti rendezvénypark 

A fözőverseny ismert és elismert zsűrije 


