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A falufejlesztés az egyik legfontosabb feladatunk 
Tisztelt Bogácsi Lakosok, 

Tisztelt Vendégeink! 

2013 a bogácsi önkormányzat számára 
a fellélegzés, a tervezés és a fej lesztés éve, 
hiszen idén január elsején már egy fillér 
tartozásunk sem volt, sem a bankok, sem 
a beszál l ítók felé. A kormány adósság-ren
dezése 1 00%-ban levette a hiteltörlesztés 
terhét a vállunkról, így hát nagy lendület
tel láthattunk neki a település szépítésé
nek, fej lesztésének. 

Megújul Q sportöftözö és a sportpálya 

Az egyik legfontosabb, már a tavalyi év
ben előkészített beruházás az új sportöl
töző építése, és a sportpálya korszerűsíté
se. A megyei I. osztályban futballozó csa
patunk nem tudta a mérkőzéseit a régi kö
rülmények között megszervezni, hiszen a 
magasabb osztály magasabb követelmé
nyeket is támaszt a tárgyi feltételek bizto
sítása terén. Persze nemcsak ez a cél vezé
relte az önkormányzatot a sport-infrast
ruktúra megújításában. Nagyon fontos
nak tartjuk, hogy az utánpótlás, a fiatalabb 
korosztály is rendszeresen, versenyszerű
en sportoljon, s ez az új létesítmény az ő 
igényeiknek is teljes egészében megfe
lel. A beruházásokat két pályázati támoga
tás és jelentős önerő biztosításával sikerül 
megvalósítani, az öltözőt 1 8  mill ió Ft Bel
ügyminisztériumi támogatás és 14 mill ió 
Ft saját forrás felhasználásával, a pályát pe
dig 18 mill ió Ft-os TAO (Társasági adó osz
talék) segítséggel újítjuk meg. Az öltöző 
felújítását az önkormányzat koordinálta, a 
pályaépítést pedig a Községi Sportkör. Az 
öltöző már elkészült, jelenleg a környezet 
rendezése, szépítése folyik, a pálya talaját 
pedig a fűmag vetése után körbe is keríti k, 
öntözőrendszert alakítanak ki, és kispado
kat is kiépítenek a csapatok számára. Cé
lunk, hogy 2014-ben már itthon játszhas
sa valamennyi hazai mérkőzés ét a bogácsi 
csapat, s tervezzük, hogy a fürdőben lévő 
szálláshelyeink jobb kihasználtsága érde
kében sporttáborokat, edzőtáborokat is 
tudunk a későbbiekben Bogácsra szervez
ni, hiszen megfelelő pályával és öltözővel 
tudjuk a táborozó fiatalokat fogadni. 
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Elkészült az óvoda játszóudvara 

Megújult környezettel várja az oviso
kat szeptemberben az intézmény, ugyan
is nyáron elkészült az új játszóudvar. Gyep
szőnyeggel, új homokozóval és kalandos 
játékok telepítésével tudtuk széppé va
rázsolni a kicsik szabadtéri játszóhelyét, s 
bízom abban, hogy örömükre, tetszésük
re szolgál majd. A beruházás a "Bükkalja 
napközi otthonos óvoda és tagóvoda fej
lesztése" című pályázat részeként 6 mil l ió 
Ft-ból valósult meg, mely ezen kívül a pe
dagógiai ismeretek megújításának lehe
tő ség ét, és a szomolyai tagóvoda eszköz
beszerzését is tartalmazza. A pályázatból 
a teljes összeg biztosított, az önkormány
zattói anyagi hozzájárulást nem igényelt. 
A megvalósítás során a helyben foglalkoz
tatott közmunkások is közreműködtek, te
reprendezést, a játékok telepítésének elő
készítését végezték, és jelenleg a rendsze
res locsolás is az ő feladatuk. Helyi vállal
kozó végezte a környezetrendezési mun
kákat, melynek során nemcsak a játszó
udvar, hanem az épület melletti terasz is 
megújításra került, lehetőséget biztosítva 
ezzel a szabadtéri foglalkozások térigényé
nek megfelelő biztosítására. 

Épül a Szabadság tér 

Ez az építkezés váltotta ki talán a leg
szélsőségesebb reakciókat a bogácsiak kö
rében. Volt, aki égetően szükségesnek tar
totta, és volt, aki úgy érezte, minden áron 
meg kell akadályoznia. Én úgy vélem, hogy 
ez az egyik legfontosabb beruházásunk, 
hiszen alapvetően meghatározza a tele
pülés arculatát, a hozzánk érkező vendé
gek Bogácsról alkotott véleményét. Nem 

mindegy ugyanis, hogy közterületeink 
ápoltak, rendezettek, funkciójuknak meg
felelőek-e, vagy a "zöld terület" védelme 
érdekében inkább igénytelenek, esetleg, 
komoly balesetveszélyt hordoznak. A Sza
badság tér a felújítás előtt ilyen volt, igény
telen és balesetveszélyes. Ennek megszün
tetése -biztos vagyok benne-, Bogács elő
nyére fog szolgálni. A bolt előtti közössé
gi tér lehetőséget teremt egy kicsit meg
pihenni, nézelődni, s a kialakításra kerü
lő parkolóhelyek enyhítik a sokszor szorí
tó helyhiányt. A zöld felület sem lesz keve
sebb, mint volt, hiszen a korábbi két fa he
lyett összesen kilenc kerül kiültetésre, két 
gömb juhar, és hét ezüst hárs, mely utób
biak a járda és a parkoló között kapnak 
helyet. Ez a fej lesztés nemcsak az önkor
mányzat, hanem a téren működő keres' 
kedelmi vállalkozás (Ker-Coop) érdekeit is 
szolgálja. Ezért a teljes beruházás költsé
géhez - amely 1 9  millió Ft - 4 mill ió Ft-tal 
az üzlet tulajdonosa is hozzájárul. A fejlesz
tés többi költsége az önkormányzatot ter
heli, melynek fedezete a 201 3. évi költség
vetésben biztosított. 

Megújul az "alsó buszmegálló" 

A település alsó részének lakói már két 
évvel ezelőtt kerestek meg azzal a kéréssel, 
hogy az "alsó buszmegállóhoz" építsünk 
járdát. Csapadékos reggeleken ugyanis, 
amikor igen sokan várják a Mezőkövesd 
felé közlekedő buszokat, áldatlan állapo
tok uralkodnak a megálló környékén. Az 
úttest megsül lyedt, sár és tócsák nehezítik 
a közlekedést. Az idén közmunka program 
keretében sikerül teljes egészében rendez
ni a környezetet, nemcsak a munkadíj, ha
nem az anyagköltség is biztosított a prog
ram támogatásából. Helyi vállalkozó segí
ti munkagépeivel a m unkát, azokat a fel
adatokat végzi, melyeket kézi erővel nem 
tudunk elVégezni. A munkák még a szor
galmi időszak megkezdése előtt befeje
ződnek, így szeptemberben már az uta
sok megfelelő körülmények között tudják 
igénybe venni a szolgáltatást. 



Folyik a munka a mezőgazdasági 
közfoglalkoztatásban 

Tíz közfoglalkoztatott dolgozik a falu 
alsó részén lévő önkormányzati tulajdo
nú mezőgazdasági területen, ahol külön
böző zöldségféléket termesztenek a köz
ponti konyha számára. A megtermelt árut 
nem tudjuk teljes egészében felhasznál
ni, ezért a téli tárolásról is gondoskodnunk 
kell. A program keretében lehetőség nyílt 
fagyasztószekrények, ládák vásárlására is, 
így a téli felhasználás sem okoz gondot. A 
konyhai dolgozók savanyúságot is készí
tettek a megtermelt uborkából, valamint 
az ebéd készítéséhez friss zöldséget hasz
nálnak fel. Az eddig bekerült zöldségfé
lék mennyisége kb. 380 kg, s itt még nincs 
vége, hiszen a nyári, őszi termékek még ez
után kerülnek betakarításra. A program -
azon túl, hogy 10 embernek tartós munkát 
ad - biztosítéka az egészséges, friss alap
anyag-felhasználásnak még az év további 
részében is. 

Ami kívülről nem látszik 

Régi vágya az ügyfeleknek és a Polgár
mesteri Hivatalban dolgozóknak, hogy az 
épületbe beérkező lakosok, üdülőtulaj
donosok megfelelő tájékoztatást kapja
nak megérkezésükkor, hogy kinél milyen 
ügyben tudnak eljárni. Az ügyfélszolgálat 
kialakítását az elmúlt hetekben végeztük, 
s aki betér hozzánk, tapasztalhatja, hogy 
szinte azonnal megfelelő információhoz 
tud jutni a hivatal működését illetően. A 
2013. évi költségvetés terhére az önkor
mányzat végeztette az átalakítást. 

Remélem, hogy a Közösségi Ház lég
technikai berendezésének jótékony ha
tását is minél többen, minél előbb meg
tapasztalják majd. Rendkívül zavaró volt 
ugyanis a nyári rendezvényeink alkalmá
val, hogy a nagy meleg miatt az ablako-

kat kellett kinyitni azért, hogy enyhítsük a 
bent lévő hőséget. A beszűrődő zaj azon
ban igen zavarta a programok résztvevőit, 
s ezért került beszerelésre az új légtechni
kai berendezés, melynek költség ét az ön
kormányzat biztosította. 

További tervezett fej lesztések 

Még augusztusban elkezdődik a köz
ponti konyha és az óvoda közötti bejárat új 
térkő burkolattal történő kiépítése, mely
nek elsősorban a balesetveszély megszün
tetése a célja. Másodsorban pedig esz
tétikailag is megújul az óvoda és az isko
la előtti járdával együtt ez a rész is. Fede
zetét szintén a közmunka program bizto
sítja, a munkaerő és felhasználásra kerülő 
anyagok vonatkozásában is. Része ez an
nak a területrendezésnek, melyet az orvo
si rendelő, az iskola és az óvoda által hatá
rolt közterületen tervez az önkormányzat. 
Benyújtott pályázatunk van az óvoda épü
letének korszerűsítésére, szépítésére, vala
mint aláírt támogatási szerződésünk az or
vosi rendelő felújítására. Ezek várhatóan a 
következő év feladatai, de ide i l leszkedik a 
most augusztusban megvalósuló térren
dezés is. 

Döntés született a Jókai utcai játszótér 
újraépítéséről, melynek fedezete a költ
ségvetésben biztosított, jelenleg az előké
szítés zajlik. 

A település védelme szempontjából na
gyon fontos, hogy az ősszel végre megkez-

dődhet a csapadékvíz-elvezetést biztosító 
projekt megvalósítása is, melyre aláírt tá
mogatási szerződésünk van, több mint 
1 29 mil l ió Ft-ról, s a legfrissebb informáci
ók szerint a vízjogi engedély kiadása is fo
lyamatban van. 

Természetesen a fürdőről sem feledke
zünk meg, hiszen még ez évben szeret
nénk megújítani a termál szálló épületét, 
valamint jövőre egy nagyobb volumenű 
- önerőből biztosított - fejlesztést szeret
nénk megvalósítani a 201 4-es szezon kez
detére. 

Tisztelt Olvasó! Önkormányzati vezető
ként rendkivül örülök az eddig elért ered
ményeknek, és kívánom, hogy Önök is, vala
mennyien tudjanak ezeknek örülni. Tudom, 
hogy bizonyos döntések egyéni érdekeket 
sérthetnek, de ha az a közösség javát szol
gálja, az egyénnek tudomásul kell vennie, 
hogy oz önkormányzat feladata a közösségí 
érdek szolgálata. Biztos vagyok abban, hogy 
ezek a fejlesztések mind-mind a bogácsiak 
érdekeit szolgálják, még akkor is, ha soha 
nem jár valaki az "alsó buszmegállóban'; 
vagy nem parkol a Szabadság téren. Kérem, 
aki még nem látta, sétáljon el a sportpályá
ra, vagy nézze meg az új ügyfélszolgálatot a 
hivatalban, és győződjön meg arról szemé
lyesen, hogy az önkormányzat jó gazdája kí
ván lenni mindannak a kincsnek, ami a mi
énk, Bogácsiaké. 

Csendesné Farkas Edit 

polgármester 
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..Bogács Közsegért" Közalapitvány kezelöje pályázatot hirdet a 

.. Környezet óvása,szepitése"alapitványi celú támogatás elnyer esere. 

Pályázható támogatási {elok: 

A fafusiturizmusszínvonafdnakjavítdsa,ezenbefü/:Afalusi Sl álláshely céljára hasznositotl ingatlan 
külsö karbanlarlása, az ingallanhoz tartozó udvar, közlerüle t parkosílása, a száUáshely szépítésel, 
kényelmét, kulturáltságát szolgáló eszközök beszerzése. 

Igényelhető támogatás formája, mértéke: 

Afenti jogcímekrebenyújtottpályázatok esetében a visszanemtéritendö támogatás mértéke a 
2013.január1S-ig befizetettidegenforgalmi adófüggvénye. 

Pályázat benyújtására jogosultak: 

A pá(yazaton azok a magánszemélyek vehetnek részt, 
·akik Bogács könegben falusi szalláshely ertekesítes céljára hasznosítotl ingatlan tulajdonjogával 

rendelkeznek, 
o szerepelnek a Polgármesteri Hivatal falusi szállásadók nyilvánt artasában, 
·tevekenysegüketnemvallalkozásitevekenységkéntvegzik, 
·2012.évhen eltöltöltvendegejszakákutan legalább28.000fl idegenforgalmi adót befizettek Bo-

gács KÖlSeg Önkormányzat számlájára, 
·továbbá vállalják,hogya palyazatban megjelölt feladatokat a válla It határidőig megvaló�ítjak. 

A pályázat benyüjtása: Apályazatot awBogacs Közsegérr Közalapitvány kezelöjéhez a Polgarmes
teri Hivatalban beszerezhetö formanyomtatványon kell henyújtani. A kitöltöil pályázatot a Köz
alapitvány címere /3412 Bogacs A(kotmány u. 9.l kell megküldeni, vagy a Polgarmesteri Hivatalbdn 

e(helyezettládába hedobni. 

Aboritékra kerjükráími:"Környezetóvása, szepítese" pályázat 

Apályázatbenyüjtásának határideje:2013.augusztus31. 

Részletes felvi(ágositás kérhető Po<zik Lajosnetól, a kuratórium elnökétől személyesen vagy a 
49/334-21Sszámútetefonon. 

Bogács,2013.július26. 
Bogács Könégért Közalapitvány Kuratóriuma 

3412 Bogács, Alkotm ány u. g. 



Polgármesterek az Idegen
forgalomért Szabadtéri 

Főzőfesztivál és Bemutató 
Az idén - nélkülözve a fiatalabb szakácsgenerációt - Polgár

mesterek az Jdegenforgafomért Szabadtéri Főzőfesztivól és Be
mutató címmel rendeztük meg május lB-án a már hagyomá
nyosnak mondható főzőversenyt polgármesterek és amatőrök 
részvételével. 

A rendezvényt Csendesné Farkas Edit polgármester asszony 
nyitotta meg. Jelen volt Tállai András ál lamtitkár úr is, aki be
szédében kiemelte, fontos, hogy Bogács kikapcsolódást nyúj
tó programot tudjon adni a turistáknak. "Bogács egy olyan kis 
település, ahol nagyon sokat adnak Q múltra, a kultúrára, az ide
genforgalomra, és én azt kívánom, ez a képessége, ez az ereje 
maradjon meg."- mondta Tallai András ál lamtitkár úr. 

A zsűriben most is jeles szakácsok foglaltak helyet, a zsű
ri elnöke Németh József a Magyar Gasztronómiai Szövetség 
tagja, a Déli Régió elnöke, a Magyar Gril lszövetség alelnö
ke volt, aki örömét fejezte ki, amiért hazánk számos pontjá
ról és határainkon kívülről is (Karancslapujtő, Nyékládháza, 
Bükkzsérc, Bükkábrány, Tibolddaróc, Sály, Nyomár, Ziliz, Kar
cag, Pánd, Tápióbicske, Boldva, Zsarolyán, Nagyszekeres) ér
keztek csapatok. 

A salgótarjáni Vígh Üst Team nevű csapat 201 centiméter át
mérőjű óriás palacsintát készített, amit a jelenlévők pil lanatok 
alatt elfogyasztottak, így hamarosan már egy másik óriáspala
csinta sült az óriás méretű sütőszerkezetben. 

A süteménysütő versenyre 31 féle sütemény érkezett. Az 
eddigi évek eredményeitől eltérően a bogácsi asszonyok most 
nem értek el dobogós helyezést. A főzőversenyen résztve
vő csapatok a bogácsi Községi Önkormányzat ajándékával és 
egyéb felajánlásakból származó ajándéktárgyakkal, kupák
kal térhettek haza. A polgármesterek főzőversenyének ered
ménye a következőképpen alakult: 1. Bükkzsérc, 2.Karcag, 3. 

Boldva. 

A Tállai András által felajánlott különdijat Bükkábrány és tér
sége csapata kapta. A bogácsi csapat halászlét szolgált fel a 
zsűrinek, amit kiemeit díjjal jutalmaztak. 

A rendezvényt kulturális programok színesítették; fellép
tek a helyi művészetei csoportok (pávakör, néptánccsoport 
és a mazsorettek). A legkisebbeket a Galagonya Bábszínház 
;,Szorgalmas és a rest leány" című darabja szórakoztatta. A nap 
sztárvendége Varga Miklós volt. 

Az időjárás kedvezett a tavaszi rendezvény lebonyolításá
hoz, portékáikat kínáló árusok is voltak bőven, de helyi néze
lődők és turisták számára lett volna még elegendő hely a bo
gácsi Bikaréten. 

Jankó Gergely 

A bor ünnepe Bogácson 
A XXI. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny megrendezésére, 

a hagyományoknak megfelelően idén is június utolsó hetében 26-a és 30-a 
között került sor. A rendezvény fővédnöke Tállai András, a Belügyminisztéri
um Önkormányzatokért felelős államtitkára volt. 

A programsorozat június 26-án indult 18:00 órakor a település számára 
oly fontos Színészligetben, ahol ünnepélyes keretek között újabb emléktáb
lák kerültek elhelyezésre a teátristák keresztjére. 

Június 27-ét egy meseesttel indítottuk, melyre gyerekek és felnőttek egy
aránt nagy számban érkeztek a helyi Hagyományőrző Házba. Az érdeklődők 
este 19:00 órától Fekete Nándor orgonaművész"Világklasszisok"című hang
versenyére látogathattak el a Szent Márton Műemléktemplomba. 

A hagyományokhoz híven, az idén újra elindult a bortúra is június 28-án, 
pénteken a Cserépi úti pincesoron Csáter apó pincéjétől, a zamatos borok
ra szomjazókat számos pincékben várták a vendégszerető borászok. A bo
rozgatáshoz és a felhőtlen mulatozáshoz Kiss Kata és zenekara szolgáltatta 
a zenét. A néptáncot kedvelő résztvevők a Tündérrózsa Néptánccsoport és 
barátai bemutatója után táncházban próbálhatták ki magukat. 

A borverseny megnyitójára jú
nius 29-én, szombaton 09:00 óra
kor került sor, ezt követően meg
kezdődött a pénteki nap folya
mán nevezett borok bírálata a Kö
zösségi Házban. A szórakozni vá
gyók a Bikaréten választhattak a 
programok közül. A fesztivál szó
rakoztató programjai színes felvo
nulássai kezdődtek a Szent Már
ton Műemléktemplomtól a Ren
dezvényparkig, amelyben köz
reműködött a Bogácsi Mazsorett 
Csoport, a Szent Márton és a 
Brindisi Szent Lőrinc Borrend, va
lamint az intézményeink képviselői és az érdeklődők. A felvonulást követő
en Hajdu Imre, a Szent Márton Borlovagrend főkancellárja köszöntötte az 
érdeklődőket. A borlovagrend idén is új tagokat avatott, Véber Györgyöt 
a Mezőkövesd NB II Keleti csoportjában szereplő labdarúgó csapat edző
jét, Avar Györgyöt a mezőkövesdi kézilabda klub vezetőjét, és Dr. Lékó Lász
lót az egri Eszterházy Károly Főiskola Élelmiszertudományi Intézet Élelmi
szerkémiai és Biokémiai Tanszék főiskolai docensét. A nemzetközi borver
seny eredményei is kihirdetésre kerültek. Bogácson a borászattaIlegered
ményesebben foglalkozók: Dósa Tibor, Hajdu Ádám, a Hór-Agro Zrt, Jankó 
Gergely, Mikesz Lajos, Pál Zsombor, Prokai László és Prokai Tamás. Az idei 
borversenyre 216 bor került benevezésre, melyek közül 6 Nagy Arany érem 
minősítésben részesült. 

Az oklevelek átadása után került sor a borlopó verseny megrendezésé
re, ahol több vállalkozó szellemű látogató próbálhatta ki magát. Kora este 
a kisebbeket várta a szinpadhoz a Bóbita zenekar, akik interaktív gyermek
műsorukkai szórakoztatták a közönséget. Az Appril Project bemutatója, a 
közönséget is megmozgatva igazán felpezsdítette az este hangulatát, me
lyet csak fokozott Caramel továbbá Korda György és Balázs Klári fellépése. A 
szombati programokat a hagyomány szerint látványos tűzijáték zárta. 

A nyár további részében is folytatódnak a változatos programok Bo
gácson. Augusztus lQ-én harmadik alkalommal kerül megrendezésre a 

"Halra Fel!" Országos Horgásztalálkozó és Verseny, az augusztus 20-ai ün
nepi hétvégén pedig a Bogácsi Thermálfürdő várja a vendégeket változa
tos szórakoztató programokkal a XV. Fürdőfesztivál keretein belül. Augusz
tus 19-én este 21 :00 órakor egy fergeteges Fenyő Miklós ingyenes élő kon
certen vehetnek részt a Rendezvényparkba látogatók, majd az ünnepi tűzi
játékban gyönyörködhetnek, s a pincesoron hajnalig tartó mulatással zár
hatják a Bogácson töltött napokat. 

A programokra nagyon sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a 
település és a Bogácsi Thermálfürdő egyaránt! 

Hajdu Imre köszöntő, értékelő beszéde a Rendezvényparkban 
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Az idei tavasz esős, hideg napjain a meg
szokottnál valamivel nyugodtabban folyt 
a munka a tantermekben és türelmeseb
ben vártuk a vakáció napját. Ha az időjá
rás nem is, a naptár azért bíztatott ben
nünket és a belső biológiai óránk is csalha
tatlanul jelezte, hogy itt az ideje a nyári pi
henönek. Mert az egész évben tartó meg
feszített munka után bizony minden isko
lába járóra- legyen az diák vagy tanár -, rá
fér a pihenés! 

Szokásunkhoz híven az idén is elvégez
tük a számadást a mögöttünk lévő 1 82 ta
nítási napról, és örömmel számoltunk be 
évzáró ünnepségünkön eredményeinkről. 
Néhány számszerű adat közülük: iskolánk 
tanulmányi átlaga 3,53. Ezt az átlagot ma
gasan meghaladva kiemelkedik a harma
dik, hetedik és a második osztályosok ta
nulmányi eredménye. Tizenöten kitűnő és 
hatan jeles eredményű bizonyítványt ve
hettek át. Sajnos négy tanulónknak újra 
kell próbálkoznia. 

Az éves tanulmányi munka mellett tanu
lóink az idén is szépen teljesítettek a külön
böző tantárgyi és sportversenyeken. Ezek 
közül a legjelentősebbeket emelem ki. 

A Kinder+Sport országos sportverse
nyen alsós tanulóink csapata a VI. he
lyen végzett. A novembertől május végé
ig zajló felkészüléssel párhuzamosan fo
lyó pontgyűjtős játék feladatait maximá
lisan teljesítették tanulóink, és a kapott 
pontokat beváltva iskolánk a testneve
lés órákon nélkülözhetetlen sportszerek
kel (3 torna pad, 2 zsámoly, labdák) gaz
dagodott. A csapat tagjai: Bugyik Dalma, 
Szabó Petra, Szeberin Dániel, Szitai Lász
ló, Czagány Kitti, Hák Gábor, Hüvelyes Emí
lia Panna, Kondráth Tekla Virág, Koós Anna, 
Kovács Léna, Öcsai Kamilla Csenge, Sala
vári Bence, Horváth Roland, Pusomai Nor
bert. Felkészítőjük: Jankóné Jónás Zsuzsa, 
DuchonyTímea, Jankó Róbert. 

Országos ének versenyen IV. helyezést 
értek el: Csufor Lilla 5. osztályos, Juhász Ist-

KICSENGETTEK 
ván 6. osztályos, Verhóczki Luca 7. osztá
lyos, Szabó Petra 7. osztályos és Verhóczki 
Márk 8. osztályos tanulónk. Felkészítő ne
velő: Benyovszki Mária. 

Szintén országos irodalom és művésze
tek levelezős verseny keretében Juhász Ist
ván 6. osztályos tanulónk III. helyezést és 
Szabó Petra 7. osztályos tanulónk VII. he
lyezést ért el. Felkészítő tanár: Lénártné 
Szeberin Csilla tanárnő. 

A Szivárványhíd országos magyar nyelv 
és irodalom műveltségi levelezős verse
nyen hetedik osztályos tanulóink csapata -
Csiri Marcell Botond, Öcsai Gréta Anna, Sza
bó Dániel Márk - VIII. helyezést ért el. Felké
szítő tanár: Benyovszki Mária tanárnő. 

Kisiskolások atlétikai versenyének me
gyei fordulójában Öcsai Gréta Anna 7. osz
tályos tanuló I. helyezést, Papp Réka 8. osz
tályos tanuló II. helyezést ért el. Eredmé
nyük alapján bejutottak az országos fordu
lóra. Felkészítő tanár: DuchonyTimea. 

Megyei szintű Curie matematika verse
nyen Szabó Dániel Márk 7. osztályos ta
nulónk II. helyezést ért el. Felkészítő ta
nár: Bodnár Mariann. 

Megyei szintű Curie kémia versenyen 
Szabó Dániel Márk 7. osztályos tanulónk II. 
helyezést, Budai Noémi 7. osztályos tanu
lónk VIII. helyezést ért el. Felkészítő tanár: 
Lukács Lajosné. 

Megyei szintű Simonyi Zsigmond he
lyesírási versenyen Juhász István 6. osztá
lyos tanuló X. helyezést, Öcsai Gréta Anna 
7. osztályos tanuló XI. helyezést ért el. Fel
készítő tanár: Lénártné Szeberin Csilla ta
nárnő. 

Az országos környezetvédelmi levelezős 
csapatversenyen harmadik osztályos tanu
lóink csapata - Hák Gábor, Koós Anna, Sa
lavári Bence- XII. helyezést ért el. Felkészítő 
tanár: Jankóné Jónás Zsuzsanna tanárnő. 

HEBE országos levelezős földrajz ver
seny döntőjébe jutottak Budai Noémi és 
Szabó Petra 7. osztályos tanulók. Felkészi
tö tanár: Lénárt Péter. 

Úszóverseny megyei fordulójában VII I .  

Iskolánk tanulói eljutottak az országos döntöig 
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helyezést ért el  Letsou Arhon Anthony 
8. osztályos tanuló, mezei futóversenyen 
megyei fordulójában VIII. helyezést ért el 
Papp Réka 8. osztályos tanuló. 

Körzeti versenyeken mérték össze ere
jüket tanulóink szépkiejtési, mesemon
dó, könyvtárhasználati, angol, foci és úszó 
versenyeken, ahol több I. II. és III. helyet is 
szereztetek iskolánknak és persze elsősor
ban magatoknak gyerekek. A felkészité
sekben résztvevő nevelők: Nagyné Sziklai 
Judit, Jankóné Jónás Zsuzsanna, Duchony 
Tímea. 

Köszönöm valamennyi versenyző tanu
lónak a felkészülését, helytállását és ne
velőiteknek pedig a befektetett munkát, 
segítséget. �s természetesen köszönjük 
mindazon szülőknek a támogatását, akik 
segítették gyermekeiket a tanulásban, bíz
tatták őket a kötelezőn túli munkák válla
lására. Legyenek büszkék gyermekeikre! . 

A vállalt külön feladatok és azok mara
déktalan teljesítésében az idén kiemelke
dett a harmadik osztály Jankóné Jónás Zsu
zsanna vezetésével. Két pályázatban is részt 
vettek, nem is akármilyen eredménnyel! 

A szép teljesítmény eléréséhez igen 
sok akarat, felkészülés a szülők segítsége 
és aktív részvétele is szükséges volt. Vala
mennyi résztvevőnek gratulálunk az ered
ményhez, köszönjük a helytállását, és azt, 
hogy ez által is öregbítették iskolánk hír
nevét! És természetesen köszönjük mind
azon szülőknek a támogatását, akik segí
tették gyermekeiket a tanulásban, bíztat
ták őket a kötelezőn túli munkák vállalásá
ra. Legyenek büszkék gyermekeikre! 

Sikeresen zárult az egri Eszterházy Kár
oly Gyakorló Iskolával közösen készített 
pályázatunk is, amely a jövő tanévtől lehe
tőséget biztosít a természettudományos 
tantárgyakhoz kapcsolódó laborgyakorla
tokra az egri iskolában. 

A tanulás mellett ez évben is maradt idő 
bőven játékra, szórakozásra, kirándulások
ra iskolai és osztálykeretben egyaránt. Szí
nesítették mindennapjainkat a zeneiskolá
sok, az újonnan bemutatkozó rock zene
kar, a mazsorett csoport, az énekkar fellé
pései és a rajz szakkörösök aktuális szép 
munkáinak folyamatos kiállításai. 

A közös élmény mindannyiunké, közö
sen ünnepeltünk, emlékeztünk és remé
lem mindenkinek sikerült megtörni a hét
köznapokat, könnyíteni a tanulás nehéz
ségeit színvonalas szabadidős programja
inkkai! 

Köszönjük a községi önkormányzat, 
a szülői munkaközösség, a termálfürdő 
anyagi és erkölcsi támogatását és vala
mennyi községi intézmény szíves hozzáál
lását és segítő közreműködését program
jaink megvalósításában! 

A történtekre visszaemlékezve nem me
hetünk el  szótlanul az év legszomorúbb 



Csiki János Tállai András államtitkár úrtól vette át kitüntetését Kiss Andrásné a kitüntető címek átvétele után kollégái körében 

eseménye mellett. Ez év áprilisában ked
ves kolléganőnk, Regőcziné Vámos Kata· 
lin váratlanul elhunyt. Halála mélyen meg
rendített bennünket. Kedves, megnye
rő modorával, ízes magyarázataival min· 
den gyermekhez közel tudta vinni a fizi
kát. Munkáját odaadással, szeretettel vé
gezte. Üzenjük Neked Kati, Kati néni: nem 
feledünk! 

Engedjék meg, hogy némi büszkeség
gel számoljak be a bogácsi iskola nevelő
inek idei elismeréseiről is. Kollégáim kevés 
kivétellel azon pedagógusok közé tartoz
nak, akik hivatásuknak és nem csak mun· 
kájuknak tekintik a gyermekek nevelését. 
Önfeláldozó, lelkesítő munkájukkal gazda
gítják az iskolai életet. Közülük az idén hár
man kaptak elismerést, melyhez ezúton is 
szívből gratulálunk! 

Jankóné Jónás Zsuzsanna kolléganőnk a 
szakmán belűl is elismert, az Apáczai kiadó 
által alapított Génius Apáczai Diploma Díj 
ezüst fokozatát vehette át harminc éves ki
magasló pedagógiai, alkotói munkája el
ismeréseként. Csiki János kollégánk a me
zőkövesdi tankerület által alapított Év Ta
nítója elismerésben részesült az idei peda
gógus napon lelkiismeretes, önfeláldozó 
tanítói munkája jutalmául. Kiss Andrásné 
kolléganőnk nyugdíjba vonulása alkal
mából szakszervezeti vezetőként végzett 
munkája elismeréseként Eötvös József Em
lékérem kitüntetésben részesült. Negyven 
éves pedagógusi munkájáért Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet vehetett át. 

Az idei évzárón elbúcsúztunk tizennyolc 
végzős díákunktól is! 

Elballagtak 
2013. június 15. Eljött a nagy pillanat, ami mínden nyolcadikos 

tanuló számára várva várt esemény: a ballagás, amikor a virággal 
diszített iskola falai közül elindulnak a gyerekek egy új, egy isme
retlen, egy más világ felé. 

A búcsúzás mindig szomorúsággal tölt 
el bennünket, mert az együtt töltött évek 
alatt személyes életünk, emberi történe· 
tünk közössé vált. Megírtuk munkával, 
sok-sok küszködéssel, csalódással és szív
béli örömmel, ragyogó sikerekkel. s sze
rencsére nem egyszer humorral. Tudno· 
tok kell: aki elment, az elment, de aki egy
szer nálunk volt, az többé sohasem mehet 
el tőlünk egészen! Eredményes, jó munkát, 
sok sikert kívánunk számotokra! 

A mozgalmas év után most elégedetten 
adhat juk át magunkat a pihenésnek! Hasz
náljuk ki mindannyian! 

Töltődjünk fel napfénnyel, energiával, 
hogy újult erővel, jókedvvel foghassunk 
hozzá a következő tanévhez is! 

Lukács Lajosné 

Mégis számomra úgy tűnik, hogy kicsit félszegen, feszengve vo
nul a tizennyolc diák. Valószínűleg most érzik át igazán a búcsú
zás lényegét, hangulatát. Most döbbennek rá, hogy el kell válni
uk szeretett iskolájuktól. tanáraiktól, diáktársa iktól és egymástól, 
osztály társaktól. Most fut végig agyukon, hogy ez a korszak lezá
rult az életükben, ettől kezdve sok minden más lesz. Többek sze
mében a meghatottság könnyeit vélem felfedezni, amint átgon
dolják a nyolc év történéseit, az együtt átélt boldog perceket, a di
ákcsínyeket, az osztálydélutánok, kirándulások, iskolai rendezvé
nyek derűs hangulatát, a táborozások feledhetetlen, oldott lég
körét. Ezekre biztos, hogy szívesen fognak emlékezni. Emellett át
éltek itt kellemetlenebb pillanatokat is, voltak küzdelmesebb idő
szakok, de az idő ezt is szép emlékké halványítja majd. Számukra 
a diákélet azonban nem szűnik meg, hiszen tanulmányaikat a kör
nyékbeli középiskolákban folytatják új tanárokkal. osztálytársak
kal, barátokkal. 

Koczka Milán, Kovács Evelin, Lantos Balázs, Letsou Arhon Anthony, 
Papp Réka, Pusomai Barbara, Pusomai Enikő, Szitai Katalin, Szitai 
Renáta, Verhóczki Márk. 

Reméljük, hogy a Bükkalja Általános Iskolában megszerzett tu
dást megfelelően fogják kamatoztatni, valóra tudják váltani terve
iket, megvalósítják álmaikat. 

,Az élet szép, az élet minden' soraira kiballagott az iskola kapu
ján a 1 8  diák: 

Burcsák László, Csufor Kata, Farkas Edina, Farkas József, 
Farkas Tibor, Horváth Roberta, Jankó Róbert, Kállai Gyöngyi, 

Kedves Tanítványaim! 
Alljdtok meg helyeteket az életben, legyen erőtők küzdeni vágyai

tokért, teljesüljenek legszebb álmaitok! 
Céljaitok eléréséhez kívánok Nektek hosszú, boldog életet és jó 

egészséget! 
Bodnár Marianna 

osztályfőnők 
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Mozgalmas volt a tavasz az iskolában . . .  
A jó idő beköszöntével a Pedagógusok és a Szülői Munkaközösség kö

zös összefogásának köszönhetően, az iskolában egyre több szabadidős 
program között válogathattak a gyerekek. Többek között majusban kerül
tek megszervezésre az osztálykirándulások. 

a legmagasabb 42 km/h sebességgel száguldozhattak a gyerekek. A Ka
landpark nyújtotta élmény kárpótoita a gyerekeket, nevelőket egyaránt a 
gyalogtúra után. 

Az alsósok Miskolera és környékére utaztak. A Diósgyőri várban tett séta 
sok érdekességet és látnivalót tartogatott a kisdiákok számára. Megismer
hették, hogyan élt Lajos király és udvartartása. A Kazamatát végigjárva az 
akkori élet mindennapjaiba tekinthettek be gyerekek, nevelők egyaránt. A 
torony csigalépcsöin felsétálva megcsodálták a környéket, az erdőket, he
gyeket, völgyeket. A gyerekeknek a pénzverde, a fegyverek, a páncélok, a 
középkori harci eszközök tetszettek a legjobban. 

Gyermeknapon a nevelők csapatverseny szervezésével, mi szülők pe
dig egy finom ebéd elkészítésével kedveskedtünk gyermekeinknek. A 
rossz idő ellenére jó hangulatban és vidáman telt el a délelőtt. Számos 
me'goldásra váró feladat, furfangos kérdések várták a termekben kialakí
tott színhelyeken a diákokat. 

Útjukat erdei kisvasúttal folytatták lillafüredre, ahol a környék legna
gyobb cseppkőbarlangját, az István-barlangot nézték meg. A túraveze
tő előadása elkápráztatta a legkisebbeket is. A Kutyalyuk, a Mamutfog
sor, Meseország, mind-mind rendkívüli élményeket nyújtottak számukra. 
A színházteremben még énekelte k is. 

Az utolsó héten megrendezett Diákönkormányzati Napokon akadály
versenyen vettek részt a gyerekek. Csatakiáltást és csapatzászlót készí
tettek, lelkesen készültek az á llomásokon kapott feladatokra. Ezt köve
tően számháborúban mérettettek meg a csapatok. Közben minden di
áknak és felnőttnek lehetősége nyílt egy-egy vattacukor elfogyasztásá
ra a Szülői Munkaközösség jóvoltából. 

Mozgalmas, élményekkel teli napokkal a hátuk mögött készültünk az 
utolsó, de egyben az egyik legfontosabb napra az évzáróval egybekötött 
ballagasra. Számos alsóbb éves tanuló és szüleik fontosnak érezték, hogy 
ezen a jeles napon virággal díszítsék fel az iskola folyosóit, tantermeit és 
udvarat. A jól megszervezett összefogásnak köszönhetően az egész iskola 
ünneplőbe öltöztetve búcsúztatta nyolcadikos diákjait. 

A felsősök egy tartalmas budapesti kiránduláson vehettek részt. A ko
rábbi koronázások és királyi esküvők helyszínéül szolgáló Mátyás-temp
lomban tett séta mindenki csodálatát kivívta. Sokan közülük még sosem 
láttak ilyen gyönyörü épületet. A Halászbástyán tett séta során a kápráza
tos pesti panoráma tárult a résztvevők szeme elé, majd a Parlament im
pozáns épülete nyügözött le újra mindenkit. Idegenvezető segítségével 
megismerhették az épület történetét és jelenlegi funkcióját. A hetedike
sek egy rögtönzött történelemóra keretében tudásukról tettek számot és 
kaptak dicséretet tájékozottságukért. Az állatkerti sétán már kötetlenül 
tölthették el a délutánt és kapcsolódhattak ki. 

Az alsósok Kácson pihenték ki az év végi számonkérések és dolgozat
írások fáradalmait egy négynapos taborban. Kézműves foglalkozások, ki
rándulások, táncos mulatságok, vetélkedők és fürdőzés segített emlékeze
tessé tenni ezt a pár napot. 

A közeljövőben a mazsorettes la nyak pedig Hajdúböszörménybe utaz
nak edzőtáborba, ahol nagy valószínűséggel a táncé, a kikapcsolódásé 
lesz a főszerep. Remélhetőleg ők is kitűnőn érzik majd magukat! 

A nyolcadik osztályosok Gyöngyösön pihenték ki az egész éves fáradal
makat és emlékeztek vissza a nyolc együtt töltött évre. 

Az egykori Orczy-kastélyban működő Mátra Múzeumban vadásztörté
neti, helytörténeti, ásvány-, és őslénytani kiál lítást néztek meg és megcso
dálhatták a Mátra-környéki növény- és állatvilágot bemutató pálma házat is. 

A Szülői Munkaközösség és a Nevelők egymás munkajat segítve, a gye
rekek mindennapjait színesítve, igyekeztünk változatossa tenni az iskola 
mindennapjait. 

Kisvasúttal mentek föl Mátrafüredre, onnan gyalog folytatták útjukat az 
Oxigen Adrenalin Parkba Sástóra. A 930 m hosszúságú Bob pályán akár 

A jelentős anyagi befektetésünk megtérült, minden résztvevő jól érezte 
magát a programokon, új élményekkel gazdagodtak, és igy gondolom, si
keres tanévet tudhatunk magunk mögött. 

2013. június 3-án a gyermekek izgatottan 
érkeztek az óvodába, hiszen erre a napra volt 
meghirdetve a NBükkalja Napköziotthonos 
Óvoda és Tagóvoda Fejlesztése" pályázat kere
tén belüli.KI MITTUD? - CSALÁDI NAP� 

Délelőtt 9:00 órakor kezdődött a Figurina 
Bábszinhaz

"
Grim/m/aszok" előadása a Közös

ségi Házban. A gyermekek szüleikkel együtt 
négy mesét tekinthettek meg: Hófehérke és a 
hét törpe; A sün és a nyúl; Piroska és a farkas; 
Csipkerózsika. Az előadás újszerű, de nagyon 
érdekes volt. A megszokott, hagyományos bá
bok helyett, mindennapi használati tárgyak: 
gyertya, vasaló, kefe segitségével jelenítették 
meg a meséket. Az élő zenével tűzdelt hangu
latos előadás nagyon tetszett mindenkinek. 

A nap második rendezvénye a
"KI MITTUOr' 

volt. A vetélkedőt az óvoda intézményveze
tője nyitotta meg, majd köszöntötte az óvo
da gyermekeit, a megjelent szülőket és a zsű
ri tagjait. Hangulati bevezetésként a Bükkalja 

ÓVODAI ÉLET 
Általános Iskola 3. osztalyos tanulói (térségi is
kolai mesevetélkedő nyertesei) A rest macs
ka cimű humoros mesét adták elő, minden
ki örömére. A "KI MIT TUD?

,
'-ra három kate

góriában jelentkezhettek a gyermekek: vers, 
mese, ének. A csoportok szervezését segítette 
a nyakba akasztható nevezési embléma. A sok 
"induló

" 
(45 fő) gyermekre tekintettel a verse

nyek két helyszínen, 2-2 fős zsűrivel zajlottak. 
Azok a gyermekek, akik nem indultak egyik 
kategóriában sem, érdeklődve vettek részt a 
"megmérettetéseken". A versenyzők kedvenc 
verseiket, meséiket, dalaikat adták elő. Amíg 
a zsűri tagok meghozták döntésüket, az iz
galom oldására az óvoda udvara jó lehetősé
get adott a szülők-gyermekek közös játéká
ra. Az eredményhirdetésen minden résztvevő 
könyvjutalomban részesült, így a díjazottak
kai együtt senki se ment haza üres kézzel. A 

==----------------..." kategóriák helyezett jein kivül sikerült 
.j különdíjakat is kiosztani.  Akik most 

nem jelentkeztek a szereplés re, jelez
ték, hogy jövőre már ők is szivesen 
mondják el kedvenc verseiket. 

A Ki mit tud? minden résztvevője kapott ajándékot 
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A finom ebéd utan újra a Közössé
gi Ház adott otthont Mikola Péter "Ze
nés játszótárs" cimű műsorának. Az 
előadásban a gyermekek aktív része
sek, szereplők lehettek. A dalok játszó
társakká váltak, miközben értéket is 
közvetitett a gyermekek felé. A közös 
éneklés, tánc élménye jobban meg
erősítette az együvé tartozás érzését. 

Fónad Beáta 

A fantasztikusan sikerült családi nap em
lékét segíti a számtalan fotó, bízunk benne, 
hogy a következő rendezvényeinken is ilyen 
sok mosolygó arcot latunk. 

"Rajzolok egy szép világot, 

I
' " Nem kerül sokba, 

Neked, csak neked, Egy mosoly az ára, 

Ha úgy hozza kedved, Öltöztesd arcod 

Mindig megnézheted. . .  Mosolyruhába . . .  " 

(Mikola Péter) 

2013. június l 3-án került megrendezésre a 
GYERMEKNAP. Tízórai után, hátizsákkal a háta
kon indultunk a Jurta üdülőközpontba. Öröm
mel vették birtokukba a gyermekek a sport
pályát, ahol játékos vetélkedőkben, sorverse
nyekben mérték össze tudasukat. A délelőt
töt egy közös fagyizással, és a Lepkemúzeum 
megtekintésével zártuk a strand területén, 
majd a már üres hátizsákokkal, kissé elfárad
va bandukoltunk vissza az óvodába. A délutá
ni alvással persze senkinek sem volt gondja! 

A nyár folyamán befejeződött a pályáza
tunkban nyert eszközfejlesztés: az óvoda ud
var. Szeptemberben a gyermekek egy mo
dern, európai szabványnak megfelelő játszó
udvaron kezdhetik el a 2013/14-es nevelési 
évet. 

2013. augusztus S. - szeptember 1 .  között 
óvodánk zárva tart. A nevelési évet 2013. 
szeptember 2-án kezdjük. A nyárra kivánunk 
minden kisgyermeknek kellemes időtöltést 
családja körében. 

Vajdovics Andrásné. 

Mizserné Kovács Erzsébet 

óvónők 



Egészségnap 201 3 .  
A Bogácsi Thermálfürdő 9. alkalommal 

adott otthont az egészségnapoknak. 
Jól tudjuk, egészségünket számos ténye

ző befolyásolja, mint pl. a genetika, a kör
nyezeti hatások, a helyes táplálkozás és a 
testmozgás. A kérdést tüzetesebben meg
vizsgálva az egészséget befolyásoló ténye
zők 43 %-át azonban kizárólag az életmód 
határozza meg. Rendszeres testmozgással 
és megfelelő étrenddel számos rettegett 
betegséget megelőzhetünk, vagy poziti
van befolyásolhatunk. 

Igy az egészségnapok mottója 201 3-ban 
a mozgás, mint betegségmegelőzés i mód· 
szer volt. Célunk a példamutatás, az ötle
tek és lehetőségek bemutatása volt, hiszen 
minden ember más és más, s így az élet
módváltásnak és a mozgásformának is sze
mélyre szabottan elfogadhatónak, élvez
hetőnek kell lenni, amit hosszútávon lehet 
beépíteni az emberek életébe. 

Bogács az a hely, ahová a vendégek pi
henni, felüdülni, gyógyulni és kikapcsolód
ni jönnek, s érzik, hogy az itt eltöltött na
pok, hetek után minden könnyebb lesz, 
hiszen felüdüitek, megerősödtek és meg
gyógyultak. 

Szerencsések vagyunk, hiszen a 
gyógyvíz, a specíálís regeneráló lazító 
gyógyklíma, a gyönyörű környezeti fekvés 
és az itt élő emberek vendégszeretete már 
önmagában is gyógyít. Tehát jó alapokkal 
rendelkezünk az egészség megőrzés terén. 

Jó volt látni a mosolygó arcokat a 
vízitorna vérpezsdítő hangulatos ritmu
sai alatt. Nemcsak a vízben tornáztak, ha
nem a medencék körűl is táncra perdültek 
a párok, hacsak pár percre is, de a zene, a 
ritmus, a belső kép, a pillanat és az érzés 
volt a fontos. 

Mint minden évben most is nagy jelen
tőséget tulajdonítok a szűrővizsgálatok

·nak. Jó, ha az emberek tudják, vagy felis
merik, hogy egy veszélyeztetett csoport
ba tartoznak. A hasi elhízás, az emelke
dett vérzsír értékek, a magas vérnyomás 
és mozgásszegény életmód, a családi hal
mozódás egyes betegségek esetében már 
önmagában is rizikófaktor. Arról nem is 
beszélve, hogy manapság a gyermekek 
60 %-a túlsúlyos s a gyermekkori szokások 
mélyen beépülve a tudatba nehezen ke
zelhetők felnőtt korban. 

Katus Attila aerobic-óráján ismét 
sok fürdőző vett részt 

A vércukor, és vérnyomásmérést az 
orvosi rendelő dolgozói végezték 

De mit tehet az, akinél már jelen van a túl
súly -kérdeztük Katus Attilát- egy nagysze
rű, hangulatos aerobik óra után. 

"Nagyobb odafigyelés szükséges az étkezés 

és mozgás terén. Fontos a személyre, egyénre 

szabott diéta, amely figyelembe veszi a páci

ens mindennapos tevékenységét, életét és az 

ehhez szükséges napi átlagos energiabevitelt. 

Napi minusz 5-600 kcal-val csökkentve a szük

séges energiabevitelt. hovi 1-2 kg fogyás t je
lent és az egészséges fogyás tempójához nem 

is kell több ennél. Ez ha kiszámoljuk, évi akár 

72-20 kg is lehet. Természetesen nagyon fon

tos a kitartás és a türelem, valamint a motivá

ció és az e/hivatottság. Természetesen a fizikai 

aktivitás növelendő, minden embernek java

solt mozogni. A kutatók szerint egy testmoz

gássai eltöltött óra 2 órával hosszabbílja meg 

az életet. Ismer valaki ennél hatékonyabb or

vosságot? A mozgás javítja a vércukorszintet, 

csökkenti az inzulin rezisztenciát (jobban hat 

az inzulin). Csökken a vérzsirszint, emelke

dik a védő koleszterin, hosszú távon csökken 

a magas vérnyomás és a mozgás rendkívüli 

módon hozzájárul a csontritkulás mege/őzé

séhez is, s még nem beszéltünk arról, hogy a 

rendszeres testmozgás csökkenti a stresszt, a 

szorongást és a depressziót is." 

Mozdulj! Lehetőleg még ma kezdd el! 
Biztatott mindenkit mozgásra Czanik Ba
lázs capoeira aerobik mester. A fantasztikus 
aerobik órán az idősebb korosztály is kép
viseltette magát, időnként a fiatalokat is le
körözve. 

Balázs elbűvölte a fürdőzőket, elvegyült a 
forgatagban, tanácsokat adott, majd Ő is él
vezte a fürdőzés nagyszerűségét községük
ben. 

Legyen a mozgás az életünk része, java
solja mindenkinek, hiszen az univerzum is 
maga a mozgás, és mozgás nélkül nincs élet 
sem. 

Lehetőség volt ingyenes hátmasszázs
ra, fruit cafe kóstolásra, gerinctornára, 
biorezonanciás állapotfelmérésre és sze
mélyes tanácsadásra is. Az elektromos 
masszázságyakat, valamint a látás- és hal
lásvizsgálatot sokan vették igénybe. 

Több mint 500 vendég vett részt vér
cukor és vérnyomásmérésen. Sok ember 

adott vért a Védőnői Szolgálat és a Magyar 
Vöröskereszt által szervezett véradáson. Kö
szönet érte! Hiszen aki vért ad, életet ad. 

A Bogácsi Mazsorett Csoport és a Szenzi 
Dance Klub színvonalas műsorral szórakoz
tatta a fürdőzőket. Életünk természetes ré
sze a humor, jól szórakoztunk Maksa Zol
tán műsorán, mindenki jót nevetett az álta
la vásárolni akart 1 kg marhaszárnyon, vagy 
azon a kislányon, aki azért nem rajzolta le 
az anyukáját az óvodában, mert nem fért ki 
a papírra. 

Szép emlékekkel búcsúzom. A rendez
vény sikerének titka a csapatmunka és az 
egymás segítése volt. Megköszönöm min
den segítőnek az összehangolt, precíz 
munkát, hiszen a titok mindig a részletek
ben rejlik. 

További szép nyarat, jó pihenést és jó 
egészséget kíván: 

Dr. Képes Ildikó Anna 
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"A szívből jövő ének gyógyít és felüdít!" 
A Bogácsi Páva kör újabb sikeres rendez

vényt tudhat magáénak. 2013.07.06-án 
a bogácsi Közösségi Ház adott otthont a 
XXII I .  Bükkaljai Dalostalálkozónak, me ly a 
tárgyi, szellemi örökségünk megőrzését, 
hagyományaink, a népi kultúra értékeinek 
közkinccsé tételét, a nemzeti identitástudat 
növelését szolgálja, egyben az énekesek
nek és zenebarátoknak hasznos időtöltést 
és kellemes kikapcsolódást igért. 

A dalostalálkozó keretében került meg
rendezésre a "Hagyományos régiók, régi
ók hagyománya címet viselö " X. Vass Lajos 
Népzenei Verseny elődöntője hazai és hatá
ron túli magyar hagyományőrző együtte
sek részvételével. 

Jóvoltukból egy időre önfeledt és tartal
mas élményben részesülhettünk. A dal kü
lönös varázsló, olyan magasságokba emeli 
a lelket, ahonnan megtisztulva örömre ké
pesen hul l  vissza a földre. Megtisztulva a 
görcsöktől és a környezeti mérgektől, me
lyek a lélek legnagyobb ellenségei. A kö
zöny, a gyengédség és az érzelmek hiánya, 
a kapcsolatkialakitás lehetetlensége, a má
sik ember iránti tiszteletlenség egyre na
gyobb méretüvé válik. A zene összekapcsol, 
összefonja az emberi szíveket. Erzékennyé, 
figyelmessé tesz a szépség a harmónia felé. 
Jó belesimuini a lágy dallamokba éppúgy, 
mint a lüktető ritmusba. Biztonságot, erőt 

sugároznak a dalok. Békét, megnyugvást, 
örömet hoz az emberi szívekbe. 

A verseny során szóló és csoportos pro
dukciók mérték össze tudásukat. A rendez
vény és a közreműködő együttesek szak
mai értékelését Dr. Gerzanics Magdolna a 
Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai ve
zetője, az Eletfa-díjas népzene és néprajz
kutató, valamint Dévai János, a Magyar Rá
dió Népzene; Szerkesztőségének nyugal
mazott vezetője, etnográfusa végezte, ki
emelve a program magas színvonalát, a 
résztvevők hagyományok iránti elkötele
zettségét és a lebonyolító intézmény lelkes 
munkáját. 

Mindenkinek fontos az itt elhangzott kri
tika, jó tanács, hiszen ez ad útmutatót, hol 
kell javitani a produkcióban, jó anyagot vá

És íme az eredmény: Bronz minősítést ka
pott a Nyirmihálydi Népdalkör, ezüst minő
sítésben részesült a Gyöngykaláris Népdal
kör- Uppony, Krekk Györgyné- Nyirlugos, és 
arany minősítésnek örvendhet Radics Bá
lint- Ruzsa, a Bükkábrányi Népdalkör, Macs
kás Tamásné - Borsodbóta, a Nyírlugosi Ha
gyományőrző Népdalkör, Kovács Zoltánné 
- Jászárokszállás, a Kartali Asszonykórus, Bé
res Gyula - Komoró, a Hévízgyörki Asszony
kórus, a Komorói Asszonykórus, a Rozma
ring Népdalkör - Hárskút, a Cserfa Népdal
kör - Görbeháza, valamint a Bogácsi Pávakör. 

Köszönjük e szép élményt a résztvevő kó
ru soknak és felkészítő kórusvezetőiknek. 
Gazdagodtunk, emberibb emberek lettünk 
általa. 

Bauerné Fodor Katalin pávaköri tag 
lasztott-e a fellépő, 
mennyire tud azo
nosulni a kiválasztott 
dallal, a személyisé
géhez iIIő-e az elő
adásmód, milyen a 
megjelenésük. Ilyen
kor lehet és kell na
gyon odafigyelni a 
zsűri által elhangzot
takra, ha sikert akar 
elérni valaki a követ
kező versenyeken. 

A dalostalálkozó zsűrije és a résztvevő csoportok vezetői 
az eredményhirdetés után 

55 éves osztály találkozó 
1950-1958-as évfolyam -Általános Iskola, Bogács 

lIyek voltunk 5� évvel ezelőtt 

Kimondani is hihetetlen; 55 évvel ezelőtt fejeztük be az általános is
kolás tanulmányi nkat . . .  S most, a többszöri próbálkozás után, végre 
sikerült a volt osztály társakat összetoborozni. 

Mint a ballagási dalban énekeltükllszétszórt a sors, mint szél a port" 

bennünket is. Ózd ról, Erdőbényéről, Veszprémből, Domoszlóról, Eger
ből és a helyben élők találkoztunk, az egykori 26 végzős ből l 2-en a 
Hagyományőrző Házban, ahol már várt bennünket Klausenberger 
Irén, a múzeumvezető, egykori osztály társu nk. A kiállítás megtekin
tése után közös temetői sétán emlékeztünk meg a halott osztály tár
sainkról és tanárainkról. Sírjukra virágot, mécsest helyeztünk. 6 osz
tálytársunk nem lehet már közöttünk, tanáraink közül hárman nyug
szanak a bogácsi temetőben. Két, még élő nevelőnk: Köteles Mar-
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git és Zsitkovits Julianna egészségi állapota miatt nem tudott eljön
ni a találkozóra, de telefonon üdvözölt bennünket. Megható volt, 
hogy Jucika tanító néni ennyi év után is milyen elevenen emlékezett 
valamennyiünkre. 

Nagyon jó hangulatban töltöttük a délutánt, amihez hozzájárult a 
közös emlékek felidézése, az érdekesen alakuló életsorsok meghall
gatása, a finom ebéd és a desszert. 

Megköszönöm Huszárné Csiki Erika az Idősek Klubja vezetőjének 
a felajánlott helyet és a sok-sok segítséget. Valamint édesanyjának, 
Csiki Józsefné Jankó Marikának, osztálytársunknak a szervezésben 
nyújtott segítséget, de a segíteni akarás volt jellemző valamennyi el
jött osztálytársunkra. Köszönet érte. 

Szép volt és örökké emlékezetes lesz. Én remélem, fogunk még így 
találkozni. 

"Az éfet, a sors mindenkivel játszik, 
Hatása nem múlik nyomtalan, 
Ha az arc meg is változik, 
A szív és benne az emlék megmarad." 

Siklósiné Daragó Marianna 

Ilyenek vagyunk ma 
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Kedves Bogácsiak és itt Nyaralók! 
Előbb a látogatottsági adatokról sze

retnék szólni, majd a fürdő programjai
rói, felújításokról, végül pedig a nagyobb 
rendezvényekről tájékoztatunk, szeretet
tel várva a látogatókat az előttünk álló na
pokra. 

Általánosan elmondható, hogy elsősor
ban áprilisban és júniusban, a rossz idő mi
att valamelyest gyengébb volt a fürdő lá
togatottsága, mint az előző évben. A júl i
us hónap viszont már 8 %-kal jobb látoga
tottságat hozott, összességében 4 %-kal 
alatta maradt az első l hónap fürdőforgal
ma, mint 201 2 azonos időszakában. A szál
láshelyek tekintetben, elsősorban a kem
ping forgalmának köszönhetően 8 % be
vétel növekedés látható a tavalyi évhez 
képest. 

Tavasszal felújítottuk az úszómedencét, 
valamint út- és burkolat javításokat végez
tünk el, sikerült megoldanunk a folyamatos 

locsolást is a zöld felületeken. Új vízalatti 
porszívót vásároltunk a hidegvizes me
dence tisztítása érdekében, és lecseréltük 
a gyerekmedence gömbcsúszdáját is, va
lamint új információs és tájékoztató tábla
rendszert alakítottunk ki a fürdő területén. 

A tavaly bevált attrakciókat idén is foly
tat juk, így igénybe vehető az óriásiabda, a 
vízifoci, i l letve a már régebb óta működő 
ugrálóvár is a szezonban. Az előző év si
kere miatt az aquazumbát már heti két al
kalommal tartjuk meg, május végétől au
gusztus végéig, csütörtökön és szombaton 
1 7  órától, Jordán Mária zumbaoktatóval, il
Ietve vízitornát tartunk minden pénteken 
16 és vasárnap I I  órától a nagy gyógyme
dencénkben augusztus végéig. 

Őszre tervezzük a Jurta étterem fölöt
ti szálláshelyünk felújítását és apartman
ná alakítását. 

Engedjék meg, hogy a következő né-

Programjaink 
Nagy örömömre szolgált, hogy kollégáimmal idén is megren

dezhettük thermálfürdőnkben a mára már bátran tradicionális
nak mondható Sörfesztivált. 

hány sorban írjak kollégáim rendíküli hely
zetben tanúsított helytállásáról; nyár ele
jén, már zárás után a lengyel vendégek 
egyike felelőtlenül beugrott a h idegvizes 
medencébe, ahol elvesztette eszméletét. 
Az akkor szolgálatban lévő biztonsági őr, 
Márton Norbert észrevette a víz felszínén 
ájultan lebegő fiatal embert, akinek életét 
csak az mentette meg, hogy Csiki Gyulá
val, az ügyeletes gépésszel rögtön kihúz
ták a partra, és a mentők kiérkezéséig el
kezdték az újraélesztést. A lengyel vendég 
sértetlenül tért haza, 5 hálája kifejezéséül 
ajándékot juttatott el a bogácsi fürdő dol
gozóinak megköszönve az önzetlen segít
séget. Az életmentők természetesen a für
dő vezetőségének el ismerését is kivívták. 
A két dolgozó életmentő tevékenységét 
ezúton is köszönöm. 

Jacsó Zoltán 

ügyvezető igazgató 

A rendezvény napján kezdeti nehézségnek bizonyult a rossz 
időjárás, de szerencsére a délelőtti esőzést gyönyörű napos idő 
váltotta fel, és minden tervezett programunkat a nagyközönség 
elé tárhattuk. Szerettük volna a fürdőző vendégeket a progra
mok aktívabb részeseivé tenni, ezért különböző versenyeket hir
dettünk (rodeó,- szumó,-és sörhas szépségverseny), és örömmel 
tapasztaltuk, hogy vendégeink szívesen, és nagy lelkesedéssel 
vettek részt a programokban. Nagy érdeklődés övezte az első bo
gácsi Sörfesztivál szépe választást is, melyből szintén szeretnénk 
hagyományt teremteni az elkövetkező években. A versenyeket 
követően a Live, majd a Dirty Slippers zenekarok produkcióját él
vezhette a közönség, majd 1 8.00 órától a Beatrice együttes ara
tott hatalmas sikert a thermálfürdő színpadán. 

Őrületesen jó hangulatú koncertet adott a 
Beatrice együttes a fürdő színpadán 

Visszatekintve, remek rendezvényt tudhatunk a hátunk mö
gött, ami nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül, akiknek 
ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlásokat és a közre
működést. (Rádió Eger, Muslinea Borozó, Hintóvölgye étterem, 
Bacchus Borozó, Sarki Büfé, Pöttyös Panna Büfé, Nagyfalat Büfé, 
Traffik ajándékbolt, Villa Familia ajándékbolt, Pepita Büfé, Pappné 
Makó Emese-Virágsziget ajándékbolt, Benyovszki Bálint fodrász, 
Jankó Róbert masszőr.) 

Következő rendezvényünk, a XV. Fürdőfesztivál 20l3. augusztus 
1 7-1 B-án lesz, mely keretein belül szintén számos versenyt szerve
zünk. l l-én egy Beach Partyval egybekötött sportnapot rende
zünk, melyet karaoke-s éjszakai fürdőzéssel zárunk, l B-án pedig 
Fürdő szépe választás, Macsóvadászat, I rígy Hónaljmirigy, Takács 
Nikolas koncert lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Kellemes kikapcsolódást és feltöltődést kívánunk a Bogácsi 
Thermálfürdő valamennyi vendégének! 

Jankó Annamária 

Tiszai Halfesztivál 
A Tiszai halfesztivált idén is a Strand Hotel szer

vezte meg. Most is finom halételeket tálaltak fel a 
kedves vendégek örömére. A nagy meleg sok fel
frissülésre váró embert vonzott július ezen hétvé
géjén a fürdőbe, és sokan megkóstolták az étla
pon szereplő halkülönlegességeket, de a legkere
settebb most is természetesen a halászlé volt. 



Új Lepkemúzeum nyílt községünkben 
A növényvédőszerek elterjedt használata miatt egyre kevesebb 

nektárt gyűjtő tarka lepkét láthatunk környezetünkben. De a termé
szet megannyi szépségének csodálatára is kevesebb idő jut a 20. és 
2 1 .  század vívmányai (televízió, számítógép, Tablet PC, Mp3, Mp4 le
játszó, Okostelefon, iPhone) miatt, amelyek e készülékek elé kötnek 
bennünket szabadidőnk nagy részében. 

Lassan csak a mezőgazdasággal foglalkozó emberek és a túrázni 
szívesen járók csodálhat ják meg természetes közegükben a színes vi
rágokon, réteken röpdöső csodálatos élőlényeket. 

Ezért is értékes az olyan elkötelezett emberek gyűjtörnunkája, ami
nek következtében összegyűjtve, múzeumban csodálhat juk meg a 
természet e különleges lényeit. 

5 év gyűjtőmunkának eredményeként 2000-ben nyitotta meg a 
bogácsi Szabadtéri Lepkemúzeumot Novák Ferenc. Az Európában 
egyedülálló Szabadtéri Lepkemúzeumban 440 féle lepkét tekinthet
tünk meg a kontinensűnkön élő 40 ezer féle lepkefajból, aminek leg
többjét Bogácson és környékén gYűjtött Novák Ferenc. Ismeretbőví
tés céljából a trópusokon és a többi kontinensen gyűjtött szebbnél 
szebb példányokat is láthattunk. 

Novák Ferenc és felesége Magdika szívvel-lélekkel viselte a Sza
badtéri lepkemúzeum sorsát egy évtizeden keresztül, teljesen addig, 
amíg Magdikát váratlanul magához szólította lsten, hogy az égi rétek 
lepkéit tüntesse ki tovább figyelmével. Feri bácsi még két nyáron pró
bálta a Szabadtéri Lepkemúzeumot üzemeltetni, de egyedül nehe
zen tudott megbirkózni a sok-sok teendővel. 

Az idén tavasszal jelentette be, hogy -sajnálatunkra- bezárja a Sza
badtéri Lepkemúzeumot. 

S hogy Bogács nem lett szegényebb e csodás lények bemutatása 
terén, az Kondás Gyulának köszönhető. Kondás Gyula részben kapott, 
részben gyűjtött lepkéit az idei nyár kezdetétől csodálhat juk meg a 
Fürdő út 2. szám alatt kialakított új Lepkemúzeumban. 

A tárlat jelenleg 3500 db lepkéből áll, folyamatosan bővül, s más 
ízeltlábúakat, bogarakat, pókokat is bemutat. Kondás Gyula a maga 
szolid hangnemében kezd mesélni a kiállított példányokról, de a be
szélgetésünk során hamar kiderül, hogy elkötelezett, hozzáértő gyűj-

tő, aki törekszik arra, hagy a tárlatát megtekintő személy új ismerete
ket szerezzen, megszeresse és védje az élővilágot. Ottjártamkor nagy 
lelkesedéssel mutatta be a Magyar Rovartani Társaság vezetősége ál
ta1 2013-as évre választott tV Rovarát, a citromlepkét, amit különbö
ző méretekben is láthattam. 

. 

Lenyügözve figyeltem - a szárnyfelületét tekintve - Földünk legna
gyobb lepkéjét, az Attacus atlast, a nagy atlaszlepkét, s a trópusi lep
kék megannyi változatos tárházát. 

Köszönet mindezért Kondás Gyulának, akinek kívánjuk, hogy leg
alább olyan sokáig, olyan türelemmel és szeretettel gondozza, óvja 
és tárja elénk a lepkék, rovarok példányait, mint azt Novák Feri bá-
esi tette. 

Aki szeretné látni a természet élő ékkőveit, a ragyogó színű és vál
tozatos mintájú lepkéket, látogasson el a bogácsi Lepkemúzeumba, 
ami a Fürdő út 2. sz. alatt naponta 9 és 18 óra között várja a látoga
tókat. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

További programajánló 
XV. Bogácsi Fürdőfesztivál 

2013. augusztus 1 7·20. 

2013. augusnus 17. (szombat) 

Hely: Bogácsi Thermáffürdó 

Fiatalos zenés sportnap és 
koktél pultos Beach Party 

Programok kicsiknek és nagyoknak 
értékes nyereményekkel. 
-Vízifoci verseny 
- Strandröplabda verseny 
- Dekázó és labdazsonglőr ver-
seny 

11 :00 Alakformáló torna 
14:00 Vízitorna bemutató 
17:00 Aqua zumba bemutató 
Táncbemutatók, asztali csocsó 
20:30-23:30 tjszakai fürdőzés 

Karaoke bulival 

2013. augusztus 18. (vasárnap) 
09:00-13:00 jelentkezés a Fürdő 

szépe versenyre 
13:00 Marching Jazz Band 
14:00" A dal a tiéd"tehetséges ma

gyar szerzők és énekesek fellé
pése 

14:40 Fürdő szépe eredményhirdetés 
1. forduló, Macsó vadászat 

15:00 Dolák-Saly Róbert műsora 
16:00 Macsó vadászat eredmény-

hirdetés 
16:30 Ayala - Kívánságkosár 
17:30 Irigy Hónaljmirigy 
18:15 Fürdő szépe verseny -

eredményhirdetés 
19:00 Takács Nikolas koncertje 

2013. augusztus 19. (hétfő) 

Helyszin: Rendezvénypark 

21 :00 Fenyő Miklós koncert 
22:30 Túzijáték 

2013. augusztus 20. 

Hely: Bogácsi Thermálfürdó 

Öregfiú k Országos Lábtenisz Baj
noksága 

10:00 Szentmise a Szent Márton 
Római Katolikus templomban 

11 :00 Az államalapítás és az új ke� 
nyér ünnepe 

Hely: Közösségi Ház 

2013. augusztus 9·31. 

Leleszi Istvánné Tarnai Irén 
festőművész kiállítása 

Hely: Közösségi Ház 

X. Szüreti Mulatság 
VIII. Summásság ételeinlek-UJ' 

bemutatója 
2013. szeptember 28. 

Hely: Cserép; útipincesor 

2013. szeptember 30-október 3. 

Országos nyugdíjas találkozó 

2013. október 12. 

Magyar fürdőkultúra napja 

2013. október 26. 

Tárcsás ételek fesztíválja 
Szellemes éj 

XIII. Márton·napi Vigasságok 
2013. november 9·10. 


