Búcsú az alma matertöl
XVII. Bükkvinfest

Válság idején

Tájékoztató

•...

Mindenki előtt kőzismert, hogy a nemzetközi válság csak to
vább gyengítette a magyar gazdaság egyébként is rossz álla
potát. Hiú ábránd azt gondolni, hogy az előbbi jelenségek ha
tása alól szűkebb környezetünk, vagyis Bogács mentesülni ké
pes. Ennek megfelelően az idei költségvetés összeállítása so
rán a részben bázisalapú tervezéssel együtt egyedileg is vé
gig elemeztük a várható ráfordításokat és a remélt bevétele
ket. Bár még csak az év felén vagyunk túl, már most is jól lát
ható, hogy egyes szolgáltatók az eredetileg ígért áremelések
mértékét alulbecsülték. Nincs kedvező hatása a gazdálkodásra
annak sem, hogy július l -től a korábbi 20%-os Áfát 25-re emel
ték. A válság hatása azokat is sújtja, akiktől az állam mellett
adó- és egyéb bevételeket remélünk. Bár eleve óvatosan ter
veztünk , egyenlőre még a tervezett összegek időarányos ré
sze is alulteljesült. Hiszem azt, hogy az elmúlt kánikulai hetek
kedvező hatása rövidesen érződik majd a község bevételeinek
alakulásában is. Erre nagyon nagy szükség is lesz, hiszen ha
marosan indul az a projekt amelynek keretében közel 60 mil
lió forintos felújítás valósul meg. Ez érinti a Béke és József Atti
la utakat, a fürdő előtti parkolót, a ravatalozó és a Polgármes
teri Hivatal épületét.
A kedvezőtlen gazdálkodási környezet ellenére eddig a
számlákat határidőre kifizettük, a béreket az alkalmazottak
pontosan kézhez kapták. A jővőben is erre tőrekszünk, de
hogy ezt egész évben tartani tudjuk, ezért kérek minden bo
gácsit, hogy legalább annyival segítsen, hogy fölösleges, pót
lólagos kiadásokkal ne terheljük meg az egyébként is szűkös
kőzös kasszánkat. Ahol lehet, takarékoskodjunk, és ezzel is se
gítsük elő azt, hogy a jelenlegi foglalkoztatottsági szintet leg
alább addig fenntartsuk, amíg a gazdaság motorja egy kicsit
jobban felpőrög.
Az eddig megvalósult fejlesztéseink, a településvirágosítás
és tisztaság megőrzési programjaink, a jól kialakított árpoli
tika, a hatékony marketingtevékenység mind hozzájárult ah
hoz, hogy a kedvezőtlen előrejelzésekhez képest az augusztus
elejei állapotok a tavalyi szint elérését valószínűsítik. Remény
van arra, hogy az év elejei céljaink többségét sikerül megvaló
sítani, de azt is le kell írnom, hogy a gazdálkodási helyzetünk a
jövőben sem könnyebbedik, inkább nehezül.

Verhóczki Sóndor

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Képviselő-tes
tület döntése értelmében 2009. július l-jével megszűnik az
első fokú építésügyi hatósági feladatok helyben tőrténő el
látása.
Átadásra kerülnek Mezőkövesd Város Jegyzője részére az
alábbi feladatok:
- elvi építési engedély,
- telekalakítási engedély,
- építési engedély (építési vagy továbbépítési engedély,
módosított építési engedély),
- bontási engedély,
- használatbavételi engedély,
- fennmaradási engedély.
2009. július l-jét követően az ügyintézés Mezőkővesden
- Polgármesteri Hivatal 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u.
112. - tőrténik.
2009. július l -jével a folyamatban lévő ügyek is átadásra
kerülnek.
Tisztelettel:

Csetneki Ernőné jegyz"

)

BESZÁMOLÓ
A Bogácsi Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány
200a.július l-tól- 2009.június 30-ig
végzett munkájáról
Megtartott kuratórium i ülések:
•

2008. l 2. l6.

. 2009.04.07.

2008-ban történt események:
A személyi jövedelemadó

10/0-ának

közcélú felhasználásáról rendelkező
1996. évi (XXXVI. tv. alapján alapít

ványunk támogatására 136 e Ft ér
kezett a 2008. évben (2007. évi adó
1%-a.).Ezen összeget tévékészülékek
vásárlására használtuk fel.
Az általános iskolai tankönyvek ter
jesztésével járó jutalék, melyet az is
kola kapott 170 e Ft összegben, az
alapítvány számlájára került.
Az iparüzési adó 10%-ából

alapit

ványunknak 53 e Ft- ot utalt át az
önkormányzat.

Az éves kamatjóváírás 2008. évben
2 e Ft volt.
Az alapítvány gazdálkodásának
legfontosabb adatai:

A 2008. évet 650 e Ft-ta l nyitottuk.

Az év folyamán történt
összege: 361 e Ft

bevételek

Év végén a bevételek zárása: 101 l e Ft
Kiadások alakulása: 587 e Ft
2008. évi zárás: 424 e Ft
Bogács, 2009. június lS.

Minden év júniusában betöltik
iskolánkfolyosói t a jólismertda l
sorai: ballag már a vén diák ...

Búcsú az alma matertől

így volt ez az idén is, amikor június 20-án, szombaton délután bensőséges ballagási
ünnepség keretében huszonkettő végzős diák búcsúzott a Bükkalja Általános Iskolától,
tanáraiktól. diáktársaiktól és egymástól.
Ezen az emlékezetes és felejthetetlen napon nekik díszítették fel az iskolát a hetedi
kesek, nekik nyíltak a virágok, nekik készültek a szebbnél szebb csokrok, róluk és ne
kik szóltak az elköszönö szavak, a szülők, nagyszülők, rokonok és barátok jókívánságai.
Egy összetartó, barátságos osztályközösség köszönt el az iskolától. A gyerekek között
szoros barátságok, bizalmas kapcsolatok szövődtek az együtt töltött évek alatt, talán
ezek nem szakadnak meg ezután sem.
Búcsúztak a ballagó nyolcadikosok és visszatekintettek az elröppent nyolc esztendőre,
a számtalan közösen megélt élményre, a sok együtt eltöltött órára, a diákcsínyekre, az
osztálybulikra és kirándulásokra, a nagy izgalommal várt nyári táborozásokra.
A mindennapok feladatai, nehézségei, a sok-sok öröm, a számos siker és kudarc elvá

laszthatatlan részei voltak a nyolc évnek, az itteni iskolai életüknek.
Ezen a napon azonban nemcsak véget ért, hanem el is kezdödött valami a diákok éle
tében. Nem intenek búcsút a boldog diákéveknek, mert az általános iskola sikeres be
fejezése után, valamennyien szeptembertől közép- vagy szakiskolában folytatják tanul
mányaikat.
Bízom abban, hogy az itt megszerzett tudást és ismeretet mindannyian tovább gyara
pítják majd új iskolájukban, tudnak majdan helyesen és bölcsen dönteni, bátran szem
benéznek a megpróbáltatásokkal és eligazodnak az élet útvesztőiben is.
Kívánom, hogy az életük úgy alakuljon, ahogyan azt a legszebb álmaikban elképze
lik! Legyenek boldog, sikeres és elégedett felnőttek, találják meg helyüket a világban!
Őrizzétek meg az ifjúság három nagy ajándékát: az értelmet, a szépséget és a mosolyt!
Ehhez kívánok minden ballagó diáknak a Bükkalja Általános Iskola valamennyi peda
gógusa nevében kitartást, hitet és jó egészséget!

Szerencs; Miklósné kuratóriumi elnök

Várnai Katalin

Bükkatja A11talános Iskola, Bog
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osztályfőnök

Járó Ferenc kiállítása Bogácson
2009. június 25-től július 8-ig láthatta a közönség Járó Ferenc
festményeit a bogácsi Közösségi Házban. A kiállitást, ami egy
ben a VII. Borfesztivál nyitó programja volt, Charlie Moser a
Borfesztivál fővédnöke nyitotta meg, művészeti méltatást Mu
rányi Norberttől hallhattunk.
A kiállitás látogatói lenyűgözve nézték a festményeket, ame
lyek között láthattunk Munkácsy Mihály festményeinek máso
latait is, ismert bogácsi tájak, erdei és mezei állatok tűntek fel
a vásznakon.
Járó Ferenc szerénységéröl, egyenes jelleméröl, természet
iránt érzett szeretetéről meggyőződhettem beszélgetésünk
során.
A festészet iránti hajlamot az apai nagyapjától örökölte, aki
- mint mondta- maga is amatőr festő volt. Magát naturalis
ta-realista festőnek tartja. Kedvelt témái a virágok, tájak, álla
tok. Másolatok készitése során tanulja példaképei - Munkácsy,
Benczúr - technikáit. Tanárai között szerepelt Pető János,
Z. Szabó János.
Régebben csupán hobby szinten festett, nyugdíjba vonulá
sa óta viszont hivatásának érzi a festészetet. Büszke arra, hogy
képei már Amerikába is eljutottak. Tervei között szerepel a Vér
szerződés megfestése. A festészet mellett kedvelt időtöltése a
pecázás, ilyenkor szemlélődik, gyűjti az ihletet műveihez. igy
született a Bogácsi tó c. festménye, amit az érdeklődő közön

Jóró Ferenc festményeivel

ség megcsodálhatott a Közösségi Házban.

ARANY HÁRSLEVÉL KITÜNTETÉS

II. Versíró pályázat
Január 23-án a magyar kultúra napja alkalmából hirdettünk

2009. június 25-én a bogácsi Közösségi Ház adott ott

második alkalommal versíró pályázatot az iskolás gyerekek és

hont

a község felnött lakossága részére. Mindkét korosztály szaba

Moser a XVII. Borfesztivál fővédnöke, Bogács díszpolgára

don választott témáról írhatott. A pályázóknak 3 hónap állt
rendelkezésükre gondolataikat vers formájában megfogal
mazni, papírra vetni. A tavalyihoz hasonlóan, most is a gyere
kek voltak szorgalmasabbak, közel 30 alkotás érkezett részük
ről. Több illusztrációval ellátott verset kaptuk, melyekben fő

annak

a

bensőséges

ünnepségnek,

ahol

Chariie

Geisenheim város Arany Hárslevél kitüntetését adta át Mag
da Gábor Szerencs város volt polgármesterének. Magda Gá
bor 1 990-töl 2002-ig volt Szerencs polgármestere. A német
országi Geisenheim-mel 1990-ben kialakított testvérvárosi

ként az állatok iránt érzett csodálatról, szeretetről és a termé

kapcsolat létrejötte és a kapcsolat felvirágoztatása az ő ne

szet szépségeiről olvashattunk.

véhez fűzödik. A két város delegációi több alkalommal láto

Az eredményhirdetésre május ll-én került sor. Az időpont

gatták meg egymást, megismerkedtek egymás kultúrájával,

azért is említésre méltó, mert alig egy héttel voltunk túl nagy

a városok történelmével, nevezetességeivel, rendezvényei

költőnk, Radnóti Miklós születésének 1 00. évfordulóján, má
jus 1 0-én pedig a madarak és fák napját ünnepeltük. E napon
megemlékezéseink a természet védelme iránti elkötelezett
séget hivatottak szolgálni. S hogy a versírók között mennyien
voltak, akik szeretik, védik a környezetet, szeretnének még so
káig gyönyörködni szépségében, arra bizonyítékul szolgáltak
a versekben megfogalmazott gondolatok.
A beérkezett alkotásokat Cseh Károly költő bírálta el. Figye
lemre méltónak tartotta Szabó Petra, Molnár Gréta, Pusomai
Enikö, Öcsai Gréta, Horváth Roberta, Papp Réka, Budai Noémi,
Csiri Marcell verseit.
A felnőttek alkotásiban szintén megjelent a természet cso
dálata, védelme iránti elkötelezettség, olvashattunk a bogácsi
borról és megfogalmazódtak vallásos ihletésű gondolatok is.
Díjazottak: Gál Mihály, Jankó Annamária, Nagy Petronella és
Szatmári Ildikó.
A szűkös anyagi helyzet ellenére sikerült minden résztvevőt
megajándékozni egy-egy könyvvel. melyekböl leghíresebb
költőink, íróink sorait olvasva gazdagíthatják szókincsüket, él
vezhetik a vers, illetve a prózaírás gyönyörű gondolatvitelét.

J.J.ZS,

vel. Magda Gábor tevékenységének köszönhetően ismerték
meg Németország Rajna menti borvidékét a szerencsi borá
szok, és neki köszönhetően ismerik Tokaj-hegyalja kapuja,
Szerencs borainak ízvilágát a Rajna mellett.
Kitüntetéséhez ezúton is szívből gratulálunk, és jó egészsé
get kívánunk mindannyiunk nevében.

J.J.Zs.

. . . Június végén immár a
XVII. BÜKKVINFEST-et rendezték meg Bogácson.

Ismét volt egy borfesztivál ...

Panem et circenses - mondták már a ró

vál szerkezetének - csúnya szót használok

maiak is, s ők tényleg tudták, hogy a nép

- átstrukturálásával, ideológiájának, céljá

nek kenyérre és cirkuszi játékokra van

nak újra gondolásával.

szüksége. 5 főleg az a nép vágyik ilyenre,

A borfesztivált a jövőben csakis a Bo

amelyik épp nyaral! Például Bogácson. 5

gácsra érkező, az itt nyaraló fizető vendé

amelyik nép - éppen helyzetéből adódó

gek számára kell megrendezni, akik itt al

an - olyan sokféle igényű. Az egyiknek pl.

szanak, itt fürödnek, itt szórakoznak (itt

Fekete Pákó kell, a másiknak viszont más

akarnak szórakozni!) szóval. akik itt költe

zene, Vivaldi vagy Mozart. ráadásul nem

nek, s ezzel gazdagítják a falut. Öket kell

is akárhol, hanem történelmi falak között.

(kellene) kiszolgálni változatos, s nem min

Tudom, nincs annyi pénz a Földön, ameny

dig nagy költséget igénylő programokkal,

nyi elég lenne arra, hogy az összes kíván

nagy gázsit igénylő szereplőkkel. Persze

ság kielégüljön június végén Bogácson.

ehhez első lépésként az kellene, hogy szü

Ráadásul Bogácson a .világ minden pén

lessen diagnózis! Bizony jó lenne, ha - 17

zénél· jóval kevesebb áll rendelkezésre, s

év után először - a borfesztivált azon me

bár ez is milliókban fejezhető ki, mégis az

legében kiértékelnék a szervezők, szerep

igényekhez képest alamizsna. Következés

lők. De ilyen értékelésre - bármily megle

képp a XVII. BÜKKVINFEST talán legmeg

pő - a 1 7 év alatt még egyszer sem került

határozóbb jelzője az, hogy karcsú volt.

sor. Pedig azt hiszem, tudnánk miről be

·(arcsúbb, mint az előző évben, pedig már

szélgetni, vitatkozni. Itt van például a bor

akkor is inkább soványnak tűnt, mint túl

verseny és az arra meghívott szakemberek

súlyosnak.

kérdése. A verseny, mégha a nagyközön

több mint 50 borminta
Németországból érkezett.
Kíváncsi lennék rá, hogy

Bogácsról, a bogácsi termelők, de még in
kább a borárusítók hány mintával nevez
tek, egyáltalán hányan tisztelték meg ez
zel a szerény gesztussal a saját borfeszti
váljukat. Félek, a végén még az derül ki,
hogy több volt a német bor, mint a bo
gácsi. Ez is adalék ahhoz a tényhez, hogy
sajnos Bogácson nem mindenki segítő
je (sőt még drukkere sem) a borfesztivál
nak. Ugyanakkor viszont a passzívak, a kö
zömbösök, az ellendrukkerek egyrészéből
kerülnek ki a borfesztivál legnagyobb ha
szonélvezői.
Minden - a teljesség igénye nélkül le
írt - kritikám ellenére, az idei borfeszti
vál nem volt rossz. Megúsztuk nagyobb
eső nélkül, a hozzáértők szerint szombat
este soha nem látott tömeg volt a pince
soron, a Cserépi úton pedig soha nem lá
tott közlekedési káosz impotens közleke
désirányítássai, ami persze a katasztro
fális parkoltatás következménye. Viszont
-

ugyancsak

a hozzáértőktől

tudom

Idén - először - elmaradt a péntek esti

ség nem is látja, fontos program, fejlesz

hagyományos templomi hangverseny, s

teni kellene, hisz a nevezők között csak

- a koncertek jól sikerültek, az ökör elfo-

nem tartották (tartottuk) meg a pincék kö

elvétve akad nagyhírű, országos tekinté

gyott, a tűzijáték pedig - ez persze csak a

zötti bortúrát sem. Akadtak is a fesztivál.

lyű borász. Ez a feladat nem pénz, hanem

saját véleményem - a legszebb volt, amit

pontosabban Bogács éppen itt nyaraló

szervezés kérdése. Viszont pénz kérdése, a

eddig Bogácson láttam.

vendégei között nem kevesen, akik mind

zsűritagok ellátása, szállásolása, vendéglá

Az idei fesztivál történetéhez az is hoz

ezeket hiányolták. Jómagam annyit tud

tása. Nos, itt bizony spórolni kell, méghoz

zátartozik, hogy a Szent Márton Borrend ünnepi ceremóniával - soraiba választotta

tam mondani sajnálkozva az ilyen, hoz

zá úgy, hogy a meghívás csak egy napra

zám továbbított felvetésekre, hogy .saj

szóljon - az ország legtöbb borversenyén

Bükkalja három neves szüiöttét, Jónyer Ist

nos szegény az eklézsia, Bogácson is a pap
maga harangoz". Persze, ez az érv suta, ezt

így van ez. A zsűritag reggel megérkezik,

ván többszörös asztalitenisz világbajnokot,

közreműködik a bírálatban, kap ebédet, s

magam is jól tudom. Nem minden pénz

Salamon József volt válogatott labdarúgót

délután hazautazik. Ha nem? Ha marad

kérdése. Illetve, nem csupán pénz kérdé

ni akar a borfesztivál további programjá

és KecskésTibor alias Kefírt, a V-Tech együt

se az, hogy történik-e valami, vagy éppen

ra? Nos, köztudott, hogy a faluban szobát,

séggel mi történik.

szállást lehet bérelni kedvező áron. De sa

Mitöbb, most is azt bátorkodom kijelen
teni, hangsúlyozni, hogy a mára kétna
possá zsugorodott borfesztiválból lehet

ját pénztárcából.
Az itt felszabadult önkormányzati pénzt
pedig újabb és kellő választékot kínáló

ne egy egész hetes rendezvénysorozatot

programokra lehetne fordítani, ezen belül

csinálni. Bor Nagyhetet! (A tiszaújvárosi

növelve az igényes kulturális és szórakoz

Triatlon Nagyhét névadójaként bátorko

tató műsorok számát.

dom mindjárt nevet is javasolni neki.) S

Más. .

Az idei nemzetközi borverseny

ezt a .nagyhetet· nem több pénzből gon

re - a legjobb emlékezetem szerint - 310

dolom megvalósítani, hanem a mai feszti-

borral neveztek a borosgazdák. Ebből

r----,

Az idei bagócsi barhercegn6k: Tóth Evelin. Adóm Renóta, Lénórt Lilióna
a német borkirdfynó tdrsasdgdban

tes vezetőjét, zeneszerzőjét. énekesét.
Az idei borfesztiválon egyébként a ha
talmas tömegben nagyon sok okos, ér
telmes arccal, valamint ugyancsak sok de
rűs ábrázattal volt szerencsém találkozni.
Megnyugodva konstatáltam, hogy sike
rült pontosan definiálnom, megfejtenem
a bogácsi bor titkát. Vagyis . . .
. . . a bogácsi bor az észt élesíti,
de akinek nincs, azt is felderíti.

Hajdu Imre

r-----=--.
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ÉVES A BOGÁCSI TERMÁLFÜRDŐ

A családja megromlott anyagi helyze

dence. A most élő emberek számára talán

te miatt gimnáziumi tanulmányait abba

megmosolyogtató lenne, a melltartóban

ping révén hogyan juthat a fürdő még

hagyni kényszerült 17 éves Somogyi Dé

és férjük giott gatyájában fürdő asszonyok

több nyereséghez. A 80-as évek végén
már országszerte és határainkon túl is is

kély anyagi ráfordítással kialakított kem

nes korengedéllyel került 1955-ben a Kő

látványa. Hideg víz nem volt, a hőforrástól

olajfúrási Vállalathoz. Ezidőben az ország

a medencéhez fémvályúban vezették a vi

merték a fürdő területén jól működő kem

számos részén, így Bogács területén is kő

zet, ez a fémvályú szolgált egyben a 73 'C

pinget. Ebben nagy érdeme volt azoknak

olaj után kutattak. A fúrólyukból vett kő

os víz hűtésére is. Az állandóan folyó feles

a sárkányrepülőknek is, akik az Egeden és

zetminta laboratóriumi vizsgálata alapján

leges vizet a patakba vezették, ahol sok fa

a Mátrában lebonyolított Nemzetközi Sár

igazolást nyert az a tény, hogy a fúrás hely

lusi ember fürdött, mosott. Ez volt a kez

kányrepülők Versenyén a bogácsi fürdő te

színén nincs kőolaj. A fúrótorony leszere

det. Aztán szép lassan fejlődésnek indult

rületén kempingeztek, s elvitték jó hírün

lésének elrendelése napján a munkások

a fürdő és ezzel párhuzamosan Bogács is.

ket szerte a világba.

megkezdték a fúrórúd kiépítését. Az azna

1972-ig anyagi forrás hiánya miatt csak

Talán ezt az időszakot nevezhetjük a für

pi kemény munka befejeztével Somogyi

egy medence volt. Majd ebben az évben

Dénes és Erdős Lajos a fúrómester tudta

kezdték az ikermedence és az üzemi épü

dő "hőskorának': Hiszen a legszembetű
nőbb változások ekkor következtek be, az

nélkül bizonyítási vágyból vagy egyszerű

let (a mostani műhely) építését, ekkor he

országos és nemzetközi ismertséget, el

en csak vagányságból a fúrórúd kiépítését

lyezték föld alá a csöveket és elkészült a

ismerést is ekkor vívták ki. Mindez elkép

folytatva önállóan akart megemelni még

hőközpont. Két hőcserélő szolgált a zu

zelhetetlen lett volna az emberi munka,

egy szakaszt. Hozzánemértésük miatt be

hanyzók vízmelegítésére, 2 pedig a közös

az emberek megfelelő hozzáállása nélkül.

öltöző fütésére.

Minden dolgozó a saját területén igyeke

következett

üzemi baleset következmé

nyeként a fúrórúd visszazuhant a lyukba, s
átütötte a forró vizet rejtő földréteget.
Somogyi Dénes a Szomolyai dombok al

Kiss Anna a fürdő dolgozóival országjá

zet maximumot nyújtani. Köszönet illeti

rásokon vett részt, mindig nyitott szemmel

őket. Különösen nagy köszönet illeti Csiki

járt, a látott fejlettebb technikai vívmányo

Gyulánét, akivel Kiss Anna 25 évet dolgo

ján c. könyvében így emlékezik vissza az

kat lefotózta, s igyekezett itthon is megva

zott együtt. A munkában jól kiegészítették

üzemi baleset utáni percekre:

lósítani. Egy bükfürdői útnak volt eredmé

egymást, míg Kiss Anna a műszaki, addig

nye a négyes hőcserélő kiépítése is.

Csiki Gyuláné a munkaügy területén tevé

,,- Nézzétek már, valami párolog a lyuknál!

1976-77-ben

Mi /ehet az?

Az elmúlt események hatására még kábul
tan indultam én is a többiekkel arrafelé.
- Ez víz! Meleg víz! - mondta valamelyik,
aki előbb ért a lyuk közelébe.
- De furcsa szaga van -, jegyezte meg, és uj

előregyártott

elemek-

A fürdővezető pszichológiai érzékkel se

megnövekedett igények miatt a 80-as

gítette a dolgozókat mindennapi problé

években 100 kabinnal bővítettek. Már a

máik megoldásában. A törzsgárda tagjai

70-es években tervezték az úszómedence

segítőkészek, toleránsak voltak egymás

megépítését, az akkori tanács meg is vásá

iránt. Az eltelt évek alatt az itt dolgozók

rolta a hozzá szükséges anyagokat.

jáva/ hozzáért a vízhez.
- Hű a mindenségit de forró! - kapta szájá

kenykedett eredményesen.

ből épült fel az első kabinsor, amit a

összekovácsolódtak. Mint az 50 éves taIál

1979. január 1-jétől a bogácsi fürdő a

kozón mondták a jelenleg nyugdíjas dol

B-A-Z Megyei Vízművek Vállalathoz ke

gozók: "fél szavakból is értettek, egymás

A víz egyre erősebben és melegebben tört

rült. A Vízmű felmérte a hidegvízkészletet

tekintetéből is olvastak':

a felszínre. Elárasztotta a fúrótorony kör

és megállapította, hogy nem elegendő az

A 80-as években a debreceni Kossuth La

nyékét, lassan párafelhőbe vonta a tornyot,

úszómedence feltöltéséhez, ezért elvetet

jos Tudományegyetem hallgatói itt töltöt

majd az út menti árokba folyt, ahonnan to

ték a tervet. Hogy a megvásárolt vízveze

ték nyári gyakorlatukat, kérdőívek alap

vább hömpölygött a Hór-patak (Szaros-pa

tékcsövek ne menjenek tönkre, elszállí

ján tanáraik segítségével elkészítették a

ba oz ujját, majd fújkáini kezdte.

tották és felhasználták más helyen. A be

Bogács termálfürdőre alapozott idegen

tóber végi éjszakában Bogács falu északi ré

tonacélt a MÉH-be akarták 80 filléres kilo

forgalmának jellemző vonásai c. tanul

sze már párafelhőben úszo tr. A faluban az

grammonkénti áron elszállíttatni, de Kiss

mányt, melyben megrajzolták a bogácsi

tak - Szerk. megjegyzés) vizébe.

A

hűvös ok

emberek még békésen aludtak, nem is sejtve,

Anna javaslatára a lakosság lehetőséget

fürdő vonzáskörzetét, a víz betegségekre

hogy gazdagabbak lettek egy hőforrással."

kapott a kedvezményes 1 Ft/kg-os áron

gyakorolt hatását. Martonné Dr. Erdős Ka

Ez a hőforrás fél évszázad alatt megvál

történő megvásárlására. A lakosság is jól

talin cserépfalui származású egyetemi ta

toztatta az addig mezőgazdasági munká

járt, hiszen a bolti ár alatt jutott a házépí

nárnak köszönhetően e tanulmány német

ból élő bogácsiak életét.

tésnél nélkülözhetetlen építőanyag hoz, és

nyelven Németországban is megjelent. Ez

a Vízműnek sem kellett a szállitási költsé

után szembetűnően megnövekedett a né

geket kifizetni.

met turistaforgalom Bogácson. Az egye

Az 50 év bemutatásához az elmúlt évek
fürdővezetőjével, és a Thermálfürdő Kft.
ügyvezető igazgatóival beszélgettem, il
Ietve kaptam írásos dokumentumot.

1982-

temisták légszennyeződés mérő műszert

ben vízöblitéses WC-csoportot építettek.

helyeztek el a fürdőben, melyek segitsé

És folytatódtak a fejlesztések. .

Kiss Anna gyermekének tekinti a bogácsi

1 986-ban kezdték meg a 2-es termálkút és

gével a bogácsi levegő tisztasága igazo

fürdőt. S mint minden anya, ő is hosszú

az úszómedence építését. 1987-ben pe

lást nyert. Jó kapcsolatot sikerült kialakíta

éveken át felelősségteljes nevelésben ré

dig elkészült a"Fürdő háza'; ahol az irodák,

ni a szakhatóságokkal is; a Vízügyi Igazga

szesítette gyermekét': időt, energiát nem
"
sajnált tőle. Az anya tud legtöbbet me

orvosi szoba, dolgozói öltöző is helyet ka

tósággal, a Környezetvédelmi Felügyelet

pott. Az 1980-as évek közepén a Vízmű en

tel és az ÁNTSZ-szel. Sok segítséget kap

sélni fejlődő gyermekéről. A Kiss Annával

gedélyével sátoroztak a miskolci termé

tak Dr. Sedlák Mária főorvos asszonytól, s

folytatott beszélgetés során is meggyő

szetjárók a bogácsi fürdő északi, addig ki

a víz minőségével kapcsolatban pedig Dr.

ződhettem erről, hiszen alig tudtam jegy

használatlanul álló részén. A fürdővendé

Andrik Péter laborvezető főorvostól.

zetelni a sok információt, amit a kezdetek

gek érdeklődését felkeltette ez a "szolgál

től mesélt.

tatás'; sokan fordultak hasonló igénnyel a

A bogácsi fürdő népszerűsítése érde
kében nagy jelentőséggel bírtak Hajdu

1959-re a község lakosainak társadal

fürdővezetőhöz, aki megragadta a lehe

Imre az Észak-Magyarország c. napilapban

mi munkájával elkészült az első fürdőme-

tőséget, s hamar felismerte, hogy a cse-

megjelent írásai.

Kiss Anna mesélte, hogy 1990-ben egy

rompályás csúszda, amit szintén önkor

júliusi napon 8000 fizetővendég volt a

mányzati döntés alapján 2007-ben lebon

fürdőben. Az autóbusz parkoló már nyi

tottak.

tartalmazza:
- nagymedence részleges lefedése
- ikermedence teljes felújítása

tás előtt megtelt, a két pénztár előtt tö

Dr. Ráski László a Thermálfürdő Kft. je

mött sorban álltak az emberek. S hogy ne

lenlegi ügyvezető igazgatója a következő

- vízi játszótér megvalósítása

kelljen a nagy melegben órákat ott állni

képpen jellemzi a fürdő elmúlt 5 évi idő

- új EU normának megfelelő játszótér épí-

uk, Kiss Anna ötlete alapján a csoportosan

szakát, ír a jelenről és vázolja a jövőre vo

érkezőket a nagykapuhoz invitálták, ott

natkozó fejlesztési elképzeléseket:

- lóhere medence teljes felújítása

tése
- Jurta teljes felújítása, geotermikus fűtés

megszámlálták a csoportok tagjait, s a dél

,,2004 májusától kezdődően elsősorban

előtt folyamán a csoportvezetők az irodá

a fürdő esztétikai látványának javítása, a

ban vették meg a jegyeket. Ezen a napon

rend, Q tisztaság és Q higiénia megteremté

években előbb vagy utóbb, de meg kell va

így fogalmazott az egyik vendég: olyan a
"
víz, mint a jó gulyás; sok hús, kevés lé."

se volt a fő cél. Elvégeztük a tereprendezési,

lósítani pályázati pénzek segítségével. Elke

füvesítés;, virágosítási munkálatokat, vala

rülhetetlen a gyógyászat fejlesztése is, hogy

1993. január l-jétől a fürdő üzemeltetése

mint különféle járdaépítéseket és burkolási

a fürdőnket gyógyfürdővé minősíthessük és

munkálatokat fejeztünk be.

helyi érdekeltségű fürdőből regionális fürdő

visszakerült a Bogácsi Önkormányzathoz.
Kiss Anna nagyon fiatalon került a Bo

2005-től kezdődően minden évben átépí

gácsi Standfürdőhöz. Nemcsak szakmai,

tettünk és felújítottunk egy-egy medencét.

de emberi érékei is hozzájárultak ahhoz,

Először a gyermekmedence teljes rekonst

hogy nevével összefonódott a fürdő "hős
kora': Tekintélyt vívott ki magának meg

rukciós átépítésére került sor, feszített víz

becsüléssel, szeretettel, figyelmességgel,

cét varázsoltunk a régi helyére. A beépített

tükrű vízforgatós és látványelemes meden

egymás problémái iránti érzékenység

látványelem, az 5 méter átmérőjű gömb

gel - ez volt Kiss Anna titka. Természete

csúszda a fürdő jelképe lett.

sen a fürdőnél töltött 32 év alatt voltak ne

2006-ban a nagymedence került átépítés

héz időszakok, de így visszaemlékezve el

re, a töltő-ürítő rendszer megmaradt, de a

mondta, hogy élvezte munkája minden

medence feszített víztükrű medencévé vál

egyes pillanatát.

tozott és megváltoztattuk a medence hid

Ketskés László 2000. január l-jétől 2004-

raulikáját is. Elvégeztük a járulékos beruhá

ig, nyugdíjba vonulásáig volt a fürdő el

zásokat (fűtővezeték, hideg- melegvíz csat

sőszámú embere. Első feladata volt a lét

lakozások, fejépület átrendezése, akadály

rejövő Thermálfürdő Kft. megszervezése,

mentesítés). Ebbe a medencébe is látvány

megalakult a karbantartó, fürdő-és szállás

elem került beépítésre, úgymint a dögönyö

hely-üzemeltetési csoport. Ebben az idő

ző és a világítás. 2007-ben a Jurta medence

szakban alapvető cél volt a szálláshelyek

átépitése valósult meg, teljesen új gépházat

bővítése. Befejezték a Thermái Szálló építé

alakítottunk kl: műszertechnikával és auto

sét, új pavilonsarok épültek, ahol kulturált

matikus vegyszeradagolóval. Ez a medence

éttermek, fagyizók, apartmanok, strand

is vízforgatós és feszített víztükrű medence.

cikket és ajándéktárgyakat árusító üzletek

A

medence

rekonstrukciós

munkála

nyíltak. Dinamikusan fejlődött a kemping,

tok mellett az elmúlt öt évben bevezettük

a sátrakat lakókocsik váltották fel.

a karszalagos beléptetési rendszert, vala
mint megkötöttük az OtP-pel a támogatá

Kiss Annával közösen kidolgozták a
termálkutak hidrogeológiai védőidomát.
2000-ben készült el a gyógyulni vágyók

si szerződést a balneológiai gyógykezelé
sek ellátására. Mindezen túlmenően meg

körében nagyon népszerű lóhere meden

oldottuk a Thermái "A" szálló rendbetételét

ce. Dr. Képes Ildikó Anna irányításával 3

és párátlanítását, a Jurta szálláshelyek és te

hetes turnusokban folyt a betegek fürde

tőterek részleges felújítását, szállásigazga

tése, vizsgálata, ami alapján elkészült ta

tási számítógépes rendszer bevezetését, az

nulmány alátámasztotta a bogácsi víz

úszmedence és a lóhere medence részleges

gyógyhatását. Ezen eredmények hozzájá

felújítását. A klórozó berendezés és a szau

rultak a 2-es, majd az l-es kutak gyógyvíz

na rendbetételét, a térfigyelő és informatikai

zé nyilvánításához.

rendszer kiépitését, a közös öltözők és a mű

megvalósítása
Ezen

fejlesztéseket

az

elkövetkezendő

vé válhasson a bogácsi Termál Fürdő.
Mi a társaságnál bízunk abban, hogy az
egészségturisztikai piacon folyó versenyben
nem fogunk lemaradni."

2009. június 19-én egésznapos ünnep
ség keretében emlékeztek meg a fürdő
megnyitásának 50 éves évfordulójáról. A
léggömbökkel feldíszített bejárat, színpad
születésnapi ünnepségről árulkodott. Sok,
eddig a medencékben nem látott bogácsi
lakos látogatott ki a fürdőbe, hiszen ezen
a napon a helyi lakosok ingyen lubickol
hattak. A kulturális és kézműves progra
mok is sok embert vonzottak. Majd este
a Jurta étteremben önkormányzati képvi
selők, civil szervezetek vezetői, nyugdíjas
fürdődolgozók együtt ünnepeltek a fürdő
vezetőivel. Jelen volt Verhóczki Sándor Bo
gács polgármestere és Csiger Lajos Mező
kövesd alpolgármestere mellett Somogyi
Dénes is, aki 50 évvel ezelőtt fegyelmit ka
pott a melegvízkészletet rejtő földréteg
átszakításáért. Akkor még senki nem sej
tette, hogy a mélyről feltörő melegvíz Bo
gácsot ismertté teszi az egész világon a
felüdülni, gyógyulni vágyók körében.
Az 50-es években Magyarország számos
területén találtak kőolaj után kutatva me
legvizet, több településen fel is épült egy
egy medence, de sok helyen nem volt meg
az a kedvező összhatás, mint Bogácson,
ahol a szép környezet, a tiszta levegő, a
bükkaljai bor és gyógyíz az emberi szakér
telemmel, hozzáállással párosult. A 90-es
években a Széchenyi Terv keretében sok
faluban, városban új strandok nyitották
meg kapuikat és modernizálták, bővítet

A következő években felújították a zu

hely felújítását, a Jurta recepció átépítését, a

hanyzót, az úszómedene szélét újrabur

3. sz. hőközpont felújítását és különféle fon

kolták. tves szinten 280 OOO - 31 O OOO ezer
ember járt a fürdőben, ami egyre több

tos beszerzéseket hajtottunk végre.
Úgy szoktuk mondani, hogy a fejlesztéseink

közi szinten egyaránt népszerű maradjon,

nyári rendezvénynek is otthont adott. Az

nem a legnagyobb volumenűek, de folyama

egyik legnépszerűbb rendezvény a Fürdő

tosak. A szintentartáshoz ezen beruházások

alakított az ember az elmúlt 50 év alatt, de

Szépe választás lett. Ketskés László a dol

megvalósítása feltétlenül szükséges.

gozók részére több közösségépítő össze

2007 októberében elkészítettük a progra

jövetelt (közös főzések, fürdőzések) szer

mot és a koncepciót a fürdő, a szálláshelyek

vezett, de az elkerülhetetlen tény bekö

és a gyógyászat vonatkozásában. A koncep

vetkezett: a családias fürdő kezdett nagy

ciót a testület elfogadta és a döntést követő

üzemmé válni.

en elkészítettük a megvalósíthatósági terve

2003-ban a fürdő területén önkormány
zati beruházás keretében elkészült egy há-

ték a már meglévő fürdőket. Ahhoz, hogy
a bogácsi Thermái Fürdő hazai és nemzet
a vízkészlet egyenlőre adott, a tájon sokat
így is szemet gyönyörködtető, összefogás
sal, a fejlődés útján történő előremozdu
lás érdekében hozott felelősségteljes dön
tésekkel elérhető, hogy 50 év múlva is ha
sonló eredményeket felmutatva ünnepel
hessük a bogácsi emberek életminőségét
meghatározó fürdőnk évfordulóját.

ket és a költségvetéseket.
A koncepció a következő projektelemeket

Jankóné Jónás Zsuzsa

Bogács közbiztonságáért
Közel 8 éve, hogy 23 bogácsi lakos önszerveződésének ered
ményeként önkormányzati támogatással megalakult a Bo
gácsi Polgárőr Egyesület.
Az alapító tagok, felismerték, hogy Bogács közbiztonságá
ért, rendjéért és nyugalmáért az itt élő emberek tehetik a leg
többet.
Egyesületünk legfőbb célja a bűncselekmények megelőzé
se, a lakosság biztonságérzetének javítása. A fenti célok érde
kében együttműködünk az Önkormányzattal, a Rendőrség
gel, a gazdálkodó szervezetekkel, a lakossággal és mindazok
kal, akik tenni akarnak azért, hogy Bogács egy biztonságos te
lepülés legyen és maradjon.
Céljaink között szerepel még a katasztrófa, ill. a vészhelyze
tek megelőzése és következményeinek elhárítása, a környezet,
a természet védelme.
A fenti célkitűzések érdekében az év minden napján 24 órás

kéntes polgárőr segítők. Számuk napról napra nőtt hozzáse
gítve településünket, a károsultakat, hogy a katasztrófa követ
kezményeit tűzoltókkal, katasztrófavédelemmel, ÉMÁSZ-szal,
és más segítőkkel 3 nap alatt eltüntessék, és normalizálják a
helyzetet.
Befejezésül szeretném megerősíteni abbéli meggyőződé
semet, hogy Bogács közbiztonsága olyan lesz, amilyenné az
itt élők együttesen formálják. Mivel a bűnözés társadalmi je
lenség, az ellene való fellépésnek is társadalminak kell lenni.
Ahhoz, hogy Bogácson egyre jobban működő Polgárőr
ség legyen, alapvető kritérium a lakosság, az Önkormányzat,
a Rendőrség, a Polgárőrség napi szoros célirányos kapcsolata,
az együttműködés további javítása. Legfontosabb feladat a la
kosság biztonságérzetének javítása, a közterületen való jelen
lét fokozása, a hétvégi, éjszakai közbiztonság megteremtése,
a környezetkárosító események és a vagyon elleni bűncselek
mények megelőzése.
Bogács, 2009. július 20.

telefonügyeletet tartunk, heti 4 fős csoportokba szerveződve

Szabó Pál
Polgárőr Egyesület elnöke

járőrszolgálatokat szervezünk. A Rendőrséggel közös szolgá
latot, akciókat, képzéseket szervezünk. Résztveszünk a bo
gácsi rendezvények biztosításában.
Munkánk eredményességét. és visszatartó hatását jelzi,
hogy a megalakulásunkat követő években látványosan csök
kent a bűncselekmények száma. Volt olyan év, hogy 20-30%
kal is. Anyagi, pénzügyi, technikai ellátottságunk is jó, egyesü
letünkben kiegyensúlyozott eredményes gazdálkodás folyik,
az Önkormányzat pénzügyi támogatásán túl együttműködő
partnereink, szponzoraink anyagi segítségét is élvezzük.
Lada Niva típusú gépkocsival rendelkezünk, önálló helyisé
günk van, megkülönböztető jelzésekkel ellátott egységes az

Hírek a bogácsi foci tájáról
Nyikes Mátyás személyében új edzőt köszönthetünk a bo
gácsi futballcsapatnál. Ittes Endre a Sportkör elnöke több

;

edzőmérkőzést szervez a nyárra, hogy a csapat ös zeszokjon
az őszi idény kezdetére. Az eredmények eddig nem éppen bíz
tatóak (Monostorpályitól 8, Hárskúttól 7 gólt kaptunk), de az
új játékosoknak vannak jó megnyilvánulásai, ami a csapatszel
lem kialakulása után kedvezőbb eredményt hozhat.

öltözetünk.
Jelenlegi létszámunk 27 fő. Az évek során 9 új taggal bővül
tünk, akik példamutatóan helytállnak, új lendületet adva az ál
landó, folyamatos munkához.
Az a tapasztalatunk, hogy tagjaink a település megbecsült
és tiszteletben álló polgárai.
Fontosnak tartjuk, hogy minden évben alkalmat találjunk
arra, hogy közös programot szervezzünk, ahol együtt vagyunk
családtagjainkkal, gyermekeinkkel. Megalakulásunk S éves év
fordulóján egésznapos családi kirándulást szerveztünk Szlová
kiába, melynek befejezéseként vendégszerető és vendégma
rasztaló testvértelepülésünkön, Hárskúton éjszakába nyúló vi
dám programban volt részünk.
Ezúton is kifejezem köszönetemet polgárőrtársaimnak, és
családtagjaiknak, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül segí

Hárskút ellen 71-est értékesít Q bogácsijátékos

Kedvező hír: Május 30-án a hagyományokhoz híven megren
dezett Jurta Kupa Öregfiúk focitornán Bogács Öregfiúk csapa
ta 2. helyezést ért el.

tik Bogács élhetőbb településsé válását.
Kezdeményezésünkre és támogatásunkkal alakult ki az a
több éve jól működő együttműködés, ami a Thermálfürdő Kft.
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség kö
zött köttetett. Nagy segítség és fegyelmező erő, hogy a nyá
ri kiemeit szezonban heti váltással 4-6 polgárőr folyamatosan
szolgálatot lát el a fürdő területén.
Egyesületünk nemcsak egy helyi szervezet, hanem része a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és az Országos Polgárőr Szö
vetségnek. Ennek szép példáját, a szolidaritást mutatta, hogy
amikor 2008. június 14-én Bogácsot katasztrófa érte, néhány
óra múlva megérkeztek a megye különböző részéről az ön-

Bogácsi Öregfiúk csapata

"
"Egy hely, ahol a gyomor és a lélek felvidul
A

bogácsi

vendéglátóhelyek

száma

ezen a nyáron impozáns étteremmel

zül több pincészet kínálatából akár egy
egy pohárral is megkóstolhatnak. "Bo

bővült. 2009. július l-jén a vendéglátós

gácsi bor" vonatkozásában Prokai László

múlttal bíró Farkas és Bene család meg

borát kínálják vendégeiknek.

Főzőverseny
2009

nyitotta a mediterrán hangulatot idéző

Éttermükben a gyermekek kényelmé

2009. május l 8-án rendezték meg a

Vadvirág éttermet. Az ünnepélyes meg

Vendéglátó Iskolák VII. Országos Sza

nyitóra meghívást kaptak a helyi média,

re is gondolnak: gyermekmenü, gyerek
szék, étkészlet áll az"apró" vendégek ren

badtéri Főzőversenyét és Bemutatóját

az idegenforgalommal, turisztikával fog

delkezésére. S hogy a gondos szülők is

Bogácson.

lalkozó egységek képviselői és Verhóczki

kényelmesen befejezhessék ebédjüket.

Sándor polgármester úr. Csetneki Lász

rajzeszközöket. kifestőket biztosítanak a

ló, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö

gyerekeknek.

vetség Észak-Bükki Régió elnöke első

Vállalják zártkörű fogadások, családi ün

ként gratulált az étterem tulajdonosai

nepek, bankettek, osztálytalálkozók, üz

nak, s ígértet tett arra, hogy a Gasztronó

leti vacsorák lebonyolítását is.

miai Szövetség figyelmébe ajánlja a Vad

Küldetésük,

hogy

teremtsenek

Bo

gácson egy helyet, amely a mai rohanó

virág éttermet.
Bene Ildikó megnyitóbeszédében el

tempójú világban olyan kicsi szigetet je

mondta, hogy az étterem létesítésének

lent az oda betérőknek, ahol hangulatos

gondolata nem volt újkeletű számukra.

környezetben, odafigyelő személyzettel

cvek óta nyitott szemmel járnak a világ

körülvéve, illatozó ételek, zamatos borok

ban, gyűjtik az ötleteket, keresik a lehe

vagy épp egy aromás kávé mellett lazít

tőségeket.

hatnak, testileg és lelkileg feItöltődhet

A megvalósuláshoz vezető első konkrét
lépést 2007 decemberében tették meg,

nek. Ezért lett mottójuk: "Egy hely, ahol a
gyomor és a lélek felvidul:'

A gazdasági válság éreztette hatását
a verseny lebonyolításában; iskolák és
polgármesteri hivatalok némelyike a
szűkös anyagi helyzetre hivatkozva
közvetlen a verseny előtt visszamond
ta jelentkezését. Végül 22 vendéglá
tó iskola csapata és 18 polgármester
mutatta meg a gasztronómiai tudá
sát. Különleges és hagyományos éte
leket kóstolhatott a zsűri és az érdek
lődő közönség. Bogács polgármeste
re és a főzésben segítő csapata 2. he
lyezést ért el.
Megrendezésre került a hagyomá
nyos süteménysütő verseny és ter
mészetesen most is született világre

amikor megvásárolták a Bogács, Táncsics

Üzletpolitikájuk középpontjában a mi

út 6. szám alatti ingatlant. Moroncsik Jó

nőség áll. Minőség megfizethető áron.

zsef építészmérnök tervei és hozzáértő

Milyen vonatkozásokban is gondolnak

szakmai irányítása alapján a régi épület

minőségre? Az alapanyagok kiválasztá

pésről-lépésre figyelemmel kísérhe

elbontásától az új étterem működési en

sában, az elkészült étel vonatkozásában

tett minden érdeklődő. A rekord hi

gedélyének megszerzéséig mindössze 9

(ízvilág, szín, állag, adag, hőmérséklet, tá

telesítése után újabb csúcsot lehetett

hónap és 10 nap telt el.

lalás és felszolgálás módja), italkínálat és

volna mérni, ha valakinek ez eszébe

italkínálás, környezet és felkészült, hozzá

jut, hiszen az érdeklődők fürgeségé

értő személyzet tekintetében.

nek köszönhetően rekordgyorsaság

Az épület funkciók szerinti tagozódása
a következőképpen alakul:
A főúthoz közelebb eső részben a ven

Céljuk, hogy az a vendég, aki náluk járt,

dégtér található, ami megjelenésében a

azt gondolja, hogy itt most jót ettem, jól

provanszi és toszkánai vidéki stílust idézi

éreztem magam és igazán odafigyeltek

és 30 fő befogadóképességű. Ezen kívül

rám. Ide még visszajövök és másoknak

tavasztól őszig 40 fős terasz várja a ked

is ajánlani fogom. Azon fognak dolgozni,

'es vendégeket, ahol elolvashatják a na

hogy a helybeliek, Önök, és az Önök ven

pilapokat, fogyaszthatnak jéghideg csa

dégei meg legyenek elégedve a szolgál

polt sört, vagy felfrissülhetnek egy kávé

tatásaikkai, ezáltal egy kicsit hozzájárul

mellett.

nak ahhoz, hogy Önök és ezáltal Bogács

A főúthoz képest hátul helyezkedik el
a konyha, a konyhát kiszolgáló előkészí

kord: 14 méteres mazsolás fonott ka
lács, aminek. elkészítési folyamatát lé

gal fogyott el a finom mazsolás kalács.

még sikeresebb legyen. Hiszik, hogy ők is
csak így lehetnek igazán sikeresek.

tő helyiségek, szociális helyiség és iroda.
Szolgáltatásaik köre a fölső szinten lévő
rendezvény terem

kialakításával

válik

majd teljessé, amit lehetőségeik szerint a

Az új vildgrekord hitelesrtése

jövőben terveznek kialakítani.

A háromnapos rendezvényt színes

Ételkínálatukban többnyire magyaros

kulturális program gazdagította. Az

ízek a meghatározóak, köztük hal-és vad

időjárás is kedvezett, a hangulat min

ételekkel. Állandó étlapjuk mellett az év

den főzősátorban jó volt.

szakokhoz, jeles napokhoz vagy különle
ges alkalomhoz igazodó ételekkel is vár

Remélhetőleg nemcsak az ínycsik

ják a hozzájuk betérőket. Kóstolják meg

landozó ételek, hanem Bogács vará

tájjellegű ételeiket is, például a bogácsi

zsa, a zsűri szakértelme, a szervezők

disznótoros káposztát,

kedvessége is hozzájárul ahhoz, hogy

a kapros-túrós
hagyomá

Jó étvágya t és kellemesen eltöltött per

jövőre a válság ellenére is ismét eljöj

nyos receptek alapján Farkas Albin kony

ceket kívánnak Önöknek a Vadvirág étte
rem tulajdonosai:

jenek a csapatok e nagysikerű rendez

hafőnök irányításával készítenek!

krumpliskalácsot,

melyeket

A kiváló ízekhez nélkülözhetetlenek a
hazai borvidékek finom borai, melyek kö-

Bene Ildikó és Farkas Tamós

vényre.

Jankóné Jónós Zsuzsa

XIX.

DALOSTALÁLKOZÓ

Hagyományőrzés kiállítás keretében
Az idén negyedik alkalommal nyílt meg a bo

A rendezők nevében Daragó Károly köszöntötte a vendé

gácsi Hímzés és Népi Kézműves Kiállítás, amely a

geket, a 26 népdalkör tagjait és a népdalkedvelő közönséget

Közösségi Házban másfél hétig volt látható. Már

2009. július 4-én a XIX. Dalostalálkozón. Külön tisztelettel kö

a megnyitó napján a falu lakói és a turisták kö

szöntötte a zsűri tagjait: Dr. Gerzanics Magdolna népzeneku

zül sokan voltak kíváncsiak a látványosságra.

tatót és Széles Andrást, a Népművészet Ifjú Mesterét. Megnyi

és átadták az utódoknak azok szépségét,

"Bogács a bükkaljai hagyományőrzés egyik központja. Vissza

varázsát. Az igényesen és aprólékos munkával

idézve az elmúlt két évtizedet, örömmel és büszkén idézhetjük

elkészített babák felelevenítették a régi falu

meg a község zenei múltjának ragyogó pillanatait.

si élet hétkőznapjait és ünnepeit. Bepillant

A mai napon megcsodálhatjuk azt a népzenei virágfűzért,

hattunk az aratás, a cséplés, a kenderáztatás

amely sok-sok éven keresztül dísze volt a bogácsi fürdő szabad

és tilolás, a kukoricafosztás és a fonás mun-

téri színpadának. Mi, a magyar kultúra elkötelezett hívei, büsz
kék vagyunk arra, hogy a magyar népdal számára hagyományt
teremtettünk itt Bogácson, és minden év azonos időpontjában
megrendezzük a Nemzetközi Dalostalálkozót.
Elmondhatjuk, hogy a magyar népzene legkiválóbb előadói,
művelői és személyiségei sok alkalommal jelen voltak dalos ün
nepeinken.
Mindannyiunk számára nagy öröm, hogy a népdal művelésével

A kiállított tárgyak a múlt emlékeit őrizték

._

tóbeszédében hangzottak el az alábbi gondolatok:

kálataiba. A falusi emberekre oly jellemző
summás élet is megelevenedett. Látható volt a parasztporta
minden egyes kellékével együtt. A lakodalomra való készü
lődés és a lakodalmas menet kiemelkedő színfoltja volt a ki
állításnak, e babák öltözete kitűnt a többi, hétköznapi viselet
közül. A látogató a régi falusi lakodalom forgatagában érez
hette pillanatok alatt magát.

erősíthetjük és megtarthatjuk a magyar nemzettudatot. A tőrté

Még az 1700-as évekből származó viseletet is meg lehe

nelem folyamán több hullámban is hiába próbálták meg szám

tett tekinteni mind fényképen, mind a maga valóságában.

űzni a magyar népdalt, az ősi, a nem európai dallamokat, min

Kézzel hímzett terítők, kötények, falvédők emelték a kiállí

den kísérlet kudarcot vallott.

tás fényét. A kiállított viseletek, eszkőzök és szerszámok bár

A népdal a népi kultúra virága, remekmű, a tudatlanok kincse
és a tanultak élő csodája.

kicsit megkopva, de annál hitelesebben tudósítottak a rég
múltról.

tvezredes fejlődésében kiérlelt, leszűrődött művészet, arányai

A vendégkőnyv egyre bővülő sorai a bogácsi asszonyok

ban tökéletes mestermű, virágos rét, melynek teljessége és har

keze munkáját dicsérték. Kovács Sándorné, Ittes Emilné

móniája mérhetetlen. A magyar népdalt Kodály azért tette a ma

és Kondráth Józsefné fáradtságot nem ismerve varrják az

gyar zenepedagógia alapjává, mert az egyszerű gyermek által is

újabb babruhákat, készítik a hozzájuk tartozó díszleteket és

követhető formában, a legmagasabb rendű művészi és nemzeti

festik a képeket.

kulturális értéket közvetít; egy régi általános, egyetemes magyar
kultúra maradványa, ezért a népdal a magyar klasszikus zene.

Örülünk, hogy részesei lehettünk e kiállítás bemutatásának.

Dósa Mariann, Hegyi Anna, Berecz Andrea

Juhász Zoltán - népzenekutató A zene ősnyelve című könyvé
ben számítógépes elemzés eredményeként kimutatta, hogy a
magyar népzenének olyan egyedülálló kapcsolatai vannak más

Múltidéző főzőbemutató

népek zenéjével, amit csak több ezer éves Kárpát-medencei hely
zetével lehet magyarázni. Ezzel is bizonyítható a magyarság Kár
pát-medencei őshonossága, és az is, hogy a magyar népzene

A

summás életképet bemutató kiállítás megtekinté

sokszínűségét, gazdagságát nem idegen minták átvétele terem

se után július l l -én a fürdő vendégei meg is kóstolhat

tette meg, hanem belső fejlődés hatására alakult ki, amely kisu

ták a summáskor, a paraszti világ egyszerű, de finom éte

gárzott keletre és nyugatra egyaránt.

leit a Summás Étkek Bemutatója és Kóstolója rendezvény

Az éneklés mindenki számára nyitva áll, mely nevel, jobbít, lel

keretében. Szamosi Ferenc Venesz-díjas mesterszakács lel

ket gazdagít, erkölcsi erőt ad és műveltségbeli fölényt biztosít, ki

kes munkájának köszönhetően az idén is bővült az ételké

emel a hétköznapi élet küzdelmeiből. Mert énekelni jó, mert az

szítők köre, és ezzel párhuzamosan az ételek sora. A ferge

ének szebbé teszi az életet, mert nemes lelkű embereket nevel."

teges néptánc, a tárogató messze hallatszó búgó hangja, a

E nemes gondolatokat tartalmazó beszéd után felcsendültek
népdalaink a fürdővendégek, a dalosok és a zsűri legnagyobb
örömére.

felszálló ételillat sok kíváncsiskodót csalt a fürdő szabadté

ri színpada köré. A "szakácsok" örömére minden étel hamar
elfogyott. A bogácsi bortól,
amit a polgármester úr az
idén is személyesen kínált,
sokan derültekjobb kedvre.
Délután nemcsak a fáradt
ságtól dőltünk hátra, ha
nem az elégedettségtől is,
hiszen megerősítést nyert
bennünk, hogy e főzőbe
mutatónak

létjogultsága

van a bogácsi rendezvé
nyek széles palettáján.
A Mótraderecskei Asszonykórus énekével és színes
népviseletévei is sikert aratott

Jankóné Jónás Zsuzsa

Készül a savanyú bab/eves

Egészségnapok 2009
Szikrázó napsütés, 35 fok árnyékban, vérpezsdítő ritmusok,
mosolygós arcok, tornába feledkezett tekintetek . . . így indult
most már ötödik alkalommal az Egészségnap.
A festői környezet, a speciális gyógyító mikroklíma, a gyö
nyörű körpanoráma, a páratlan gyógyvíz már az első pillanat
ban lenyűgözi az ide látogatót, s egyre több emberben kristá
lyosodik ki a felismerés, hogy ez az a hely, amit már régóta ke
resett.
Rendezvényünk jelmondata és vezéreszménye továbbra is
a megelőzés volt, hiszen az egészséges emberek megszólítá
sa és felvilágosítása az, amitől eredmény vagy változás, javu
lás várható. Elmondhatom, jó látni azt, hogy az egészségtu
datosság évről évre növekszik, s az emberek nemcsak a fizi
kai test, hanem a lelki és mentális egészség megteremtésé
re is igényesek.
Mindkét nap tartalmas előadások szerepeltek a programok

(

között. Minden évben visszatérően hallhatunk a kénes gyógyhanem a lelket is ellazítja, s megnyugtatja a világtól és mun

ványosak voltak az elmúlt évek alatt, s most sokak nagy örö

kától elkínzott idegeket. Megtudhattuk Szabó Gyuri bácsitól,

mére személyesen is találkozhattunk az íróval.

hogy 1 959-ig a lakosság 700/0-a csak gyógyfüvekkel gyógyítot
ta magát, mégsem voltak a halálozási és megbetegedési mu
tatók magasabbak az országban. Elég volt csak ránézni a 8 1
éves teljesen fiatalosnak tűnő, jó erőben é s szellemi frissesség
ben lévő "Bükki füvesemberre'; s mindenkinek kedve támadt
megkóstolni a finomabbnál finomabb gyógyteákat, köztük a
macskamentát, ami a legendák szerint a táltosok itala volt.

Miközben a zuhogó esőben villámlás közepette gyalogoltam
a fürdő felé az esti rendezvény reményében, eszembe jutott
mennyire távol kerültünk a természettől. Keveset foglalkozunk
önmagunkkal, figyelmen kívül hagyjuk a testünk jelzéseit, s az
egészséget általában csak azok az emberek értékelik nagyra,
akik már elvesztették. Felgyorsult, rohanó világban élünk, si
etünk, nincs időnk egymásra, személyes találkozás nélkül au

Hallhattunk előadásokat a méregtelenítés lehetőségeiről, a

tóban ülve telefonon intézzük ügyeinket. A világ kitágult előt

Woll-féle elektroakupunktúrás állapotfelmérés elméleti alap

tünk, s ugyanakkor feszes időbeosztás szerint élünk, rendsze

jairól, az ivóvíz jelentőségéről, az ásványok és drágakövek

rint állandósult stresszben. A ránk zúduló információáradattal

gyógyító erejéről.

küzdve napjaink gyorsan telnek, és csak egyes családi ünne
peken eszmélünk fel - "Jaj, de nagy már ez a gyerek! " Aztán
egy idő után megjelenik egy egyre erősödő érzés és törekvés,

Természetgyógyász szemmel az elsavasodásról, a csontrit
kulásrói, a stressz oxydatív hatásairól, a civilizációs megbete

(

Az Egészségnapok vendégei: Kótai Mihály és Korponyi János

víz hatásiról, falunk nemzeti kincséről, ami nem csak a testet,

gedésekről beszélt Korponyi János az RTL Klub csontkovácsa,

hogy elemezzük saját életünk dolgait, fontossági sorrendet ál

majd a színpadon tartott bemutatója közben megérkezett és

lítunk fel, megpróbáljuk megérteni a világ és a környezetünk

köszöntette a vendégeket egy régi páciense, rendezvényünk

történéseit. Később rádöbbenünk arra, hogy eddig abban a

meglepetés sztárja, Kótai Mihály többszörös világbajnok bok

hitben éltünk, hogy a valódi és igazi életünk, ahol boldogak

szoló. friszdiagnosztikus vizsgálattal képet kaphattunk a szer

vagyunk, csak most fog elkezdődni. És az ehhez vezető úton

vezet legyengült pont jairól, lehetőség volt talpdiagnosztikára,

még mindig vannak megoldásra váró akadályok, időigényes

és mindenki feltöltődhetett a Bremer mágnesterápiás ágya

tennivalók, le nem törlesztett kölcsönök, gúnyos meg nem ér

kon. A Thermái Gyógycentrumban mindkét nap ingyenes

tettség. Várjuk, hogy mindezek után majd elkezdődik az igazi

masszírozás várta a vendégeket. Vasárnap al/Ments meg 3 éle
tet! " országos program részeként nagysikerű véradás zajlott és

kor úgy érezzük magunkat, mint a kialudni készülő parázs, va

életünk, ahol boldogság van. Aztán egy nehéz nap után, ami

mindenki megmérethette vérnyomását, vércukrát. Az ÁNTSZ

lami megszünik, s aztán másnap reggelre újragondolva már

munkatársai a vér CO szintjét nézték, valamint táplálkozási és
,
életmódbeli felvilágosítást adtak. Nagy sikere volt a Bogácsi

mindennél erősebb bizonyossággal tudjuk, nincs mire várni,
az idő sem vár senkire, itt és most kell boldognak lenni. Ez a

Mazsorett Csoport színvonalas előadásának. Rendezvényünk

sokminden az igazi élet, s a boldogság titka a hétköznapok

fővédnöke Balogh Béla író-polihisztor volt, A végső valóság, A

forgatagában állandóan jelen van.

tudatalatti tízparancsolata és a Többszintű gyógyulás, a Rák, a
megoldható feladat című könyvek szerzője. Műveit több éve
ismerem és használom, melyek sokat segítettek a betegeim

S ekkor Osho egyik sora jutott eszembe:
"És miért nem Te?

nek a gyógyulásban, s személy szerint nekem is a világ megér

"
És miért nem most?

tésében. Megtudhattuk: az érthetetlen dolgok nyitja a tudat

Végezetül mindenkinek, aki segítette rendezvényünket, leg

alattiban rögzült rossz, nem tudatos programjainkban rejlik, s

főképpen a Bogácsi Önkormányzatnak és a Thermálfürdő Kft.

ez egyfajta mélytudat-szennyezés következménye, ami meg

dolgozóinak szeretnék köszönetet mondani, hiszen lehetővé

felelő tudatossággal és kitartó munkával felülírható. A pozi

tették, hogy ezen a szép hétvégén az egészség szíve újra itt

tív gondolkodás és a döntés tehát önmagában nem elegendő.

Bogácson dobogott.

Az emberek életében és egészségében beállt változások lát-

Dr. Képes Ildikó Anna
....--.---

KOZMA ISTVAN FESTÖMŰVÉSZ
KIALLfTAsA
Helye: Közösségi Ház
Ideje: 2009. július 3 0 - augusztus 23.

BATORSAG, ERÖ, ŰGYESSÉG
Helye: Thermái Fürdő területe
Ideje: 2009. augusztus 15.
1 1 .00 Ügyességi próba rodeóbikán,

mászófalon, rekeszmászásban
1 5.00 Szkander bemutató és verseny

Kelemen László többszörös országos
szkander bajnok, világbajnoki ezüst
érmes versenyző részv.ételével

ESTI, ZENÉS, MŰSOROS FÜRDÖZÉS
SZUPERDARIDÓ
Helye: T hermái Fürdő
Ideje: 2009. augusztus 21.
2009. augusztus 20. - A l la m i ünnep
1 0.00 Szentmise

Helye: Szent Márton Római Katolikus
Templom
1 1 .00 Ünnepi megemlékezés

Helye: Közösségi Ház

XI. BOGACSI FÜRDÖFESZTIVAL
Helye: T hermái Fürdő területe, sz
abadtéri szinpada
Ideje: 2009. augusztus 22. (szombat)
9.00·14.00 " Fürdő Szépe" verseny
1 1 .00 Bogácsi Mazsorett Csoport fel·

Kozma István

nagybányai származású festőművész tárlatát tekintheti

meg az érdeklődő közönség Bogácson, a Közösségi Házban július 30 és augusztus
23. között. A településen most első alkalommal kiállító, országosan elismert mű
vész festői nyelvezete egyéni és karakteres, ami markáns művészi önmeghatáro
zásának egyik védjegye. Képalkotását vizuális telitettség, határozott színvilág és
lendületes vonalvezetés jellemzi. Intenzíven foglalkoztatja őt az erotika esszenci
ájának megragadása és a népművészet ősi motívumvilágának továbbgondolása.
Mindkét ihletés elementáris erővel köszön vissza vásznain. Témaválasztásai között
máig meghatározó a nagybányai táj megjelenítése, melyhez érzelmesen, ezer szál
lal kötődik. Virtuóz képessége, hogy több, egymástól igen távol álló művészi kifeje
zésmódot alkalmaz sikerrel.

lépése

Murányi Norbert kulturális menedzser

1 4.00 Csiribiri együttes gyermekműsora
1 5.00 "Fürdő Szépe" verseny eredmény

v.

hirdetése
16.30 Maksa Zoltán és együttese
21 .00 Karthago együttes koncertje

(külön belépőjeggyel)

Bogácsi Halfesztivál

Többször tapasztaltuk már, hogy a magyarok
a gasztronómia hívei. Erről győződhetünk meg,

23.00 Tűzijáték

július 25-én, amikor a délelőtti borús idő elle

VI. SZÜRETI MULATSAG

jezetten az V. Bogácsi Halfesztiválra érkeztek. A

nére sokan látogattak ki a fürdőbe. Sokan kife
Helye: Cserépi úti pincesor
Ideje: 2009. szeptember 26.

ESTI, ZENÉS, MŰSOROS FŰRDÖZÉS
Helye: T hermái Fürdő
Ideje: 2009. október 23.

rendezvény szervezője a Strand Hotel csapata,
akik már hetekkel korábban megkezdték a ké
szülést a kétnapos rendezvényre. A tiszai halak
különféle fajtáit kóstolhatták a vendégek. Az
étlapon szerepelt a házi füstölt harcsa lilahagy
mával, pontyszelet, bogácsi fokhagymás harcsa
és természetesen a bográcsos halászlé, ami az

IX. MARTON-NAPI VfGASSAGOK
Helye: Cserépi úti pincesor
Ideje: 2009. november 6-7.

idén is az 1500 literes óriásbográcsban fortyo
gott.
Szombat este élőzenés halvacsoraestet tartot
tak, a jó hangulatú mulatozás hajnalig tartott.

ESTI, ZENÉS, MŰSOROS FÜRDÖZÉS
Helye: Thermái Fürdő
Ideje: 2009. december 4.

Másnap újra a halételeké volt a főszerep.
Ismét jól sikerült rendezvényt tudhatnak ma
gukénak a szervezők.

