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I. Fejezet
1. Általános rendelkezések

1.§ (1) E rendeletet Bogács Község közigazgatási területén 
minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell 
alkalmazni.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait 
sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, 
mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával 
szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a 
tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása 
esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását 
rendeli el.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés, 
vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján 
hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárása valamely 
cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű 
teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 3 hónapon 
belül indítható meg.

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e 
rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
elkövetőjével szemben tízezer forinttól kettőszázezer 
forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 
Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha 
a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély 
súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.

(6) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör 
gyakorlását Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Bogácsi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: 
Jegyző) ruházza át.

(7) A Jegyző döntésével szemben a Képviselő-testülethez 
lehet fellebbezéssel élni.

2.§ (1) A kiszabásra kerülő bírság mértékének 
megállapításánál figyelembe kell venni

a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, 
amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 

30 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással 
Bogács Község Önkormányzatának 11734107-15348702 
számú költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

II. Fejezet

3. A közösségi együttélés alapvető  
szabályait sértő egyes magatartások

1. 1. Közterületek tisztántartása  
és települési szilárd hulladékkal  

kapcsolatos szabályok megszegése
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi 

az, aki nem gondoskodik: 
1. az ingatlana előtti, melletti, az úttestig terjedő 

terület, közterület - kivéve a rendszeres parkfenntartásba 
bevont területeket - gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- 
és gyommentesítéséről, (különös tekintettel a pollen 
allergiát okozó növényekről) hó-eltakarításról és síkosság-
mentesítésről, a hulladékgyűjtő edényzet környezetének 
tisztántartásáról,

2. járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai 
tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálymentes elvezetéséről,

3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes 
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló 
terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

4. beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és 
gyommentesítéséről,

5. a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a 
telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok 
megfelelő nyeséséről.

6. a járműbehajtók átereszeinek a befogadó felé egy 
mérettel nagyobb vagy legalább a szomszéddal megegyező 
méretű építéséről, jó karban- és tisztántartásáról.

(2) Megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait a 
szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi 
üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, aki 
nem gondoskodik az üzlet előtti és melletti közterület 
tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről, zárás előtt a 
szemét összetakarításáról.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi aki:
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület 

felszerelési és berendezési tárgyait hulladékkal, szennyvízzel, 
vizelettel, emberi és állati ürülékkel – vagy bármilyen  más 
módon - beszennyezi, megrongálja,

b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, 
szennyvizet, egyéb vegyszeres anyagot, eldugulás vagy 
rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz 
elvezető rendszerbe belesepri, illetőleg beleönti,

c) közterületen járművet mos, olajcserét vagy más olyan 
tevékenységet végez, amely szennyeződést okoz,

Önkormányzati hírek
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2015.( V.29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés  
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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d) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fák, 
díszcserjék, virágok stb.) megrongálja, megcsonkítja, leszakítja, 

e) a parkokat, parkosított zöldterületeket rendeltetéstől 
eltérően használja, azokra járművel ráhajt, azon parkol, azt 
bármilyen módon károsítja.

f ) tüzelőanyagot, építőanyagot közterületen, - úttesten, 
járdán - a lerakást követő 1 héten túl tárol.

g) a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más 
ingatlanára, vagy a kihelyezésre megállapított idő előtt, vagy 
ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása 
hiányában más gyűjtőedényébe helyez el.

h) a fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, 
kerítésen hirdet, - a rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló 
berendezések kivételével - falragaszt vagy reklámot engedély 
nélkül elhelyez,

i) közterületre a gyűjtőedényből szemetet kiönt, kivesz, 
guberál.

2. Az ingatlanok tisztán tartására  
vonatkozó szabályok megszegése

4.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi 
az az ingatlantulajdonos, bérlő, használó, aki nem 
gondoskodik az ingatlana tisztántartásáról, megműveléséről, 
rendben tartásáról, háztartási hulladéktól és gyomtól való 
megtisztításáról.

3.  Égetésére, valamint a tűzgyújtásra 
vonatkozó szabályok megszegése

5.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, 
aki 

a) fűtőberendezésekben, nyílt téren hulladékot, ipari 
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek 
maradékait égeti,

b) lábon álló növényzetet, tarlót éget,
c) a település belterületén május 15. és október 15. között 

avart és kerti hulladékot éget.

4. Közterület-használatra  
vonatkozó szabályok megszegése

6.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi 
az, aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon használ.

5. Zajvédelmi szabályok megsértése
7.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki: 
a.) a tulajdonában, használatában lévő belterületi ingatlanon 

hétköznap 8.00 - 20.00 óra időtartamon túl, szombati napon 
9.00 - 20.00 óra időtartamon túl, vasárnap és ünnepnap 9.00-
12.00 órán túl (rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását 
kivéve) kertépítéssel és zöldterület-fenntartással kapcsolatos 
zajt keltő tevékenységet, így különösen motoros kerti gépek 
használatát, vagy motoros fakivágást, favágást folytat. 
Szezonban – május 15-től szeptember 15-ig – szombati 
és vasárnapi napokon, illetve ünnepnapokon ilyen jellegű 
munkavégzés 9.00 – 12.00 óra között végezhető.

b.) a magáningatlanokon tartott rendezvények, szabadidős 
tevékenység során – napszaktól függetlenül - nem tartózkodik 
a mások nyugalmát indokolatlanul zavaró zajos magatartástól 
és tevékenységtől. 

c.) aki közterületen megtartott rendezvényen, 
vendéglátóipari egység szabadtéri teraszán úgy üzemeltet 
hangosító berendezést, vagy szolgáltat zenét, hogy azzal 
mások nyugalmát indokolatlanul zavarja.

III. Fejezet
4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, 
rendelkezéseit a hatályba lépését követően elkövetett, a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
szankcionálására lehet alkalmazni

Csendesné Farkas Edit sk. dr. Papp Adrienn sk.
polgármester jegyző

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy Bogács Község Ön-
kormányzata Képviselő-testületének 
10/2014.(IX.26.) önkormányzati ren-
deletének - a települési hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásokról, va-
lamint a közterületek tisztántartá-
sának szabályairól – IV. fejezetének 
28.§-a rendelkezik a belterületen az 
avar és kerti hulladék nyílttéri égeté-
séről, mely az alábbi:

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól ki-
alakított tűzrakóhelyen és telken szabad 
égetni úgy, hogy az emberi egészséget és 
a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon. A település 
belterületén május 15. és szeptember 15. 
közötti időszakban az avar égetése tilos.

(2) Az égetendő kerti hulladék nem 
tartalmazhat más kommunális, illetve 
ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes 
hulladék).

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüze-
lőberendezést használni csak úgy lehet, 
hogy az a környezetre tűz-vagy robba-
násveszélyt ne jelentsen.

(4) A szabadban a tüzet és üzemelte-
tett tüzelőberendezést őrizetlenül hagy-
ni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha 
arra szükség van, a tüzet azonnal el kell 
oltani.

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés hasz-
nálatának színhelyén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétbe helyez-
ni, amelyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg a tűz eloltható.

(6)  A hatóságilag elrendelt általános 
tűzrakási tilalom alól jelen rendelet nem 
ad felmentést. 

Külterületen az ingatlan tulajdono-
sa, használója a tűzvédelmi hatóság en-
gedélyével legfeljebb 10 hektár egybe-
függő területen irányított égetést vé-
gezhet. Az irányított égetés végzésé-

re vonatkozó kérelmet legkésőbb az 
égetés tervezett időpontját megelő-
ző 10. napig be kell nyújtani a terüle-
tileg illetékes katasztrófavédelmi ki-
rendeltségnek. A tűzvédelmi hatóság 
a kérelmet annak beérkezésétől számí-
tott 5 munkanapon bírálja el. Egy ké-
relmen egy darab 10 hektár vagy en-
nél kisebb terület égetése jelenthe-
tő be, és az első fokú eljárás lefolytatá-
sáért fizetendő 3000 Ft illetéket kérel-
menként kell megfizetni. Tűzgyújtási 
tilalom alatt irányított égetés nem en-
gedélyezhető.  A külterület szabadté-
ri égetés szabályai a Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján megtekinthető, 
valamint az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM ren-
delet (OTSZ) 221-228. §-ából lehet tájé-
koztatást kapni.

dr. Papp Adrienn
jegyző

SZABADTÉRI ÉGETÉS SZABÁLYAI
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Elballagtak…
A búcsú, az elválás nem tartozik a köny-

nyen átélhető érzések közé. Nehéz elen-
gedni azt, amit megszerettünk, megszok-
tunk, ami az életünk részéve vált.   

Június 20-án 14 tanuló búcsúzott a 
Bükkalja Általános Iskolától. Ezen a reg-
gelen minden a búcsúzókról és a búcsú-
zóknak szólt. Tiszteletükre gyűlt össze az 
iskolaudvaron a rokonság, értük öltözött 
díszbe az iskola, nekik nyíltak a virágok. 
Az iskolacsengő most nem a tanítási óra 
végét jelezte, hanem a nyolc évét. Végét 
valaminek, ami soha többé nem jön visz-
sza: a felhőtlen gyermekkorét. 

Biztos vagyok benne, hogy amikor az 
osztályteremből elindultunk az udvar-
ra a Gaudeámus igiturt énekel-
ve, valamennyiünkben filmként 
peregtek le az elmúlt évek leg-
izgalmasabb emlékképei: pus-
kázások a dolgozatírásoknál, 
egy-egy jól vagy éppen gyen-
gébben sikerült felelet emlé-
kei, a szünetbeni csínytevések, 
az akadályversenyek erőpró-
bái, az osztálybulik hangulatai, 
a farsangi jelmezbe öltözések, 
a családi főzések bújócskázásai, 
az osztálykirándulások és nyári 
táborok élményei.

Olyanok voltunk, mint egy 
nagy család: félszavakból meg-
értettük egymást, tudtuk egy 

A 20 éves osztálytalálkozónkról

Immár harmadik alkalommal rendeztünk osztálytalálkozót 
barátnőmmel, Pipás Ildikóval. Sok-sok szervezés és izgalommal 
teljes várakozás után, 2015. június 20-án került sor a találkozás-
ra, melyet az általános iskolai tanulmányaink befejezésének 20. 
évfordulója alkalmából szerveztünk.

Mindenki örömmel fogadta a találkozóra való meghívást, és 
majdnem mindenki el is tudott jönni. Hárman sajnos nem tud-
tak részt venni az eseményen egyéb fontos elfoglaltság miatt.

Tanáraink közül Varga Sándorné és Jankóné Jónás Zsuzsa volt 
osztályfőnökeinket hívtuk meg, akik megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel.

Az osztálytalálkozó 16 órakor kezdődött egy rövid köszöntő-
vel, melyet közös vacsora követett. Ezután Zsuzsa tanárnő jóvol-
tából beletekinthettünk az elsős és a nyolcadikos osztálynap-
lónkba is.  Mindenki izgatottan lapozgatott, és emlékezett vissza 
egy-egy érdemjegy megszerzésére. Beszélgettünk a régi emlé-
kekről, csínytevésekről, és arról, hogy ma hogyan éljük az éle-
tünket, kinek milyen tervei vannak a jövőre nézve. Az este na-
gyon jó hangulatban telt, és az idő is gyorsan elszaladt. Újra bú-
csút kellett vennünk egymástól. Jó volt hallani az elköszönő sza-
vak között: „Találkozzunk 5 év múlva újra!”

Azt hiszem, mindannyiunknak emlékezetes marad ez az este 
is. Szeretnénk megköszönni Gál Istvánnak, hogy helyet biztosí-
tott számunkra, a résztvevőknek pedig, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték egymást, és emelték az alkalom ünnepi voltát.

 Kedves osztálytársak! Jó volt titeket újra látni!
Rémiásné Hák Viktória

felétek. Én bátran elengedlek Benneteket, 
hisz az alapot megkaptátok tőlem.

Fogadjatok el tőlem néhány jó tanácsot! 
Tudjatok nyitottak lenni mások gondjai 
felé, észrevenni, ha a másik segítségre szo-
rul, és legfőképpen tanuljatok meg hálás-
nak lenni mindenért. Álljatok helyt a vá-
lasztott iskolában! Tudom, mindenkinek a 
szeme előtt lebeg a cél, hogy hová szeret-
ne eljutni, mit szeretne elérni az életben. 
Kívánom mindnyájatoknak, hogy válja-
nak valóra legszebb álmaitok. Egyet ígér-
hetek: én mindig figyelni foglak Bennete-
ket, nyomon követem életetek alakulását. 
Soha nem foglak feledni Titeket!

Müller Péter szavaival búcsúzom:

„Lejátszani csak azt a kottát tu-
dod, melyet magaddal hoztál. Sok 
mindent variálhatsz. Elrontha-
tod. Rosszul játszhatod. Szépen 
játszhatod. Rögtönözhetsz. Szó-
lamokat megváltoztathatsz ben-
ne. Oda is vághatod a hegedűdet, 
hogy darabokra törjön. De a Nagy 
Kottádtól nem térhetsz el lényege-
sen. Elronthatod az életedet, és ki-
hozhatsz belőle gyönyörűséget is. 
De akár csúnyán, akár szépen, sőt 
csodálatosan játszod: a TE DA-
LOD SZÓL! „

Lénártné Szeberin Csilla
osztályfőnök

Jó volt gondtalan diáknak látni (ha csak néhány percre is) 
az egykori kedves tanítványokat

Érzések - „Legyünk büszkék arra, amik voltunk,
s igyekezzünk különbnek lenni annál, amik vagyunk!”

(Herman Ottó)

pillantásból, hogy mit akar a másik. Sze-
retettel fordultunk egymáshoz, örültünk 
a másik sikerének, vagy éppen segítettük, 
bátorítottuk azt, akinek szüksége volt rá. 

Kedves Gyerekek! Szeptembertől más 
környezetbe kerültök. Nem lesz könnyű, 
az új iskolában. Az út néha kanyargós 
lesz, de soha ne térjetek le róla, hiszen az 
akadályok leküzdése árán értek majd cél-
ba. De tudnotok kell, hogy a célba veze-
tő úton sokszor erősnek tűnik a rossz. És 
a rosszat csak a jóval lehet legyőzni! Ezért 
legyetek odaadóak, összerendezettek, 
másokért élők, akik helytállnak türelem-
mel, szeretettel. Hallgassatok a jó szóra, 
fogjátok meg a segítő kezet, ha nyújtják 

„Állítsuk meg egy napra a rohanó hónapokat, éveket.
Ne engedjük feledésbe merülni régi emlékeinket.”
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HANG-PARÁDÉ BOGÁCSON
Schultz Katalin ének-mesterkurzusa 

Öröm, mosolygás, lelke-
sedés, könnyek, küzdés és 
győzelem. Ezek a bogácsi 
ének-mesterkurzus kulcs-
szavai.

Immár 16. alkalommal 
sereglenek a fiatal éneke-
sek Schultz Katalin ének-
mester kurzusára, hogy 
tökéletesítsék énektech-
nikai tudásukat, ellessék 
az éneklés művészetének 
fortélyait. 

A tanárnő mesterségbe-
li tudása, türelme, tapasztalata és a részt-
vevőkbe vetett hite mindenkit átsegít pil-
lanatnyi nehézségein.

Van, aki felvételire készül, van, aki szín-
házi meghallgatásokra Európa szerte, van, 
aki nemzetközi versenyre. Van, aki régóta 
bosszantó problémákra talál megoldást, 
van, aki most ébred rá egy fontos szem-
pontra az énekléséhez. Sokuk hosszú évek 
óta visszatérő tagjai a kurzusoknak.

Schultz Tanárnő segítőtársa Dr. Hegedüs 
Gönczy Katalin korrepetitor, aki a muzsi-
kálás gazdag, fordulatos világába vezeti az 

énekeseket, valamint segíti őket a színé-
szi-művészi megjelenítés kidolgozásában.

„Engedd, hogy a hangod kiáradjon be-
lőled!” „Hagyd, hogy a zene és a szöveg irá-
nyítsa az érzéseidet!”

E két alapmondat vezérelte az elmúlt 
hét munkáját. E gondolatok megvalósítá-
sához kapott gyakorlati tanácsokat a zenei 
tábor 12 fiatal énekese.

A leggyakrabban elhangzó monda-
tuk így szólt: „Nem is gondoltam tanárnő, 
hogy ez ilyen egyszerű!” Hát igen. „Egysze-
rű”, ha megküzdünk a saját tévhiteinkkel, 

berögződéseinkkel, 
és legyőzzük a félel-
meinket. A lelkesedés 
és a sikerélmény mo-
solyt és örömkönnyet 
csal mindannyiunk 
szemébe. 

Ezt éltük át az ének-
mesterkurzus nap-
jaiban és a július 4-i 
zárókoncerten. 

Jó szívvel ajánljuk 
mindenkinek, hogy 
jövőre jöjjön el, már-

tózzon meg - a nyári fürdőzés után - a sok 
énekes tiszta csengésű hang-parádéjában 
és velünk együtt örüljön és élvezze mun-
kánk eredményét!

Köszönetet mondunk a lehetőségért 
Bogácsnak, a Közösségi Háznak! 

Mindenekelőtt azonban köszönjük 
Daragó Károlynak, hogy szeretetével és 
odafigyelésével mindig segíti a muzsikál-
ni-énekelni vágyó fiatalok és mestereik 
munkáját!

2015. július 6.
Dr. Hegedüs Gönczy Katalin

A nagyszerű énekesek előadásukkal elvarázsolták a közönséget

Kinyíltak a Kővirágok 
Bogácson

A Kővirágok Énekiskola kis csapata egy hétre ismét 
leköltözött Bogácsra, hogy intenzív tanulással töltse 
a szép nyári napokat. Mint az előző években kiderült, 
nagyon hasznosak a kemény munkával együtt töltött 
napok.

Az idei évben a hangképzés és a korrepetíciós 
munka mellett játékos színészmesterséggel és inten-
zív mozgással bővült a program. 

A tábor vezetője, Kővári Judit mellett Kiss Kamilla 
és Végel Zsuzsa dolgozott a fiatalokkal.

Operett, musical, pop dalokból összeállított műso-
rukkal melyet a strandon felállított szabadtéri színpa-
don, az Egészségnapok keretén belül mutattak be, 
zárták az egyhetes munkát.

Úgy tűnik, a bogácsiak megszerették és támogat-
ják munkájukat. Nagy szeretettel fogadják, a már 
szinte haza érkező ifjú művészpalántákat.

A fiatal tehetségek nagy jövő előtt állnak

Koncertek a lőtéren
2015. július 3-án 

a Bagolyvári Lő-
téren kialakított 
egyedi kőszínpa-
don hangulatos 
koncertekkel vár-
ták a szervezők az 
érdeklőket. 

Este 7 órától a 
miskolci Bonus 
Track együttes az 
elmúlt évtizedek 
és napjaink legna-
gyobb hazai és külföldi slágereit mutatta be. Közvetlen előadásmódjuk 
magával ragadta a közönséget, akik közül többen táncra perdültek.

A pesti mulatók hamisítatlan század eleji hangulatát teremtette meg 9 
órától a Pesti Sikk zenekar. Műsorukban a sanzonok mellett felcsendült né-
hány igényesen hangszerelt sláger, múlt század végi magyar nyelvű dal is. 

 A kiváló zenészek és az igazán sikkes Kiss Kamilla énekesnő gondosko-
dott a tartalmas, de könnyed kikapcsolódásról. Reméljük, fogunk még ve-
lük találkozni a jövőben itt, Bogácson, lesz lehetőségük még nagyobb szá-
mú közönség előtt bemutatni az általuk felvállalt zenei irányzatot valamint 
színes előadói készségüket.

Mindkét koncert a Bogácsért Turisztikai Egyesület szervezésében a Bo-
gácsi Lövészklub segítségével jött létre.

A Bagolyvári Lőtéren kialakított színpadon először volt ilyen jellegű kon-
cert. A kiváló akusztikával rendelkező ódon falak felejthetetlen élményt 
nyújtottak a közönségnek. Köszönet érte a szervezőknek és a fellépő ze-
nekaroknak.

 Jankóné Jónás Zsuzsa
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Sportra hangolva – Lehetőségek, események

 Bogács kiváló adottságokkal rendelke-
zik a szabadidő egészséges eltöltésére, va-
lamint a csoportos és az egyéni sportágak 
képviselői számára.

Az adottságok azonban nem mindig je-
lentették, jelentetik a lehetőségekkel való 
élést. Amióta azonban „divatba jött” az 
egészséges életmód, egyre többen csatla-
koznak a különböző testedzési felhívások-
hoz. De maga a lelkesedés tudjuk, kevés. 
Akarattal, kitartással érhetjük el leginkább a 
kitűzött célt.

A bogácsi sportélet egy időben azonos 
volt a futballal, aztán Karádi Ödön tanár úr-
nak és néhány fiatal követőinek köszönhe-
tően létrejött a testépítő klub, majd kb. 30 
évvel ezelőtt megjelentek az önvédelmi 
sportot (karate) űzők falunkban is. 

Mint általában vidéken, Bogácson is elter-
jedt a múlt század 60-as éveitől a biciklizés, 
amit sokan évtizedekkel később kényelmi 
szempontból autóra cseréltek. Talán éppen 
a nosztalgia, vagy a felismert mozgássze-
gény életmódunk miatt, mintha a bo gácsi 
kerékpározók száma növekedett volna az 
utóbbi években, és a Turisztikai Iroda kerék-
pár kölcsönzése révén két éve az itt üdülők 
is lehetőséget kapnak eme egészséges idő-
töltéshez.

A jól járható túraútvonalak a csendet, a 
tiszta levegőt és a kirándulást szeretőket 
a közeli erdőkbe csalogatják. Sajnos, azt 
mondhatjuk, hogy kevesen választják nap-
jainkban a Bükk hegység növényvilágát 
megismerő sétákat. 

A fürdőnk szintén a múlt század második 
felétől egyre szélesebb körben vált ismertté. 
A betegségek kezelésére alkalmas gyógyvi-
zünk mellett a hidegvizes medence lehető-
séget ad az úszásra, sőt, az újdonságot je-
lentő csúszdaparkban a sporthoz felhőtlen 
szórakozás, élmény is társul.

A legrégebbi bogácsi sportlétesítmények 
közé tartozik a teniszpálya, amit minden 
nyáron sokan keresnek fel; turisták és helyi 
fiatalok egyaránt. (Megjegyzem, egy kisebb 
felújítás ráférne.)

Az iskola tornaterme sok sportolni vágyó-
nak ad otthont egész évben; tanítási idő-
ben természetesen a gyerekek veszik bir-
tokba a sporteszközöket, de az esti órákban 
már a munka utáni kikapcsolódásra, sporto-
lásra, edzésre vágyó felnőttek rúgják a focit, 
vagy ütik a pingponglabdát, nyáron pedig a 
Bo gácson edzőtáborozó sportegyesületek, 

csapatok egy része tart edzést -igény szerint- 
a tornateremben. Az őszi, téli és a tavaszi év-
szakokban a tornaterem kevésnek bizonyul, 
tavaly is az aerobicozni vágyó lányok, asszo-
nyok a Közösségi Házban edzettek.

Az új súlyzókészlettel és edzőgépekkel 
bővülő testépítő klub nagy népszerűségnek 
örvend az év minden szakában.  

A Bagolyvári Lőtér 1960-as évektől (a 
rendszerváltást követő 1-2 év kihagyással) 
lehetőséget nyújt a lövészklub tagjainak a 
versenyekre történő felkészüléshez, megyei 
és házi versenyek színvonalas lebonyolításá-
hoz. Egy időben az íjászattal is bővíttették a 
sportolási palettát, 2012-ben pedig új fegy-
verekkel bővítették készletüket.

A lábtenisz, mint sportág még ma sincs 
elterjedve hazánkban, sokan nincsenek tisz-
tában a játék pontos szabályaival. Bogácson 
már a 80-as évek elején megjelentek a für-
dő területén e látványos sportág képviselői, 
s azóta is heti rendszerességgel edzenek.

1996-tól közel egy évtizeden keresz-
tül minden nyáron egy alkalommal a Cse-
répi úti pincesort elhagyva színvonalas 
autocross versenyekben gyönyörködhettek 
e sportág szerelmesei. 

A települést körülölelő dombok közül a 
Revízióként ismert a leginkább alkalmas a 
téli sportra, azon belül is a legnépszerűbb-
re, a szánkózásra. Mára, a megváltozott idő-
járási viszonyok következtében a felnövek-
vő bogácsi nemzedék nem ismeri ezt a he-
lyet, hiszen megfelelő mennyiségű hó hi-
ányában évek óta nem használják. Míg ta-
vunk nyáron a horgászok paradicsoma, ad-
dig a kemény és hosszan tartó hideg ide-
jén a korcsolyázók kis csapata tűnik fel raj-
ta. (Mindenképp fontos meggyőződni, hogy 
a jégvastagság mindenhol elérte-e a bizton-
ságos 10 cm-t.) Néhány évvel ezelőtt a kor-
csolyázók igényeit elégítette ki a teniszpálya 
korcsolyapályává átalakítása is.

A Jurta Üdülőközpont területén lévő 
rekortán (öntött gumi) borítású, kivilágít-
ható sportpálya elsősorban az ott üdülők-
nek biztosít kiváló sportolási lehetőséget, 
de szezonon kívül a bogácsiak is szoktak itt 
edzeni. Ez a pálya kiválóan alkalmas a kézi-
labdázásra, kispályás focira, de természete-
sen lehet rajta kosár-
labdázni, röplabdáz-
ni, teniszezni és tolla-
sozni is.

Vannak, akik Bo-
gács utcáit választják 
sportolási helyszín-
nek; néhány bogácsi 
lakos rendszeresen 
fut, vagy csak sétál-
gat egészsége, teste 
fitten tartása érdeké-
ben. A Turisztikai Iro-
da munkatársai a fa-
luséták során nem 
csak községünk ne-

2015. június 20-án átadták  
a műfüves kispályát

A közkedvelt aquafitness (vízitorna) minden  
korosztály számára egészséges

vezetességeit mutatják be az érdeklődők-
nek, hanem a gyaloglás jótékony hatásával 
szervezetüket is edzik.

Bár a horgászatot még mindig sokan nem 
tekintik sportnak, mégis tudomásul kell 
vennünk, hogy létezik olyan, mint sporthor-
gászat; a bogácsi Szoros-völgyi Víztározó is 
országos horgásztalálkozók és horgászver-
senyek színhelye. Aztán mindenki saját be-
látása szerint döntse el, hogy sportnak tart-
ja-e a szemet gyönyörködtető környezet-
ben a jó levegőn, csendben, nyugalomban 
eltöltött órákat, ahol talán az etetés, a horog 
bedobás, a zsinór mozgásának figyelése, a 
horogra akadt hal partra emelése sportte-
vékenységként nyilvánul meg.   

Mint ahogyan korábbi számainkban tá-
jékoztattuk a Tisztelt Olvasókat, az elmúlt 
évi önkormányzati fejlesztések következté-
ben megújult a focipálya, az Egészségház 
mellett egy új tornaterem került átadásra, 
s most örömmel írhatom le, hogy új műfü-
ves pálya épült mindnyájunk örömére a für-
dő melletti parkoló közelében. Mindezek 
kiegészítik a bogácsiak és az ide látogatók 
már évtizedek óta meglévő sportolási lehe-
tőségeit, aminek kihasználása természete-
sen rajtunk múlik.

A községünkben működő szervezetek, 
személyek közül egyre többen és rend-
szeresen szerveznek nagyobb tömegeket 
megmozgató, a sport fontosságát kieme-
lő rendezvényeket, ilyenek pl. az Egészség-
napok és a Mozgolódós Hétvége. A fürdő-
zők változatos mozgásformákkal ismerked-
hetnek meg, ami lehet a látványos és vidám 
zumba (vízi is), aerobic, szkander, de bele-
fér a latintánc és a karate is.  Egy-egy sport-
ág országosan is elismert képviselője nép-
szerűsíti saját sportágát. A Mozgolódós hét-
végén idén például Béres Alexandrával tor-
názhattunk, és részt vehettünk egy Tatarek 
Rezső által vezetett Iron Cross Boxing edzé-
sen. A gyerekek lelkesen mesetornáztak, 
használhatták a légvárat, a póniciklit, a fel-
nőttek kipróbálhatták magukat a szabadté-
ri kondiparkban.

A szervezők más jellegű fesztiválokhoz 
szintén szívesen kapcsolnak sportverse-
nyeket, mint pl. a Bükkvinfesthez a meghí-
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vásos lövészversenyt, focitornát és a lábte-
niszkupát.

Sokan fedezik fel a településünkön és a 
közvetlen környékén rejlő sportolásra nagy-
szerű lehetőségeket, és ennek tükrében 
egyre több országos rendezvény megszer-
vezéséhez választják helyszínül Bogácsot. 
Folytatásként, ilyen, 2015-ben megrende-
zett eseményekről következik néhány rövid 
összefoglaló: 

Február 28-án a latyakfutók népes tábo-
ra lepte el a bogácsi Jurta Üdülőközpontot, 
hogy innen indulva, és ide visszatérve, nyir-
kos, esős időben futva megtegyék a Cserép-
falut, Bükkzsércet érintő 14 km-t. Ez a ver-
seny több mint egy évtizedes múltra tekint 
vissza, minden évben gyarapszik a jelentke-
zők száma (idén 140-en voltak), akik hazánk 
közeli és távoli pontjáról egyaránt érkeznek. 
Bajzát László mezőkövesdi főszervezőt tá-
mogatásukkal nagyban segítik az érintett 
települések polgármesterei, minden köz-
ségben kisebb csoport összehangolt mun-
kájának köszönhetően idén is sikeres volt a 
BO-CSE-BÜKK nevű latyakfutás.

Amikor 2013 szeptemberében a Vízilab-
dasportért Alapítvány először szervezte 
meg az Amatőr Vízilabda Tornát, nem is sej-
tette, hogy olyan mozgalmat indít el, amely-
nek népszerűsége évről-évre nő, cégek, 
szervezetek, csoportok amatőr pólósai csat-
lakoznak a kiváló csapatépítő lehetőséget 
kínáló kezdeményezéshez.

A Bogácsi Thermálfürdő az AVL-
Timberland Vízilabda Torna fordulóinak két-
szer adott eddig otthont; tavaly a záró, idén 
a nyitó fordulót rendezték meg nálunk. 

2015. május 30-án Bogácson két cso-
portban  8 csapat küzdött meg a dobo-
gós helyezésekért. Végül a Vodafon és a 
Vízirájder csapata között dőlt el az első 
hely. A Vízirájder csapata kiegyensúlyozot-
tan, jól játszott, minden mérkőzést meg-
nyert, így joggal kapta meg az aranyérmet 
és a díszes serleget.

Bozsik Péter, a Vízilabdasportért Alapít-
vány titkára szimpatikusnak nevezte a bo-
gácsi helyszínt a versenyhez, megköszönte 
a baráti fogadtatást, a torna lebonyolításhoz 
nyújtott helyi támogatást. 

Május 23-án a Hajós nevű (Bács-Kiskun 
megye) településről rajtolt a Nemzeti Bor 
Maraton. Az Európában egyedülálló, a bo-
rászati hagyományokat és a sportot nép-
szerűsítő váltón a résztvevő 9012 futó 2581 
km-es távot tett meg non-stop futással 257 
óra 5 perc alatt. A 11 napig tartó futás alatt 

22 borvidéken haladtak át, 103 települést 
érintve. A községünkbe május 30-án éjszaka 
érkező futókhoz két bogácsi testvér is csat-
lakozott, Papp Dóra és Papp Réka felváltva 
tették meg az Eger és Bogács közötti távot. 
Elismerés illeti a lányokat kiemelkedő telje-
sítményükért.

2015. június 3-án   első ízben hozta Bo-
gácsra a békét jelképező fáklyát egy nem-
zetközi futócsapat, akik hat kontinens 150 
országán át hirdetik a szolidaritást.

Összefogás a békéért

va, a Békefáklya lángjára vigyázva, s minket 
is büszkeség töltött el, hogy a szervezők ál-
tal részesei lehettünk egy olyan anyagi és 
politikai érdekektől mentes rendezvény-
nek, amit egykoron II. János Pál Pápa és Te-
réz anya is támogatott.

 2015. június 20-án adták át a futballt sze-
rető sportolóknak a rekordidő (3 hét) alatt 
elkészült műfüves pályát. Az átadó ünnep-
ségen Csendesné Farkas Edit polgármester 
asszony köszöntötte a meghívott vendége-
ket, a megjelent sportvezetőket, játékoso-
kat, szurkolókat. 

Az MLSZ részéről jelen lévő Sipos Jenő 
szóvivőtől megtudtuk, hogy a Magyar Lab-
darúgó Szövetség 2010-ben felmérte, hogy 
mik azok a szempontok, amelyekben el va-
gyunk maradva az európai és a világ lab-
darúgásától. Ezeknek a szempontoknak az 
egyik legfontosabbika az infrastruktúra hiá-
nya, ezért kerül sor egyre több futballpálya, 
műfüves pálya építésére. 

Megyénkben 24 műfüves pályát adtak át 
az elmúlt években, ezek egyike a bogácsi, 
mely a Szarvas utcában található. A 22x44 
méteres műfüves kispálya 25 millió forintból 
épült, az anyagi forrás 70%-át az MLSZ, 30%-
át a Bogácsi Községi Önkormányzat adta.  

Az átadó ünnepségen Tállai András par-
lamenti államtitkár, miniszterhelyettes el-
mondta: „a kormány mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a sportolás feltételein javít-
son, hogy a gyerekeket, a fiatalokat visszahoz-
za a pályára, hogy majdani egészségük érde-
kében rendszeresen mozogjanak. 

Újra meg kell szerettetni gyermekeinkkel a 
rendszeres mozgást, s ehhez sportlétesítmé-
nyek kellenek.”

A szalagátvágás után pályára lép-
tek a DVTK öregfiúk csapata, Cserépfalu, 
Bükkzsérc, Tard és Bogács csapatai. A szur-
kolók nagy örömére izgalmas meccseknek 
lehettek tanúi a szemlélődők.

A műfüves kispálya meglétével egy újabb 
szolgáltatással gazdagodott Bogács, ugyan-
is bérleti díj ellenében a pálya naponta bé-
relhető.

A sportágak széles skáláján vannak olya-
nok, amelyek nem űzhetők településün-
kön, de a fentieket olvasva, láthatják, hogy 
nagyon sok lehetőségünk van, s már csak 
rajtunk múlik; sétálunk, futunk, bicikli-
zünk, túrázunk, úszunk, focizunk, lábteni-
szezünk, pingpongozunk, súlyt emelünk, 
teniszezünk, jógázunk, aerobicozunk, ug-
rókötelezünk, esetleg a néptáncot vagy a 
mazsorettet választjuk – a lényeg: a rend-
szeres mozgás, mozgás az egészségünkért.

 Jankóné Jónás Zsuzsa

A Nemzetközi Bor Maraton bogácsi résztvevői: 
Papp Dóra és Papp Réka

A műfüves kispálya játékra, összefogásra 
ösztönzi a sportolókat

Az 1987 óta megrendezett Békefutás 
mára a világ legnagyobb váltófutása lett, az-
által, hogy a lakóhelyéhez közel bárki csatla-
kozhat a futókhoz. Így volt ez Bogácson is. A 
Noszvajról érkező csapatot a bogácsi telepü-
léshatárt jelző táblánál a Bükkalja Általános 
Iskola tanulói, az őket kísérő nevelők, és a Tu-
risztikai és Információs Iroda munkatársai 
várták, majd csatlakozva a futókhoz együtt 
tették meg a 30 °C fokos melegben az isko-
láig vezető utat. Az iskola udvarán várako-
zó pedagógusok, diákok és óvodások nevé-
ben Tóth István iskolaigazgató köszöntötte a 
futókat, elismerte tevékenységük érdemét, 
majd további futásukhoz kitartást kívánt. Ez-
után a Bükkalja Általános Iskola tanulóiból 
álló Bogácsi Liliom és Tündöklő Mazsorett 
Csoport műsora következett. A Békefutás 
tagjai elhozták magukkal a békét, mely pil-
lanatnyi csend, a Békefutás dalának elének-
lése, a Világharmónia dalának megtanulása, 
és a Békefáklya kézről kézre adásában nyilvá-
nult meg. Minden résztvevő egy közös cso-
portképhez összeállt, majd a futókat egy lel-
kes kis csoport elkísérte a benzinkútig, ahon-
nan egyedül haladtak tovább, hogy Mező-
kövesden is a sport összekovácsoló erejével 
hirdessék a békét és barátságot. 

Településünkön, azon belül is a futókat 
fogadó iskolánkban ünnep volt ez a rövid 
időszak, melyet főként a gyerekek részéről 
nagy várakozás előzött meg. Örömmel fu-
tottak tanítványaink a nemzeti lobogót tart-
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XXIII. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny

Hagyomány… Generációknak jelent emlékeket, élményeket 
immáron huszonharmadik éve.

Nem kevés idő ez egy rendezvény esetén, s a szervezők próbál-
ják évről évre olyan programokkal színesíteni, hogy vonzó ma-
radhasson az idelátogató vendégek számára. Kezdetekkor kurió-
zumnak számított a borverseny, hiszen az országban nem sok ke-
rült megrendezésre, de ma már meg kell küzdeni azzal a jelenség-
gel, hogy nem csak a régióban, hanem országszerte nívósabbnál 
nívósabb borversenyek kerülnek megrendezésre, s a települése-
ken egymást érik a különböző fesztiválok, rendezvények.

2015. június 22- 28. között elérkeztünk a XXIII. Bükkaljai Bor-
fesztivál hetéhez, mely rendezvénysorozatnak Bogács különbö-
ző helyszínei adtak otthont. „Borban az igazság” - a Bükkaljai Bor-
fesztivál története képekben és zamatos borok kíséretében cím-
mel egy fotókiállítással indult a fesztivál; az elmúlt két évtizedet 
igyekeztünk feleleveníteni az összegyűjtött fotók, valamint egy-
kori bogácsi újságok segítségével. (Ezúton is köszönjük mind-
azoknak, akik fotóikkal segítették munkánkat.) A megnyitót kö-
vetően családias hangulatban egy kötetlen beszélgetés keretein 
belül beszélt Hajdu Imre a Szent Márton Borlovagrend kancellár-
ja arról, hogy hogyan is jött létre a Bükkaljai Borfesztivál, s milyen 
változásokon ment keresztül az elmúlt időszakban, illetve milyen 
élmények és tapasztalatok születtek évről évre. Jó volt látni a ki-
állítást megtekintők arcán, ahogy az emlékek és történetek elő-
törnek egy-egy régi fotó láttán, valamint nekünk szervezőknek is 
jó volt hallani a történetet, hogy megértsük létrejöttét, létét, s to-
vábbgondolhassuk jövőjét…

A következő napon a Szent Márton Műemléktemplomban Sze-
keres Adrien hangja csendült fel férje, Kiss Gábor zongorajátéká-
nak kíséretében. A közel egyórás koncert idejére -a kedvezőtlen 
idő ellenére- a templom teljesen megtelt érdeklődőkkel, s az éne-
kesnő gyönyörű hangjának és kedves lényének köszönhetően az-
nap este több százan térhettek haza szép élménnyel a szívükben.

A szerdai nap időjárása szintén nem alakult túl kedvezően, de 
a szakadó eső ellenére, szép számmal akadtak érdeklődők, vállal-
kozók, hogy teljesítsék a már hagyományosnak tekinthető Meder 
Iván Emléktúrát, melynek házigazdája idén Szomolya volt, s iga-
zán kedves vendéglátással fogadtak bennünket.

Elérkezett a csütörtök, reggel 8 órától este 8 óráig volt lehe-
tőség a borversenyre hozott minták leadására - idén körülbelül 
180 minta érkezett a versenyre. Még ugyanezen nap estéjén vi-
dám, dalos bordaléneklésre invitálták a szervezők az érdeklődő-
ket, vendégeket a bogácsi Bagolyvári Lőtérre.

Pénteken délelőtt zajlott a borbírálat: a beérkezett mintákat 
7 bírálóbizottság értékelte. A szakmai nap estéjére azért a ven-
dégeknek is kínáltunk szórakozási lehetőséget, hiszen fél hétkor 
Csáter apó pincéjétől elindult a zenés bortúra, több száz ember és 
5 borászat részvételével. 

A fesztivál záró napján látványos felvonulással vette kezdetét 
a program, az ünnepélyes borlovag avatást követően sor került 
a borverseny eredményhirdetésére. A Szent Márton Borlovag-
rend idén Tahi Tóth László és Rubold Ödön színművészeket, vala-
mint Kárászy Szilvia zongoraművésznőt avatta tiszteletbeli tagjá-
vá. Hét órától pedig ki-ki kedvére válogathatott a zenei koncertek 
közül; a gyermekek örömére itt voltak Tompeti és Barátai, a na-
gyobbakat pedig Csobot Adél, ByeAlex, valamint a Takáts Tamás 
Blues Band szórakoztatta. A fesztivál záró akkordjaként pedig sze-
met gyönyörködtető tűzijáték részesei lehettünk. 

A hagyományokhoz híven a borfesztiválhoz kapcsolódik még 
egy program; a vasárnapi szentmise előtt Bogács Község Önkor-
mányzata nevében Csendesné Farkas Edit polgármester, valamint 
a Szent Márton Borlovagrend tagjai ünnepélyes megemlékezés 
keretén belül koszorút helyeztek el II. János Pál pápa emlékmű-
vénél.

Az egész heti esős idő ellenére elmondhatjuk, hogy a progra-
mok sikeresen lezajlottak, s ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik a szervezés idején, a lebonyolításban, az 
utómunkálatokban vagy akár egy jó tanáccsal és kedves szóval 
segítették munkánkat.

Marczis Zsófia

Szekeres Adrien bogácsi koncertje 
felejthetetlen élmény

Új borlovagok avatása

Koccintás a Bükkvinfest 23 évére
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Fotókiállítás
2015. június 22-én egy múltidéző fotó-

kiállítás megnyitóján vehettünk részt, ami 
a bogácsi borfesztiválok történetét mutat-
ta be képek és újságcikkek segítségével a 
kezdetektől napjainkig. A 22 évet felöle-
lő kiállítás megrendezésére a Turisztikai és 
Információs Iroda dolgozói vállalkoztak. 

XXIII. Bükkaljai Borverseny értékelése 
Immár 23. esztendeje június utol-

só hétvégéjén a Bükkvinfest rendez-
vényeitől hangos Bogács. Idén is ha-
sonlót élhetett át, aki ellátogatott a 
faluba. A borversenyre 188 borral ne-
veztek, ebből 32 külföldről; Németor-
szágból, Ausztriából és Szlovákiából 
érkezett. 

Valamennyi bizottság vezetője 
nagy tapasztalattal rendelkező szak-
ember volt. 3-3 zsűri fehér és vörös-
borokat értékelt, a hetedik pedig a 
külföldi vegyes mintákat bírálta. A bi-
zottságok értékelése alapján 4 nagy-
arany, 44 arany, 91 ezüst, 43 bronz 
és 6 oklevél minősítés született. A 
bizottságok vezetőiből és a verseny elnökéből álló csúcszsűri 
döntött a verseny legjobb borairól.

A fesztivál Champion bora Erőss János egri termelő 2011. év-
járatú Kékfrankosa lett. A csúcszsűri döntése alapján a feszti-
vál legjobb vörösbora az Egri Korona Borház 2013. évjáratú 
Cabernet Sauvignon + Kékfrankos cuvéeje, míg a legjobb fe-

hérbora Virág Tamás edelényi ter-
melő 2013. évjáratú Olaszrizling-
je lett. A legjobb külföldi bor Dobos 
László szepsi-i termelő 2012. évjára-
tú Cabernet Sauvignonja lett. A leg-
jobb német borokat Fürt von Met-
ternich és Ralph Wiehl Rizlingjei je-
lentették. A legjobb Tokaji bor címét 
a Tokaj Wine Trust 2013. évjáratú ké-
sői szüretelésű Cuvéeje érdemelte ki.

Összességében a vörösborok job-
ban szerepeltek, de nagy részük 
2013-ban vagy korábban készült. A 
fehér borok többsége a gyenge évjá-

ratú 2014-ben készült.
Az utóbbi 5 borverseny közül az 

idein kóstolhattuk a legjobb borokat, melyeket a bírálatok is 
megerősítettek. A legtöbb aranyérmes bort az egri borvidék-
ről nevezték a versenyre. 

Nekünk Bükkaljaiaknak sokkal gondosabb munkával kell az 
egriek nyomába szegődni. 

Sály, 2015. június 28.  Szente Imre sk.

A bizottságok minden bort több 
 szempontból értékeltek

Kiállítások a Közösségi Házban
Festmény és kerámia kiállítás
2015. július 10-én Makó Lívia festőmű-

vész és Szajlainé Fehérvári Erika kerami-
kus kiállításának adott otthont a bogácsi 
Közösségi Ház. A bogácsi kötődésű művé-
szek jelenleg Cserépfaluban élnek, ezért 
a kiállítást mindkét település magáénak 
érezhette. 

 A megnyitó ünnepélyes jellegét Juhász 
István zongorajátéka és Molnár Gréta sza-
valata teremtette meg. Majd Csendesné 
Farkas Edit Bogács polgármestere köszön-
tötte a nagyszámú szemlélődőket. Beszé-
dében ismertette a két alkotó életútját, 
művészetük meghatározó állomásait.

Az érdeklődőknek 10 napig volt lehető-
ségük megcsodálni Makó Lívia olajfestmé-
nyeit, csendéleteit, amelyek témái elsősor-
ban a környező erdők, hegyek, vizek.

Makó Lívia lánya, Szajlainé Fehérvári Eri-
ka fiatalos, modern mintákat, forma- és 
színhasználatokat ötvöző fazekas termé-
kei minden korosztály hölgyeit lenyűgöz-
tek. Sokan elmondták, szívesen látnák 
konyháikban ezeket az igényesen elkészí-
tett dísz- illetve használati tárgyakat. 

Kaktuszkiállítás
Kósik Péter jóvoltából ismét különleges, 

egzotikus növények sokaságát csodálhat-
tunk meg a bogácsi Közösségi Házban. A 
2015. július 24-26. között tartó kaktusz és 
más pozsgás növények kiállítását és vásá-
rát nagy érdeklődés övezte, többen ked-
vükre válogatva vásároltak a növényritka-
ságokból. 

Jankóné Jónás Zsuzsa

A fotókiállítás megnyitója egyben a 
XXIII. Borfesztivál és Nemzetközi Borver-
seny nyitórendezvénye volt. A Bükkvinfest 
egyhetes programsorozata alatt sok bo-
rásznak, vendégnek volt alkalma meg-
tekinteni a már-már történelmi jelleggel 
bíró kiállítási anyagot.   

Jókedvű múltidéző beszélgetés

Makó Lívia és Szajlainé Fehérvári Erika eddigi 
művészi pályáját Csendesné Farkas Edit 

polgármester asszony mutatta be
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Tájak, ízek, hangulatok Bogácson, avagy  
hagyományőrzés a fakanál körül és a színpadon

A Bogácsi Pávakör csapata képviselte 
községünket a főzőversenyen

A néphagyományok őrzése, átörökítése 
folyt tájjellegű ízekkel, néptánccal, népdal-
okkal fűszerezve Bogácson, május 23-án a 
Rendezvényparkban. 

Az ország különböző tájegységeiről ér-
kező csapatok szűkebb hazájuk jellegzetes 
ételeit készítették el, melyeket végigkóstol-
hattak az érdeklődők. A gasztronómiai él-
vezeteket igen gazdag folklór műsor kísér-
te a színpadon. 

12 csapat mérettette meg magát a Tardi 
Hagyományőrzőktől kezdve, a Pándi Ha-
gyományőrzőkön keresztül, a Füzesabo-
nyi Kaláris Hagyományőrző Egyesület, a 
karancslapujtői Duci csapat, Boldva község, 
Ziliz, Túristvándi, Bokortanyák Lakosságáért 
Egyesület Nyíregyházáról, Tiszacsegei Ha-
gyományőrző Egyesület, Karcagról a Birka-
főzők Egyesülete és a Mámor Bisztró csapa-
ta, és a Bogácsi Pávakör csapata. Képvisel-
ték magukat a matyók, palócok, hajdúk, ku-
nok, tirpákok.

A süteménysütő verseny helyezettjei A Tv Paprika séfje, Bede Róbert a férfiak 
körében is népszerű 

 Hallgass figyelemmel minden népdalt, ez a legszebb dallamok  
kincsesbányája, általuk megismered a népek jellemét” (Schumann)

A zsűri - melynek elnöke Bede Róbert 
mesterszakács, a Tv Paprika séfje volt - a 
következőképpen értékelt:
I. helyezett: Karcagi Birkafőzők Egyesüle-

te, birkapörkölttel
II. helyezett: Tiszacsegei Hagyományőr-

ző Egyesület, babgulyással, húslevessel, 
tiszacsegei káposztával

III. helyezett: Tardi Hagyományőrzők a 
babgulyásukkal

Hagyományőrzésért Különdíjban részesült 
a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület 
Nyíregyháza.

Süteménysütő versenyt is hirdettünk, 
melynek helyezettjei:

I. Bokortanyák Egyesülete, túrós-mazsolás 
kőttessel

II. Jankó Barnáné, szilvalekváros muhival
III. Kovács Zsuzsa, fahéjas almásával
Különdíjat kapott Kovács Sándorné – Man-

ci néni, kakaós meggyes kalácsával.

Bede Róbert mesterszakács látványos 
főzőbemutatón készített eredeti chi-
li non carnét, fahéjjal, étcsokoládéval, 
barnasörrel, marhahússal és természete-
sen babbal, amit a nagylétszámú érdeklő-
dő közönség meg is kóstolhatott. 

A Bokortanyák lovasfogatain kocsikáz-
ni lehetett, a Tűzmedve Hagyományőrző 
Egyesület íjait és egyéb fegyvereit csodál-
hatták és próbálhatták ki az ezek iránt ér-
deklődők, kovácsok tartottak bemuta-
tót, a gyerekek népi játékokon ügyesked-
tek, miközben a színpadon folyamatosan 
népdalkörök és néptáncegyüttesek lép-
tek fel és szórakoztatták a közönséget.

Az eleredő eső ellenére mindenki jól 
érezte magát, és kellemes hangulatban, a 
magyar népi hagyományok élményeivel 
gazdagodva tértek haza Bogácsról.

Hegyi Anna 

Ezzel a mottóval adtunk teret július 4-én annak a közel 150 fő-
nyi énekesnek, akik gazdag népdalkincsünk révén hazánk táj-
egységeinek dallamait szólaltatták meg. Hallhattuk a Rozma-
ring Népdalkört Jászárokszállásról, a „Veréce” Triót Balmazújvá-
rosról, a Megyaszói Népdalkört és Citerazenekart, a Cserfa Nép-
dalkört Görbeházáról, a Visontai Népdalkört, a Hévízgyörki Ha-
gyományőrző Egyesület Népdalkörét, valamint szólistaként Péli 
Alíz Martinát Hévízgyörkről, Kovács Zoltánné Lajos Krisztinát 
Jászárokszállásról, Szabó Pannát Debrecenből (citerás), Gál Já-

nost Budapestről (citerás) és Milotai 
Péternét Tiszapalkonyáról. 

Kocsis István önkormányzati képvise-
lő megnyitó szavai után a dalosok be-
mutatkozása következett, előadásuk 
nem csak a 25. alkalommal rendezett 
Bükkaljai Dalostalákozó programja volt, 
hanem egyúttal a XI. Vass Lajos Népze-
nei Verseny egyik elődöntője is. 

Neves népzenészek alkották a zsű-
ri tagjait: Szabó Viola népzenész, az 
Eszterházy Károly Főiskola tanára, vala-
mint Dévai János, a Magyar Rádió Nép-

zenei Szerkesztőségének nyugalmazott vezetője, etnográfusa.
A bemutatkozást minősítés és szakmai értékelés követte. 10 

arany és 4 ezüst fokozat került kiosztásra. Az arany minősítéssel 
rendelkezők továbbjutottak a verseny középdöntőjébe, mely-
re jövő tavasszal kerül sor. A jótanácsok után pedig - a Községi 
Önkormányzat jóvoltából-, a fellépőknek lehetőségük volt egyet 
mártózni a frissítő termálvízben.

Benyovszki Mária, a dalostalálkozó szervezője

Csoportkép a résztvevőkkel

Szabó Panna, a 
legfiatalabb versenyző
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Egészségnapok 2015
Motto: „Az egészség tanulható”
A második évtizedbe léptünk. 2015-ben XI. alkalommal került 

megrendezésre a Bogácsi Thermálfürdőben az egészségnap, ami 
már hagyományosan a július második hétvégéjét átfogó program-
sorozatot jelenti.

A rendezvény műsorvezetője és házigazdája Schirilla György, 
nemzetünk rozmárja és jógaoktatója volt. Gyuri a rendezvény előtt 
1 nappal megérkezett, strandolt, élvezete a napfényt és a gyógyvi-
zet. Engedte, hogy egyszerre hasson rá az összes szelíd gyógymód, 
a speciális kímélő gyógyklímát is beleértve. Lazított és feltöltődött. 
Elmondása alapján jó érzések járták át a testét és a lelkét, ugyanúgy, 
mint mindig, amikor Bogácson pihen.

„Van itt valami, amit nem tudok megmagyarázni, de ha maga-
mat figyelem itt fokozatosan megnyugszom, kiürül a fejem és min-
den megszépül körülöttem -jól érzem magam”, - s mikor ezt mond-
ta, egy Móricz Zsigmond idézet villant be a gondolataimba: „Mire 
való ez az egész élet, hanem arra, hogy jól érezze magát az ember”.

S ekkor már tudtam minden rendben lesz.
Jó kedvvel láttuk, hogy az idő kegyes hozzánk, a nap fényesen sü-

tött, de mégsem volt hőség, ami kellemetlenségeket okozhatna.
A programok során az egészség három alappillére a mozgás, a 

táplálkozás és a lazítás több oldalról lett megvizsgálva, s minden-
ki számára érthetően közreadva további elmélkedés és felhaszná-
lás céljából.

Mindkét nap zenés vízitornával kezdődött, megalapozva a jó han-
gulatot. Ezután kezdődtek az interaktív előadások, amelyekbe a kö-
zönség is szívesen bekapcsolódott. A Magyar Vöröskereszt önkén-
tesei gyakorlati bemutatót tartottak (szimulációs babával) az újra-
élesztés szabályairól, ami mindenki számára nagyon tanulságos 
volt. Nagy számban adtak vért a fürdővendégek, a két nap alatt 
600-nál több vércukor és vérnyomásmérést végeztünk, s a vendé-
gek átadhatták magunkat a Thermál Gyógycentrum ügyes kezű 
masszőreinek. Kóstolhattunk gyógyteákat és vegetáriánus ételeket, 
élvezhettük a Bogácsi Mazsorett Csoport műsorát, valamint az ak-
robatikus táncbemutatót. Természetesen Schirilla Gyuri vezetésével 
fantasztikus jógaórán is részt vehettünk.

Mint kelet és nyugat találkozása, ezután következett Katus Attila 
műsora, aki mindkét napon a rendezvényünk sztárvendége volt. Az 
aerobik óra után életmód tanácsadás következett. Szemléletes pél-
daként Attila elmondta: testünk az „autó”, s ezt az autót mi vezetjük. 
Mi tankoljuk, mi nyomjuk a féket és a gázt, s mi forgatjuk a kormányt 
jobbra vagy balra. Tehát az életünkért felelősséggel is mi tartozunk. 
A legkönnyebb azt hinni, hogy a másiknak milyen könnyű. De ez 
csak a saját magunk felmentése. Ha igazán akarod Neked is sikerül. 
Mi döntjük el mikor, mit és mennyit eszünk, s az is csak döntés kér-
dése, hogy milyen mozgásformát választunk. Testünk egy csodála-
tos mestermű, s izmaink mindegyike csodálatos kis motorként üze-
mel. Meg kell keresni azt a mozgást, amely valóban annyi örömöt 
okoz nekünk, hogy érdemes legyen kitartani mellette.

Számomra a vasárnap fellépő nyugdíjasokból álló Főnix tánccso-
port igazi meglepetést okozott. Feledtette velem az idő múlását, és 

a nagymama korú táncosnők szemén átsugárzott a tánc nyújtotta 
öröm, bizonyítva lelkük fiatalságát.

Nagyon tetszett a JumpingFIT egyedileg tervezett trambulino-
kon végzett „ugrálós” program, ami az egyik legújabb és leghatéko-
nyabb fitnesz aktivitás napjainkban. Egyszerre cardio és nyújtó-lazí-
tó mozgásforma, s mindez úgy, hogy kíméli a hátgerincet és az ízü-
leti rendszert.

A Maminbaba hordozós latin fitnesz üdítő látvány volt, egyaránt 
élvezték a babák és a mamák is. A csoport vezetője elmondta, hogy 
kutatással igazolt tény, hogy a mozgásnak nincs a tejelválasztásra 
negatív hatása.

A nap végén sokat beszélgettünk a tudatosság kérdéséről, ami-
vel kapcsolatban eszembe jutott egy régen olvasott zen történet.

A tanítványok megkérdezik a mestert, hogyan képes ilyen derű-
sen és könnyedén tudatos életet élni, melyre a mester így felelt:

„Amikor ülök, akkor ülök, amikor megyek, akkor megyek, és ami-
kor eszem, akkor eszem.”

„De hiszen mi is ezt csináljuk!”- válaszolták a tanítványok.
A zen-mester azonban leintette őket: ”Épp ellenkezőleg. Ti, ami-

kor ültök, már arra gondoltok fel fogtok állni. Amikor felálltok, már 
az induláson jár az eszetek, és amikor elindultok, gondolatban már 
az első falatot teszitek a szátokba”.

Tudatosak nem lehetünk sem a múltban sem a jövőben. Légy 
benne a pillanatban! A titok a pillanatban rejlik, a mostban. Légy Te 
a pillanat! S rá fogsz jönni, ez maga az élet. Ha kihagyod magad a pil-
lanat megéléséből, az életedből hagyod ki magad. Az élet a megélt 
pillanatokból áll, és nem az életről szóló gondolatokból és elméle-
tekből. Aztán hirtelen csend lett a beszélgetésben, s rájöttünk, hogy 
ez fájdalmasan igaz.

Ezúton mondok hálás köszönetet minden segítőnek, külön-kü-
lön, egyenként. S nagyon köszönöm a Bogácsi Önkormányzat és 
Bogácsi Thermálfürdő segítő támogatását.

További szép nyarat! Jó egészséget!
Dr. Képes Ildikó

háziorvos

Az újraélesztés szabályait pontosítja Schirilla György A Jumping Fit dinamikus mozgásforma

Alakformáló torna Katus Attilával
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További programajánlóNyári 
programjaink
Az idei nyáron rendeztük meg 17. alka-

lommal a kosárfonó napokat július 13. és 
28. között a Mezőkövesdi Kistérségi Szoci-
ális és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésé-
ben. Veréb Emese múzeumpedagógus 18 
főt oktatott kosárfonásra. A résztvevők kö-
zött voltak, akik már évek óta visszajárnak 
és olyanok is, akik most készítették első fűz-
ből és peddignádból font tárgyaikat.   

A rendezvény szponzori támogatással 
valósult meg, melyért ezúton is szeretném 
köszönetemet kifejezni a Bükkalja Takarék-
szövetkezetnek!

Szentkútra az idősek búcsújára 2008-tól 
évente elutazunk az intézmény szervezé-
sében. Idén Bogácsról 20-an vettünk részt 
a búcsúi szentmisén, ahol az érintettek ré-
szesülhettek a betegek szentségében.

További programjainkra is szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

A hónap rendezvényei:
Augusztus 11. kézműves nap
Augusztus 24. gyalogtúra Bogács-

Cserépváralja-Bogács
Bővebb információval hirdetéseken, a 

képújságban és a 30/617-7155 telefonszá-
mon állunk rendelkezésükre.

 Bogács, 2015. augusztus 3.
Zsák Terézia

családgondozó

A kosárfonás kezdeti mozdulatai

Bogácsi zarándokok Szentkúton

További információ: www.bogacs.hu    Tel.: +36/534-011 
A programváltozás jogát fenntartják a szervezők.

2015. augusztus 15.
Halra fel! Bogácsi Országos 

Horgásztalálkozó és Verseny
Helyszín: Szoros-völgyi víztározó

2015. augusztus 20.
09:00 Öregfiúk Országos 

Lábtenisz Bajnokság a termálfürdőben

10:00 Szentmise 
a Szent Márton Római Katolikus Templomban

11:00 Az államalapítás és az új 
kenyér ünnepe a Közösségi Házban

2015. augusztus 22. 
21:00 Beatrice élő nagy koncert  

22:30 Tűzijáték
Helyszín: Rendezvénypark

2015. szeptember 17-20.
Amatőr Baráti Horgásztalálkozó –

V. Ponty- és amurfogó Kupa
Helyszín: Szoros-völgyi víztározó

2015. szeptember 26.
XII. Szüreti Mulatság

X. Summásság ételeinek  
bemutatója

Helyszín: Cserépi úti pincesor

2015. szeptember 27. 
Szent Mihály-napi közös csurdítás

Helyszín: Rendezvénypark

2015. október 5-8.
Országos nyugdíjas találkozó

2015. október 10.
Magyar fürdőkultúra napja

Éjszaki vizes party
Helyszín: Bogácsi Thermálfürdő

2015. október 24.
V. Tárcsás ételek fesztiválja

Helyszín: Cserépi úti pincesor

Retro zenés éjszakai fürdőzés
Helyszín: Bogácsi Thermálfürdő

2015. október 30.
Halloween party

Helyszín: Közösségi Ház

2015. november 6-8.
Márton-napi Vigasságok

Helyszín: Cserépi úti pincesor

2015. november 7.
Márton-napi medencebál

Helyszín: Bogácsi Thermálfürdő

Infó: www.bogacsitermalfurdo.hu · www.facebook.com/bogacsitermalfurdo.hu · Tel.: 49/534-021

- Gyerekprogramok, vízitorna, Aqua fitnesz
- Fürdő szépe választás (a győztes görögországi 

Makrygialos szállást nyerhet az Andromeda Travel Kft. 
felajánlásának köszönhetően).

Fellép:   
-14:00-14:30 Rokker Zsolti
-15:30-16:10 Kaczor Feri
-18:00-19:30 BAlKán FAnAtiK

A fesztivál napján délutános jegy nem kapható!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!


