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Az önkormányzati közmunka programról 
Tisztelt Olvasói 

Bogács Község Önkormányzata igen fontos feladatának te
kinti a halmozottan hátrányos helyzetűek támogatását, segité
sét, melynek egyik lehetséges eszköze a közmunka program
hoz való csatlakozás. 

A kormány igen széles körű lehetőséget biztosított a települé
si önkormányzatok számára különböző közmunka programok
ban való részvételre, melyekben foglalkoztatóként az önkor
mányzat és a többcélú kistérségi társulás is részt vesz. 

Településünkön ennek keretében jelenleg 59 főt fog la I kozta
tunk, akik közül tizen mezőgazdasággal, ll-en épületek felúji
tásával, tatarozásával, 35-en illegális hulladéklerakók felszámo
lásával, csapadékvíz-elvezetők karbantartásával, önkormányza
ti belterületi utak és mezőgazdasági utak javításával foglalkoz
nak, 3 fő pedig a sportöltöző építésénél segéd munkát végez. 

A közmunkások egy része március l-jén kezdett dolgozni, 
a többségük pedig március ll-től tevékenykedik. A program 
nem mindenkinek jelent egyforma idejű munkalehetőséget, 
vannak, akik október végén, vannak, akik november végén fe
jezik be, s a leghosszabb ideig -2014. február végéig - lO fől tu
dunk foglalkoztatni. 

A foglalkoztatás során a kormány lOO%-ban finanszírozza a 
foglalkoztatottak bérét, járulékait, s az anyagi kiadásokhoz is je
lentős mértékben hozzájárul. Ha forintosítani kellene az állami 
támogatást, akkor ez az összeg összesen 56,5 millió Ft, melyből 
bérre és járulékra 47,5 millió forint jut, dologi kiadásokra pedig 
9 millió Ft. 

Az eddig eltelt egy hónap alatt a fürdő területén végeztek ta
vaszi takarítást, a faházak szezon előtti karbantartását, javítását, 
valamint jelenleg a kerítés festését készítik elő. Egy másik csa
pat kitisztította az elburjánzó aljnövényzettől a noszvaji út két 
oldalát, szép, gondozott képet nyújtva a hozzánk érkezőknek a 
tó környékéről. Néhány csapadékvíz-elvezető árok is kitisztítás
ra került, bel és külterületen egyaránt, valamint javították a Dó
zsa György úton a járdát, elbontották az Arany János út elején a 

zöldséges árusítóhely ott felejtett beton talapzatát. A könyvtár 
helyiségeiben sajnos a padlózat olyan mértékben tönkrement, 
hogy teljes egészében ki kell cserélni, ennek a munkálatai fo
lyamatban vannak. S ha végre ránk süt a nap, akkor a mezőgaz
dasági csapat is újra a termőföld művelésével tud foglalkozni, 
zöldséget tud termelni a központi konyha számára. 

Rengeteg feladat van a településen, hiszen sok-sok helyen jár
dát kell javítani, esetleg egyes helyeken újat is kell építeni. Az 
útjaink állapota mindenütt karbantartást igényel, s szinte kör
be vagyunk rakva szeméttel. A külterületeken olyan mértékben 
felgyülemlett a faluból kihordott hulladék, hogy szinte lehetet
len úgy sétálni a település környékén, hogy fel ne háborodna 
az ember. Sajnos egy részét a helyi lakosok helyezték és helye
zik el, s szomorúa n látjuk, hogy azok a helyek, amelyeket az el
múlt évben sikerült megtisztítani, újra megteltek. Kérek tehát 
valamennyi bogácsi állandó és ideiglenes lakost, hogy a telepü
lés és környezetének tisztaságát fokozottan óvja, védje, hiszen a 
legjobb ajánlólevél az ide érkező vendégeknek a tiszta, rende
zett településkép, s nekünk, helyi eknek is sokkal kellemesebb 
rendezett:egészséges környezetben élni. 

A közmunka program ebben nyújt nekünk segítséget, s aho
gyan az elmúlt évben is látszott a résztvevők munkájának ered
ménye, úgy az idén is remélhetőleg jelentősen javít a falu meg
jelenésén a program. S ne feledjük azt sem, hogy ezek az em
berek valamennyien álláskeresők, akik sajnos nem találtak ed
dig munkát. Családjaiknak anyagi helyzetük javulását, nekik 
maguknak pedig az önbecsülésük megőrzését segítheti, jelent
heti. Tudnunk kell azonban, hogy ez a program csak átmeneti 
megoldást nyújt a résztvevőknek. Csupán arra való, hogy míg 
jobbat, biztosabbat nem talál az álláskereső, addig enyhítsen a 
megélhetési gondjain. Nem helyettesíti a személyes felelősség
vállalást saját sorsuk alakításában, a foglalkoztatási probléma 
megoldását mindenkinek magának kell keresnie. 

Csendesné Farkas Edit 

polgármester 

A 2012. évi szemétszállítási díjak emelkedéséről 
A februárban megtartott közmeg

hallgatáson kérdésként merült fel, 
hogy 2012-ben miért emelkedett fo
lyamatosan negyedévről negyedévre a 
szemétszállítási díj összege. A szolgál
tatást végző Remondis Tisza Hulladék
gazdálkodási Kft. képviselője nem volt 
jelen a falugyűlésen, de a Polgármeste
ri Hivatal munkatársának sikerült ösz
szegyűjtenie azokat az információkat, 
melyek alapján az alábbiakról tájékoz
tatom a Tisztelt Lakosságot: 

1. Az első negyedévben érvényes dí
jakat az önkormányzat a 3/2012. (11.20.) 
önkormányzati rendeletében határozta 
meg, melynek összege a II O és 120 lite
res gyűjtőedényekre vonatkozóan bruttó 
463,5.- Ft/alkalom volt. Az első negyed
évi ürítések száma összesen 13, így a ne
gyedévi fizetendő díj 6.026.- Ft volt. 

2. Június l-jétől emelkedett a díj 486,4.
Fl/alkalomra, s mivel ez júniusban négy 
ürítést érintett, a második negyedévi 13-
ból, így a fizetendő díj a második negyed
évre 6.118.- Ft-ra változott. 

3. A harmadik negyedévben már min
den ürités ezen a magasabb díjon ke
rült kiszámlázásra, - összesen 13 szállí
tás volt - így ismét emelkedett az ösz
szeg, 6.323.- Ft-ra. 

4. A negyedik negyedévben ismét töb
bet kellett fizetnünk, mivel az ár ugyan 
nem változott, de az ürítések száma 
emelkedett, a korábbi negyedévenkén
ti 13 helyett összesen 14-szer vitték el a 
szemetet. igy ezért 6.8lO.- Ft-ról küldött a 
szolgáltató valamennyi lakosnak számlát. 

A hulladékról szóló 2012. évi CXXXV. 
törvény alapján 2013-tól a szolgáltató ál
lapítja meg a díjat az önkormányzatnak 
nincs jóváhagyási joga. Információink 

szerint a Remondis Tisza Hulladékgazdál
kodási Kft. 2013-ban ismét emelte a szol
gáltatási díjat bruttó 506,73.- Ft/alkalom
ra, így az első negyedévi 12-szeri hulla
dék elszállításáért - 120 literes edény ese
tén - 6.081.- Ft-ot kell fizetnünk. 

Csendesné Farkas Edit 

polgármester 

A falugyű/ésen Q fejlesztési terveket 
szem/é/tette Csendesné Farkas Edit 

polgármester asszony 



Települési képviselők fogadóóráinak rendje 
Név Időpont Hely 

Csetneki László Minden hónap második keddjén 16:00 -17:00 Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme - Bogács, Alkotmány u 9. 

Dr. Képes Ildikó Anna Minden hónap első csütörtökén 16:00 -17:00 Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme - Bogács, Alkotmány u 9. 

Kiss Zoltán Minden hónap első keddjén 16:00 - 17:00 Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme - Bogács, Alkotmány u 9. 

Kocsis István Minden hónap első szerdáján 16:00 -17:00 Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme - Bogács, Alkotmány u 9. 

Péter Zoltán Minden hónap első szerdáján 15:00 -16:00 Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme - Bogács, Alkotmány u 9. 

Verhóczki György 
Minden hónap utolsó előtti szombatján A települési képviselő 

TÁJÉKOZTATÁS 
A B-A-Z. Megyei Kormányhiva
tal Mezőkővesdi Járási Hivatalá
nak ügysegédi irodája Bogács, 
Alkotmány u. 9. sz. alatt, a Pol
gármesteri Hivatal épületében 
működik. 

Ügyfélfogadási idő: szerda, 
csütörtök: 8.00-15.30 

Ügysegéd: 
TILAJINÉ KOVÁCS MÁRIA 

Az ügysegédi irodában 
intézhető ügyek: 

- ápolási díj 
- időskorúak járadéka 
- egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság 
- alanyi és normatív 

közgyógyellátás 
- hadigondozottak ellátása 
- népesség-nyilvántartással, 

lakcímbejelentéssel 
kapcsolatos ügyek. 

Tájékoztat juk a felsőoktatási 
intézményben tanuló hallga
tókat, hogy a kollégiumi el he
Iyezéshez, ösztöndíj hoz szük
séges, egy lakcímen élőkre 
vonatkozó igazolás kiállítása 
2013. január l-jétől a járási hi
vatal hatáskörébe került. Az 
igazolások kiállítása a B-A-Z. 
Megyei Kormányhivatal Mező
kövesdi Járási Hivatalának Ok
mányirodájában, vagy szerda 
és csütörtöki napokon hely
ben, a járási hivatal ügysegéd
jétől kérhető. 

08:00 -10:00 Bogács, Alkotmány u 4. szám alatt lévő lakása 

Sajtóközlemény , SZÉCHENYI TERV 

BÜKKALJA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS TAG-ÓVODA FEJLESZTÉSE 
2013. február 12. 

Bogács Község Önkormányzata az óvoda szakmai fejlesztésére 22.427.654 
Ft értékben nyert pályázati támogatást az Új Széchenyi Terv Társadalmi Meg
újulás Operatív Program keretében. 

A színvonalas kisgyermekko
ri nevelés mind egyéni, mind tár
sadalmi szinten számos rövid és 
hosszú távú előnyt biztosít. Az 
óvoda kiegészíti a család által be
töltött központi szerepet és meg
teremti a nyelvelsajátítás, az egész 
életen át tartó eredményes tanu
lás, a társadalmi beilleszkedés, a 
személyes fejlödés és a foglalkoz
tathatóság szempontjából nélkü
lözhetetlen alap készségeket. A 
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magas színvonalú óvoda i neveléssel a korai iskolaelhagyás aránya csökkenthető. 
A pályázat célja az, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és 

tárgyi feltételeket tudjon biztositani a kisgyermekek számára személyiségük kibon
tako�tatásához. 

A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára fon
tos. Ezt egyrészt az óvoda i nevelés minőségének emelésével (az óvoda technikai, 
illetve a szakemberek szakmai felkészültségének fejlesztésével), másrészt a szülők 
gyermeknevelői szerepükben történő támogatásával lehet elérni. 

Cél, hogy az óvodák alakítsanak ki szoros együttműködést a szülőkkel, a családok
kai és a különböző helyi közösségekkel annak érdekében, hogy megismertessék ve
lük a kisgyermekkori nevelés és gondozás kínálta lehetőségeket és a kisgyermekko
ri tanulás fontosságát. 

Önkormányzatunk a fenti célok megvalósítása érdekében pályázott. A sikeresen 
elnyert támogatással lehetővé válik: 

• az óvodaudvar fejlesztése 
• fejlesztő játékeszközök beszerzése 
• az óvodai szakemberek szakmai fejlesztése 
• helyi rendezvények (családi napok) szervezése 
• informatikai eszközök beszerzése 

Bízunk benne, hogy az elnyert pályázattal létrejövö fejlesztések településünk óvo
dájának színvonalát emelni fogják, ezzel elősegítve a kisgyermekek, illetve Bogács 
község fejlödését. 

Bogács Község Önkormányzata - 3412 Bogács, Alkotmány u. g, 
Telefon: 49/534-400 Honlap: www.bogacs.hu 
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II. JÓTÉKONYSÁGI BÁL Al ÓVODÁBAN 

2013. február l6-án 19 órai kezdettel megrendezésre került második 
jótékonysági bálunk. 

"Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, 
megváltoztathatja a világ arcát:' 

Ez az afrikai szólás jól tükrözi a mi kis szűk világunkat. Az első jóté
konysági bál sikere után már a 201 2/13-as nevelési év kezdete óta lép
ten-nyomon azt kérdezgették a szülők, hozzátartozók: igaz megszer
vezitek az újabb bált? 

Nem gondolkodtunk sokat a szülőkkel együtt! 
Örülünk, hogy ilyen sok érdeklődő (146 fő), visszajáró és új ember 

vett körül minket! 
Örülünk, hogy kinőttük a Központi Konyha épületét, s titkon remél

jük, hogy a tornaterem is kicsi lesz 1-2 bál után. Talán egyszer, egy kora 
nyári időpontban hatalmas sátrat kell felhúzni a falu valamely pontján, 
hogy az óvoda jótékonysági bálját meg tarthassuk. 

A régi illemtankönyvek szerint a bálok lényege az, hogy"lássunk és 
látassunk': Ám vannak olyan bálok is, s csak remélni tudjuk a miénk 
ilyen volt, amelyeket nem a magamutogatásért, hanem az együttlét 
öröméért és jótékony célból rendeztünk. 

A bál műsorszámai a tavalyihoz hasonlóan a szülők, óvodai dolgozók 
és hozzátartozóiból álltak össze. A fellépők között megtalálhatóak vol
tak jelenlegi-, volt-, és a jövőben óvodába kerülő gyermekek szülei. A 
próbák hangulatosak, vidámak, s olykor fárasztóak voltak, de legalább 
egy kis időre kiléphettünk a rohanó mindennapok sodrásából. 

A II. bálunk bevételéből (576.110 Ft) 1-1 csoport új asztalokat, széke
ket, fektetőket fog kapni. 

Köszönetet szeretnénk mondani a szervezőknek és valamennyi em
bernek, akinek a munkája lehetővé tette, hogy ezen a szombati estén 
összegyűljünk egy felhőtlen kikapcsolódásra, megtaláljuk az egymás
hoz és a többi emberhez vezető utat. Hiszen tudjuk: az a közösség ké
pes nagy tettekre, különleges cselekedetekre, ahol a jó ügyek mindig 
megtalálják a maguk jó embereit, ahol a vágyak nem maradnak min
dig vagyak. 

Akik támogatták óvodánkat: Balla Levente, Baloghi Sándor Zoltán, 
Besenyei Cintia, Bodnár Beáta, Bogácsi Thermálfürdő Kft., Borostyán 
Pizzéria, Bugyi k Csa ba, Bükkalja Általános Iskola Szü lői Munkaközössége, 
Bükkalja Napköziotthonos Óvoda Szomolya, Czagány János, Cseh 
Sándor, Csendesné Farkas Edit, Csiri Adrián, Csuhainé Bajzát Magdolna, 
DobosTamás, Dr. Ócsai Péter, Farkas Péter, FarkasTamás, Farmosi László, 
Fábri Péter, Fülöp Gézáné, Galambos Adrienn, Gál István, Gál Istvánné, 
Gomány Alexandra, Grünfelder János, Hasányi László, Hócza László, 

Az óvónökjó hangulatot teremtettek 
énekes-táncos produkciójukkal 

Hóczáné Kada Katalin, Hornyák Andrásné, Horváth Sándor Festékbolt, 
Hór-Agro Zrt., Huszár Zoltán, Hüvelyes Szabolcs, Ittes Emílné, Jankó 
Róbert, Jankóné Csendes Mariann, Jordán Péter, Juhász Istvánné, 
Kapusi Attila, Karczagi Csaba, Kása József, Kiss Erzsébet, Kiss Gyula, Kiss 
Krisztián, Kiss Zoltán, Kissné Tukacs Veronika, Klavács Bertalan, Koczka 
Péter, Koczka Roland, Kocsis István, Kondás Gyula, Koós Lajos, Kotyogó 
Kávézó-Budai Krisztián, Kovács Adrián, Kovács Attila, Kovács Dóra, 
Kovács József, Kovács Karina, Kovács Krisztina, Kovács Miklósné, Kun 
Róbert, Lénárt Péter, Lóczi Gyuláné, Lukács Attila, Lukács Dorina, Majnár 
Gergő, Majnár István, Majnár Istvánné, Mártonné Kiss Anikó, Middie 
Course Kft. Benzinkút, Mizser Lajos, Molnár Tünde, Molnárné Hócza 
Sarolta, Móré Zsolt, Mucsonyi Zsolt, Muskátli Apartman, Nagy József, 
Nagy Richárd, Nagyné Lakatos Angéla, Nefelejcs Hotel Mezőkövesd, 
Papp Dénes, Papp Sándor, Péter Zoltán, Pintér Tamás, Pöttyös Panna 
Büfé, Prokai László, Rémiás Szabolcs, Rigó Tamás, Seres Zoltán, Sarki 
Vendéglő, Séra-Nagy Rita, Surján Termékek Boltja, Szabó László, Szabó 
Péter Pál, Szajlai Beatrix, Tállai András, Terméskő Kft. Cserépfalu, Tóth 
Csaba, Tóth János, Tóth Tibor, Tóthné Szuromi Irén, Tűz "S" Ker. Kft. 
Cserépfalu, Vajdovics András, Varga Krisztián, Varga Zsolt, Veres Béla, 
Verhóczki György, Verhóczki Judit, Villa Familia Bt., Vinkó Róbert, Virág 
András, Virágsziget, Vígh Bertalanné, Zsák Terézia, Zsóka Divatáru, + 1 
Bolt ... és hozzátartozói. 

Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát! 
II' •• Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mind

azok, részünkké válnak ... " /Helen Keller/ 
Kásáné Szabó Erika 

PÁVAKÖRl FARSANG 2013 
"Most Farsang van, álljon a bál, 
mindenki párjára vár, 
víg zeneszó, élni de jó, 
dal, kacagás vár f "  

Szinte teljesen megtelt a Közösségi Ház, 
amikor február 9-én a Bogácsi Páva kör tar
totta már hagyományos farsangi mulatsá
gát. Benyovszki Mária, a Páva kör művésze
ti vezetője köszöntötte a megjelent ven
dégeket, köztük Bogács polgármester asz
szonyát, Bükkábrány polgármesterét és a 
helyi Takarékszövetkezet igazgató asszo
nyat. A Bükkabranyí és a Mezőnagymíhalyí 
Népdalkör, a helybéli pavakörrel együtt ze
nés újévi köszöntő énekkel nyitotta meg az 
idei év első farsangi táncmulatságát. Sokan 
nem ez utóbbiért jönnek el évente erre az 
eseményre, - hiszen kisebb gyermeküket 
is magukkal hozzák-, hanem mert vágynak 
a hosszú, lehangoló téli esték után valami 
vidám műsorra, kikapcsolódásra. S ezen a 

rendezvényen mindig számíthatnak móká
ra, kacagásra. Most sem kellett csalódniuk. 
Ebben tevékenyen kivette részét mindhá
rom népdalkör. 

Az ábrányiak Bajor-sörtáncot jártak, a 
mezőnagymihályiak humoros énekkel és 
verssel kedveskedtek a hallgatóságnak, 
míg a bogácsiak egy vidám jelenetet ad
tak elő a rátóti asszonyok lázadásáról. A pá
vakör tagjai mellett, a jelenet résztvevői 

A három pávakör közös énekkel 
köszöntötte a vendégeket 

voltak "külsősök
" 

ís: Magyar Gyula, és Lu
kács Csaba. Romhányi József verse Dorogi 
Mihályné előadásában, valamint Varga Irén 
és Lukács Csaba fergeteges táncbemutató
ja tette még hangulatosabbá az estét. 

A műsor után a pávakör vendégül látta a 
jelenlévőket, akik aztán hamarosan táncra 
perdültek Magyar Gyula és baratí köre mu
zsikájára. 

A sok tombolafelajanlas ís gazda ra talalt 
az est folyamán. /Mindezeket ezúton is sze
retnénk megköszönni a felajánlóknak, va
lamint azt is köszönjük, hogy sokan finom 
süteménnyel "édesítették

" 
meg ezt a dél

utant.! 
Bízunk benne, hogy mindenki -velünk 

együtt- jól érezte magat, felhőtlenül derül
hetett az összeállított műsoron. Reméljük, 
jövőre is velünk tartanak, talán sok hölgy 
elhozza majd az idén otthon maradt párját 
magával! 

Hegedüs József 



Jelmezes tavaszváró koncert 
"Lehet egy dal, vagy ritmus vagy zaj, egy 

árva hang, egy jel. 
A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy 

mégse adjuk felf" 

Nemes István gyönyörű soraival, és Dés 
László szívmelengető zenéjével koronáz

tuk meg az idei jelmezes koncertünket, 
melyet február utolsó napján rendeztünk 
meg a helyi közösségi házban. 

Ezt a musicalrészletet választottam az 
est mottójául, hiszen a zene a mindenna
pi életünkben is fontos szerepet játszik, 
a gyerekek zenei nevelése pedig ma ta
lán fontosabb mint bármikor. A Valahol 
Európában című darab egyik legnépsze
rűbb dalához társítottuk a nagysikerű nyá
ri zenei tábor egy-egy elkapott pillanatát a 
háttérbe kivetítve, amit mind a gyerekek, 
mind a szülők nagy örömmel fogadtak. 

A Gódor család öltözéke is 
a 70-es éveket idézte 

"
A zene, az kell" - közös ének a koncert végén 

A hangversenyen, a mezőkövesdi művé

szeti tagiskola minden bogácsi növendé

ke megcsillogtatta hangszeres tudását, és 

mindezt szívesen tették, hiszen a műsor

számok igen változatosak, és színesek vol

tak. Megtalálható volt a palettán a klasszi

kus keringő, a magyar népdal, de a köny

nyüzene is, a Beatlestöl napjaink zené

jéig. Nagy örömömre szolgál, hogy nem 

csak a helyben tanuló növendékek készül

tek buzgón az esti műsorra, hanem a Me

zőkövesden tanuló gyerekek is be tudták 

sűríteni a helyszíni próbákat a zeneóráikon 

túL Felkészítésüket külön köszönöm kollé

gáimnak: Nagy Katalin és Nyikes Nikoletta 

tanárnőnek, és Bodnár Balázs tanár úrnak. 

Természetesen most sem hiányozhattak 

fellépők közül "vendégművészeink': akik a 

KARNEVÁL 

már jól ismert, vagy új növendékek család
tagjaiként emelték az est fényét. Kissé re
megő kézzel ültek a zongorához, vagy fog
ták kezükbe hangszereiket, de fantasztikus 
sikert aratva színesítették a gyerekek pro
dukcióit. 

A könnyed légkör megteremtésehez 
természetesen a jelmezek is hozzájárul
tak, melyekkel az első hang megszólalá
sa előtt már nagy sikert arattak a fellépők. 
A vidám zenei forgatagot Panyi Zoltán ta
nár úr és fúvósai zárták, fergeteges hangu
latot varázsolva a koncert végére, ahol egy 
emberként tapsoltunk, és mindnyájan úgy 
gondoltuk: "a zene az kell, mert körülölel, 
ha van elég szív, a dal az csak így lesz szép!" 

Zahari Orsolya 
tanárnő 

Panyi tanár úr zenekarával fergeteges 
hangulatot teremtett 

A tél vége felé már mindenki nagyon várta, hogy végre kitava
szodjon. Szerettük volna végérvényesen előcsalogatni a napsu
garakat, így a hagyományokhoz híven megszerveztük az iskolai 
farsangi bált, ezzel remélve, elűzhetjük végre a telet és nem utol
sósorban egy kellemes délutáni programot szerveztünk gyerme
keink számára. 

Az idén is lázas készülődés előzte meg a rendezvényt. Már he
tekkel korábban találgatások folytak arról, hogy melyik osztály 

minek vagy kinek öltözzön. Az osztályfőnökök segítségéve I vé
gül kiválasztásra kerültek az egyes jelmezek, a szülők pedig nagy
ban hozzájárultak ahhoz, hogy igényesen elkészitett, ötletes jel
mezekben gyönyörködhessünk. 

ra, de minden osztály kitűzhette a faliújságára az elismerésül ka
pott okleveleket. A tombolatárgyak és a vetélkedőkben kiosztott 
édességek segítségével senki sem távozott üres kézzel. Az otthon 
elkészített sütemények, a frissen sült fánk és a szendvicsek illata 
időről időre a büféasztalhoz csalogatta nemcsak a gyermeket, de 
bennünket felnőtteket is. A nap végén egy kis limbó-hintózás, vo
natozás és a ma már jól ismert Gangnam Style dallamai fergete
ges hangulatot varázsoltak. 

Az elsősök egyéni kategóriában indultak: pillangó, gésa, cicák, 
csontváz, király, varázslók és cowboyok személyében vonultak fel 
a színpad ra. A nagyobbaknál már a csoportszellem jobban érvé
nyesült. Náluk nem csak a jelmez megítélése okozott gondot a 
zsűri számára, hanem több esetben egy rövid kis történetnek is ré
szesei lehettünk. Elsősorban mesehősök és barátaik keltek életre: 
Hófehérke a hét törpével és a gonosz boszorkánnyal, a Flinstone 
család a kőkorszakból, Shrek és barátai. A baromfiudvar is meg
elevenedett és a távoli Afrikába is elutazhattunk, ahol a kannibá
lok osztályfőnöküket ejtették fogságba és áldozták fel. A jelmezes 
felvonulás után a gyerekek büszkén pózoltak a kamerák és a fény
képezőgépek sokasága előtt, megörökítve őket az utókor számá
ra. Gyors átöltözést követően tánctudásokról adhattak számot és 
élvezhették a számunkra már sokszor túl hangosnak tűnő zene
számokat. Régi és új slágerekre fáradhatatlanul ropták a táncot, 
melyet egy-egy vetélkedő, tombolasorsolás és természetesen az 
eredményhirdetés szakított meg. Fődíjként egy torta talált gazdá-

A szorgos munka mindig meghozza gyümölcsét, most is gyer
mekeink boldogsága, jókedve és mosolya feledtette számunkra 
a mögöttünk álló munka fáradtságát. Ugyanakkor ismételten kö
szönjük az őszi jótékonysági bál támogatóinak az adományokat, 
hiszen a bevétel egy részét a farsangi bál megszervezésére for
dítottuk. Továbbá köszönjük azoknak a pedagógusoknak és szü
lőknek a segítségét, akik jelmezeikkel, munkájukkal, jelenlétükkel 
hozzájárultak a farsangi bál lebonyolításához. 

Szülői Munkaközösség 

Az 1. osztályosok egyéni jefmezekben vonultak fel 



Fennállásának so. évfordulóját ünnepelte 
a Bükkalja Takarékszövetkezet 

A Pénzügyminisztérium Takarékpénz
tári Főigazgatóságának Engedély Okira
tát 1962. december ll-én írták alá Buda
pesten, majd ezt követően kezdte meg 
működését a Bükkalja Takarékszövetke
zet jogelődje, a Bogács és Vidéke Taka
rékszövetkezet. 

Megalakuláskor a működése hat köz
ségre terjedt ki: Bogács, Szomolya, Tard, 
Cserépfalu, Cserépváralja és Bükkzsérc 
településekre. Az akkori szervezőktől 
komoly munkát igényelt a tagság szer
vezése. 

A legaktívabb szervezők, akik bíztak 
és hittek a Takarékszövetkezet jövőbeni 
működésében: Hegyi Albin, a Földmű
ves Szövetkezet elnöke és Abavári János 
esperes úr voltak. Sajnos már egyikük 
sem lehet közöttünk. Tisztelettel emlékezünk Rájuk. 

Fennállásunk 50. évfordulója alkalmával az Ünne
pi Küldöttgyűlésen köszöntöttük alapító tagjainkat: An
tal Gábornét, Fülöp Andrást, Fülöp Sándornét, Hegedűs 
Jánosnét, és Pintér Sándornét. 

Alakuláskor az ügyvezetéssel Abavári János esperes urat 
bízták meg, és mindaddig vállalta ezt a tisztséget, míg más 
egyházközségbe nem került áthelyezésre. 

A Takarékszövetkezet első dolgozói: 
Abavári János - ügyvezető 
Kele Imréné - könyvelő 
Kozma Mihály - pénztáros 

Az első vezető (Abavári János) mindössze öt évig vezette 
a Takarékszövetkezetet, de megteremtette a működés alap
jait. Az esperes urat 1967 őszén másik egyházközségbe he
lyezték, és ekkor vette át az ügyvezetést Hegyi Albin, aki 
1967-től 1980-ig vezette a Takarékszövetkezetet. Ő szintén 
egy meghatározó személyisége volt a falunak, és nagy tisz
telője a szövetkezeti eszmének. 

A szövetkezet harmadik ügyvezetője Gál Mihályné volt 
(1980-2003-ig). Gálné vezetése alatt épültek Szomolyán, 

Mega/oku/ásának 50. évfordulóját ünnepelte a 
Bükkalja Takarékszövetkezet 

Köszöntötték az alapító tagokat 

Bogácson, Bükkzsércen iroda házaink, és nyitottunk kiren
deltséget Mezőkövesden. Az ő nevéhez és a jelenleg műkö
dő igazgatóság hoz fűződik az Emőd és Vidéke és a Bogács 
és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésének levezénylése. 
Gálné nyugdíjba vonulása óta, mint küldött vesz részt a szö
vetkezet munkájában. 

Megalakuláskor bérelt épületben, egy 16 m2-es helyiség
ben kezdte meg működését a Takarékszövetkezet. Öt évig 
működött bérelt helyiségben, majd 1967-ben saját ingat
lanba költöztünk, melyben már lényegesen jobb körülmé
nyek között fogadhattuk tagjainkat, és a pénzügyi szolgál
tatást igénybe vevő ügyfeleinket. 1967-től folyamatosan ke
rültek megnyitásra egységeink (kirendeltségek, betétgyűj
tők), amely új kihívást jelentett számunkra, az egyre növek
vő ügyfél kör kiszolgálásában. Ma a működési területünk 33 
községre, 5 városra terjed ki, és 15 kirendeltségi fiókkal mű
ködtünk. Dolgozói létszámunk 52 fő. 

A Bükkalja Takarékszövetkezet működésének 50 éve alatt 
mindig nyereségesen gazdálkodott. Önerőből, önállóan fej
lődött, hitelek igénybe vétele nélkül építette, vásárolta, kor
szerűsítette irodaházait. Mind a 15 irodaház a Takarékszö
vetkezet saját tulajdona, és az elmúlt 12 év alatt minden iro
daházat vagy felújítottuk, vagy teljesen újat építettünk, vá
sároltunk. A legutolsót 2011 márciusában vásároltuk meg 
Tiszaújvárosban. A Takarékszövetkezetek működésük alatt 
bebizonyították azt, hogy a szövetkezeti forma egy olyan 
eszme, amelyik alulról, az egyén szintjéről szerveződik, és 
szigorú értékrendszerre épül. 

Közösségépítő erején felül erkölcsi, jogi és emberi alap
értékeket terjeszt. Takarékszövetkezetünknek jelenleg 711 
tagja van. Egyre bővülő ügyfélkörünk veszi igénybe pénz
ügyi szolgáltatásainkat. Betétállományunk 2012. év végén 
megközelítette a 7 milliárd Ft-ot. Hitelállományunk pedig a 
4 milliárd Ft-os értékhatárt is átlépte 2012. év elején. A devi
zalapú hitelek kiváltásakor sok családnak segített szövetke
zetünk, akik az árfolyam kockázattól mentes forint alapú hi
telekre cserélték deviza alapú hiteleiket. 



A Takarékszövetkezetek magyar állampolgárok tulajdo
nában lévő hitelintézetek, magyar munkaerővel és döntő
en magyar ügyfelekkel működnek. Takarékszövetkezetünk 
kulcsfontosságúnak tekinti az ügyfél központú magatartást 
a szolgáltatás és az ügyfél kiszolgálás minőségének javítá
sát. Mindezt a modern technikai eszközökkel, és a munka
társaink folyamatos szakmai képzés ével tudjuk biztosítani. 

Köszönjük ügyfeleinknek és tagjainknak, hogy az öt évti
zed alatt kitartottak mellettünk. 

Verhóczki Istvánné 

elnök-ügyvezető 

Az utóbbi 10 év legfontosabb mutatóinak 

alakulását az alábbi grafikák szemléltetik 

(2003-2012) 
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II. Falusi Kamra Mustra és IV. Bogácsi Kocsonyafőző Verseny 
A kamra mustra tulajdonképpen falusi 

éléskamrák bemutatása a nagyközönség 
felé úgy, hogy a hagyományokat, a régi
es ízeket megőrizzük és átadjuk, így való

di hagyományőrzést és gasztronómiai ér
tékmentést tudunk végezni az utókor szá

mára. Magyarországon nincs sehol más
hol ilyen jellegű látnivaló! 

Azzal a kéréssel fordultunk a települé
sek önkormányzataihoz, hogy gyűjtsék be 
a lakosaik által felajánlott helyi jellegzetes, 
népies, hagyományaikat őrző ételeket, le
gyen az lekvár, befőtt, zöldség, savanyú
ság, szárított gomba, csipkebogyó, birs
almasajt, vászonzsákokban száraztészták, 
szőlő vagy tejescsuporban aludttej. Min
den bemutatandó kamrából annyit, hogy 

a település vagy csapat részére kijelölt 3-4 

m2-es helyen elférjen egy stelázsi, amit íz

lésesen berendeznek a magukkal hozott 
termékekkel, tárgyakkal. Voltak itt régi 
krumplitörők, szakajtók, vajköpülő, sziták, 
stb., a mellette lévő asztalon -amit szintén 
magukkal hoztak-, bemutatták a telepü
lésre jellemző étkező asztalt, annak kora
beli tartozékaival. 

Miután levágták a disznót, a húsokat 

megfüstölték, és a padláson tárolt füstölt 
kolbász- és húsfélékből mindig annyit vit
tek le a kamrába, amennyire a minden

napi főzéshez szükség volt, úgy egy-két 
hétre elegendőt. Bödönben zsír, amiben 
egyes helyeken a zsír közzé tették el a te
pertőt, sült oldalast. Melyik településre mi 
volt a jellemző, mit és hogyan tettek el ele
ink a hosszú téli napokra? A csapatok rö
viden bemutatták az általuk képviselt te
lepülést, elmesélték, hogy náluk mi volt a 

szokás, ők hogyan rakták el a lekvárt, te
pertőt, hogyan tették el a húsokat, adott 
tájegységre jellemzően hogyan készítet
ték a sonkát, vagy a befőtteket, pl. dunsz-

A bogácsiak kamrája bőséges kínálattal 
várta a vendégeket 

tolták-e vagy sem, valamint megmutatták 
népviseletüket is. (Dunsztolás, más néven 
csírátlanítás, melynek két formája létezik: 
az egyszerű száraz dunszt, amikor a for
ró befőttel megtöltött üvegeket pléddel 

kibélelt ládába rakják, letakarják, és így 
hagyják kihűini. 

A másik a gőzölés, ami azt jelenti, hogy 
egy nagyobb edény aljára konyharuhát 
vagy újságpapírt raknak, majd beállítják 
a már lezárt befőttes üvegeket, közéjük 

is tesznek papírt, hogy össze ne koccan
janak, közben annyi vizet öntenek bele, 

hogy az üvegek 213-ig érjen. Felmelegítik, 
és lassú tűzön gözölik. Dunsztolás után 

betakarják a befőtteket, és úgy hagyják ki
hűlni.) A kiállító csapatok a tavalyihoz ké
pest is hoztak még új dolgokat, igaz tavaly 

8, idén már 12 kamra mutatkozott be. Ba
rátságok szövődtek, táncoltak, énekeltek. 

A helyezettek a következők: 
I. Káva csapata 
II. Tápióság, Gézengúz Óvoda munka

közössége 

III. Szihalom csapata 
Ugyanekkor rendeztük meg immár ne

gyedik alkalommal a Bogácsi Kocsonya
főző versenyt. Bárki jelentkezhetett az or

szág bármelyik pontjáról, sőt a határon 

túlról is, aki elfogadta a verseny szabálya

it és átadott két tányér otthon, előző nap 

elkészített kocsanyát a zsűri részére. Első

sorban az íz, majd a küllem alapján dön

tött a zsűri. Itt is tájegységenként külön

bözőek a szokások: zsírosan vagy lesze

dett zsírral, füstölt vagy nyers húsból, az 

adott településre jellemzően. Csak kizáró

lag népi hagyományos ízesítéssel "rúghat

tak labdába" a versenyzők, a zsűri ugyan

is nem fogadta el azokat, melyekben fok

hagyma por, vagy zselatin volt. A jó kocso

nyát 8-10 órán át kell főzni és nem zsela

tinozni. A 28 leadott versenykocsonyából 

a zsűri a következőket találta a legjobbak

nak: 

I. Lázók Józsefné, Pánd 

II. Brassai Mózes, Sepsiszentgyörgy 

III. Harsányi László, Bogács 

A Bogácsi Önkormányzat támogatta azt, 
hogy ezen a napon bemutatót tartó őster

melők a Bükkalja Általános Iskola udvarán 

létesített kispiacon az őstermelésből szár

mazó portékáikat árusítsák, mint egy kéz

műves kirakodó vásár jelleggel, így az ős

termelők is némi bevételhez juthattak. 

A régi paraszti élet megkövetelte a 

maga takarékoskodását, a találékonysá

got, és utód ról-utód ra szállt a titkos ősi re

cept, hogy hogyan kell eltenni egyes élel

miszert a hosszú téli napokra. Ezeket a 

népszokásokat mutatták be országnak-vi

lágnak mint gasztronómiai csodákat. 

Minden csapat hagyományos bogácsi 

ételekből összeállított ajándékcsomag

gal és nagyon sok szép élményekkel tér

hetett haza. Hasznos tudnivalókkal, élmé

nyekkel gazdagodtak azok az érdeklődők 

is, akik az eső ellenére ellátogattak febru

ár 2-án Bogácsra! 

Hegyi Anna 

így ünnepeltük március 1 S-ét . . .  
---......; 

Március 1 S-én a magyar emberek ko

kárdát tűznek a ruhájukra és az épülete

ken is magyar zászlót lenget a szél. Min

den településen megemlékeznek az 

1848-as forradalom és szabadságharc ki

emelkedő hőseiről, megkoszorúzzák a 48-

as emlékműveket. így történt ez nálunk, 

Bogácson is. 

Délben a Bükkalja Általános Iskola ta

nulóközössége ünnepi műsor keretében 

emlékezett meg történelmünk egyik leg

fontosabb eseményéről. A megemlékezés 

este a községi ünnepséggel folytatódott. 

Azt mondják, 165 évvel ezelőtt is hosz

szú volt a tél, késett a tavasz. Várták már 

egész Európában. Aztán egyszercsak el-

Az ünnepi beszédet Csendesné Farkas Edit 
polgármester asszony mondta 

kezdett fújni a szél, egyre erősebben fújt, 

majd viharos szél kerekedett. A vihar elő

ször kitört Párizsban, majd megérkezett 

Bécsbe, melyhez már nagyon közel volt 

Pest, ahová két nap múlva érkezett meg, 

de Magyarországon a szabadság szelei 

régóta fújtak. Március 15-e a szabadság 

napja, minden egyes ember szabadságá

nak, méltóságának az ünnepe, a szabad

ság egyetemes ünnepe. 

A Benyovszki Mária tanárnő által ösz

szeállított ünnepi műsort a legkisebbek 

kezdték; füzértáncot jártak, majd a ta

vaszt köszöntötték versekkel. Ezt követő

en a felsős tanulók korhüen idézték elénk 

az akkori idők hangulatát. A Pilvax Kávé

ház, az Egyetem, a Nyomda, a Szabad Saj

tó legelső nyomtatványa, a 12 pont, a Mú

zeum tere, mind-mind elénk tárták 



az akkori kort, a forradalmat. Petőfi sze

repében Csiri Marcell eiszavaita a Nem

zeti dalt, amely az ünnepség fénypont

ja volt egyben. Az énekkar katonadalok

kal emelte az ünnepség hangulatát. éne

küket zongorán kísérte Zahari Orsolya ta

nárnő. A mazsorettes lányok látványos 

koreográfiája most is lenyűgözte a közön

séget. 

A szabadságért életüket áldozók emlé-

kére gyertyát gyújtottak a tanulók .. 

.,Feledni próbálni, amit nem lehet, 

Jótékony balzsam lesz az emlékezet, 

Járhatunk-kelhetünk egyenesen végre, 
Lobogjon emlékül sok-sok gyertya fénye." 

Este a községi ünnepséget a Bogácsi 

Páva kör daksokra nyitotta meg, ezt kö

vette Csendesné Farkas Edit polgármes

ter asszony ünnepi beszéde, melyben az 

1848. március 1 5-i eseményeket feleleve

nítette, jelentőségét értékelte. 

"Nagy idők voltak akkor márciusban, 

de nagy idők vannak most is. A 165 év

vel ezelőtti pesti fiataloknak méltó utódai 

lettek 1956 októberében a pesti srácok 

és méltó utódai lehetnek a mi fiataljaink 

is, mert ők is nagyra hivatottak. Magyar

országot csak a magyar fiatalok tehetik 

naggyá. Nem fegyverrel és vérrel, hanem 

hétköznapi tettek kel. azzal, hogy mernek 

magyarnak lenni, tisztességgel, becsület

tel élni, történelmi nagy jainkra emlékezni 

itthon, Magyarországon:'- mondta ünne

pi beszédének végén Csendesné Farkas 

Edit polgármester asszony. Ezután követ

kezett a bogácsi fiataloknak, a Bükkalja 
Általános Iskola tanulóinak emlékezése e 

nagyszerű történelmi eseményre. 

Az ünnepi műsorban szereplő tanulók, 

a mazsorettesek, az énekkarosok, a vers

mondók, a narrátorok, kicsik és nagyok 

látványos és színvonalas produkcióval 

emlékeztek meg nemzetünk dicsőséges 

ünnepéről. 

CSALÁDI HÚSVÉT 
A szokatlanul hideg időjárás miatt meg kellett változtatnunk 

a húsvétra tervezett programok némelyikét. Pontosabban azo
kat, amelyeket a szabadban terveztünk lebonyolítani. 

A Közösségi Ház adott otthont a Családi Húsvét kétnapos 

rendezvénynek, így nekünk, szervezőknek kicsit több dolgunk 

akadt a változatos programokhoz igazodó teremrendezéssel. 

Az iskolásokjelenete hűen tükrözte a 
történelmi eseményeket 

Az ünneplő közösség a viharos szélben 

az iskola előtti emlékműhöz vonult, ahol 

az iskola és az önkormányzat képviselői 

az 1848-49-es forradalom és szabadság

harc hőseinek tiszteletére koszorút helye

zett el. 

Készülnek a hímes tojások 

Tóth István 
pedagógus 

A kézműves foglalkozás keretein belül természetesen volt 

tojásfestés, de készültünk újdonságokkal is, ilyen volt a ho

roszkópos gipszformák festése. A rajzversenyen szép alkotá
sok születtek. A játékos vetélkedőket a gyerekek már várták, 

ezért a rossz időjárás ellenére is megtelt a Közösségi Ház ját

szani vágyó gyerekekkel és az őket kísérő szülőkkel, nagyszü

lőkkel. A vállalkozó kedvűek összemérhették ügyességüket: 

kötélhúzásban, zsákban futásban, tojások (természetesen mű

anyag) célba gurításában és dobásában. A célok, amelyeket a 

húsvét előtti napokban nagy gonddal készítettünk színesek, fi
gyelemfelkeltők és egyben játékra invitálók voltak; dobozokból 

kialakított nyuszifejek, 30 db-os tojástartókból formált változa

tosra festett céltáblák. 

Az Aranykapu Társulat interaktív élőzenés húsvéti bábelőadá

sa keretein belül volt répaevő és tojásterelő verseny, és külön

böző tréfás vetélkedő. Koczka Zsoltnak és Szerencsi Ottónak kö

szönhetően a gyerekek barátságos környezetben simogathatták 

a húsvét jelképállatává vált nyulakat. 

Március 31-én reggel elhelyeztük a tojásvadászat 8 helyszínén az 

egyedi azonosítóval ellátott tojásokat. A regisztrált tojásvadászok

nak a kapott térkép alapján 3 helyszínről kellett legalább 3 külön

böző jelű tojást megtalálnia ahhoz, hogy oklevelet kapjanak. 

A meseest szereplői 

A gyerekek szívesen ültek az arcfestő elé, s a nap végére festett 
arcú csöppség ek futkároztak a teremben. 

17 órakor meseest kezdődött. "Kicsiknek és nagyoknak" me

sélt 80gács legismertebb mesemondója: Kovács Sándorné Man

ci néni és testvére Kondráth Józsefné Irén néni. A gyerekek ismét 

bebizonyították, hogy van utánpótlása a mesemondás hagyomá
nyának Bogácson. Öcsai Kamilla és Hüvelyes Panna Benedek Elek 

meséit adták elő, Jankó Róbert pedig egy székely népmesét mon

dott el. 
Este 6 órára elcsendesedett a Közösségi Ház, s a Mk otthon ké

szülődtek a másnapi locsolkodásra; ellenőrizték a kölnijüket. ta

nulták a locsolóverseket, a lányok festették a tojásokat, díszítették 
a lakást, és szépítkeztek, hogy a locsoló Mk tetszését elnyerjék. 

A húsvét sajnos nem hozta meg a várva várt tavaszt. A barka 
bár kivirágzott, a szél, az eső, néhol a hó, éreztette velünk, hogy ez 

az idei tél nem nagyon akar távozni, így csak reménykedhetünk, 
hogy a húsvéti Jézus feltámadását hamarosan követni fogja a ter
mészet újjáéledése is. 

Jankó Gergely András 



'l ,YW=NtllN'Nze 
Jankóné Jónás Zsuzsa pedagógus kitüntetése 

Genius Apáczai Diploma Díjas lett kolléganőnk, aki 30 éve dol
gozik őszinte hittel, elhivatottsággal, töretlen lelkesedéssel a pe

dagóguspályán. A díj a kiemelkedő pedagógus munkáért járó el
ismerés, úgyis nevezik a pedagógusok Kossuth-dija. A díjat ünne

pélyes keretek között adták át Budapesten a magyar kultúra nap

ján, melynek helyszíne a díjat alapító kiadó otthona: az Apáczai 

Kiadó. 
Jankóné Jónás Zsuzsa 1983-ban szerzett tanítói oklevelet, az

óta van a pályán. E sorok írója szinte egyidőben kezdett vele ta

nítani a Bükkalja Általános Iskolában, maga is Bogácson lakik, mi 
több, - remélem - barátjának is mondhatja Jankóné Jónás Zsu

zs át, a kiváló embert és pedagógust. 

Nemcsak a volt és a mostani tanítványai emlegetik öt nagy sze
retettel, de a diákok szülei, nagyszülei úgyszintén. Nincs olyan em
ber a faluban, akivel ne került volna valamilyen módon szemé

lyes kapcsolatba, hiszen egész eddigi élete az emberekkel, a kö
zösséggel való együttműködésről, emberségről való bizonyság

ról, a másokért tenni akaró, másoknak örömet szerző létéről szól. 

20' l -ben az "igy dolgoztam az Apáczai Kiadó tankönyveivel, 

munkafüzeteivel" című pályázatában a családi nevelés megvaló
sításának lehetőségei szemszögéből elemezte a Hétszínvirág és 

a Hétszínvilág olvasókönyveket. Dolgozatának mottója a követ
kező volt: "A kötelék, mely igaz családod összefűzí, nem a vér, ha

nem az egymás élete iránti tisztelet s a benne lelt öröm." 
Ilyen szellemiségben él családjával, s nevelik férjével lassan 

önálló életet élő gyermekeiket. 
Nemcsak a saját sikerének és elismertségének tud azonban 

örülni, hanem maga is azon fáradozik, hogy a faluban élő, arra 
érdemes emberek értékteremtő tevékenységére felhívja mások 

figyelmét. 

Az ízes palóc nyelven beszélő Kovácsné Manci nénit segíti a 

palóc, és más országos mesemondó versenyeken való részvétel
ben, ahonnan mindig az előkelő 1 .  ill. 2. díjat, a zsűri különdíját 
hozzák el, öregbítve községünk hírnevét. 

Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címre két alkalommal ter
jesztett fel arra érdemes bogácsi lakost, s egyikük, - Daragó Kár

oly- Zsuzsa ajánlásával e kitüntető cím tulajdonosa lett. 
1 995-ben teremtettek községünk vezetői kapcsolatot a len

gyel Ogrodzieniec nevű településsel. Az ő nyelvtudása és hoz
záállása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy iskolánk 40-40 
tanulója 5 alkalommal vehetett részt csereüdültetésben, isko
lánk tanárai betekintést nyerhettek az ottani iskolai életbe. 

Szakmai sikerének kulcsa, hogy határozott személyiség, tu

datosan és átgondoltan végzi mindennapi feladatait. Ugyanak

kor mindig partnerként tekint a szülők
re, meghallgatva véleményüket, kérésü
ket, mindamellett legjobb belátása sze
rint "terelgeti" tanítványait. 

Rendszeresen továbbképzéseken 

vesz részt, kirándulásokkal, múzeu
mi sétákkal színesíti a foglalkozásokat. 
Igyekszik élményszerűvé tenni a gyer

mekek számára az ismeretek elsajátí
tását. Munkáltató órákat vezet, ahol a 

gyermekek a maguk tapasztalatai, kísér

letei alapján fogalmazhat ják meg a kö
vetkeztetéseiket. 

Apáczais könyvből a tankönyvcsalád 
megjelenése óta tanít. Az "igy dolgoz
tam az Apáczai Kiadó tankönyveivel, 
munkafüzeteivel" pályázaton 5 alkalom
mal vett részt, mindig sikeresen. A bírá
lók levelei bizonyítják munkájának szak

mai elismerését. 

Tanítványai számtalan versenyen mérették meg magukat, így 

könyvtáros vetélkedőn, mesevetélkedőn, mely minden alkalom
mal kimagasló eredménnyel járt. Jelenleg is három környezetis
mereti - környezetvédelmi komplex tanulmányi verseny része

sei, az egyik legérdekesebb számukra aZ "Erdészek a gyermeke
kért" határainkon túl nyúló uniós pályázat. Ennek első forduló
ját megnyerték, melynek jutalma négynapos kora őszi erdei tá
borozás lesz. 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gondozásában megje

lent így volt című könyvtári foglalkozásokat, vetélkedőket bemu
tató módszertani kiadványban megjelent a 20l 0-es Megeleve

nedett Oldalak vetélkedő leírása. E vetélkedő rendkívüli népsze

rűségnek örvend iskolánkban, melyet farsang idején szervezünk 
gyermekeink számára. A verseny kitalálója szintén kolléganőnk. 

Az olvasás megszerettetése hivatása is, mert 2000-től a Közsé
gi Könyvtár vezetője. Munkája nem merül ki a könyvek kölcsön
zésében, hanem különféle kulturális programokat is szervez e 

keretek között: évente a magyar kultúra napján versíró pályáza

tot hirdet gyereknek és felnőtteknek egyaránt, melyeknek meg
ísmertetése és jutalmazása a költészet napjára esik. 

Már 1 1  éve, hogy mazsorett csoport működik Bogácson. A lá
nyok községünk, és a környező települések rendezvényeinek 
rendszeresen fellépői. Évente 20 felkérésnek tesznek eleget, szí
nesítve velük kulturális rendezvényeinket. A csoport tagjait nya

ranta edzőtáborba viszi tanárnőjük, Zsuzsa. 
Az ő nevéhez fűződik az iskolánkban 1 4  éven át megrendezett 

Kiskörzeti Tanulmányi Verseny megszervezése. Az alsó tagozat
nak szervezett vetélkedőn 7 település tanulói mérték össze tu

dásukat olvasásból (hangos és értő), mesemondás, versmondás, 
nyelvtanból, matematikából, környezetismeretből. Nevelőtestü
letünk javaslatára 2005-ben a mezőkövesdi Térségi Társulás által 
alapított AZ ÉV TANíTÓJA kitüntető címben részesült. 

Már szinte várják a község lakói a karácsonyváró ünnepsé
get, melyet kolléganőnk szervez nagy gonddal és lelkesedéssel 
a falu lakói számára, és mindig nagyon színes, változatos szívet 
melengető produkciókkal. 

2002-től ő szerkeszti az önkormányzat megbízásából a Bo
gácsi Újságot, mely évente négyszer jelenik meg, az eltelt ídő
szak legfontosabb eseményeit felelevenítve színes, legtöbbször 
általa fotózott képekkel. 

Iskolánk minden rendezvényéről is Zsuzsa készít fotókat. 
Évente több alkalommal készít prezentációt az iskola program

jairól, amit értekezleteken, iskolai ünnepségeken, jótékonysági 
bálon tekinthetünk meg. 201 2  nyarán az ő összeállításában je

lent meg először évkönyve is a bogácsi 

Bükkalja Általános Iskolának. 
Úgy gondolom, hogy- ha csak nagy

vonalakban fölvázolva is szakmai mun
káját- nem kell magyaráznom, mivel bi
zonyította a közösség iránti szeretetét, 

mivel vívta ki az emberek megbecsü
lését és bizalmát, miért igazak rá Móra 
szavai:"A szeretet az élet:' 

Természetesen nagyon örültünk, ami

kor önkormányzatunk 2009-ben Alkotói 

Díjjal jutalmazta Zsuzsa éveken át tartó 
kulturális és közösségi munkáját. 

A mostani szép elismeréshez szívből 

gratulálunk, további munkájához sok 
erőt, jó egészséget, kifogyhatatlan lel

kesedést kívánunk! 

Szeretettel - a kedves olvasók nevé-
ben is: Benyovszki Mária 



"Mikor lsten csillagokot teremtett" -
Emlékezés Vig Rudolf zenekutatóra 

"Az időben minden megmarad, de olyan 
színtelen lesz, mint azok Q nagyon régi fényké
pek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. A 
fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles 
és jellegzetes árnya/otaít. Forgatni kell a képet, 
s a világítás bizonyos fénytörése szükséges ah
hoz, hogy a vak fémfemezen megismerjük azt, 
kinek arcvonásait egyszer magába szívta a tü
körfap. így halványodik el az időben minden 
emberi emlék. De egy napon fény hull valahon
nan, s akkor megint látunk egy arcot," Márai 
Sándor gondolatait Fridel Ildikó tolmácsolta 
2013. március lD-én a Vig Rudolf halálának 
30. évfordulója alkalmából rendezett emlék
est kezdetén. A folytatásban nekem jutott az 
a megtisztelö feladat, hogy köszönthettem a 
Közösségi Házban megjelenteket, köztük Vig 
Rudolf családtagjait. 

Az emlékesten felvillantottuk Vig Rudolf vi
szonylag rövid, de tartalmas életút jának fon
tosabb állomásait, és bemutattuk munkássá
gának értékét, abban a reményben, hogy a 
zenekutató emléke újfent az általa oly annyi
ra szeretett csillagfényben tündököljön. 

A fény 30 év távlatából halványul, halvá
nyul az emlék is, melyet egy ember hagy 
maga után, de ha emlékezetünkben őrizzük, 
akkor nem huny ki soha. 

A történelem folyásától a Bükk hegység 
ölelő pereme sem menthette meg az itt élő
ket, sok bogácsi férfi lelte halálát az I. világhá
borúban, később a gazdasági válság határoz
ta meg községünk lakóinak sorsát. 

Ebben a nyomasztó világban született 
1929. június 25-én Vig Rudolf, akinek szülei 
1931-ben a jobb megélhetés reményében 
elköltöztek a Bicske melletti Tükröspusztán 
lévő uradalmi majorba, ahol édesapja kőmű
vesmunkát kapott. Rudi iskolai tanulmánya
it Bicskén kezdte, majd Budapesten folytatta. 
Osztálytársa volt Juhász Ferenc költő, a Dózsa 
György Népi Kollégiumban pedig megismer
kedett Nagy László költővel. 

A 14 éves fiú az édesanyjától sokat hallott 
bogácsi népdalokat lekottázta és elvitte Ko
dály tanár úrnak. Vig Rudi tehetség ét a híres 
zenetanár hamar felismerte, 1943-tól tanít
ványai közé fogadta, figyelemmel kísérte, se
gítette útját, szinte fogadott fiaként szerette. 
Az Ö támogatásával sikerült ösztöndíjasként 
Moszkvába kikerülnie, s ott karvezetést és ze
neszerzést tanulnia. A kitüntetéses diplomá
val hazaérkezett fiatal Vig Rudolf az Allami 
Népi Együtteshez került, (senki Imre mellett 
másodkarnagy lett, de az 1 956-os forradalom 
leverése utáni politikai "tisztogatás

" 
egyik ál

dozataként őt is elbocsájtották állásából. Kö
zel két évig alkalmi munkákból igyekezett 
eltartani egyre növekvő családját, majd 1958-
ban Kodály Zoltán közbenjárására a Magyar 
Tudományos Akadémia Népzenekutató Cso
portjának tudományos munkatársa lett. Ettől 
kezdve gyűjtötte módszeresen a magyarlakta 
területek népdalait. Húszéves korában szín
vonalas népdalgyűjteménye jelent meg,,,Né
pek dalai címmel'; amelyben Nagy László for
dításai is, és 18 Bogácson gyűjtött népdal is 
megtalálható. 

Kutatómunkája során tapasztalta, hogy 
a hazai cigányság dalanyagára kevesen for
dítottak figyelmet. Bartóki sugallatra -me ly 
szerint az együtt, és egymás mellett élő né
pek számára helyes, ha ismerik egymás dala
it, táncát, hagyományait- az eddig alig feltárt 
területet, a cigány népzenekutatást választot
ta a következőkben fő tevékenységének. Az 
Ö nevéhez fűződik az első magyarországi ci
gány népzenei lemez gondozása, amely Ma
gyarországi cigány népdalok címmel látott 
napvilágot, majd ezt követte a Szabolcs-Szat
mári cigány népdalok című lemeze. 

Vig Rudolf 1959-től hat éven keresz
tül mellékfoglalkozásként Budapesten a 
Mártonhegyi úti Iskola zenei tagozatának ta
nára volt. Kodály módszere szerint tanított és 
sikerrel vezette az iskolai énekkart. 

1964-ben kezdte el a népzenei művek gépi 
adatfeldolgozását. Jelentős vállalkozásnak 
tekintette, hogy elkészítse az általa gyűjtött 
10 OOO nyomtatásban már megjelent magyar 
népdal sokszempontú elemzését, feldolgo
zását, osztályozását, besorolását. Hazánkban 
Ö kísérletezett először a dallamok számító
gépes adattárolásával. 

A '70-es évek közepén hazatért szülőfa
lujába, Bogácsra. Ekkor már javában szerve
ződtek a népdalkörök, s Vig Rudolf köteles
ségének érezve a népdalköri mozgalomhoz 
való csatlakozást, az akkori termelőszövetke
zet hathatós támogatásával megalakította a 
Bogácsi és a Szomolyai Páva kört. 

Az alapító tagok közül jelenleg már csak 
Kovács Sándorné tagja a 37 éves pávakör
nek. Manci néni a következőképpen emlék
szik vissza az 1976-os évre, a páva kör alapítá
sának idejére: 

"Először csupán 5 asszony bátorkodott 
a felhívásra megjelenni (Kőrösi Lajosné, 
Verhóczki Bertalanné, Virág Miklósné, Majnár 
Ferencné és Kovács Sándorné), aztán a többi
ek is kedvet kaptak, és 23-ra nőtt a pávakö
ri tagok száma. Minden héten próbáltunk, a 
karvezető 1egyezte a tőlünk hallott népdalo
kat, de ő is tanított nekünk más vidékeken 
felvetteket. A próbák mindig jó hangulatban 
teltek, s fellépési lehetőségek is akadtak ha
mar Bogács és a szomszédos települések tár
sadalmi ünnepein, rendezvényein. 

Vig Rudolf 1 980-ig vezette a napjainkban 
is működő Bogácsi Páva kört. A BogáCSi Páva
kör tagjai Vig Rudolf munkásságának leg hite-

Vig Zsuzsanna (jobbról 2.) hálásan mandott 
köszönetet édesapja emlékének ápolásáért 

lesebb őrzői és folytatói, akik töretlen lendü
lettel ápolják szűkebb hazájuk, Bogács, és tá
gabb hazájuk, a Palócföld népdalkincseit. EI
ismeréseik bizonyítják, hogy mé1tóak alapító
jukhoz. A Páva kör tagjai közül I S-en tulajdo
nosai a Bogács Község Önkormányzata által 
alapított Vig Rudolf-díjnak, ami azon szemé
lyeknek adományozható, akik a község kultu
rális életében hosszú időn keresztül áldoza
tos munkát végeznek. 

A Páva kör jelenlegi vezetője Benyovszki 
Mária, a helyi általános iskola ének-zene taná
ra, szintén elkötelezett híve a magyar népdal 
őrzésének, ápolásának. 

Vig Rudolf 1 980-ban visszatért Budapestre, 
haláláig a Gorkij Könyvtár Zeneműtárának tu
dományos munkatársaként dolgozott. A ha
lál korán ragadta el, Esztergomban népdal
gyűjtés közben kapott agyvérzést, mindössze 
53 éves volt. Rövid életútját rendkívül gazdag
nak, változatosnak mondhatjuk. Kutató, művé
szeti tevékenysége mellett hat gyermek neve
léséről kellett gondaskodnia. A népdalgyűjtés 
szeretete sokszor mindennél erősebbnek bizo
nyult. Az idős emberek dalainak szalagra rög
zítése valódi ünnepély volt számára. Csodálat
tal töltötte el a saját énekhangjukat felvételről 
visszaholfó idős emberek reakciója. Természe
tes vidámsága, tettvágya, tréfacsináló kedve és 
szabadságszeretete nem ismert határt, ugyan
akkor érzékeny, könnyen sértődő ember volt. 
Nagyon jól tudott kapcsolatot teremteni az 
egyszerű emberekkel. Elnyerte a helyi romák 
bizalmát, amit az is bizonyít, hogy az egyik ci
gány fiúcsecsemőt ő tartotta a keresztvíz alá. 

Halálának 25. évfordulóján Vig Rudolf ham
vait a bogácsi temetőben helyezték végső 
nyugalomra. A bogácsi kőből faragott sírem
lék, a szülői ház falán elhelyezett kőtábla és 
a Bogács Község Önkormányzata által alapí
tott Vig Rudolf-díj őrzi a népzenekutató em
lékét. A pávakör messze hangzó éneke ma
gaslatokra emeli Vig Rudolf csillagzatát, mely 
újra és újra beragyogja a Palócföld népha
gyományokban gazdag egét. 

Vig Rudolfra emlékezve, a feledés homályá
ból kirajzolódott előttünk egy színes, élettel 
teli kép, melyet a nagy zenepedagógus Ko
dály Zoltán 1 964-ben megfogalmazott gon
dolatával tudnék legjobban azonosítani: "Aki 
zenével indul az életbe, bearanyozza minden 
későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét 
kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene 
tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét s 
ami benne érték, azt mind meghatványozza." 

A zene, a dal tette színessé és teljessé az 
emlékestet Pusomai Enikő, Szitai Renáta, Szi
tai Katalin, Kállai Gyöngyi 8. osztályos lányok 
moldva i népdalokat énekeltek, a Bogácsi Pá
vakör két szép dalcsokrot adott elő, Magyar 
Gyula tárogatón játszott. 

Az emlékező közösség Vig Rudolf Széche
nyi utcai szülőházához vonult, ahol a szemer
kélő esőben a BogáCSi Pávakör képviselői, il
Ietve Csendesné Farkas Edit polgármester 
asszony és Péter Zoltán alpolgármester úr el
helyezték az emlékezés koszorúit. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 



A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban február 28. és március 
03. között ismét az Utazás Kiállítás nyitotta meg a tavaszi és nyári 
üdülési szezont, ahol több mint 500 kiállító várta az érdeklődőket. A 
kiállítás nagykövete Kandász Andrea volt, akit útifilmjeiről és a ma
gyarországi régiókat bemutató filmjeiről ismerhetünk. 

A négynapos idegenforgalmi kiállításon számos program, bemu
tató, koncert, nyeremény játék és kedvezményes utazási ajánlat vár
ta a nagyközönséget. Az idei évben a rendezvény díszvendégei Szlo
vákia, Nyíregyháza és Kalocsa voltak, akik színes programokkal, játé
kokkal várták standjaikon az érdeklődőket. 

A harminchatodik alkalommal megrendezett idegenforgalmi 
szemléhez három szakkiállítás is kapcsolódott, a VitalExpo egészség
és életmód kiállítás, a Karavánszalon kemping- és lakóautó bemuta
tó, valamint a Port.hu Bringaexpo kerékpáros seregszemle. 

201 3-ban több mint 40 OOO látogató érkezett az Utazás Kiállitás
ra és az egyidejű rendezvényekre. A tavalyi évekhez képest növeke
dett a külföldi országok száma, igy idén 30 ország 500 kiállítója jelent 
meg közel 10 OOO négyzetméteren. 

Településünk a Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
és a Bogácsi Thermálfürdő Kft. képviseletében az eddigi évek gya
korlatához hasonlóan az idén is részt vett ?I szakkiállításon. Rend
hagyó módon az idei évben Bükkzsérc, Cserépfalu és Noszvaj nem 
csatlakozott hozzánk társkiállitóként, igy a két kft. egy 3x3 méte
res önálló standon, az Észak-magyarországi régió szomszédságá
ban jelent meg. 

A legfontosabb és legnagyobb népszerűségnek örvendő kiadvány
ok a település 2013. évi programajánlója, a Bogácsi Thermálfürdő ki
adványa és a település látnivalóit összefoglaló kiadvány. A négyna
pos rendezvényen sokan keresték fel célirányosan a bogácsi standot, 
és érdeklődtek az idei rendezvényekről, a termálfürdőről és szállás
ajánlatokról. Az idei év tapasztalata szerint, továbbra is a látogatók 
széles rétege igényli a személyes kontaktus, és az írásbeli tájékozta
tást az internet adta lehetőségekkel ellentétben. 

A budapesti idegenforgalmi kiállításon kívül a miskolci "Menjünk 
Világgá . . .  !" kiállításon is részt vett a település, szintén önálló kiál
lítóként április 04. és 06. között. Áprilisban az Észak-magyarorszá
gi Regionális Marketing Igazgatóság és az Eger Térsége Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Egyesület által a tervek szerint az ország 
több pontján megrendezésre kerülő turisztikai roadshow-n nyílik le
hetőségünk bemutatkozni. 

Az év további hónapjaiban is igyekszünk megragadni minden le
hetőségek, amely alkalmas településünk népszerűsítésére. 

Tordai-Tóth Csilla 

Szezon előtt 
Néhány gondolatban tájékoztatom a Kedves Olvasókat a fürdőben 

folyó tavaszi munkálatokról, arról, hogy hogyan is készülünk az előt
tünk álló szezonra. 

Február elején megkezdtük az úszómedence peremének és láb
mosóinak rendbetételét. Ez a felfagyott burkolat teljes eltávolításá
val kezdődött. A medence május ll-ei nyitásáig vadonatúj burkolat
tal látjuk el a medence peremét, illetve a lábmosókat. Megvalósul a 
medencetest oldalburkolatának újrafugázása is, továbbá elvégezzük 
a túlfolyóvályú szigetelését, és az uszodarács teljes cseréjét. Az úszó
medence vize szezon elején és végén nem érte el a kívánt hőfokot, 
melynek oka az, hogy a medence fűtése az előirt pótviz mennyiség 
temperálásával valósul meg termálvizes hőcserélő n keresztül. A me
dencevíz kívánt hőmérséklete akkor érhető el, amennyiben megvaló
sítjuk a forgatott víz termálvizes fűtését. Ezt a munkát április hónap
ra tervezzük megvalósítani. Elvégeztük a "Jurta medence

" 
karbantar

tási munkáit is, és folytatódik a Jurta épületeinek eszközbeszerzése. 
A húsvéti hétvégétől tervezzük a "Lóhere

" 
medencék folyamatos üze

meltetését, az időjárás függvényében. Azonban még el kell végez
nünk a medencékhez vezető járda kiszélesítését az ott lévő szabadté
ri fogasok rendbehozatalát és egyéb esztétikai tereprendezést. A fa
házaink belső felújítását sikerült megoldani az önkormányzat közcé
lú dolgozóinak hathatós közreműködésével. Folyamatosan dolgo
zunk a gazd�sági területek rendezésével, elvégeztük a vegyszertáro
zónk rendezését. A 4. számú kutunkba beépítünk egy nagyobb telje
sítményű szivattyút, így nyerünk vizet a locsol ás hoz. Szezon kezde
téig lefest jük a fürdő körüli betonkerítést, illetve a "legapróbb" ven
dégeink szórakoztatására a "vízi játszótérben

" 
elhelyezünk egy csúsz

dát. Folyamatban van a fürdő információs és irányítótábla rendszeré
nek kialakítása is. 

Most pár sorban az előttünk álló szezonról: 
Idén is foly tat juk a tavalyi évben bevált attrakciókat, így megtalál

ható lesz a fürdő területén a "vízen járó labda'; illetve lesz vízifoci, ug
róvár és Henna is. Az elmúlt szezonban népszerű Zumbát az idén sű
rűbben rendezzük meg. Csütörtök és szombat délután az úszóme
dencében lehet majd gyakorolni ezt a remek, szórakoztató sportot. 
A fedett medencében minden pénteken vízitorna várja majd az ér
deklődőket. 

Részt vettünkaz Országos Utazás Kiállításon a Turisztikai Kft-vel kö
zösen, és idén először jelent meg a fürdő saját standdal a nagyváradi 
utazás kiállításon, melynek célja az ott élő emberek érdeklődésének 
felkeltése Bogács és a bogácsi fürdő iránt. 

Jacsó Zoltán ügyvezető igazgató 

PROGRAMAJÁNLÓ 
I. AMATÖR BARÁTI HORGÁSZTALÁLKOZÓ PONTY ÉS AMÚR 

FOGÓ KUPA 2013. április 25-28. - Szoros-völgyi víztározó 

MAJ ÁllS 2013. május 1 . ·  Rendezvénypark 

VII, ORSZÁGOS BMW TALÁLKOZÓ 
2013. május 18. -Alabástrom Panzió 

POLGARMESTEREK AZ IDEGENFORGALOM ÉRT SZABADTÉRI 
FÖZÖVERSENY ÉS BEMUTATÓ 2013. május 18. - Rendezvénypark 

MEDER IvAN EMLÉKTÚRA 2013. június 24. 

XXI. BÜKKALJAI BORFESZTIVÁL ÉS NEMZETKÖZI 
BORVERSENY 2013. június 27-30. - Rendezvénypark 

BÜKKVINFEST MEGYEI MEGHivÁsos LÖVÉSZVERSENY 
2013.június 29. - Bogácsi Lőtér 

XXI. HÓRI TENG Ó KUPA, ORSZÁGOS ÖREGFIÚK LÁBTENISZ 
BAJNOKSAG 2013. június 30. - Bogócsi Thermólfürdő 


