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Megújul a bogácsi általános iskola 
,,1980. október l -jén adták át a tanulóifjúságnak az új isko

la épületét. Tíz millió forintba került az építése. 8 tanterem, vala
mint tornaterem található benne. Építéséhez a község lakói csa
ládonként 500-2000 forint adománnyal járultak hozzá. Az épület 
kivitelezői a Mezőkövesdi Építőipari Szövetkezet Farkas Frigyes ! 
bogácsi! vezette Gárdonyi Géza szocialista brigádja:' - olvasható 
Hajdu Imre Bogács históriája cimű könyvében, az iskola épületé
ről készült fotó alatt. 

Azóta a parkban a fák szinte az égig nőttek, az épület pedig 
újabb szinttel, tantermekkel, konyhával és étkezővel bővült. Bel
ső szerkezete, gépészete az akkori elvárásoknak megfelelő, jó mi
nőségben készült el, azért is bírta a nem kis terhelést a mai napig. 

Mára azonban igencsak megérett a korszerüsítésre, szükséges
sé vált az épület energetikai felújítása. Az önkormányzat 201 1. ta
vaszán pályázatot nyújtott be az Energetikai Központ által meg
hirdetett felhívására, melyet a bírálóbizottság támogatásra érde
mesnek ítélt. 

A projekt keretében sor kerül az épület valamennyi külső nyílás
zárójának cseréjére, a külső homlokzat, és a padlás födém hőszi
getelésre. Valamennyi radiátoron energiatakarékos radiátorszele
pek kerülnek elhelyezésre, kicseréljüka gázfaló kazánt új, konden
zációs kazánra, s a szükséges meleg víz biztosításához napkollek
torok kerülnek felszerelésre a tornaterem tetejére. 
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HÉTVÉGE - Allami ünnep 

2072. augusztus 4 -5. (szombat) 10.00 Szentmise 
Helye: Thermálfürdő területe Helye: Szent Márton Római 

II. HALRA FEll" 
Bogácsi Országos 

Horgásztalálkozó és Verseny 
2012. augusztus 11-12. 

Helye: Szoros:völgyi víztározó 

XIV, BOGACSI FÜRDŐFESZTIVAL 
2012. augusztus 18-19. 

Helye: Thermálfürdő területe, 
Rendezvénypark 

2012, augusztus 19, 
21.00 Janicsák Veca koncertje 

Helye: Rendezvénypark 

Katolikus Templom 
11.00 Ünnepi megemlékezés 

Helye: Közösségi Ház 2012, augusztus 20, 
09.00 Öregfiúk Országos 

Lábtenisz Bajnoksága 
- Vándorkupa 

X. SZÜRETI MULATSAG 
Helye: Cserép; úti pincesor 

Ideje: 201 2. szeptember 29-30. 

Részletes programok: � 
www.bogacs.hu 

� 

Mindezek a munkák Európai Uniós és hazai torrású támoga
tással, a Környezet és Energia Program keretében valósulhat
nak meg. A projekt összköltsége bruttó 87.226.623.-Ft, melyből 
74.142.629.- Ft a fent említett támogatás. Az önkormányzat sa
ját forrásának kiegészítésére a Belügyminisztériumhoz újabb pá
lyázat került benyújtásra az európai uniós pályázatok önerejének 
támogatására, ezen az önerő 400/0-át igényelhettük támogatás
ként. igy tehát pozitív döntés esetén az önkormányzatnak a fenti 
felújítás 7.850 ezer forint jába kerül. 

S hogy mit nyerünk cserébe? 
Azon kívül, hogy esztétikailag is megújulhat külsőre az épü

let, remélhetőleg lényegesen csökken a működtetési költség. Hi
szen eddig voltak olyan téli hónapok, amikor a fűtésszámla az is
kolában meghaladta az egymillió forintot, a gyerekek mégis fáz
tak egyes tantermekben. A számítások szerint a beruházással az 
energiamegtakarítás mértéke meghaladja az SO%-ot, így jelentő
sen csökken az önkormányzat intézményfűtési költsége. 

A munkálatok gőzerővel folynak, a kivitelezők mindent meg
tesznek azért, hogy szeptember l -jén a tanévet gond nélkül meg 
tudjuk kezdeni. Ezen kívül természetesen a szokásos éves kar
bantartási munkákat is elvégezzük, összesen 7 tanterem és 2 iro
da kerűl kifestésre, valamint parkettacsiszolást is tervezünk 1 tan
teremben és a két irodában, s ha anyagi lehetőségünk engedi, 
akkor a tornaterem ben is. Az alsó szinten júliusban megkezdő
dött a cipős szekrénye k felújítása szintén saját forrásból. 

Az önkormányzat készül tehát az új tanévre, igyekszik megte
remteni a feltételeit annak, hogy megfelelő szakmai munka foly
jon az intézményben a 2012/2013-as tanévben is. 

Csendes né Farkas Edit 
polgármester 

'�'�!�;;�YI I:ERV 

0640 638638 - MAGYARORSZAG MEGUJUL 

• A projekt az Európai Unió tamogatasával, az Európai 
Szocialis Alap tarsfinanszírozasaval valósul meg. 



Felkészülten várjuk a jövőt! 
A tanév zárása kor mindig felmérést 

készítünk eredményeinkről, hiányossá
gainkról, hogy új feladatokat, célokat 
tűzzünk ki magunk elé. Számba vesz
szük a hétköznapokban természetesnek 
tűnő dolgokat, az év eseményeit, tör
ténéseit. 

Az idei mérleg láttán megerősödött 
bennünk a tudat, hogy büszkék lehetünk 
az elvégzett munkára. Tartalmas és ered
ményes évet zártunk oktatási, nevelési te
rületen egyaránt. A legjobb tanulmányi 
eredményt elért osztályai nk: 

2. osztály: 4, 68 
6. osztály: 4,44 
8. osztály: 4,42 
Iskolánk év végi tanulmányi átlaga 3,45. 
A tanévhez szükséges anyagi, tárgyi, 

személyi feltételeket, a fenntartó Önkor
mányzat biztosította számunkra. Segítet
ték munkánkat anyagilag és erkölcsileg 
a szülői munkaközösségek, a társintéz
mények és egyéb, a községben működő 
intézmények, szervezetek, amit ezúton is 
köszönünk! 

"Embernek lenni pontosan annyit jelent, 
mint felelősnek lenni. Érezni, hogy Q kővel, 
melyet lehelyez, Q világot építi tovább."
mondta Exupery. 

Munkatársaim nevében is kijelenthe
tem, hogy mi ebben a tanévben is a pa
rányi homokszemekből apró köveket 
építettünk, a meglévőket tovább csiszol
tuk, keményítettük, hogy biztos helyük 
legyen majd a világban! 

Az eltelt év során közösen tanultunk fe
lelősen élni! Felelősnek lenni a gondola-

ta inkért, a szavainkért és a tetteinkért. Ko
moly munkát tudhatunk magunk mö
gött. Terveztünk, küzdöttünk, izgultunk 
és örültünk a sikereinknek. A befektetett 
munka gyümölcse beérett, és mint a jó 
gazda szüret után, most egy picit hátra
dőlve gyönyörködhetünk a termésben. 

Mert tudjuk, hogy a szép tanulmányi 
eredmények, a kitűnő, jeles bizonyítvá
nyok mögött értékes tudás van, amit az 
idén továbbtanuló végzőseink is bizo
nyára megfelelően fognak kamatoztatni. 

Büszkék vagyunk a versenyeken elin
duló, helyezéseket elérő diákjainkra. Bá
tor kiállásukra jövőre is számítunk! 

Szívesen idézzük fel az év ünnepeit, já
tékos eseményeit, amiből minden hó
napra jutott egy-egy. Fülünkbe cseng 
gyermekeink nevetése, önfeledt jókedve 
s persze a magunk öröme is. 

Sok szép pillanatot szereztek nekünk 
az énekkaros, mazsorettes, rajzszakkörös, 
zeneiskolás tanulók előadásaikkal, alko
tásaikkal. 

Nem tagadjuk, hogy az év során akad
tak bőven nehéz pillanatok, kilátástalan
nak látszó helyzetek is, de nevelési elve
ink szigorú betartásával mindig sikerült 
nyugodt környezetet biztosítani isko
lánkban. 

Ehhez nagyban hozzájárultak Önök 
is kedves szülők, amit ezúton is köszö
nünk! Fontos, hogy a gyermek nevelésé
ben résztvevők elvei, elvárásai egy irány
ba mutassanak és főképpen a gyermek 
egészséges fejlődését szolgálják! Ezt 
csak közösen, egyetértésben tehet jük jól, 

Versenyeredmények 

ezért számítunk együttműködésükre a 
jövőben is! 

Most itt a vakáció és bizony jól esik a pi
henés diáknak, tanárnak egyaránt. Hasz
náljuk ki minden percét, hogy szeptem
berben feltöltődve, újult erővel tudjuk 
magunkba szívni az iskola illatát, kipihen
ten láthassunk neki az új kihívásoknak! 

ts mi a helyzet az új évi kívánságokkal, 
fogadalomtételekkel? 

Optimistán nézhelÜnk a jövőbe, mert 
arról győződtem meg, hogy a falu felelős 
vezetői készek kiállni az iskoláért. Azért, 
hogy Bogácson mindig legyen a köz
ség gyermekeit befogadni tudó, magas 
színvonalan oktató és jó erkölcsi neve
lést adó iskola. Ennek érdekében elfogad
ják szakmai érveinket, javaslatainkat. Kö
zösen keressük a legjobb megoldást, nem 
hagynak magunkra bennünket! 

Az épület felújítása, korszerűsítése el
kezdődött, rendben folyik és várhatóan 
időben be is fejeződik. Számunkra pedig 
az a feladat, hogy az új ruhába öltöztetett 
iskolát megtöltsük igazi tartalommal és 
jövőre legalább ilyen eredményes mun
kával szolgáljuk meg a gondoskodást! 
Nem fogunk csalódást okozni! 

Szeptemberben újra csengetünk, hív
juk, várjuk diákjainkat a szép új iskolába, 
a megszokott oktatási formával, új tan
könyvekkel, a jól ismert tanár nénikkel, 
tanár bácsikkal! 

Újévi kívánságunk más nem is lehetne, 
mint hogy jövőre, veletek, ugyanitt! 

Lukács Lajosné 
iskolaigazgató 

Iskolánk tanulói több tanulmányi versenyen mérettették meg 
magukat. Helyszűke miatt csak a kiemelkedő eredményeket kö
zöljük. 

Matematika - Curie verseny megyei forduló: Szabó Dániel 
Márk - VII. hely 

Környezetismeret - Országos környezetismereti és környe
zetvédelmi csapatverseny: Csufor Lilla, Friedrich Ellen Anna, Ko
vács István, Salavári Petra - X. hely 

seny: Juhász István - III. hely, Szabó Dániel Márk - III. hely 
Kőrzeti Diákolimpia - úszás: Letsoy Arhon Anthony- I. hely 
Gratulálunk az elért eredményekhez. Köszönjük, hogy a min

dennapos tanulás mellett szakítottak időt tanulóink a felkészü
lésre, képviselték iskolánkat. Köszönjük a felkészitő nevelők
nek az időt, fáradságot nem kímélő, tanulók felkészülését segí
tő munkájukat. 

Magyar nyelv és irodalom - Körzeti Szépkiejtési verseny, 
versmondás kategória: Czagány Kitti - II. hely, mesemondás: 
Kovács Léna - I. hely 

Térségi mesevetélkedő - csapattagok: Hüvelyes Emília Pan
na, Kondráth Tekla Virág, Koós Anna - III. hely 

Száguldó Mátrixok - országos levelezős irodalomverseny: 

Juhász István - különdíj 
Szivárványhíd országos magyar nyelv és irodalom mű

veltségi levelezős verseny - csapattagok: Csiri Marcell Botond, 
Öcsai Gréta Anna, Szabó Dániel Márk II. hely. A verseny szóbe
li fordulóját Gödöllőn rendezték meg, ahol a tanulók egyénileg 
versenyeztek. Csiri Marcell Botond a 4., Szabó Dániel Márk a 8., 
Öcsai Gréta Anna a 13. helyen végzett. 

Angol nyelv - Szent László Gimnázium által szervezett ver-



"Egyszer véget ér a lázas ifjúság ... :' 

A 2012-es tanévben elballogó nyolcadikosokról, nyo/cadikosokhoz 

Kedves Búcsúzók ! 
Amikor 2004-ban első osztályosként megilletődve léptetek be az iskola 

kapuján, még újdonság volt a színes kijelzős mobiltelefon, a Youtube, és a 
Facebook pedig még nem is létezett. Az elmúlt 8 év alatt azonban nemcsak a 
világ változott meg körülöttünk alaposan, hanem ti magatok is. 

Végignézve rajtatok elgondolkodom, hányféle tehetség, hányféle családi 
háttér, hányféle jellemvonás van a most ballagó nyolcadik osztály diákjaiban. 
Elképzelhető, hogy az elmúlt években volt néhány álmatlan éjszakája szüle
iteknek, tanáraitoknak, volt néhány nehezen megbocsátható lépés, de leg
alább ilyen sokszor bebizonyítottátok, hogy milyen sok érték lakik bennetek. 
Nagyon lehetett szeretni titeket, és néha nagyon el is lehetett keseredni mi
attatok. Az emlékezetnek azonban megvan az a csodás tulajdonsága, hogy 
csak a szépet, a jót őrzi meg. A titeket tanító pedagógusok emlékezetében, 
szívében azok a pillanatok biztos örökre megmaradnak, amelyekben szívhez 
szólóan köszöntétek meg nekik az együtt töltött nyolc évet. 

A hétköznapi sikerek és csalódások formálták szemléleteteket, kialakítot
tak egy képet a világról, az emberekről. Számos élménnyel, tapasztalattal gaz
dagodtatok, barátságokat kötöttetek, együtt örültetek a jó eredményeknek, 
nagy terveket szőttetek, s tanultatok rengeteget egymás által, legfőképpen 
magatokról. 

Lettek céljaitok és vágyaitok, s megtanultátok, hogy ezeket csak úgy tudjá
tok valóra váltani, ha igazán hisztek és bíztok magatokban, a másikban. Hisz
szük, hogy értékrendetek alakulását pozitívan befolyásolta az iskola szellemi
sége, melyben kisdiákokból érett, tettre és életre kész, bizakodó, küzdő, na
tal felnőttekké váltatok. 

Ilyenkor még nem tudhatj uk, melyik kisdiákunk lesz ismert, és elismert fel
nőtt. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy pl.: Albert Einstein Nobel-díjas nzikus 
1906-ban megbukott matematikából, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas ma
gyar orvos, biokémikus sem tartozott a legjobb tanulók közé. Charlie Chaplin, 
Oscar-díjas színész és az Egyesült Királyság lovagja, szintén általánosban bu
kott meg. Walt Disney sem végezte el a középiskolát, 58 évesen kapott tiszte
letbeli érettségi bizonyítványt. IPersze ezt annak idején nekünk is csak titok
ban súgták meg, ti is így őrizzétek!1 Higgyétek el:"mindenki tehetséges vala
miben" (Marie Curiel! 

Gondoljatok szeretettel azokra, aki segitettek, biztattak, bátoritottak ben
neteket az elmúlt évek során! 

Új iskolátokban legyetek azon, hogy jó hangulatú, egységes csapattá vál
jon osztályotok! A tanulás így már megy magától is! 

A világ ma tele van jóra és rosszra csábítással, de minden pillanatban a ti 
személyes döntésetek, hogy mit választotok. Azt kívánom nektek: "Iegyetek 
jók, ha tudtok!" 

Végül szívből remélem, hogy aBükkalja Általános Iskoláról nektek is majd 
Goethe szavai jutnak eszetekbe: 

"A búcsúzónak minden emlék drága, 

Egy szároz lomb, egy moha, egy kis kavics, 

Hogy emlékezzék a távolban is 

A helyre, melyre visszavonja vágya, 

Tanú lesz az érzéseiről halálig, 

S egy semmi így legdrágább kinccsé válik." 

Szeretettel gondolunk rátok, sikeres, boldog életutat kívánunk nektek! 
Benyovszki Mária tanárnő, volt osztályfőnök 

Befejeződött a 2011/2012-es 
nevelési év az óvodában 

2012. OS. 15-én 17.00 órai kezdettel 24 tanköte
les korú gyermek az óvoda udvarán, a tanévzáró ün
nepségen szavalta el búcsúzóversét, ezzel jelezve, 
hogy ők már szeptemberben az iskola tanulói lesz
nek. 

Jó volt így együtt látni és hallgatni őket, közben 
egy-egy gyermekről felidéződött a kép, amikor nem 
is olyan régen (3-4 évvel ezelőtt) még bátortalanul, 
anyába kapaszkodva lépte át az ovi kapuját. Mennyi 
minden történt velük azóta! Mennyit változtak, nőt
tek, ügyesedtek! 

Kivánjuk, hogy legyenek az iskolában is ilyen vidá
mak, sikeresek. Reméljük, sok szép emléket őrizne k 
meg az óvodánkról, és boldog, sikeres emberekké 
válnak valamennyien. 

Május 29. - június 1. között megrendezésre került 
intézményünkben a gyermekhét. 

Kedden a Babamúzeumot látogatták meg a gyer
mekek, ahol a népviseletbe öltöztetett babák elkáp
ráztatták őket. A séta után jól esett mindenkinek a 
jégkrém, melyet az évközbeni kupakgyűjtési akció 
bevételéből finanszírozott az óvoda. 

Szerdán az óvoda udvarára költözött a közkedvelt 
kis- és nagy ugrálóvár és trambulin. A délelőtt min
denkit olyannyira kifárasztott, hogy a délutáni pihenő 
alatt nem volt egy gyermek sem, aki ne aludt volna. 

Csütörtökön kettéosztódott az óvoda. A kiscso
portosok a Kilátóhoz kirándultak, a nagy-középső
sök a Mária úton Szomolyára gyalogoltak át, ahol 
egy interaktív előadásba kapcsolódhattak be a tag
óvodában. A gyermekek nagyon élvezték a kirándu
lást, rácsodálkoztak az erdő szépségére, megnézték 
a vadleseket, vaddisznónyomokat kerestek, hallhat
ták a madarak énekét és felszabadultan, énekelve 
gázoltak az avarban. 

Az óvodába autóbusszal érkeztünk vissza Mező
kövesd érintésével, majd a kései ebéd után a Diri
dongó együttes adott egy nagyon színvonalas kon
certet, melynek aktív résztvevői voltak az ovisok. A 
gyerekek annyira élvezték az előadást, hogy nem Ie
hetett észrevenni rajtuk az aznap megtett sok - sok 
kilométert. 

Pénteken kézműves foglalkozásokkal fejeződött 
be a gyermekhét. Bizunk benne, hogy mindenki jól 
érezte magát, és a csillogó szemek és lelkes élmény
beszámolók arra ösztönöztek bennünket, hogy már 
most elkezdjük szervezni a következő nevelési év 
programjait. 

A 2011/2012-es nevelési év május 31-én lezárult. 
Úgy gondoljuk, sok élménnyel, tudással gyarapod
tak gyermekeink, s azon dolgozunk, hogy ezt a szín
vonalat a következő években még tovább fejlesszük. 

Övodánk 2012. 08. 06 - 09. 02-ig zárva tart, nyitás: 
2012.09. 03-án Ihétfő/. Mindenkinek jó pihenést ki
vánunk! 

Koósné Tatár Erika, Mizserné Kovács Erzsébet 
óvónők 



Kácson táboroztunk 
A nyári szünet mind a gyerekek, mind a pedagógusok szá

mára a pihenés, a kikapcsolódás időszaka. Ezt a kikapcsoló
dást 19 alsós tanuló számára igyekeztünk még tartalmasabbá 
tenni a kácsi táborban. 

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is erre a festői környezetű 
csendes kis falura esett a választásunk. 

Nem kis izgalommal - hiszen sok kisgyerek első tábora volt
július 2-án elindult a kis csapat. 

A megérkezés után elfoglalták a szobái kat, előkerültek a ka
balák, amik az otthonra emlékeztettek. 

A délutáni program egyikét mindenki izgalommal várta, hi
szen a korongon elkészített agyagedényeket száradás után 
haza lehetett hozni. 

Másnap reggeli után elindultunk Kács nevezetességeinek 
megtekintésére. Bemehettünk a víztározóba, ahol 12 fokos 
források százai törnek a felszínre és megtudtuk, hogy miért is 
van ennyi forrás a faluban. Az egyik 23 fokos forrás medencé
jében láttuk meg a jégkorszakot is túlélt bödöncsigát. 

Innét átsétáltunk a Bencés kolostorhoz, ahol valamikor a 
szerzetesek gyógyfüveket termesztettek, amelyekből teákat 
és gyógyvizeket állítottak elő. 

Táporozásunk harmadik napján Miskolcra kirándultunk. A 
rekkenő hőségben jólesett a szökőkutak feltörő vízsugarai 
alatt átszaladni. A Hermann Ottó Múzeumban három kiállí
tást is megtekinthettünk. A belvárosi étteremben elfogyasz
tott ebéd után jó volt beülni a hűvös moziba, ahol a Mada
gaszkár 3 című filmet néztük meg 3D-ben. 

A táborban töltött idő sem telt unalmasan, hiszen volt 
ügyességi verseny, táncverseny, divatbemutató, sötétedéskor 
pedig pizsamaparti és rókavadászat. 

Az utolsó napon felmentünk a Kálvária-dombra, ahol a stáci
ókat láthattuk, majd részletes ismertetőt kaptunk a templom
ról. 

A délután folyamán még rendeztünk egy érdekes vetélke
dőt, ahol bekötött szemmel ízeket kellett felismerni. A sok fi
nomság kóstolása után kihirdettük a tisztaságverseny ered
ményét, amit idén a lányok nyertek. Aztán a pakolás izgalma 
foglalt le mindenkit, majd elérkezett a hazautazás perce. 

A tábori fényképeket nézegetve, mosolygó gyerekarcok te
kintgetnek vissza rám - ezek tanúsítják a tábort uraló jó han
gulatot. Bízom benne, hogy szeptemberben újra elevenednek 
az élmények és közösen gondolunk vissza a kácsi patakban 
való önfeledt fürdésre, a közös képeslapírásra, az íjászatra . .  

Gyerekek! Jövőre? 
Kerékgyártó Andrea 

Megtekintettük a hajdani Bencés kolostort is 

"Mindenik embernek a lelkében dal van, 
ts a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, 
Az hallja a mások énekét is szépn,ek"I\-;d [ljPl, 

Nem véletlen, hogy a mindenki által jól ismert, és nagyra be
csült Halász Judit is felhasználta ezeket a gyönyörű Babits soro
kat az egyik gyermekdalában. Ez az idézet tökéletesen megfogal
mazza a zene és a lélek kapcsolatát, ami talán a legfontosabb mo
mentuma a gyerekek zenei tanulmányainak. Ezért is rendezzük 
meg már évek óta a tanév végének eljövetelével, a zenei tábort. 

Mi, zenepedagógusok, az egész tanév során szerencsés hely
zetben vagyunk, hiszen az egyéni hangszeres óráknak köszön
hetően, igazán bensőséges kapcsolat alakul ki tanár és növen
déke között. Persze a foglalkozások rövidsége miatt, ez sokszor 
nem is olyan egyszerű. Ezért is volt olyan nagyszerű az a pár 
nap, amit a növendékek és a pedagógusok együtt töltöttek, 
méghozzá idén itt, Bogácson a Jurta üdülőben. 

A délelőtt természetesen zeneórákkal, és fegyelmezett gya
korlással telt. Nagy örömmel láttam, hogy mindenki szívesen 
veszi kézbe hangszerét, és a zongoristák is sorban álltak a gya
korlás lehetőség éért. A hangulatot fokozta a fúvós zenekar 
egész délelőtt tartó próbája, akik vidám dallamaikkal betöltöt
ték az egész tábor területét, és gyorsan fülünkbe mászva mind
nyájunk fejét. 

A vonós szekció a medence szélén húzta, az ütős és gitár tan
szak kis vagányai pedig, a fiúk szálláshelyén készültek lázasan 
a táborzáró koncertre. Érdekes volt látni az első megszeppent 
órák elteltével, miként keverednek, és verődnek újabb és újabb 
csapatokba a bogácsi, illetve a mezőkövesdi gyerekek egymás
sal. Az első nap hivatalos fogadalomtétele után, természetesen 
mi is alkottunk a gyerekekből csapatokat, akik a fantáziadús ne
vek kiválasztása után- mint pl. a zoo néni állatkái- az egész hét 
alatt versengtek egymással. Volt hagyományos sportvetélkedő, 
zenei műveltségi teszt, és "egy perc és nyersz" is, a népszerű tv 
műsor feladataiból szemezgetve. 

A szállás közvetlen közelében lévő medence egy áldás volt az 
egész hét alatt, hiszen a nagy hőségben felfrissülést, a zuhogó 
esőben pedig kikapcsolódást jelentett a fáradni nem akaró gye
rekek, és az annál fáradtabb tanáraik számára. A várva várt ét
kezések is legtöbbször repetával zárultak ennek köszönhetően, 
és a szomszédos strand területére is el-ellátogattunk egy kis für
dőzésért, és kincsek vadászatáért a bazársoron. 

A koronát a gyorsan el röpülő pár napra, a közösségi házban 
megrendezésre kerülő hangverseny jelentette, ami minden túl
zás nélkül mondhatom, hogy frenetikus siker volt és óriási vas
tapsokat eredményezett, nem csak a mindenhol álló és ülő szü
lők részéről, de a kilátogató kollégák részéről is. 

A klasszikus műsorszámok mellett ízelítőt kaptunk a könnye
debb műfajokból, de még a kemény metál zenéből is. Kevés hi
ányzott, hogy táncra ne perdüljünk a fúvósok műsora alatt, de a 
tenyerünk garantáltan pirosra váltott a ráadás után. 

A legnagyobb büszkeség mégis csak a szálláshelyre visszaér
ve töltött el, mikor is a csemetéiket visszakísérő szülők fényké
pezőgépei úgy kattogtak, mint ahogy a filmgyártás fellegvárá
ban az igazi sztárokat fotózzák. 

A tábort, a verseny győztesek jutalmazása után, a kareoky 
party, a disco, valamint a jövő évi táborozás ígérte zárta. 

A szülők még hetekkel később is megállítottak az utcán kö
szönetet mondani, gratulálni, és az arcukon azzal a büszkeség
gel vegyes boldogsággal, hogy gyermekük részese lehetett en
nek a pár napnak, és annak az élményével gazdagodott, melyet 
a ZENE jelent. 

Zahari Orsolya 



A XX. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny meg
rendezésére 2012. június 21. és 24. között került sor. A rendez
vény fővédnökei Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Tállai 
András a belügyminisztérium önkormányzatokért felelős ál
lamtitkára volt. 

Június 21-én, csütörtökön kezdődött a programsorozat 
18:00 órakor H. Tóth László egri festőművész kiállításának 
megnyitójával, mely a Borfesztivált követően két hétig volt 
megtekinthető a Közösségi Házban. 

A Hagyományőrző Ház az idei Borfesztivál alkalmával volt 
egy éves, hiszen a 201l-es XIX. Bükkaljai Borfesztivál egyik je
lentős eseményeként került sor az ünnepélyes megnyitására. 
A csütörtöki kiállítás megnyitót 20:00 órakor egy meseest kő
vetett, melyre kiemelkedően nagy érdeklődés volt. 

A hagyományokhoz híven, az idén újra elindult a bortúra jú
nius 22-én, pénteken a Cserépi úti pincesoron Csáter apó pin
céjétől, a zamatos borokra szomjazókat számos pincékben 
várták a tulajdonosok.

_ 
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Tál/ai András államtitkár úr volt Q jubileumi borfesztivál egyik védnöke 

A borverseny megnyitójára június 23-án, szombaton 09:00 
órakor került sor, ezt követően megkezdődött a pénteki na
pon nevezett borok bírálata, rendhagyó módon az általános 
iskola korszerűsítési munkálatai miatt a Közösségi Házban. 

A fesztivál szórakoztató programjai már délelőtt elkezdőd
tek egy nagyszabású felvonulással, a Bogácsi Mazsorett Cso
port, a Harsányi és Miskolci Mazsorett Együttes kőzreműködé
sével az általános iskolától a Rendezvényparkig. A felvonulást 
kővetően Csendesné Farkas Edit köszöntötte a fesztivál ven
dégeit, majd a bogácsi óvodások műsorával, a bogácsi lako
dalmassal kezdődtek meg a színpadi programok. A három 
mazsorett csoport bámulatos bemutatóval kápráztatta el a 
közönséget. A délután folyamán fellépett a Kenguru Akroba
tikus Rock&RolI Táncsport Egyesület, a füzesabonyi Kaláris Ha
gyományőrző Népművészeti Egyesület és immáron harmadik 
alkalommal mutatkozott be a nagyközönség előtt a bogácsi 
Tündérrózsa Néptánccsoport, akik táncházban is megmoz
gatták a jelenlévőket. A szombati nap második felvonulásán a 
főszerep a borhercegnőké, a borlovagrendeké és ismét a bo
gácsi mazsoretteké volt. Ök a Szent Márton templomtól indul
va érkeztek a Rendezvénypark színpadára, ahol Hajdu Imre, a 
Szent Márton Borlovagrend főkancellárja köszöntötte az ér
deklődőket. 

Az idén a borlovagrend öt új tagot avatott, Fortuna Lász
ló Tüsit, az Edda Művek egykori tagját, Nagy Lászlót, Sisa Ti
bort a Diósgyőri VTK vezetőedzőjét, Temesvári Miklóst a ma-

5 új tagot avatott a Szent Mórton Borrend 

gyar labdarúgás nemzetközileg is elismert utazó nagykövet
ét és Monyók József mádi borászt. A nemzetközi borverseny 
eredményei is kihirdetésre kerültek, a legeredményesebb bo
rászattai foglalkozók Bogácson Dósa Tibor, a Hór-Agro Zrt., Ko
vács András, Mikesz Lajos, Pál Zsombor, Prokai László, Prokai 
Tamás és Szerencsi Ottó. 

Az oklevelek átadása után került sor a borverseny legered
ményesebb borainak az árverezésére, több bor is kiemelkedő 
áron talált gazdá ra. Az esti szórakoztató programok Eszményi 
Viktória nagysikerű interaktív gyermekműsorával kezdődtek, 
majd Hernádi Judit fellépésével folytatódtak. Az este hangula
tát emelte Komár László fellépése, aki méltán jó hangulatot te
remtett Vastag Csaba és Wolf Kati produkciója előtt. A szomba
ti programokat a hagyomány szerint látványos tűzijáték zárta. 

Bogács Község Önkormányzata a XX. Bükkaljai Borfesztivál 
programjainak megvalósítására a Helyi Vidékfejlesztési Stra
tégiák LEADER fejezetének végrehajtásához helyi terméke
ket népszerűsítő rendezvények címen 2.499.840 Ft támoga
tást nyert. A pályázat feltételeként a legfontosabb volt - ha
gyományteremtő céllal- helyi- és térség i kis- és őstermelők vá
sárának meg szervezése. Több mint 15 termelőnek volt lehető
sége bemutatkozni és árusító faházakban kínálni portékáikat 
a szombati nap folyamán. A Borfesztiválra látogatók a vásár
ban kedvükre válogathattak a finomabbnál finomabb lekvá
rok, tésztá k, gyümölcsök, sajtok, mézek, zamatos borok és kéz
műves termékek közül. 

Június utolsó hétvégéje óta sikeresen megrendezésre került 
a XXII. Bükkaljai Dalostalálkozó, a VIII. Bogácsi Egészségnapok 
és a Bogácsi Thermálfürdő szervezésében a nagy sikernek ör
vendő Sörfesztivál. A nyár további részében is folytatódnak a 
változatos programok Bogácson, amire nagyon sok szeretet
tel vár a település és a termálfürdő minden kedves érdeklődőt. 

Tordai-Tóth Csilla 



Huszadszor rendeztek borünnepet Bogácson. A hagyomá
nyoknak megfelelően ezúttal is június végén tartották a feszti
vált, - hivatalos nevén a BŰKKVINFEST-et - ,  amely létrejötte óta 
a Bükkaljai Borvidék legrangosabb borászati rendezvénye. [gy 
volt ez idén is, hisz a rendezvény rangját a helyszínen megje
lent védnökök, Pintér Sándor belügyminiszter és Tállai András 
államtitkár fémjeleznek. Meg persze mások is. A Beregszászból 
és Mórról érkező borlovagok, az Ausztriából ideérkező vadász
kürtösök, Eszményi Viktória, Hernádi Judit, Komár László, Vastag 
Csaba, Wolf Kati előadóművészek, a Szent Márton Borlovagrend 
újonnan avatott tagjai: Monyók József mádi borász, Nagy László 
olimpiai bajnok labdarúgó. Temesvári Miklós mesteredző, Fortu
na László, az Edda Művek hajdani dobosa, zeneszerzője, Sisa Ti
bor, a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője. 

Ezúttal sem maradt el a borfesztivál legfényesebb attrakció
ja a tűzijáték. Erre az időre fényes és színes volt az ég Bogács fö
lött, bár ezek a fények a még megmaradt bogácsi szőlőhegyeket 
nem tudták bevilágítani, a röpködő petárdák közepette sötét
ben maradtak. Pedig hát, az egész történet róluk kellene hogy 

Ezúttal is volt a Cserépi úton bortúra másfél száz résztvevő
vel, a Magyar Teátristák Keresztjére újabb 24 legendás színmű
vészünk névtáblája került fel, Déryné Széppataki Rózától kezdve 
Tolnay Kláriig, a Szent Márton templomban pedig ünnepi szent
misén köszöntötték az Urat a résztvevők. 

szóljon! 
Hajdu Imre 

Az ugyancsak hagyományosnak számító nemzetközi borver
senyre - ezúttal a Közösségi Házban rendezték - több mint 250 
bor érkezett, ezek közül a zsűri 6 bornak nagyarany -, 46 bornak 
pedig aranyérmet ítélt. A legsikeresebb bükkaljai termelőnek a 
cserépfalui Kompa József bizonyult. A bortúra résztvevői a magyar színészekre is emlékeztek 

A XX. bogácsi borverseny legeredményesebb borásza 
Kompa József 1954-ben született Cse

répfaluban. Általános iskolai tanulmányai 
után az otthoni szőlőültetvényben vég
zett munka hatására Szőlészeti Szakközép
iskolába jelentkezett, de tanulmányait nem 
kezdte el. Mint mondta, a sok lány láttán, ti
zennégy évesen azt gondolta, a borászat 
nőknek való szakma lehet. Ezért Budapes� 
ten folytatta tanulmányait, egy igazán fér
fias szakma, az általános gépészet elsajátí
tásával. Felnőttként sokáig ebben a szak
mában dolgozott, de a szőlő és a borter
melés iránti szeretete megmaradt. Talán 
1989-ben következett be élete sorsdöntő 
fordulata, elsőként telepített Cserépfalu
ban Chardonnay-t. Ebből a Burgundiából 
származó, ma már világszerte ismert sző-

lőből semleges íze miatt sok borfajtát le
het előállítani. Ő is kísérletezésbe kezdett; 
először ösztönei vezérelték, majd egyre tu
datosabban végezte dolgát, hiszen tudta, 
hogy a boron a termőhely és a borászati stí
lus is érvényesül. 

2000-ben indult boraival először ver
senyen, akkor is éppen Bogácson a 

BÜKKVINFEST-en. Az itt kapott nagyarany 
minősítés adott ösztönzést a borászat foly
tatásához. 

2002-ben Cserépfaluban pincét ásatott, 
bővíttetett, majd 2004-ben megvásároita 

Bogácson, a Cserépi úti pincesoron a 30-as 
számú pincét. Ismét pincebővítés, felújítás 
következett, amivel párhuzamosan szőlőte
rületek (Zengő, Leányka) vásárlása, telepíté
se (Cabernet sauvignon, Blauburger) járult. 

A családi vállalkozásként üzemelő borá
szat egyre több elismerést, sikert könyvel
het el magának: 

2004-ben a Magyarországi Borutak Or
szágos Borversenyén Kompa József 2003-
as évjáratú Chardonnay-ját választották a 
legmagasabb kapott pontszám alapján a 
boru tak zászlós borának. 

2005-től minden évben a Bükkaljai Bor
versenyen a legmagasabb pontszámot az ő 
Chardonnay-ja kapja. 2008-ban a Kertbarátok 
Észak-magyarországi Regionális Szövetsége 
Kompa Józsefet választotta az év borászának. 

2011. szept. 22-én a szlovákiai Király
helmecen megtartott borversenyen is első 
helyen végzett. 

Az idei év már eddig is szép sikereket ho
zott: áprilisban a Bükki Régiós Borversenyen 

Kompa József és lánya a 

megérdemelt díjakkal 

1 nagyarany, 9 aranyérem, 3 ezüstérem mi
nősítést kapott a benevezett boraira. A XX. 
bogácsi Nemzetközi Borversenyen a leg
eredményesebb borász címet nyerte el. 

Kompa József nagyon szereti a hobbynak 
induló, de mára már hivatásszerűen űzött 
borászat minden fázisát, a szőlőműveléstől 
kezdve a bor értékesítéséig. 

Pincéjében sok ember fordul meg, sokan 
vásárolják gyümölcsös ízű, telt, tüzes bora it, 
hogy otthon a palackba zárt bükkaljai ne
dűt kortyolgatva felidézzék a Bogácson töl
tött szép napokat. 

Kompa József minden vendéggel türei
mesen ismerteti az egyes szőlőfajta, a kü
lönböző évjáratú borok sajátos ízvilágát. 
Kóstolásra kín�lja bora it, ezzel is megköny
nyítve a betérő választását. Mint mondja a 
kóstoló ból lesz a vásárló. És ottjártamkor ta
paszta lom e mondásának beigazolódását; a 
teli borosflakonnal távozó vendég hálásan 
mond köszönetet kedvességéért, segítsé
géért a számára legkiválóbb bor, egy külön
leges rosé megtalálásában. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 



ÖSSZEGZŐ A FÜRDŐ ELSŐ FÉLÉVÉRŐl 
Kedves Bogácsiak! 
A lap tavaszi számában elsősorban a für

dővel kapcsolatos terveimről írtam, azóta 
eltelt 3 hónap, így aktuálisnak érzem, hogy 
az első félévben tett intézkedésekről. elért 
eredményekről tájékoztassam Önöket. 

Az első részben az általános üzemelte
tésről írok, majd mivel a lakosság számára 
is fontos, a gazdálkodásról, pénzügyi hely
zetről adok általános ismertetést, illetve a 
látogatottság alakulásába engedek bete
kintést, végül a programok ismertetése 
kapcsán a Sörfesztivált emelem ki. 

Hatékonyabb munkaszervezéssel és ve
zetői átszervezéssel sikerült megoldani, 
hogy több feladatot látunk el a 201 O-es év
hez mérten kisebb létszámmal. 

Bevezettük és sikeresen működtetjük az 
éjszakai fürdőzést, a főbejárati öltöző meg
nyitásával, így a vendégek komfortosabb 
szolgáltatást kapnak, mint amikor az A 
épület (sárga ház) öltözőjében "nyomorog
tak': Az úszómedencét már április 28-tól 
üzembe állítottuk. A szezon előtt füvesítést 
és jelentős virágültetést hajtottunk végre, 
amelyet a vendégek elégedetten konsta
tálnak. Nagy figyelmet fordítunk a tiszta
ságra és a virágágyások szépségére. Külön 
fürdőkertész foglalkoztatásával elérhetővé 
vált, hogy a fűnyírás a nyitás előtt és zárás 
után, a vendégek zavarása nélkül valósítha
tó meg. 

Feltártuk az A épület földszint jén évek
kel korábbi csőtörések következtében ki
alakult épület alatti üreget, amely miatt a 
közfalak már süllyedni kezdtek, és elhárí
tottuk a problémát. 

Mérsékelni tudtuk a fürdő sokéves hi
degvíz-ellátási problémáját, a 17 éve lé
tesített, de azóta sem működtetett vas
mangán tartalmú kút üzembeállításával, 
vas-mangántalanító berendezés beruházá
sa nélkül, megtalálva a megfelelő hasznosí
tási módot. Egyelőre próba üzemben hasz
náljuk a kút vizét a gyógymedencék hűté
sére. Május elsejétől biztonsági őrök foglal
koztatását vezettem be a beléptetés, iliet
ve karszalag ellenőrzés szigorítása érdeké
ben. 

Az Önkormányzat gyors és hatékony in
tézkedéseinek köszönhetően sikerült a ki
vitelező gondatlansága következtében 
tönkrement ikermedencék rendbehozata
la, a medencék teljes újraburkolásával, így 
június 12-től teljes kapacitással működünk. 

Néhány mondat az eredményességről. 

Jelenleg a 2012-es esztendő első négy hó
napjának lezárt könyvelése áll rendelkezé
sünkre. A továbbiakban ennek fontosabb 
adatairól adok rövid tájékoztatót, a 2010-es 
és a 201l-es év azonos időszakával össze
hasonlítva. 201 1-ben fürdőfejlesztés mi
att kisebb kapacitással működött a fürdő, 
ez látogató szám csökkenéshez vezetett, 
ezért a 201 O-es esztendő jobb összehason
lítási alap. 

A víz és csatorna költséget a 2010. év 
azonos időszakához képest 65%-kal 2011-
hez viszonyítva 39%- kal csökkentettem 
az átalányszámlázás helyett vízóra alapján 
történő elszámolás bevezetésével. A Kft. 
üzemanyag költség tekintetében 66% iliet
ve 76%-os csökkenés mutatkozik. A tisztí
tószerekre fordított összeget felére sikerült 
mérsékel ni, hasonlóan a medence-fertőt
lenítéshez és tisztításhoz használt vegysze
rekhez. 

Az összes anyag költség esetében 25 il
Ietve 22% -kal lett eredményesebb a társa
ságunk. A Kft. összes igénybevett szolgál
tatása (karbantartási szerződések, hirdetés, 
könyvelés, telefon, munkavédelem, mo
satás, TV, vízvizsgálat) terén, az elmúlt két 
esztendőhöz képest, átlagosan 27% meg
takarítás mutatkozik. Ezt az eredményt a 
szolgáltatók megversenyeztetésével, és 
gondos odafigyeléssel sikerült elérni. 

A bér- és egyéb bérjellegű kiadások 
13%-kal nőttek, melynek oka az állami já
rulékemelések és az emiatti kötelező bér
kompenzáció volt. 

Összességében kijelenthető, hogy az 
üzemeltetés költséghatékonyságának út
ján indultunk el. A bizonyos területeken 
már - már pazarlónak mondható gazdálko
dásnak véget vetettem. 

A bevételek is kedvezően alakultak. A lá
togatottságról elmondható, hogy a 2010-
es évhez képest közel 20 %-os, 201 1-hez vi
szonyítva pedig 60 %-os emelkedés mutat
kozott a jelen év első felében. A vendégéj
szakák tekintetében is növekedés volt ta
pasztalható 2010-hez hasonlítva is. 

A Bogácsi Thermálfürdőbe érkező ven
dégeket, családokat új attrakciók vár
ják ezen a nyáron: strandröplabda pálya, 
vízifoci, vízenjáró labda, trambulin, illetve 
egy vízidodgem pálya. 

Minden csütörtökön aquazumba van a 
hidegvizes medencében Sinkó Tamás ok
tatóval, illetve bizonyos napokon térzene 
színesíti a fürdőzők időtöltését. 

A termálfürdő területén, augusztus 
4-S-én mozgolódós napok, illetve 18-19-
én Fürdőfesztivál kap helyet, ahol hagyo
mányként a Fürdő Szépét megválasztják, 
és különböző programok színesíti k a hosz
szú hétvégét. 

Változatos programokkal várta a Bogácsi 
Thermálfürdő a vendégeket június 30- jú
lius l-jei hétvégén az I. Bogácsi Strand
Sörfesztiválon. A kicsiknek nagyon tetszett 
az ugrálóvár és a trambulin. A rekeszmá
szás és a falmászás a szombat délutánt tet
te színesebbé. Mindkét napon strandröp
labda bajnokság, illetve szombaton vízifo
ci-bajnokság került megrendezésre, ahol 
szépszámmal jelentkeztek csapatok. Na
gyon jó volt a hangulat a pálya melletti 
szurkolók körében is. 

Június 30-án egész napos látványsütést 
láthatta k a fürdőzők. A sült malacka hamar 
elfogyott. A Rádió Eger kitelepült, és élő kí
vánságműsor keretén belül küldhettek dalt 
a vendégek, dolgozók a barátoknak, roko
noknak. A délutáni változatos programo
kat az egri Csillag Táncstúdió táncos műso
ra kezdte el, majd Éles István és Bach Szilvia 
lépett szín pad ra zenés kabaréműsorával. 
Különböző zenekarok -Deja Vivo, Taxi 3, In
team - koncert jeit hallgathatták a vendé
gek. Az estét két sztárvendég Juhász Mar
ci és Szirota Jennifer zárta. 

Július l-jén a Bogácsi Mazsorett Csoport 
lépett színpad ra, őket a Dissonance zene
kar koncertje követte. 

A hétvégéről elmondható, hogy a nagy 
meleg mellett a programok is hozzájárul
tak a fürdőlátogatottság növeléséhez. A 
vendégek körében megosztó volt a véle
mény a programokkal kapcsolatban, de jó 
ötletnek találták a fesztivált és annak jövő 
évi folytatását. 

Ennyit az első félévről. Természetesen a 
munkát folytatni kell, határozott szándé
kom a további hatékonyságnövelés, és az 
üzemeltetés még gazdaságosabbá tétele, 
a szolgáltatási minőség javítása mellett. El
sődleges célom a pénzügyi eredményes
ség növelése, mivel közel egy évtized telt 
el jelentősebb fejlesztés nélkül, amelyeket 
pótolni szükséges, ehhez viszont elő kell 
teremteni az önerőt. 

Bízva Bogács eredményes jövőjében, 
mindenkinek szép nyarat kívánok! 

Jacsó Zoltán 
ügyvezető igazgató 
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Az egészségnapra minden évben úgy 

készülök, mint egy nagy ünnepre. S 
ahogy visszanézek és elemzem az eltelt 
egy évet, s a fontossági sorrendet latol
gatom az életben, rájövök arra, hogy az 
embereknek sokat kell látni és tapasztal
ni a környezetükben és saját életükben 
is, hogy egészségük megtartásáért haj
landóak legyenek minden nap tenni va
lamit. Ehhez a nagyon fontos rendszeres
séget és szorgalmat igénylő önmegóvó 
tevékenységhez szeretnék az Egészség
napok szervezésével több és  jobb moti
vációt adni immáron 8. alkalommal. Azt 
remélem és szeretném hinni, hogy az ott 
elhangzottak észrevétlenül részei lesznek 
mindennapjainknak. 

A műsort Bényi Ildikó a Magyar Televí
zió bemondónöje vezette. A rendezvény 
első napján Katus Attila késő délutánig 
volt a vendégünk sok lány és hölgy nagy 
örömére. Attilával kortalanul tornázott a 
nagyszámú közönség, s az önfeledt jó
kedv és lendület mellett tisztán látszott 
mennyire fontos a világbajnok személyes 
varázsa és  kisugárzása. 

Az aerobic óra után szakmai interaktív 
beszélgetésre volt lehetőség - magával 
Katus Attilával, valamint Korponyi János
sal, Götz Máriával, Kind Katalinnal és nem 
utolsó sorban Bakony Máriával - , mely 
nagyon fontos és komoly témaköröket 
érintett. A teljesség igénye nélkül néhány 
szóban szeretném összefoglalni az itt el
hangzottakat: 

A szépség és tehetség, mint talentum 
mit sem ér, ha nincs mellette kitartás, 
rendszeresség és szorgalom. A mozgás 
jelenti az igazi szabadságot, mert idős 
korunkra a test állapota szabja életünk 
határait és korlátait. Furcsa és érdekes, 
hogy ha egy dohányos óránként megy ki 
dohányozni munkahelyén, az elfogadott 
és normális, de ha az ebédszünetben va
laki 10 percet tornázik az "szóbeszéd

" 
tár

gya. Mindig az egységet és a hasonlósá
got kellene keresni, mert így egymás el
fogadásával sokkal többre jutnánk. A kü
lönbségek megemlítésével és elítélésé
vei mindig a megosztottságot erősít jük. 

Csiri Ferenc is az önzetlen véradók között volt 

Mivel a lélek kivetül a testre, nem lehet 
a testet a lélek nélkül kezelni. Gyakran sa
ját magunk teremtünk táptalajt az állan
dó panaszkodással a rosszkedvnek, a szo
rongásnak és a félelemnek, ezek pedig a 
legnagyobb energiarabló folyamatok, és 
már itt is van a depresszió, korunk egyik 
divatos betegsége. 

Mi emberek a természet részei va
gyunk, a termodinamika tételei ugyan
úgy érvényesek ránk is, mint az univer
zumra: ha mi mozgunk, saját magunknak 
adunk energiát az élethez, lesz erőnk mo
solyogni, s az élet feladatai nem falként 
tornyosulnak elénk, hanem lehetőség
ként, közben pedig elhasználjuk stressz
hormonjainkat is. 

A táplálkozás mindig alaptétel! De 
amíg a kiszámíthatatlan jövőt tervezget
jük, addig étkezésünkre - ami sokkal job
ban kiszámítható lenne -, nem fektetünk 
hangsúlyt. Számolatlanul dobáljuk befelé 
a fölösleges kalóriákat. A tápcsatorna, ha 
jól megnézzük egy olya n "cső': amelyen a 
külvilág halad rajtunk keresztül. Itt nem 
saját anyagaink találhatók, ez nem mi va
gyunk, de testünket arra kényszerítjük, 
hogy az itt található "zűrzavaros" 

anya
gokból építse fel önmagát. Ha úgy érez
zük, erősebbnek kell lennünk: eszünk, 
pedig csak kerékpárra kellene pattanni, 
vagy sétálni az erdőben és a szabad le
vegőn. Napi rendszerességgel végzett 30 
perc mozgás is életmentő lehet! 

Az ülés a mozgásszegény életmód, a 
nem megfelelő folyadékfogyasztás, és a 
szénhidrát-dús táplálkozás - amely gyak
ran a TV előtt a világ borzalmai közben 
történik - ,  táptalaja a civilizációs beteg
ségeknek. A vizet is csak akkor tudnánk 
értékelni mi európai emberek, ha min
den nap 8 km-t kellene gyalogolnunk 
érte - aztán a fejünkön hazahozni -, mint 
az afrikai nőknek. 

A minőségi élet azt jelentené, hogy jól 
érezzük magunkat a bőrünkben, harmó
niában vagyunk önmagunkkal, a környe
zetünkben élő emberekkel és a termé
szettel egyaránt. Természetesen ezért 
minden nap tenni kell valamit, ehhez pe
dig időre van szükség. Igy máris legfon
tosabb az Idő lesz, mert arra mindig lehet 
majd hivatkozni, hogy az nincsen. 

A boldogság és a harmóniára való tö
rekvés döntés kérdése, s mivel ezek szel
lemi dolgok, az anyagi világban nem ér
hetők el. Aki meditált vagy jógázott már 
életében, vagy tudja, milyen 20 km-t fut
ni, vagy ' 00 km-t kerékpározni, az előtt 
nem kérdés, hogy a harmónia és a bol
dogság az nem egyéb, mint egyfajta 
"üresség a fejben" megtapasztalása . .  

Mindkét nap volt fergeteges vízi torna, 

valamint Enrico zenei médium hegedű
játékával bebizonyította a zene által köz
vetített információ hatásait az emberi lé
lekre. 

Több mint 400 ember vett részt az in
gyenes szűrővizsgálatokon, a véradáson 
közel 80 elhivatott vendég adott önzet
len segítséget életek megmentéséhez. A 
hallásvizsgálat és a szív-stressz mérést is 
nagyon kedvelték a fürdőzők. A Thermái 
Gyógycentrum 2 napig ingyenes szolgál
tatásaival kényeztette az ideérkezőket. A 
helyszínen pszichológus és kineziológus 
nyújtott segítséget. 

A fentieken kívül lehetőség volt írisz
diagnosztikára, biorezonanciás és 
elektroakupunktúrás állapotfelmérésre, 
ízületi kimozgatásra, mágnesterápiára, 
és kipróbál hattuk a biofűszereket is. Több 
tánccsoport fellépése mellett nekünk 
énekelt a Cantendo kamarakórus, és él
vezhettük a Bogácsi Mazsorett Csoport 
műsorát. 

Vasárnap délután prof. dr. Dávid Tamás 
rákkutató előadását hallgathattuk, és rá
ébredhettünk, milyen fontos a saját kis
kertünk, ahonnan vegyszer nélküli táplá
lékkai láthatjuk el egész családunkat. Az 
élet nagy lelki konfliktusaiban Dávid pro
fesszor a lezárást és a továbblépést hang
súlyozta, mielőtt saját magunk lennénk 
ezek áldozatai. 

Az egészségnapokat Pataky Attila kon
certje zárta. Azt is megtudhattuk, hogy 
Attila is túl van már az életmódváltáson: 
vegetáriánus, nem iszik alkoholt, rend
szeresen sportol és jógázik. A hit és  a sze
retet járta át koncertjét, ahol ugyanúgy 
táncoltak a karonülő babák, mint a szép
korú nyugdíjasok. 

Ezúton szeretném kifejezni köszönete
met Bogács Község Önkormányzatának, 
a Bogácsi Thermálfürdő Kft-nek, valamint 
minden önzetlen segítőnek, akik szabad
idejük feláldozásával hozzájárultak a ren
dezvény sikeréhez. 

Dr, Képes Ildikó Anna 

háziorvos 

Az egészségnapok meghatározó személyi
ségei: Katus Attila, Dr. Képes Ildikó Anna és 

Korponyi János 



Bajnok lett Bogács 
A tavalyi évhez hasonlóan újabb sportsikert ünnepelhetünk az 

idén. Egy évvel ezelőtt az egészségnapok keretében adtuk át az 
ifjúsági/U-l 9/ csapat elsőség ért járó arany- illetve a felnőtt csapat 
harmadik helyéért járó bronzérmeket. Ez akkor sporttörténelem
nek számított, hisz először fordult elő, hogy mind a két csapatunk 
dobogón végzett. Az idei bajnokságban újra a képzeletbeli dobo
góra állhat mindkét együttesünk. 

A bajnokság elején az első hat hely valamelyikének megszerzé
se volt a kitűzött cél. Ezt a célt végig teljesítve minden idők leg
jobb bogácsi eredményével, 68 ponttal 79 rúgott 39 kapott góllal 
+ 40-es gólaránnyal az MLSZ B.A.Z. Megyei II. o. Közép csoport fel
nőtt bajnokságában meggyőző fölénnyel az első helyen végezve 
BAJNOK lett csapatunk. Már az első fordulók után kiderült és elő
rébb haladva az időben egyre nyilvánvalóbb lett, hogy esélyünk 
van a dobogó legfelső fokára állni. Legrosszabb eredményünk a 
hetedik fordulóban volt, rnikor is az ötödik helyen szerényked
!Ünk. Azt, hogy a legsikeresebb bajnokságon vagyunk túl, a meg
szerzett 68 pont mellett mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
a 30 fordulóból 1 8-ban az első, 8-ban pedig a második helyen áll
tunk. A siker elsősorban a csapat összeszokottságának köszönhe
tő. Ez a keret most már évek óta kisebb változtatásoktól eltekint
ve szinte változatlan. Lassan, fokozatosan építgetve jól sikerültek 
a fiatalításaink és ennek eredményeképpen egy viszonylag fiatal 
kerettel, készülhetünk a jövő bajnokságra. Elvitathatatlan szerepe 
van a sikerben Farkas Csaba edzőnek is, aki elsősorban a mérkő
zések előtt illetve a szünetekben látja el instrukciókkal a játékoso
kat. Kínosan kerültem az edzés szót, de a siker mellett is említést 
kell tennem a hétközi edzések egyre kevesebb számáról. Ennek 
tulajdonítom a 26-27. fordulóban elszenvedett két súlyos veresé
get is, amelyeken megkaptuk az addig kapott góljainknak mint
egy felét. Annak ellenére, hogy a játékosok zöme munkahelyi, 
vagy egyéb elfoglaltság miatt nehezen tud időt szakítani az edzé
sekre, a jövőben meg kell találni azt az arany közép utat, amin el
indulva jelentősen tudjuk növeini az edzéslátogatottságot. Nem 
szokásom játékosokat külön kiemelni, de két játékos teljesítmé
nye nagyban hozzá járult a sikerhez. Bencsik Balázs, aki négy sors
döntő tizenegyes hárításával több pontot mentett meg a csapat
nak és Somogyi József, aki 20 góljával házi gólkirály lett. Összes
ségében a bajnokság alatt mutatott játékkal elégedett vagyok, 
ezért elismerésem a játékosoknak és gratulálok mindenkinek az 
ARANYÉREMHEZ. 

A 201 1 /2012 B.A.Z. Megyei II. osztály Közép csoport 
I. helyezett csapata: 

kapusok: Bencsik Balázs eSK, Kalo József, Németh Balázs 
védők: Huszár György, Béres Roland, Derda József , Nagygyörgy 

Ádám, Bakondi Péter, Cseh Gergely, Vásárhelyi Tamás 
középpályások: Dudás Csaba, Fehér Szabolcs, Kovács Gábor, 

Somogyi József, Pál László, Molnár Richárd, Hegyi Bence, Takács 
Csaba, Palkovics László 

csatárok: Kémeri Levente, Murányi József, Bálint Attila, Paphá
zi Viktor, PintérTamás 

Az U-l 9-es natalok végig nagy harcban állva a bajnoki címvédé
sért 73 ponttal 148 rúgott 34 kapott góllal + 114-es gólaránnyal 
végül a második helyen zárták a bajnokságot. Különösen jó ered
ménynek számít ez, ngyelembe véve, hogy az előző bajnokságot 
nyert csapathoz képest, kiöregedés és eligazolás miatt, hét új n
atal játékost kellett beépítenie Kovács Adrián csapatvezetőnek. A 
jelentősen megnatalodott keretnek hat fordulóra volt szüksége 
ahhoz, hogy megismerje egymást és a 11 helyről, megkezdje a 
felzárkózást. A tavasz során többször is a siker küszöbe előtt áll
tak, de végül néhány egyéni hiba és talán a rutintalanságnak kö
szönhetően nem sikerült átlépni. Nincs okuk fiataljainknak az el
keseredésre. Biztos vagyok benne, hogy legközelebb az idei baj
nokság tapasztalataival a hátuk mögött sikerülni fog azt az egy lé
pést megtenniük. Az ifjúsági csapatból is szeretnék két játékost 
kiemelni, akiknek a teljesítménye az egész megye azonos korú já
tékosai közül kimagaslik. Gáspár Tamás 48 rúgott góljával, nem
csak a házi gól királyi címet szerezte meg, hanem az egész megye 
U-l 9-es játékosai között is a második legjobb góllövőnek számít 
holtversenyben egy tokaji instával. Kiss Martin pedig a maga 45 
rúgott góljával második lett a házi góllövő listán, megyei szinten, 
pedig a harmadik legjobb góllövőnek számít. Ezek a teljesítmé
nyek bizakodással töltenek el a jövőt illetően. Gratulálok minden 
egyes ifjúsági játékosnak az EZÜSTÉREMHEZ, és további sportsi
kereket kívánok a jövőben is. 

A 2011/2012 B.A.Z. Megyei II. osztály Közép csoport U 1 9  
II. helyezett csapata: 

kapusok: Németh Balázs, Baranyi László, Nagy Ádám Tibor 
védők: Bakondi Alex, Balogi Máté, Kis Gábor eSK, KovácS Ro-

land, Molnár Richárd ---

középpályások: Bakos Barnabás, Bálint Richárd, Fekete Sándor, 
Hegyi Bence, Kónya Péter, Lénárt Levente, Nagy Krisztián, 8redák 
Dániel, Lukács Gergő 

csatárok: Gáspár Tamás, Kiss Martin, Mizser Norbert, Prókai 
Máté, Budai Gergő 

Az érmeket 2012.06.23-án a Borfesztivál keretein belül Tállai 
András a Belügyminisztérium Önkormányzatokért felelős Állam
titkárától ünnepélyes keretek között vehették át a játékosok. 

Azt hiszem ez a két év, bebizonyította mindenki számára, hogy 
csapataink kinőtték ezt a bajnokságot és készek arra, hogy meg
méressenek a magasabb osztályban. A bajnokság megnyerésével 
jogot is szerzett egyesületünk a megyei elitben való indulásra. Az 
Önkormányzat támogatását bírva beneveztünk a Megyei I. osz
tályba. A magasabb osztályban való szereplés plusz teljesitendő 
feladatokat jelent az egyesületnek. A legfontosabb feladat, hogy 
a meg lévő két csapat mellé az utánpótlást is meg kell szervezni, 
ami még öt csapat (U-7, U-9, U-l l ,  U-13, U-16) inditását jelenti. 
A szükséges létszám kialakítása érdekében két játékostoborzást 
tervezünk a nyárra. Remélem, hogy Bogácsról és a környező tele
pülésekről sikerül megfelelő létszámot elérnünk a csapatok elin
dításához. Erre minél több sportot és labdarúgást szerető gyerek
re és szülőre van szükségünk. 

Az előttünk álló bajnokságra megkezdtük a felkészülést és egy-



két Igazolással erősödve, készülünk a megmérettetésre. Nem is
merve az ellenfeleket célunk a biztos bennmaradás elérése lehet. 

A sikerekben nagy szerepe volt néhány sportbarát áldozatos 
munkájának is. Kovács József gyúró a játékosok frissesség ét, telje
sítményük fokozását segíti munkájával, Farkas János pedig a biz
tonságos hazai mérkőzések lebonyolítását szervezi. Az egyesület 
gazdasági, pénzügyi elszámolásában Nagyné Márkus Eleonóra, 
Bakondiné Hajdú Györgyi és Ittesné Barna Ágnes segédkeznek. 
Somogyi József, Bakondi Tamás, Ittes Szilárd, Kovács Adrián, a já
tékosok utaztatásában vállaltak fontos szerepet. Az Önkormány
zaton kívül Nagy László (Bükk-Berg söröző) szponzorálása ís se
gítette munkánkat. Bízom benne, hogy a magasabb osztályban 
való szereplésünk több helyi vagy helyileg érdekelt vállalkozót is 
támogatásra ösztönöz. 

Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, segítségét, 
építő jellegű kritikáját és bízva az eredményes jövőben kívánok 
mindenkinek sok sikert az élet minden területén. 

Sporttársi üdvözlettel: 
Ittes Endre 

KSK Bogács elnök 

A Lábtenisz Szakosztály hírei 
A szakosztály a 2012 évre történő felkészülését teremben 

---
-
Mezőkövesden kezdte el. Amint az időjárás megengedte, is
mét a szokott helyén a bogácsi fürdőben lévő salakos pályán 
folytatta a szezonra történő felkészülést. Heti minimum 3 al
kalommal tartottunk edzéseket. A rendszeres munka meghoz
ta az eredményét. A szokásos Hóri Tengó Kupán és a Sörfeszti
válon rendezett nyílt versenyen jó eredményeket értek el ver
senyzőink. 

Hóri Tengó Kupa eredményei: 
I. hely : Gaál Endre - Pécsi Richárd (Balassagyarmat) 
II. hely: Fülep Gyula - Taskó András (Bogács, Balassagyarmat) 
III. hely: Verhóczki György - Bartha Attila (Bogács, 

Balassagyarmat)-képünkön 

Sörfesztivál eredményei: 
hely: Borbély Frigyes - Sipos Árpád (Bogács, Felcsut) 
hely: Fülep Gyula - Pintér Tamás (Bogács) 
hely: Bodnár Zoltán - Bodnár Balázs (Bogács) 
Úgy az Önkormányzat, mint a Thermálfürdő a rendsze

res munkához, a versenyek rendezéséhez minden segítséget 
megad részünkre, amiért ezúton is köszönetet mondunk. 

Egyetlen gondunk az utánpótlás kevés száma. Ezúton is ké
rem a fiatal 15-18 éveseket, akik ügyesek, van labdaérzékük és 
szeretnének rendszeresen sportolni, jelentkezzenek! Minden
kit szeretettel várunk! 

Még hátra van egy országos verseny megrendezése; a Bo
gácsi Vándor Kupa, amit minden esetben augusztus 20-án tar
tunk. 

Augusztus 4-én az önkormányzat kérésére szintén nyílt ver
senyt rendezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk. 

Borbély Frigyes 
Lábtenisz Szakosztály, elnök 

Emlékezés Dr. Szabon Györgyre 

A hagyományokat folytatva július első szombatján tikkasztó 
meleg ben került megrendezésre az öregfiúk mérkőzés. Ezt meg
előzően a Cserépfaluban a pincesoron ültetett fa és emlékkő előtt 
közel 30 fő tisztelgett Dr. Szabon György munkássága előtt. A kö
szöntőt Dr. Dobos Gyula munkatárs, jelenleg Bogácson is dolgo
zó állatorvos mondta. 

A csapatokat alkotó játékosok Gyuri barátai, munkatársai és 
játékostársai voltak. A mérkőzésen a Dél-Borsodi (Tiszavalk, Né
gyes, Sály, Bükkábrány, Mezőkövesd, Tiszadorogma) és a Bükkalja 
(Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu) volt játékosai vettek részt. 

A mérkőzések történetében első alkalommal a megfiatalított és 
megerősített Dél-Borsodi csapat nyert 2-l-re. Gyuri nagyon büsz
ke lehet egykori csapatára. A színvonal nem volt a 20 évvel ez
előtti, de a győzni akarás a maiakat is sokszor megszégyenítette 
volna. A nézőtéren barátokll,nagyon öreg" focisták és bogácsi fut
ballszurkolók foglaltak helyet. A nagy meleg és a gyenge erőnlét 
miatt többször is volt szünet, ahol sörrel, borral, és ásványvízzel 
oltottuk szomjunkat. A kupát a győztesnek Dr. Szabon György fia, 
Szabon Ákos adta át. A vacsorát (önköltségen) a Viki-panzió tera
szán fogyasztotta el a közel 60 fős társaság. A rendezvény jól sike
rült, az este végén már nótáztak is a megfáradt játékosok. Bogács 
mint rendező község most sem vallott szégyent. Gyuri, ha látta 
fentről, biztosan nagyon örült. 

Köszönet mindenkinek, aki a rendezvényen részt vett! 
Szervezők, a bogácsi öregfiú k nevében: 

Verhóczki György 

Visszapillantó 

A X. Szakácstanulók Szabadtéri Főzőversenye rendez
vény keretein belül ismét világrekord született Bogácson. 
A 1 80 cm átmérőjű óriás tócsni (lepcsánka) elkészültét a 
résztvevők lépésről lépésre nyomon követhették, majd 
meg is kóstolhatták. S mivel ehető volt, sőt jóízű nek bi
zonyult, a világrekord hitelesnek mondható mindaddig, 
amíg azonos alapanyagból, azonos körülmények között 
nagyobb átmérőjű tócsnit nem készít valaki más - tudtuk 
meg Csetneki Lászlótól, a Magyar Gasztronómiai Szövet
ség Észak-Bükki Régiójának elnökétől, a minden évben sok 
látogatót Bogácsra vonzó rendezvény szervezőjétől. A ver
senyen térség polgármesterei is megmutatták főzőtudo
mányukat, a helyi asszonyok süteményeikkel jeleskedtek. 



XXII. Nemzetközi 
Dalostalálkozó 

2012.júl ius 7-én ismét népdaloktól volt hangos Bo
gács. A Bogácsi Páva kőr immár 22. alkalommal ren
dezte meg a már hagyományosnak mondható nyá
ri rendezvényét, a Dalostalálkozót. Ebben az évben is 
szép számmal jelentkeztek népdalkörök. Találgathat
nánk, hogy miért is jön minden évben ilyen sok fellé
pö Bogácsra, talán a kedves fogadtatás vagy a jó bo
gácsi víz, esetleg a kiváló bogácsi bor teszi. 

A múlt évhez képest új helyszínen, a bogácsi Közös
ségi Házban gyűltek össze a népzene kedvelői, hogy 
megmérettessék magukat a neves zsűri előtt és köz
ben szórakoztassák a nagyérdemű közönséget. Idén 
14 csoport jelentkezett a találkozóra, főként az észak
magyarországi régióból, akik saját hagyományaikat 
és szokásaikat bemutató csokrokkal készültek. A fel
lépők között sok régi barátot üdvözölhettünk, hiszen 
voltak olyan csoportok, például a Kartali Asszony
kórus és a Bükkábrányi Népdalkör, akik már hosszú 
évek óta nagy szeretettel fogadják el meghivásunkat. 
A szereplőknek most sem volt könnyű dolguk, mi
vel a fellépéssel járó izgalom mel lett, a tikkasztó hő
séggel is meg kellett küzdeni  a színpadon. A csopor
tok két népdalcsokorral készültek. A dalokat, a visele
teket és az előadásmódot Czidráné Bodza Klára elő
adóművész, népi ének oktató; valamint Koczka And
rea népzenész, népdalénekes, mint a zsűri tagjai ér
tékeltek a találkozó végén. Az értékelésben a sok di
csérő szó mellett elhangoztak tanító javaslatok is, en
nek segitségével a csoportok szembesültek hibáikkal, 
és erényeikkel. 

A szakmai program után következett az igazi ki
kapcsolódás. A fellépő csoportok meghivást kaptak 
Csáter Apó pincéjébe, ahol finom bogácsi borokkal 
várta őket a pince gazdája. Hazaindulás előtt a szerep
lők még megmártóztak a bogácsi Thermálfürdőben, 
ahol - ahogy beszélik - újra dalra fakadtak. 

A talá l kozó elmúltával elmondhatom, hogy is
mét egy értékes és tartalmas programnak lehettünk 
szem-, és fültanúi. Ha a közönség közül valaki csak 
egy percre is behuny ta a szemét, a népdalok hallatán 
visszaidézhette az elmúlt időket, a régi öregeket és a 
tűnőben lévő népi hagyományokat. Most talán csak 

pár emberrel történt meg ez csoda, de őszintén remé
lem, hogy gyermekeinknek is mindig lesz mire vissza
emlékezni. Ezért vagyunk m i  hagyományőrzők, akik 
bár haladunk a korral, mégis visszapil lantunk egy-egy 
percre az elmúlt időkbe. 

201 2  az olimpia éve. Tizenhétezer sportoló 
készül Londonban megdönteni a fennálló vi
lág - és olimpiai csúcsokat. De rajtuk kívül, úgy 
érezzük, mintha az időjárás is rekordok meg
döntésére kötelezte volna el magát ebben az 
évben. 

A rendkívüli hideg téli napokat szokatlan 
forró időszakok váltották, váltják fel. Már már
cius 1 7-én megdőlt az országos melegrekord. A langyos április eleji napok után 
április utolsó heteiben 30 oC fölé emelkedett a hőmérő higanyszála. Májusban 
örültünk az aranyat érő esőnek, a szépen fej lődő veteményeknek, és nem is sej
tettük, hogy június közepétől már-már a szervezetünket is próbára tevő hőség 
huzamos ideje köszönt ránk. A ballagás előkészületeiben még mérlegeltünk, de 
mi van, ha esik? Hát, nem esett . . .  Sőt! Már akkor elkezdődött a 30, 35, 40 oC fo
kos forróság időszaka, s napról napra dőltek meg az SO és 1 00 éves helyi és or
szágos meleg rekordok. 

Július 14-e körül biztosan nemcsak bennem rémlett fel a 4 évvel ezelőtti kép, 
amikor meg ta paszta Itu k a heves esővel és orkánerejű széllel megjelent vihar 
pusztításának hatalmas erejét. Igaz, a bogácsi eset óta egyre gyakrabban hal
lunk lakóházak tetőszerkezetét, villanyvezetékeket letépő, vastag törzsű fákat 
könnyűszerrel kicsavaró természeti jelenségekről. 

"Kutya meleg van" - mondogattuk júliusban gyakorta a Nagy Kutya csillag
kép legfényesebb csillagához, a Kis Kutyához, nem pedig a köztudatban élő ház
őrző ál latunkhoz kapcsolódó szólást. Az ókori csillagászok ugyanis megfigyel
ték, hogy nyár közepén a Kis Kutya, latin nevén Canicula egyidőben kel a Nap
paL Ezért azt gondolták, hogy a Kis Kutya, vagyis a Canicula okozza a nagy nyá
ri hőséget. 

Természetesen ma már tudjuk, hogy ez így nem igaz. Nyáron a magasan álló 
Nap fénysugarai merőlegesek a talajra, ami nagyon sok energia-közvetitéssel jár. 
De mi, emberek is tevékenységeinkkel (a levegőbe juttatott szén-dioxid, szén
monoxid, halogénezett szénhidrogének, stb.) hozzájárultunk az elmúlt évszá
zadokban a levegő hőmérsékletének emelkedéséhez, az aszály, a kánikula kiala
kulásához. Ennek számos káros hatására a tudósok ezrei hívják fel figyelmünket. 
Felelősségünk óriási. 

Időjárási megfigyelések adatai, műholdas felvételek alapján megállapítható, 
hogy az elmúlt negyed század alatt négy-ötszáz kilométerrel szélesedett ki a tró
pusi öv, ami a többi éghajlati öv elmozdulását is magával vonta. fgy a mérsé
kelt égövben, mint nálunk, természetesnek kell vennünk a dédanyáink által soha 
nem látott, eddig szokatlan, de egyre gyakoribb szélvihart, felhőszakadás!, pára
dús levegőt eredményező időjárási jelenségeket. 

A hirtelen jövő hidegfrontok hatására nem ritka a 20 oC-os hőmérsékletinga
dozás sem, ami az idős és krónikus betegségben szenvedők szervezetét terhe
l i  meg elsősorban, de az egészséges emberek is nehezen viselik, ingerlékenyeb
bek, türelmetlenebbek. 

A sarkijégsapkák olvadását, a világtengerek szintjének emelkedését nem ál l ít
hatjuk meg, de környezettudatos viselkedéssel, odafigyeléssel - gondolva gyer
mekeinkre, unokáinkra - lassíthat juk. 

S mit tehetünk a kánikula könnyebb elviselése érdekében? Elsősorban tölt
sünk minél kevesebb időt a tűző napon. Kilátogathatunk a pince sorra , ahol a 
kellemes klímájú pincékben egy-egy pohár kiváló bogácsi bor mellett hűsölget
hetünk, beszélgethetünk. Keressük a fürdőben az árnyékot adó fák közelségét 
és többszöris frissüljünk fel az úszómedencében. A szervezet vízhiányának el
kerülése végett a folyadékpótlásról gondoskodjunk, igyunk napi 2-3 liter vizet. 
Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt. Kerüljük a zsíros, nehéz ételek fogyasztását. 
Jóllakottan, felmelegedett testtel veszélyes a hideg vízbe ugrani. Viseljünk ter
mészetes agyagból készült, szellős ruhákat, és aki teheti, aludjon a kora délutá
ni órákban. 

A csodálatos látnivalón kívül az ódon falak adta kellemes hőmérsékletért is ér
demes felkeresni a Babaházat, a Tájházat és templomunkat. Persze, a klimatizált 
helyiségekben legjobb átvészelni a forróságot, de azért töltekezzünk fel a dél
előtti és lenyugvó Nap jótékony sugaraival, hogy a hideg télre legyen elegendő 
testet és lelket erősitő energiánk. 


