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Csendesné 
Farkas Edit

polgármester 

Tisztelt Érdeklődők!
Nekünk, bogácsiaknak itt a 
világ közepe! Itt a Bükkalján, 
Mezőkövesdtől és Egertől alig pár 
kilométernyi távolságra, a hegyvidék 
és az Alföld találkozásánál. 

A bogácsi emberek vendégszeretete, 
a termálfürdő gyógyító vize, a 
bükkaljai szőlők tüzes borai várják 
a hozzánk látogatókat, s hogy 
biztosan jól érezzék magukat nálunk, 
szórakoztatásukról is igyekszünk 
gondoskodni. 

Hagyományainkhoz híven 2018-ra 
is összegyűjtöttük tervezett 
programjainkat, s remélem, hogy 
Önök is találnak kedvükre valót 
ebben a kiadványban.

Szeretettel invitálom Önöket, jöjjenek 
el hozzánk, s töltsenek itt néhány 
napot sportolással, kikapcsolódással, 
lazító fürdőzéssel. Kívánom, hogy az 
itt töltött néhány nap alatt Önöknek 
is Bogács legyen a világ közepe! 
Látogassanak el hozzánk, meglátják, 
érdemes!
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február 24.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

XIV. Bo- Cse- Bükk 
Latyakfutás
Táv: 14 km (Bogács- Cserépfalu- Bükkzsérc- 
Bogács). Minden nevezett induló a futás végén 
a Bogácsi Thermálfürdőben lazíthat. 

Nevezési díj nincs!

A rendezvény célja a bükkaljai települések 
megismertetése a sporton keresztül, valamint a 
hagyományőrzés. 

További információ: 
Bajzát László, 
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Tel.: +36-49/534-011

január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

március 17.  · · · ►   Bükkalja Általános Iskola

VII. Falusi Kamramustra 
Az idelátogató vendégek betekintést nyerhetnek 
a hagyományos vidéki éléskamrákba.Mindezek 
mellett pedig kis- és őstermelők kézműves 
portékáikkal várják az érdeklődőket. 

További információ: 
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011
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január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

április 1.  · · · ►   Közösségi Ház

Családi Húsvét
Kézműves foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel 
és különböző szórakoztató programokkal várjuk a 
gyermekeket és szüleiket egyaránt.

További információ: 
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011

május 1.  · · · ►   Rendezénypark

Majális
Család, barátok, játék, móka és kacagás…   

További információ: 
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011
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május 12.  · · · ►   Alabástrom Panzió

BMW találkozó
További információ:
Nagy Jenő Gábor 
Tel.:+36-30/388-1749

január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

május 12.  · · · ►   Rendezvénypark/Bükk

Kerékpár-túrával 
a mozgásért!
BOGÁCS – BÜKK – amatőr kerékpáros teljesítmény 
túra a Bogácsi SÍ-KER Sportegyesület és a Bogácsi 
Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft. rendezésében. 
Közös kerékpártúrára invitálunk mindenkit, aki 
elszántságot érez ahhoz, hogy próbára tegye 
önmagát, a Bükk hegység gyönyörű környezetében!
Start és cél: Bogács, Rendezvénypark
Útvonal: Bogács, Cserépfalu, Hór-völgy, Oszlai 
- tájház, Hosszú-völgy, Völgyfő-ház, Bükkzsérc, 
Cserépfalu, Bogács. Táv: 35 km. 

További információ:
Bogácsi Sí-Ker SE.
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Tel.: +36-30/998-1012, +36-49/534-011
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január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

június 18-24.  · · · ►    Közösségi Ház, 
 Rendezvénypark, 
 Cserépi úti pincesor

XXVI. Bükkaljai Borfesztivál 
és Nemzetközi Borverseny
A többnapos rendezvény során szórakoztató és 
kulturális programokkal várjuk a Bogácsra látogatókat! 
A nemzetközi borverseny mindig jó alkalom arra, 
hogy felhívjuk a figyelmet a magyar és határon túli 
borok sokszínűségére. Koncertekkel, szórakoztató 
programokkal és fergeteges mulatozással várunk 
minden érdeklődőt!

További információ:
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011

Sztárvendégek:
Szűcs Judit, 
Korda György és Balázs Klári, 
Band of Streets, 
Király Viktor és Király Linda
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június 29-július 1.  · · · ►   Rendezvénypark

III. Bogácsi 
Kamionos találkozó
További információ: 
+36-30/812-4488, 
+36-30/852-4549, 
+36-49/534-011

július 14-15.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

XIV. Bogácsi 
Egészségnapok
Az egészséges életmódot népszerűsítő 
ismeretterjesztő előadások, és ehhez kapcsolódó 
programok: vízitorna, gerinctorna, masszázsok, 
véradás, különböző szűrővizsgálatok és állapot-
felmérések, szemináriumok,valamint diétás 
tanácsadás várja a vendégeket.

További információ:
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011

január · február · március · április · május · június · július· augusztus · szeptember · október · november · december



www.bogacs.hu 9

január · február · március · április · május · június · július· augusztus · szeptember · október · november · december

július 21.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

VII. Sörfesztivál                                      
További információ:
Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő 
Tel.: +36-49/534-410

július 27-29.  · · · ►   Közösségi Ház

XV. Kaktusz- és pozsgás 
növények vására, 
ezzel együtt ásvány, 
ősmaradvány és 
ásványékszer börze
További információ:
Kósik Péter 
Tel.: +36-70/267-7142
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július 28-29.  · · · ►   Strand Hotel

XIV. Tiszaihal-napok
További információ:
Strand Hotel 
Tel.: +36-49/534-029

január · február · március · április · május · június · július· augusztus · szeptember · október · november · december

augusztus 4-5.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

Bogácsi 
Mozgolódós Hétvége
Egy hétvége, nem csak a mozgás szerelmeseinek. 

További információ:
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011
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január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

augusztus 4.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

Zenés éjszakai fürdőzés
További információ:
Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő
Tel.: +36-49/534-410

augusztus 11.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

XX. Bogácsi Fürdőfesztivál
Sztárvendég: 
Magna Cum Laude  

További információ:
Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő
Tel.: +36-49/534-410
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augusztus 18.  · · · ►   Rendezvénypark

Szezonzáró 
élő nagykoncert                
Sztárvendég: 
Rúzsa Magdolna

További információ:
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011

január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

augusztus 25.  · · · ►   Szoros- völgyi víztározó

VIII. Halra fel! 
Bogácsi Országos 
Horgásztalálkozó 
és Verseny
További információ:
Hoórvölgye Horgászegyesület 
Tel.: +36-49/534-011,
www.matyohorgasz.eu
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január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

augusztus 25.  · · · ►   Szent Márton Műemléktemplom

1úton–
Nemzetközi          
Zarándoklat 
az Édesanyákért
Közép- és Kelet Európa legfontosabb zarándokútja, 
melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai 
Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, 
mintegy 1400 km-es távon, s melynek Bogács is 
egyik állomása. 

További információ: 
www.mariaut.hu



14 www.bogacs.hu

január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

szeptember 22.  · · · ►   Cserépi úti pincesor

XV. Szüreti Mulatság 
és XIII.Summásság 
Ételeinek Bemutatója
Laksa, placki, kőtt kalács... és sok más jellegzetes 
summás étel megkóstolható a délelőtt folyamán, 
délután pedig kezdetét veszi az igazi szüreti 
mulatozás a Cserépi úti pincesoron! 

További információ:
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011
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szeptember 22.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

Szüreti medencebál,
éjszakai fürdőzés
További információ: 
www.bogacsitermalfurdo.hu
Tel: +36-49/534-410

január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

szeptember 29.  · · · ►   Rendezvénypark

Szent Mihály napi 
közös csurdítás
További információ:
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011
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január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

október 20.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

Retro Zenés Éjszakai 
Fürdőzés
További információ: 
www.bogacsitermalfurdo.hu
Tel: +36-49/534-410

október 1-4.  · · · ►   Közösségi Ház

Országos 
Nyugdíjas Találkozó
További információ:
Csetneki László 
Tel.: +36-30/983-6052

október 13.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

A Magyar Fürdőkultúra 
Napja – zenés éjszakai 
fürdőzés
További információ: 
www.bogacsitermalfurdo.hu
Tel: +36-49/534-410
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október 20.  · · · ►   Rendezvénypark

VIII. Tárcsás Ételek 
Fesztiválja
Az ország különböző pontjairól érkezett 
csapatok tárcsán, valamint szabadtűzön készült 
ételkülönlegességeivel  várunk minden érdeklődőt! 

További információ:
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011

január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december
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január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

november 10-11.  · · · ►   Cserépi úti pincesor

Márton napi 
vigasságok                            
Búcsú 
Zamatos újborral, kiváló lúdételekkel és szórakoztató 
programokkal várunk minden kedves érdeklődőt a 
Cserépi úti pincesorra!

További információ:
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011

november 10.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

Márton napi medencebál
További információ: 
www.bogacsitermalfurdo.hu
Tel: +36-49/534-410
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december 8.  · · · ►   Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

Mikulás-party 
zenés éjszakai fürdőzés
További információ: 
www.bogacsitermalfurdo.hu
Tel: +36-49/534-410

január · február · március · április · május · június · július · augusztus · szeptember · október · november · december

december  · · · ► Fiatalok tere,
 Szent Márton Műemléktemplom,
 Közösségi Ház

Advent
További információ:
Bogácsi Turisztikai 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Tel.: +36-49/534-011



A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő
A kőolajkutatással feltárt 72 °C-os termálvíz (480 méter 
mély kutakból nyerik) méltán tette ismertté Bogácsot. Ezen 
természeti adottság kihasználásával létesült a termálfürdő, mely 
medencéivel télen-nyáron közkedvelt hely meghitt, nyugodt 
környezetben.

A fürdő területén hat gyógyvizes medence (36-38 °C, óriás jakuzzi, 
fedett medence) kettő gyermekpancsoló (gyermekmedence 30 °C, 
vízi játszótér 34 °C) egy feszített víztükrű úszómedence (26 °C) és 
a Jurta medence (30 °C) áll a vendégek rendelkezésére, továbbá 
egy EU szabványos játszótér és megújult vizesblokkok. 2014 
nyarától új csúszdaparkkal várjuk kedves vendégeinket, melynek 
használatát tartalmazza a belépőjegy ára.

2001-ben nyilvánították a termálvizet gyógyvízzé, mely hatéko-
nyan elősegíti a reumatikus, ízületi, mozgásszervi betegségek 
gyógyulását, légcsőhurut, nőgyógyászati, prosztata, gyomor-
hurut, epe-és májbetegségeknél, valamint törések utókezelésé-
nél alkalmazható. Ivókúrára is kiválóan alkalmas hosszabb időn 
át 2-3-4 dl-ként. Gyógycentruma pedig különleges wellness 
kezelésekkel teheti még felejthetetlenebbé az itt eltöltött időt.
A termálfürdő 2016-ban kapott gyógyfürdő minősítést.

A Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő nyitva tartása:
június 01–augusztus 31.: 09.00–20.00
május 01–31. és szeptember 01-30.: 09.00–19.00
október 01–április 30.: 09.00–17.00

A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő szálláshelyei:
Jurta Üdülőközpont
Thermál Szálló
Panzió
Kemping és faházak

További információ: 
www.bogacsitermalfurdo.hu
Tel: Termálfürdő: +36-49/534-412
Gyógycentrum: +36-49/534-002
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Szent Márton Műemléktemplom 
Széchenyi u. 1.

Cserépi úti pincesorTájház
Szomolyai u. 7.

SzínészligetHorgásztó

Amit Bogácson látnia kell … 



Turisztikai 
Információs Iroda
(Bogács, Alkotmány u. 5.)

•	 kerékpárkölcsönzés
•	 ingyenes	tájékoztató	kiadványok
•	 túraajánlatok
•		 ajándéktárgyak	árusítása
•	 tájékoztatás	szálláslehetőségekről,	
 rendezvényekről, látnivalókról, 
 nevezetességekről
•		 i

Nyitva tartás:
Június 15 – augusztus 31.:
hétfőtől péntekig 8.00–18.00
szombat, vasárnap 10.00–18.00

Szeptember 01 – szeptember 30.:
hétfőtől péntekig 8.00–16.00
szombat 10.00–17.00
vasárnap zárva

Október 01 – június 15.:
hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00
péntek 8.00 – 13.30
szombat, vasárnap zárva

Felelős kiadó: 
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.
3412 Bogács, Alkotmány u. 5.
Szerkesztette: Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Fotók: Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Nyomdai munkák: Micropress Kft. Miskolc, Ács u. 12. 46/562-000

Kiadványterv:  Tellinger András 70/6640-700

A változtatás jogát fenntartjuk!

egyszerű.kedvező.nyomtatás…
nyomdavonal.hu
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Viola u.

Pető� u. Pető� u.

Szilvás u.

Andornaku.

Széchenyi u.

Iskola közAdy e. u.

Erzsébet u.

Rózsa u.

Arany J. u.

Szomolyai u.
Kossuth u.

Kossuth u.Jács köz
Tomorvár u.

Fülöpsziget u.

Zöldváralja u.

Rákóczi u.

Rákóczi u.

Sas u.

Som u.

Mókus u.

Harkály u.

Akác u.

Rigó u.
Fenyő u.

Hóvirág u.

Fürdő u.

Őz u.Szarvas u.

Szil u.

Gyöngyvirág u.

Juhar u.Mogyoró u.Tölgy u.Bükk u.Boróka u.

Zsérci u.

Orvosi Rendelő / Emergency
Posta / Post Office
Polgármesteri Hivatal / Mayor’s Office
Közösségi Ház / Turisztikai Információs iroda
 Tourist Information Office
Rendőrség / Police Station
Hagyományörző Ház / Traditional House

Templom / Church
Tájház / Folk house
Termálfürdő / Thermal bath
Jurta, Kemping / Jurta, Camping
Színészliget / Actors’ Grove
Horgásztó / Fishing lake
Gyógyszertár / Pharmacy
 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Bogácsi Turisztikai és 
Szolgáltató Nonprofit Kft.
H- 3412 Bogács, Alkotmány u. 5.
Tel.: +36-49/534-011
Email: turizmus@bogacs.hu
Honlap: www.bogacs.hu


