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A marketing jelentősége Bogácson
A te lepülés é vtizedek óta jelentősen,

sét b izto sítan i, ezért lett ké nysze rítő

e gyre növe kvő mértékbe n az idegen

szük ségsze rűség a ve ndé gk ő r bővíté se.

fo rgalo m ra

ve ndégfo rgalom

Az idők so rán változó marke ting esz

ra épít, e ze n a te rü lete n érdekelt e lső

i l le tve

k özök segíte nek abban, hogy az eddig

so rban. Egyérte lmű, hogy a községben

Bogácsot még nem ismerők is e ljussa

kié p ített,

nak hozzánk.

kü lönböző szo lgáltatásokat

nyújtani tu dó vállalkozáso k kiegészítik

A ko rábbi időszak kiadványai, majd

azt az alapszolgáltatást, ame l ye t a fü r

a turisztikai vásároko n törté n ő meg

dőszo lgáltatás jelent. Már é ve kke l ez

je lenés,

e l őtt fe lisme rte az akkori fal uvezetés,
hogy a Bogácsra é rkez ő ve ndége k ak
ko r maradnak hosszabb időre, i lletve
té rne k vissza ismét hozzánk, ha a fü rdő
zése n túl egyéb lehetőségeket is kínál
számukra a falu. A fe lisme rést te tt kö
ve tte , programokat is sze rve zte k, ame
lye k napjainkra bevezete tte k és válto
zatosak lette k.
A kínálat növe ke dését az újból és új
ból megje le n ő ke re sletek generálták.
E ljutottu nk oda, hogy egy te lje sen ki
épített infrastru ktúra, re ndkívü l kedve
ző te rületi e lhe lyez ke dés, ke llemes kör
nyeze t fo gadhatja a te lepülésre érkező
ve ndégeket. Időközbe n azonban más
te lepülések is fe lfe de zté k a turizmus
ban rejlő lehetőségeket és jelentős be
fekte téseket hajtottak végre kü lőnböző

rádióripo rto k,

ledfa l a ko n,

tv

spoto k,

szakújságo kb a n

hirdetés

Tudnivalók a
magánszállásadási
tevékenység adózási
kérdéseiről
2010. évi adózás a
falusi turizmus
tükrében

fe ladása, mind-mind azt a cé lt szo lgálja,
hogy minél szélesebb kőrben isme rtté
váljanak nyújtott szo lgáltatásaink. O ri
ási jele ntősége lett a világhálónak, hi

Fa l u s i

ve ndéglátó

tevéke nységet

sze n az embere k egyre je le ntősebb há

végző m a g á n sze mélyek 201 O-től az

nyada annak segítségéve l dönt uticélja
kiválasztásakor. Bogács Község Ö n ko r

alább iak sze rint adózhatnak:

mányzata

mazó jövedelmet te rh e l ő adófizeté'

a

lehetőségeihez

mérten

igyek szik a te lepülés népszerűsítésé
re, i s me rtsége növe lésére jelentős ösz
szegeket áldozni, hisze n e ze k a pé nzek

I. A z ingatlan bérbeadásból szár
köte lezettség meghatározására a ma
gánsze mély két mód köz ü l választhat:

valahol a faluban megté rü l nek . A vál

l. A b érbe adó (ve nd é g látó) m a g á n 

lalkozások nak is e gyre nagyobb hánya

személyelkülönülten adózó jövede

da fe lisme rte a re klámok fo ntosságát és

lemként keze l i a b é r l ő (ve ndég) által

k iegészíti a te lepülésmarketinget saját

fizetett bérleti d íj (szá l lá s d íj) összegét,
me ly után 25 % sze mélyi jöve d e le m 

e szköze ive l is.
A legjele ntősebb marketingtényező

adót ke ll fize t n ie . E z e setben a m a g á n 

te rü lete ke n . Növekedett a Bogács által

azonban to vább ra is az e l égedett ve n

sze mé lynek ne m ke l l összevo n n i a m á s

kínált lehetőség, de a ve rsenytársak is

dég lesz, aki ha Bogácso n jól é rzi ma

jöve de l meivel az e b b ő l a tevéke nysé

bővítették szo lgá ltatásaikat, ugyanak

gát, ak ko r visszatér, e l hozza ismerőse

géből származó be véte lét, és e se t le 

ko r az utóbbi éve kbe n csök ke nt a turiz

it is, növelve ezze l a vállalkozáso k és

gesen e miatt n e m fo g a m a gasabb, 3 2

mindannyiu nk to vábbfejlődéséne k le 

%-os k u l cs ú sávba e sn i , viszont kő ltsé

hetőségét.

gek érvényesíté sé re n i ncs lehetősé ge .

musra fe lhasználható vásárlóe rő.
A te le pü lésünkre visszajáró ve ndé
gek - az e lőbb iek m iatt is -e gyre kevés

Verhóczki Sándor

bé ké pe se k a vállalkozások megélheté-

polgármester

H a a z i n gatlan bé rbeadásból szár
mazó jövedelem meghaladja az 1

millió Ft-ot, a kko r a teljes össze'
14%-ának megfe le lő mé rté kű egész
ségügyi hozzájárulást ke ll fize t n i .
Ezt m i nd a d d i g ke l l te ljesíte ni, a m íg az
e g yéb jogviszo nyában a jöve de l me
után a fo g l a l koztató által megfizetett
egé szsé gb izto sítási járulék, i l letve

a

h avi 4500 fo rintos egészsé gügyi szo l
gáltatási járulék é s a 14 %-os mé rték ű
e gé szsé gügyi hozzájáru lás éves szin
te n e g yütt e l nem é ri a 450 e ze r Ft-ot.
2 . A m a g ánsze mé ly a bérbe adásb ó l
származó jöve de lmét összevonás alá
esö jövedelemként, az önálló te vé
ke nységre vo natkozó szab á lyo k sze 
rint á l l a p ítja meg. Ebben az e setben a
jöve de le m a bevéte l 90 %-ában, vagy
a bevéte l és a b izonylattal igazo l t költ
sége k - a költségeket a be véte l össze 
gé ig lehet e lszámo l n i - kü lönb öze te 
Az Utazás 2010 Kiállításon Noszvaj, Cserépfalu és Bogács együttjeJent meg

ként á l l apíth ató meg. Vé g ü l a m a g á n
sze mély az össze vo n á s a l á e s ő jöve de l

)

m e ihez (pl. m unkabé r, nyugdíj, stb .)

tése! Pé nzt á r könyv al kalmazá sa n em

h ozzáadja a bérbeadá sbó l szá rma zót,

el őírá s.

és a két ku lcsos adótábla ( 1 7% , vag y

I I . Választható a tételes áta
lányadózás is (falusi szállásadó,

3 2% ) szerint fog adó zni, - attól függ ő
en, melyik sávba esik. Az őssz. jővede
lemadó összegét természetesen csök
kenteni kell az összjövedelembe tartozó,
de jövedelemadó alá nem eső (pl.: nyug
díj) jövedelmek után számított SZJA-val.

Az ingatlan bérbeadási tevékeny
ségböl származó jövedelemre te
kintettel már év közben is adóelöle
get kell fizetni. A l evont adóelőleg et
minden negyedévet követö hónap
12-ig kell az adóhatósághoz befizetni .
Mind két , fentiekben eml ít ett eset
b en m eg felelő a sorszámozott la pok
ból álló b evételi n yilvántartás veze-

fizetővendéglátó

sorában lehet nyilat kozn i!

magánszemély

nek egyaránt), a hol az adó m é rtéke
szobán ként 32 ezer forint, é s amel yet
n em egy ö s szegben kell m egfizetni!
A z éves adótételt n eg yedévenként
eg yenlő

Az átalányadó vála sztásáró l a 201 0 .
é vet illet ő en a z adóbeva llá s 0 953 -0 2
sor szám ú n yomtatványának "D" és "E"

ré szlet ekben

elosztva

k ell

előlegfizeté si kötel ezett ség ként telje

Feltételek: n em
zó i t evé kenység
lés,

pihenés

eg yé n i

céljából

magán személy( e k)nek
ugya nazon

vállalko

ker etében

- üdü

közvetlenül
nyújt

szállást

magán személynek

adó

é ven ként 90 napot m eg n em ha ladó

sít en i , függ etlenül attól, h og y az a d ott

időta rtam ra . E t evé kenységét a t ulaj

id ősza kba n volt-e b evétele a vendég

d onában, ha szonélvezetében lévő eg y

látóna k vagy sem . A z el őleg et a ne

gyedévet követö hónap 12-ig kell
megfizetni. A tételes átalányadózá s
ö sszegét (32 ezer fori nt ) 20 % egész
ségügyi hozzájárulás is terheli!

- n em szá llásh ely-szolgáltatás rendel
tetésű - lakásban vag y ü d ü l őb en fol y
tatja .

Daragó Károly

BOGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2010. (04. 01.) sz. REN DELETE
Tárgy: Gyerm ek- és szoc iáli s ét keztetés inté zmé nyi térítési
d íjá nak m egállapítása

(2)

A szociális étkeztetés napi intézményi térítési díja:

a) ha az 7 főre jutó jövedelem a nyugdíj minimum

Bogács Kö zség Önkormányzatának Ké pviselő-test ülete a
szociál is igazgatásról és szociál is ellátásokról szóló módosít ott
1 993 . é vi I I I . törvény (t ovábbia kba n: Szt.) 92 § -ában, valam int a
g yerm ekek védelméről és a gyám ügyi igazgatá sró l szóló 1 997.
évi XXX I. tö rvény (G yvt.) 29 §-ában foglalt fel hatalmazá s alap
já n a személyes g ondoskodás körébe ta rtozó ellátások té rítési
d íjáról az alábbi rendeletet alkotja:

750%-át nem haladja meg:
- az étel helyszínen történő elfog ya sztá sa eseté n:
415 Ft/adag/nap
- az étel házhoz szá llítása eseté n: 580 Ftladag/nap
b) ha az 1 főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
750%-0 és 225%-0 között van.
- az étel helyszínen történő elfogya sztása eseté n:

1.§

470 Ft/adag/nap

A rendelet hatálya Bogács Kö zség Ö nkormá nyzata által szer 

- a z étel házhoz szállítása eseté n: 635 Ft/adag/nap

vezett és biztosít ott, a személyes g ondoskodás köréb e tart ozó
g yerm ek- é s szociális ét kezé st igénybe vevőkre terjed k i .

(1)

A gyermekétkeztetést igénybe vevők által fizetendő

intézményi térítési díj, és az élelmezés nyersanyag kőltségé
nek egy ellátottra jutó napi ősszege:

Térítési díj
áfával Ft/nap

(2)

Élelmezési nyersanyagnorma
Ft/adag

O voda

3 60 Ft

3 60 Ft

Napközi

4 70 Ft

4 70 Ft

Menza

310 Ft

310 Ft

Tízóra i

1 20 Ft

1 20 Ft

Az intézményben fizetendő személyi térítési díjat az

intézményvezető az

c) ha az 1 főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
225%-a és 300%-a között van.

2.§

(7) bekezdés szerinti intézményi térítési díj
§ (5) bekezdésében foglalt

összegének, valamint a Gyvt. 748.

- az étel helyszínen történő elfog ya sztása eseté n:
510 Ft/adag/nap
- a z étel házhoz szállítása eseté n : 675 Ft/adag/nap
d) ha az 7 főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
300%-át meghaladja:
- az étel helyszínen törté nő elfogyasztása eseté n:
700 Ft/adag/ nap
- az étel házhoz szállítása esetén: 865 Ft/adag/nap

4.§
Jelen rendelet 2070. április 7-jével lép hatályba.
(7)
A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a
(2)
7/2009.(05.28.) és a 8/2009.(05.28.) számú rendelet.
(3)
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

normatív kedvezmények figyelembe vételével állapítja meg.

3.§
(7)

A szociális étkeztetést igénybe vevők által fizetendő

K.m.f.
Cset neki Ernőné jegyző távollétében

intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív

Tóth Imréné dr.

állami hozzájárulás különbözete.

helyettes jegyző

Verhóczki Sándor
polgármester
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Művészliget

Visszahívó fények
A magyar kultúra történelmünk baljós éjszakáiban imboly

A bogácsi Művészliget fáinak gyökerei mélyen megkapasz

gó viharlámpásként mutatta mindig a fennmaradás útját.

kodtak már a Bükkalja lejtőjén, növekedésnek indulva hirde

Mostanában más fénnyel és helyenként felcsavart lánggal vi

tik az idelátogatóknak, hogy e vidéken szeretik, tisztelik a mű

lágít ez a lámpás.

vészetet.

Ez a fény ragyogta be Bogácson egy zord januári estén a

Hanák Zsolt ötlete - a Művészliget létrehozása - a Nemzet

művelődési házat. A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük, mint

Színészei, és a már eltávozottak hozzátartozói körében nemes

tesszük ezt 1989 óta minden évben, amikor Weöres Sándor ja

kezdeményezésnek számít, ami folytatásra, a liget bővítésére

vaslatára hivatalos ünneppé lett annak a napnak az évforduló

ösztönzi a szervezőket.

ja, amikor Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt. Ebből a csöpp

Bogács Község Önkormányzata 2010. április 17-re meghívta

nyi magból csírázott ki ez az ünnep, mely lassan a köztudat

a Nemzet Színészeit (azokat is, akik tavaly ültették el fáikat) és

ban is meggyökeresedett. Itt, a Bükkaljának humuszos talaján

a hozzátartozókat, hogy a 11 órakor kezdődő ünnepségen ve

már mélyre nyúlnak a kultúra gyökerei. Bogácson felismertük

gyenek részt, legyenek részesei művésztársaik emlékfáinak el

emellett azt is, hogy a kultúra ápolása nélkül nincs színvona

ültetésekor.

las turizmus sem.

Reményeink szerint Bogácson tisztelhetjük Császár Angela

Jankóné Jónás Zsuzsanna, a műsor szervezője ezúttal is szín
vonalas programot állított össze. Az ünnepség elején a szép
számú közönség elénekelte a Himnuszt, ami most különö
sen szívbe markoló volt: nemzeti énekünk a szellemet és lel
ket magasba emelte és az ezt követő másfél órás műsor gon
doskodott arról, hogy ez az emelkedett hangulat még sokáig
megmaradjon bennünk.
Hajdu Imre ünnepi beszéde az emberi lélek mélységeiből
sarjadt, legszebb nemzeti énekünket helyezte új megvilágí
tásba. A szép szavakat a Benyovszki Mária által vezetett Vass
Lajos Nagydíjas Pávakör szépen csengő népdalai követték,
majd Murányi Norbert a tavaly elhunyt Pető János képzőmű
vész gondolatait varázsolta elénk néhány verssel. Az avatott
tolmácsolásban felhangzó versek most más oldaláról mutat
ták be a művészt, aki életének utolsó kiállítását éppen ezen a
helyen rendezte.
Természetesen itt volt Cseh Károly is, a Bükkalja elismert köl
tője, aki sok szállal kötődik Bogácshoz. Méltán népszerű bo
gácsi versciklusát több nyelvre lefordították. Most afféle vers
kalendáriummal lepte meg a hallgatóságot. Sajátos, magával
ragadó előadása Bükkalja világló évszakait idézte föl átütő si
kerrel.
Tisztán rímeltek az elhangzott versekre a Magyar Gyula ál
tal tárogatón előadott ősi dallamok. Ezt követően a Zsák Teré
zia szép énekhangján előadott népdalokban gyönyörködhet
tünk. Dal, zene és vers egymásra talált ezen az estén. A kőtő
dést még szorosabbra fogta a megelevenedő emlékezet is: Gál
Mihály, a második kötetén dolgozó bogácsi polihisztor, a bük
ki táj és a kultúra elhivatott védője most a szegénységükben is
szép régmúlt időket idézte fel.
Hajdu Imre novellái és karcolatai az érett férfi bölcs rezigná
cióját és töretlen életkedvét tárták elénk. Műveit néhány kö
zépiskolás és egyetemista fiatal adta elő, mosolyt és könny
cseppet csalva a hallgatóság arcára.
A műsort Magyar Gyula zárta szaxofonjával, s mivel nem
csak igével él az ember, a polgármester invitálására egy közös
beszélgetés során hódolhattak a jelenlévők a kulináris élveze
teknek.
Fénye volt az ünnepnek. A fény másokat is vonz, akár mesz
szi tájról is. Egy szimpatikus, élénken gesztikuláló nézőről ki
derült, hogy lengyel turista. Zakopanéból érkezett. " Megtisz
"
tellek benneteket, hiszen ünnep van - mondta. Hajnalban to
vábbutazott. Mi pedig bizakodunk, hogy jó hírünkőn túl fényt
is vitt magával az ünnepből, s talán többedmagával tér majd
legközelebb vissza.

Szabó László, Cseh Károly

Jászai Mari-díjas színművészt, aki vállalta az ünnepség házi
asszonyi teendőit. A Nemzet Színészei közül többen jelezték,
hogy eljönnek a bogácsi ünnepségre. Szeretettel várjuk kö
rünkbe Avar Istvánt, Berek Katit, Bodrogi Gyulát, Garas Dezsőt,
Kállai Ferencet, Király Leventét, Máthé Erzsit, Psota Irént, Szabé
Gyulát, Tordy Gézát, Törőesik Marit. Ugyanolyan nagy szeretet
tel várjuk a néhai művészóriások hozzátartozóit is; Agárdyné
Rácz Boriskát, B. tltes Esztert, Raksányiné Zubonyai Katalint és
Sinkovits-Vitay Andrást.
Lehet, hogy nem lesz kultúrtörténeti érték a Bogácsi Mű
vészliget, de bizonyára lesznek, akik sok-sok év multán árnyé
kuk alatt pihenve megemlékeznek a Nemzet Színészeiről. igy
válik a piramis tölgy az örök lét jelképévé az éltető földben itt,
Bogács határában.

Jankóné Jónás Zsuzsa

Lábtenisz hírek

I.

Bogácsi kocsonyafesztivál

Hosszú évek hagyományainak megfelelően a Bogácsi Sport
kör Lábtenisz Szakosztálya minden évben két országos lábte
nisz versenyt rendez. Az egyiket, a Hóri Tengó Kupát június
utolsó vasárnapján a Borfesztivál alkalmából, a Bogácsi Ván
dorkupát pedig augusztus 20-án, a Fürdőfesztivál idején.
201O-től kezdődően a megrendezésre kerülő verseny kiírása
megváltozik, és az Öregfiúk Magyar Bajnokságnak részeként
működik. A döntést jóváhagyta a Magyar Lábtenisz Szövet
ség elnöksége, és a bogácsi időpontok bekerültek az Országos
Versenynaptárba, a váci és a balassagyarmati versenyek mel
lé. Az országos döntőt aMagyar Lábtenisz Szövetség rendezi
meg minden év július közepén Siófokon. E döntőn tavaly Bor
bély Frigyes egy második és egy harmadik helyezést ért el.
A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Közgyűlés és a Megyei
Sporthivatal minden évben megjutalmazza az előző év leg
eredményesebb sportolóit és edzőiket. Az idei ünnepség

A kocsonyák bírá/ása a szakavatott zsűri szemével

re 2010. február 19-én került sor aMegyeháza Dísztermében.

Első ízben hirdette meg a Magyar Nemzeti Gasztronómiai

Ódor Ferenc, a Közgyűlés elnöke köszöntötte a meghívottakat

Szövetség Észak-Bükki Régiója - Csetneki László elnökleté

és adta át az emlékplaketteket, és a kitüntetés mellé járó 5000
Ft értékű Veliness belépőt.

vel - 2010. január 30-ra Bogácson az Otthon készített" ko
"

csonyák versenyét.

Lábtenisz sportágban Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Legeredményesebb Versenyzője-díjat Pintér Tamás, a Bog
ácsi Lábtenisz Szakosztály tagja vehette át. A Borsod-Abaúj
Zemplén megye Legeredményesebb Lábteniszedzőjének
járó díjat Borbély Frigyes, a Bogácsi Lábtenisz Szakosztály el
nöke kapta.

A versenyre 21 versenyző küldte be házi készítésű kocso
nyáját, ami az első lehetőséget tekintve, nem is rossz ered
mény. A kocsonyák önmagukért beszéltek.Megfeleltek a" ko
csonya" feltételeinek: ízletesek, szépen tálaltak és kívánato
sak voltak.
Szép helyi siker is született: Janko Lászlóné az előkelő II. he

Ezúton gratulálunk a két sportolónak az elért szép ered
ményhez, akik ezzel is öregbítették Bogács jó hírét.
A szakosztály munkájához további sikereket kívánunk!

lyen végzett. A lelkesedés, a vállalkozó kedv megvolt és az el
ismerés sem maradt el, már csak a stíluson kell javítani.
Nem lehet minden településnek " békája'; mintMiskolcnak,
de nem is ez a cél. Minden ilyen jellegű rendezvényre vállal
kozó településnek ki kell alakítani a maga arculatát.Már csak
a jövőt illetően is, mert a rendező jelezte, hogy minden év
január utolsó szombatján szeretné megrendezni ezt a ver
senyt. A hagyományteremtéshez olyan arculatot kell kiala
kítani, amit az idegenforgalom szolgálatába lehet állítani. A
szervezetlenség, a nem megfelelő előkészítettség és stílusta
lanság nem éppen a fentieket szolgálja. De ez nem azt jelen
ti, hogy a hibákból ne lehessen okulni a következő rendez
vényre. Ennek tudatában lesz mód a felkészülésre, és a kő
rültekintőbb megrendezésre.Mivel a kocsonya ilyen formá
ban " hungarikum'; megérdemli a magasztosabb ünneplést.

Borbély Frigyes és Pintér Tamás a dijátadó ünnepségen

20 l O. április
megrendezett

EI tudnám képzelni a magyaros asztalterítést, a környezet ün

nepibbé tételét. Hiszen, amíg a hozzávalókból kocsonya lesz,
addig a háziasszonyok is igen sokat fáradoznak. Idegenfor

la-én az óbudai Albertfalvi Közösségi Hózban

,,60+

galmi szempontokat figyelembe véve, egy kocsonya-vacsora

Nagyi, meséljf" mesemondóversenyen

megfűszerezve cigányzenével a helyi éttermekben, s mind

Kovács Sándorné Manci néni magával ragadó előadásmód

ezt előre jelezve a következő év programfüzetében, vendég

jáért a zsűri dicséreteként Különdíjban részesült.

csalogatóvá válhat.
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Egy recept: - Kocsonya másképp: a kész kocsonyalevet le
szűrve, zsírját leszedve kissé hűlni hagyjuk és félre tesszük.
Keményre főzünk 6-8 db tojást, héjától megtisztítva ovális S
mm-es szeletekre vágjuk. Jénai tálat - hűtőben előre lehűt
ve - kibélelünk fóliával. Teszünk a tál aljára egy kis kocsonya
levet, majd hagyjuk kihűlni. Teszünk bele friss petrezselyem
levelet és szépen elrendezve a tojás szeleteket.Majd megint
kocsonyalevet, és így rétegesen, amíg az anyagok elfogynak,
de a rétegek között hűtjük.Majd az egészet, ha megdermedt,
kiborítjuk egy nagyobb lapos tálra, a fóliát lehúzzuk, és mint
egy tortát lehet szeletelni.
Nagyon dekoratív és finom. Neve: tojásos szalon kocsonya.
Bogács, 20 l O. március 22.

Szőkéné Tóth Katalin

Nemzeti ünnepünk: március 1 S.
Március lS-én este 6 órakor a Himnusz eléneklésével vette

"Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról,
Beteg, megzsibbadt gondolat!

kezdetét a községi ünnepség.

Kiálts fel érzés! mely nyögél

"Március 75-e az az ünnep, amelyet sokszor és sokféleképpen
ünnepeltek, de a 762 évvel ezelőtt történtek örök időkre a ma

Elfojtott, vérző szív alatt.

gyar nemzet mindenkori ünnepévé tették ezt a dicső napot, ek
Oh, jőjetek ki, láncra vert rabok,

kor összefogott mindenki, hogya haza fényre derülhessen.

Lássátok a boldog, dicső napot,

A történelem nem ismer foghijakat és az utókor gyakran egy

S a honra, mely soká tűrt veletek,

azon akarat különböző részeinek látja a perpatvarkodó kortár

Derűt, vigaszt és áldást hozzatok."

sat a maga látszólag kibékíthetetlen ellentéteivel. Ezért az első

(Vörösmarty Mihály - Szabad sajtó)
Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük.
Március 1S-e igazi jelképpé vált, amely nemzetünk szabadság
szeretetét és a valódi szabadság utáni vágyát fejezi ki.

Mi is történt 7848. március 7S-én?

polgári forradalomra emlékezve csak a folytonosságot, csak a
közös teljesítményt ünnepelheti a hálás nemzeti emlékezet." ezek a gondolatok hangzottak el Verhóczki Sándor polgár
mester úr ünnepi beszédének bevezetőjében.
A folytatásban, az 1848/49-es események jelentőségének
méltatatása után öt 48-as személyiséget emelt ki, akiknek po

1848 tavaszán Európa több országában forradalom tört ki. A
bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar ifjakra is.
lS-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral
és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt
a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer La
jos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül
kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot,
valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t. Délután
nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több
tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is
eiszavaita költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Hely
tartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mérték
ben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt
tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.

Mit jelent mai magyar ember számára - az 7848-49-es forrada
lom és szabadságharc'

litikai megítélése nem változott a több mint másfél század
nyomán.
Beszéde végén a múlttól visszatért a jövőt meghatározó je
lenhez:
"A közelgő választás fordulópont: Kérdés - vállalják-e a felelős

séget, kényelmetlenséget azok, akik arra felhatalmazást kapnak?
Ha igen. akkor Magyarország visszafordíthatatlanul lehorgonyoz
Nyugaton. Ha az illúziókeltést és csodavárást választják, megma
rad Nyugot és Kelet között, válságból válságba sodródva."
Ezután az iskolás gyerekek történelmi szemelvényekkel,
versekkel, jelenetekkel idézték fel a korszakol.
Március lS-én kokárdát tűztünk szívünk főlé úgy, mint an
nak idején Petöfi tette. Ez a tudat nemes büszkeséggel töltött
el bennünket, amikor fáklyával a kezünkben, Kossuth dalokat
énekelve elindultunk az óvoda elötti emlékműhöz, ahol a köz

A hazaszeretetet, a haza, a szülőföld által érzett áldozat- és

ség vezetői és az iskola tanulói tisztelet és főhajtás kőzepette

felelősségvállalást kell, hogy jelentse.

elhelyezték ez emlékezés koszorúit.

A Pallas Lexikon megfogalmazása szerint idézem: "a haza
szeretet a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlé

kapcsolásával az ünnepek kőzreműködnek a gyerekek törté

keihez érzett ragaszkodás, mely hasonlít a szülők iránt érzett sze

nelmi tudatának építésében. Az ünnephez kapcsolódó szemé

A történelmi események megidézésével és a jelenhez való

retethez, és tettekben is megnyilatkozik: a haza iránt való köte

lyes viszonyuk, érzelmeik, érdeklödésük kialakulásában példa

lességek teljesítésében, szükség esetén saját érdekeinek, a legfőb

értékű a felnőttek, leginkább a családtagok, a lakóhelyükön

beknek is az érte való mellőzésében, önzetlenségben, odaadás

élök hozzáállása.

ban, önfeláldozásban.
Március lS-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhá
jukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél.
Március 12-én a Bükkalja Általános Iskola tanárai és tanulói
a - hagyományoknak megfelelően - emelkedett hangulatú is
kolai ünnepség keretében emlékeztek meg az 1848-as forrada
lom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és eseményeiről.
Az ünnepségen közreműködő tanulók: Bakondi Gábor,
Fónagy-Nagy Rea, Juhász István, Molnár Gréta, Nagy Martin,
Papp Kitti, Papp Martin, Szmerek Laura, Burcsák László, Csufor
Kata, Jankó Róbert, Koczka Milán, Kovács Evelin, Lantos 8alázs,
Papp Réka, Verhóczki Márk, Horváth Roberta, Pusomai Barba
ra, Pusomai Enikő, Szitai Katalin, Bauer Norbert, Mizser Lász
ló valamint az iskolai énekkar Benyov5zki Mária tanárnő veze
tésével.
Az ünnepi műsort Bodnár Mariann tanárnő, Kiss Andrásné
és Kis Katalin tanítónők készítették.

Kis Katalin
tanítónő

Az iskola tanuló; emelkedett hangulatú műsorral köszöntötték
márc. 75-öt.

JJ.Zs.

Szezon kezdés előtt a Bogácsi Thermálfürdő Kft-nél
Elfogadták a Bogácsi Thermálfürdő Kft.
2010. évi üzleti tervét a 2010. 02. 4-ei kép
viselő-testületi ülésen. 2010. év kivétele
sen nehéznek ígérkezik a gazdaságban,
így az idegenforgalom és turisztika te
rén is.
Fürdőszövetségi

vélemények

sze-

rint az üdülési csekkek adómentességé
nek megvonásával 20-25%-os forgalom
csökkenéssei számolnak 2010-es évben.
Mi ezen prognosztizáció ellenére csak
6%-os forgalomcsökkenéssel készítettük
el üzleti tervünket. Alapoztuk ezt arra a
tényre, hogy míg 200g-ben országosan
10%-al esett vissza az idegenforgalom,
addig a társaságunk 6%-os forgalomnö
vekedést realizált mind a vendégek szá
mát, mind a vendégéjszakák számát te
kintve is.
Komoly lobbi-tevékenységet kell kifej
teni ebben az évben annak érdekében,
hogy a gyógy- és termálfürdők OEP ál
tali támogatása legalább nominál érték
ben ne csökkenjen. EI szeretnénk érni
azt is, hogy a fürdőszolgáltatás Áfa kul
csa ugyanúgy 18% legyen, mint a szállás
hely-értékesítés esetében.
Szállodáink akkor telnek meg, ha van
fürdővendég. Éppen ezért érthetetlen,
hogy a hazai turizmus zászlóshajójának
számító

gyógyturizmusnak miért

kell

versenyhátrányba kerülni a magasabb
forgalmi adó miatt.
Üzleti tervünk alapfilozófiája minimális

A borúsabb napokon is sokan látogatják az első medencét

- átlagcsaládok egyre nehezebb anya
gi körülményei, a lakosság vásárló erejé
- hosszú hétvégék elmaradása,

felújítására és az EU előírásnak megfelelő

- üdülési csekkek megadóztatása.

játszótér megépítésére kerülhet sor.

Ezen tendenciákat csak jó üzletpoliti

2010. év a fesztiválok éve. Célunk nem

kával, magas szintű marketingmunkával,

is lehet más, mint a belföldi turizmus és

valamint a vezetés - szervezés - irányítás

a beutazó turizmus terén a célcsoportok

egységének megteremtésével lehet el

megtalálása a rendezvények által is külö

lensúlyozni.

nös tekintettel arra, hogy a rendezvények

2010. évi fejlesztéseink fentiek miatt

szélesítése annak érdekében, hogy kom

szerények, a betervezett fejlesztések csak

penzálni tudjuk azokat a rosszirányú fo

a szinten tartást biztosítják.

le nem zárult válság hatásaként felgyor
suló ütemben generál a gazdaság.
Többek között:
- munkanélküliek arányának növekedé
se, munkanélküliségi ráta növekedése,

Ebben az évben a nagymedence rész
leges lefedésére, a WC és vizesblokkok

nek csökkenése,

díjemelkedés mellett a kedvezmények ki

lyamatokat, amelyeket egy súlyos és még

dőben az elkövetkezendő években.

Másodszor került beadásra az önkor
mányzat által az attrakciófejlesztési pá
lyázat. Ezen pályázat kedvező elbírálása
jelenthet gyógyírt a jövő bajaira. Ameny
nyiben a pályázat sikeres lesz, bruttó 200
millió Ft-os fejlesztés indulhat meg a für-

tavalyi szinten tartásával piaci pozíciónk
erősödjön versenytársainkhoz képest, és
betölthessük régiónkban azt a szerepet,
amire a jó gazdálkodás mellett a Borsod
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Nívódíja is kötelez bennün
ket.
Bogács, 2010. március

Dr. Ráski László ügyvezető igazgató

100. születésnap
Szeretettel köszöntjük Fodor

Gáborné Bényei Annát közelgő 100. szüle

tésnapja alkalmából. Kívánjuk, hogy ugyanilyen jó egészségben, vidám élet
felfogásban maradjon még közöttünk sokáig!
A 200g-es Bogácsi Tavasz-ban, ahol bemutattuk Panni néni küzdelmes

munkával telt életútját, már leirtuk a Panni által megfogalmazott hosszú élet
titkát, melyet most is megismételt. Ö a munkát, a mozgást tartja éltetőjének.
Eszerint éli most is mindennapjait: ősszel lekvárt főzött, a hosszú hideg télen
lábtörlőket szőtt, s alig várja a kellemes tavaszi napokat, hogy kiülhessen a
kapu elé és árulhassa portékáit. Gondolatai között egyre többet szerepel dé
delgetett álma: Erdély megtekintése, találkozás az ott élő igaz magyarokkal.
Önök, Kedves Olvasók, ha május lS-én a Táncsics úton járva látnak az egyik
kapuban egy beszédes nénit üldögélni, portékáit kínálni, köszöntsék fel Bog
ács legidősebb lakosát, a 100. születésnapját ünneplő Panni nénit.

Megelevenedett oldalak
2010. február 12-én időutazás eredmé

ba" betérőknek. A bőségről, gazdagság

nyeként az ókori Egyiptomba csöppen

ról árulkodó konyhában a regény cselek

tek azok a bogácsi iskolások, akik jelent

ménye szerint a gyerekeknek serényked

keztek a Megelevenedett oldalak c. ka

niük is kellett, Marincsák Sándor szakács

landos olvasóversenyre.

irányítása alapján. Átkelve az éjszakai Ní
"
lus"-on bátorságukról tettek tanúbizony

A IV. alkalommal megrendezett ver
seny során játékos formában sok ismere

ságot a tanulók, míg a palota kertjében

tet szerezhettek a tanulók a fáraók idejé

az ügyességükre volt szükségük. Az idő

,..--..-----==
...

utazás vége felé búcsúlevelet kellett fo

ről.
A gyerekek részéről egyre népszerűbb
vetélkedő a felnőttek között is egyre na
gyobb elismertségnek örvend. Számos
helyi vállalkozó mellett országos hírű
könyvkiadók is támogatták kezdeménye
zésünket. A megnyitón jelenlétével meg
tisztelt bennünket Tóthné Szuromi Irén
óvodavezető, Fónad Beáta a Szülői mun
kaközösség vezetője, Nyeste István alpol
gármester úr és Verhóczkí Sándor polgár

galmazniuk az ókori világban megismert
barátjuknak, amit az iskola rajztanára, Er
dei Ferenc ókori írnok szerepét játszva
korhű papiruszhoz hasonlatos lapra írt
a gyerekek diktálása nyomán. A verseny

Marincsák Sándor néhány órára a fáraó

utolsó helyszíne az Osztály" volt. Vissza
"
"
térve" a jelenben itt adtak számot a tanu

5zakócsQ volt

lók rövid dolgozat formájában a cselek

érdeklődését sikerült felkelteni az olva

ményt elindító történelmi leckéről.

sás iránt, azt abból is láthattuk, hogy so

sen nem volt elég idő, de hogy a tanulók

A verseny végén, az eredményhirde

kan keresték fel a verseny utáni napok

tésre várva, lehetőséget teremtettünk

ban a könyvtárat, és keresték Fabian Lenl

Az iskola pedagógusai ismét kreativi

egy-egy szendvics, egy pohár üdítő elfo
gyasztására is, amiért a nagy kalandot át

könyvét is.

tásukról tettek tanúbizonyságot, amikor
Fabian Lenk Összeesküvés a Holtak Vá

élt gyerekek igazán hálásak voltak.

mester úr is.

rosában című ifjúsági regényének hely

Támogatóinknak köszönhetően érté

színeivé varázsolták a tantermeket. A fé

kes könyveket és ajándéktárgyakat kap

nyes környezet, az Egyiptomból szárma

tak a gyerekek, de az ajándéktárgyak

zó dísztárgyak, a fáraónőnek és udvar

mellett olyan élményekhez is jutottak,

hölgyeinek beöltözött lányok hitelessé

ami gazdagabbá tette őket. 42 tanuló

tették az időutazást a K. e. 1400-as évek

vett részt, ismerkedett meg egy teljesen

be, Hatszepsut fáraó idejébe. A Vadvirág

ismeretlen regénnyel, aminek szereplő

étterem szakácsa látványos gyümölcstá

iként át is élhették a cselekményeket. A

lakkai kedveskedett a .,fáraónő konyhájá-

Szabó

László

iskolaigazgató

révén

Fabian Lenk német író is tudomást szer
zett regényéből készült bogácsi verseny
ről. Örömét fejezte ki és dedikált fényké
pet küldött a tanulóknak.
Este 7 óra is elmúlt mire elcsendesült
az iskola, s a fáraók pompázatos világa is
mét a tanulni vágyó gyerekeknek célsze
rűen kialakított tantermekké változott.

Jankóné Jónás Zsuzsa

teljes regény elolvasására természete-

KÖZLEMÉNY
Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az első osztályosok beíratása
2010. április 22-én 8oo_1800_ig, és április 23-án 8oo-1300_ig
történik a Bükkalja Általános Iskolában.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 6. § 2. bekezdése
alapján, ha gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettsé
get elérte és 2010. május 31-ig betölti hatodik életévét, meg
kezdi a tankötelezettség teljesítését.

ményével kell elvinni a gyermeket a lakóhely szerinti illetékes,
választott vagy a kijelölt általános iskolába beíratás céljából.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor
be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

A fent megjelölt napokon az óvoda vagy a nevelési tanács

A szakvélemény alapján az iskola igazgatója dönt arról,

adó, illetve a tanulási képességet vizsgáló bizottság szakvéle-

hogy a gyermek 2010. szeptember l-jén megkezdheti-e álta
lános iskolai tanulmányait, vagy további egy évre óvodai ne
veléséről kell gondoskodni.
Az a gyermek, aki 201O. június 1. és 201O. december 31. nap
ja között tölti be hatodik életévét és az iskolába lépéshez szük
séges fejlettséget elérte, tankötelessé válhat a szülő kérelmé
re vagy a szülő beleegyezésével az óvoda kezdeményezésére.
Ebben az esetben is a gyermek fejlettségéről az óvoda vagy a
nevelési tanácsadó ad szakvéleményt, és ennek alapján az is
kola igazgatója dönt a beiskolázásról.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a kijelölt napokon keressék
fel az általános iskolát, és írassák be tankőtelessé vált gyerme
keiket.
Bogács, 2010. március 22.

Szabó László iskolaigazgató

Versenyeztek a Bükkalja Általános Iskola tanulói
Nem könnyü feladat iskolánk tanulóinak a mindennapi ta

zős Csapatversenyen a 3. o. csapata (BAKONDI TAMÁS,

nulás mellett versenyeken is részt venni, elötte felkészülni,

FÓNAGY-NAGY REA, JUHÁSZ ISTVÁN, MOLNÁR RÉKA, PAPP

időt szakítani a szabad percekből.

MARTIN, PAPP KITTI, SZMEREK LAURA) 98%-os teljesítmény

Azok a tanulóink következnek most, "AKIKRE BÜSZKÉK VA
"
GYUNK! Ők vitték el hírnevét a bogácsi iskolának, képviseltek

nyel a 8. helyen végzett.

bennünket a régiós versenyeken. Gratulálok nekik, további si
kereket kívánok az élet minden területén!

MATEMATIKA

,�

Ji'l

KÉMIA

JANKÓ BARBARA 8. osztályos tanuló VIII. helyezést ért el.
A szolnoki székhelyü CURIE Alapítvány által szervezett or

Zrínyí Ilona motematíka verseny megyei fordulója:

4 . o.

II. helyezés

JUHÁSZ ISTVÁN ÉS PAPP MARTIN

3. osztályos tanulók.

Részt vettek még:

szágos CURIE kémia versenyre két tanuló jelentkezett.

A részvétel négy fordulós. A levelezős házi dolgozat beadásá
val megszerzett pontok után területi döntővel folytatódott a
megmérettetés Miskolcon március elején.
LÉNÁRT LEVENTE 7. o., és SZABÓ DIÁNA NIKOLETT 8. o. tanuló

Jedlik Ányos matematika verseny regionális fordulón

SZABÓ DÁNIEL MÁRK I. helyezést ért el és továbbjutott az or
szágos döntőbe.
A Mezőcsáton megrendezett kiskörzeti matematika versenyen III. helyezést ért el PAPP RÉKA S. osztályos tanuló.
..I versenyen részt vettek még: KONDRÁTH KAMILLA 6. o.

LÉNÁRT LEVENTE és LÉNÁRT SÁNDOR 7. osztályos tanulók.

felkészítő tanárnő: BODNÁR MARIANNA

'.

,

Az egri Szilágyi Gimnázium Müller Ferenc kémia versenyén

,""

felkészítő tanárnő: REGŐCZINÉ VÁMOS KATALIN
SZABÓ DÁNIEL MÁRK

• ;

felkészítő tanárnő: LU KÁCS LAJOSN É

I. helyezést értek el évfolyamaikon. A verseny májusban foly
tatódik Szolnokon az országos döntővel.
A Hevesy György országos kémia verseny területi versenyén

Mezőkövesden:
SZABÓ DIÁNA NIKOLETT

8. o.

I. helyezés!.

LÉNÁRT LEVENTE

7. o.

II. helyezést

LÉNÁRT SÁNDOR

7. o.

IV. helyezést értek el.

Eredményeik alapján bejutottak mindhárman a megyei for-

FIZIKA

dulóba, ahol SZABÓ DIÁNA NIKOLETT 4. helyen, LÉNÁRT LE
VENTE l 2. helyen végzett.

felkészítő tanár: REGŐCZINÉ VÁMOS KATALIN
Jedlik Ányos regionális fizika verseny

SZABÓ DIÁNA NIKOLETT II. helyezést ért el, és továbbjutott az
országos döntőbe.

T ÖRTÉNELEM

1>

felkészítő tanárnő: VÁRNAI KATALIN
Országos történelem tanulmányi verseny megyei fordulójá

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ban SZABÓ DIÁNA NIKOLETT VII. helyezett lett.

"

felkészítő tanítónő: ROSZKOS LÁSZLÓNÉ, KIS KATALIN
Mezőnyárádi Szépkiejtési verseny:

Olvasás: MARADA MÁRK

I. hely

4. o.

Részt vettek még: KIS SIMON JÓZSEF, JUHÁSZ ISTVÁN, NAGY
MARTIN, PAPP KITTI
"Arany-tollal, költőszóval" helyesírási verseny Miskolcon lesz
májusban, ahol: Ócsai Gréta Anna 4. osztályos kisdiák ver
senyzik majd

Mezőkövesden, a Szent László Gimnázium angol versenyén

SZABÓ DIÁNA NIKOLETT I. helyezést ért el.
Egerben a Gárdonyi Géza Gimnázium angol versenyén

SZABÓ DIÁNA NIKOLETT I. helyezést ért el.
A noszvaji Figedy János Ált. Isk. által szervezett angol nyel
vi tanulmányi versenyen SZABÓ DIÁNA NIKOLETT II. helye

Wóra Ferenc hangosolvasási verseny S-6, osztály:

PUSOMAI BARBARA

5. o.

I. helyezés

PUSOMAI ENIKŐ

5. o.

II. helyzezés

SZITAI KATALIN

S. o.

III. helyezés

7. o.

II. helyezés

7-8. osztály:

PUSOMAI ERZSÉBET

ANGOL

felkészítő tanárnő: NAGYNÉ SZIKLAI JUDIT

felkészítő tanárnő: LÉNÁRTNÉ SZEBERIN CSILLA

zést ért el.
Köszönjük a tanulóink aktiv részvételét és végül - de nem utol
só sorban a felkészítő nevelőknek időt, fáradságot nem kí
mélve történő segítőkészségét.

Hajduné Nyírő Veronika
munkaközösség-vezető

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny mezőkövesdi területi
fordulóján:
MARADA MÓNIKA és SZABÓ DIÁNA NIKOLETT vettek részt

felkészítő tanárnő: LÉNÁRTNÉ SZEBERIN CSILLA

RAJZ
felkészítő tanár: ERDEI FERENC
Rajz tanulmányi verseny mezőkövesdi körzeti döntőjén a 7.
osztályos tanulók vettek részt szép eredménnyel:
FEKETE SÁNDOR

I. helyezett lett

FARMOSI ERIK, BAUER NORBERT

II. helyezést ért el
III. helyezett lett

LÉNÁRT LEVENTE

KÖRNYEZETISMERET
Ikészítő tanár: KISS KATALIN
"Környezetismeret-környezetvédelem"

Országos

Levele-

Szabó Diána kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példás szorgalmá
ért Nevelőtestületi Dicséretben részesült 2009. júniusában

Kedves színfoltja volt a tavaszi rendezvényeknek a mazsorett

Dr. Ráski László a Thermálfürdő Kft. ügyvezető igazgatója,

csoport ünnepi műsora. Az ünnepség létrejöttének aktualitá

Kőkorszaki Pocaktömő étterem vezetői,

sa az új formaruha bemutatója volt. A csoport tagjai fontos

A Villa Bridge Panzió vezetői,

nak tartották, hogy először a szülők, a csoport támogatói, és a

Novák Ferencné és Novák Ferenc,

bogácsi lakosok látha ssák az elmúlt félévben elsajátított új ko
reográfiákat természetesen az új formaruhában előadva.
A csoportot Hajduné Nyírő Veronika tanárnő mutatta be,
majd Jankón fj ónás Zsuzsanna, a csoport vezetője ismertet

�

te a 2008. november végi közőnségtalálkozó óta eltelt másfél
év történéseit.
Elmondta, többek között azt is, hogy a kőzőnség szereteté
ből, a támogatók kedvező visszajelzéseiből merítve nagy len
dülettel folytatták a munkát, a rendszeres próbákat, a fellépé
sekre való felkészülést. Hiszen a mazsorett nagy kitartást, szor
galmat, kötelességtudatot és önfeláldozást igényel. Ugyanak
kor magabiztossá tesz, esztétikus, vonzó megjelenés elérését
segíti elő.
Megtudtuk azt is, hogy a mazsorett mint műfaj nem Ma
gyarországról indult, napjainkban mégis nagy népszerűség
nek őrvend hazánkban. Sokan, így a bogácsi csoport is, igyek

Lukács Lajosné,
Batki Tibor (Egerszalók).
A jó zene, a jó koreográfia mellett a látványhoz természete
sen a fellépőruha is hozzájárult.
A csoport e téren nagy utat tett meg, hiszen a kezdeti kék
tornamezhez és fehér szoknyához viszonyítva a mostani for
:
maruháik az elvárásoknak megfeleiőek, szépek, a zene stílusá
val harmonizálóak.
A csoport hálás köszönetet mondott Bogács Község Önkor
mányzatának, amiért a ruha varratásához szükséges anyagiak�
kal támogatták őket.
Majd a csoportvezető köszönetet mondott a maga, a lányok
és szüleik nevében Jankó Barnáné Katikának, aki nagy türe
lemmel. sokszor menet közben is változtatva az eredeti elkép
zeléseiket elkészítette az új fellépőruhákat.

szik magyarosítani a mazsorettet. Ezt sugallta az első formaru

Megkőszönték Csufor László munkáját, aki most is, mint má

ha stílusa is, és a hozzá választott zeneszámok, amit Gálamű

nagyon sokszor összefűzte a zeneanyagukat tartalmazó CD-t.

sor első részében láthatott a közönség.

Jankóné Jónás Zsuzsanna megköszönte a kőzönség szerete

A csoport továbbra is két részre tagolódva próbál. A kiseb

tét, érdeklődését, mindenki támogatását, azét is, aki anyagiak

beknél az ütemérzék fejlesztése, a mozgásirányok, térformák

kai, azét is, aki biztató szóval, építő kritikával járult, járul hoz

és a botforgatás megtanulása, míg a nagylányoknál a meglé
vő tudásszint magasabb szintre emelése, új koreográfiák elsa
játítása a cél. A nagylányok lelkesedése továbbra is példaérté
kű, jó ötleteikkel segítik a csoport munkáját. Egyik műsorszá
muk koreográfiáját Jankó Annamária készítette, ami a csoport
tagjai kőzött is tetszést aratott.
Az elmúlt másfél évben 4 lány -sajnos- elbúcsúzott a
mazsorettől, s csupán l új tagnak adták tovább a stafétabo
tot. Tárgyi feltételeik viszont javultak, a kellékeik tára bővült.
Jankóné Jónás Zsuzsanna köszönetet mondott azoknak,
akik támogatásának köszönhetően mindez megvalósulhatott,
azoknak, akik próbáikhoz nyugodt légkört biztosítottak, s azon
magánszemélyeknek, akik ebben a nehéz gazdasági helyzet
ben is fontosnak tartották a csoport anyagi támogatását:
A csoport támogatásáért elismerő oklevelet vehetett át:
Szabó László, a Bükkalja Általános Iskola igazgatója,
Verhóczki Sándor polgármester,
Verhóczki Istvánné, a Bükkalja Takarékszövetkezet elnöke,

zá a csoport fejlődéséhez. Sok hasonló élményt kívánva fejez
te be beszédét, hiszen -mint mondta-" élményeket kell gyűjte
ni ahhoz, hogy szép emlékeink legyenek."
A műsor végén, a név szerinti bemutatkozáskor, a lányok
ízelítőt adtak egyéni tudásukból, majd elfoglalták helyüket a
színpadon, hogy kialakuljon a végleges színpadkép.
Verhóczki Sándor polgármester úr ajándékkal kedveskedett
a csoport tagjainak, ezzel is megkőszönve Bogács hírnevét
öregbítő tevékenységüket.
A tavaly 18 évet betöltött Lénárt Liliána vehette át a polgár
mester úrtól azt az ősztönző ajándékot, amit immár hagyomá
nyosan a felnőttkorba lépett csoporttagok kapnak, elismeré
sül és megkőszönve, hogy a középiskolai tanulmányaik mel
lett vagy annak befejeztével is a csoport tagjai maradtak, és
hogy az elkövetkező években is maradjanak.
Zárásként a Bogácsi Mazsorett Csoport tagjai egy-egy szelet
tortával kínálták meg a kőzönséget.

avagy a
természet összegyűjtött csodái
LEPKEMÚlEUM

"Az ember nem is tudná megmondani,

vállal kozásként üzemel. Magdika, Novák

mi az, se nem állat, se nem virág, de szép."

Ferenc felesége végzi a számítógépes te

írja Móricz Zsigmond a Pillangó cimü

endőket, besegít minden lepkékkel kap

-

regényében.

csolatos munkába, hiszen az eltelt évek

Sok festőt, grafikust, fotóművészt, írót,

alatt hü társhoz illően, férje mellett ezt

költőt ihletett alkotásra a pillangók tar

is kitanulta. Novák Ferenc őccsének gyö

ka világa, de nagyon kevés ember él a

nyörű tájképei méltó háttérként szolgáI

Földön, akit olyan szenvedélyes csodá

nak a vitrinekben elhelyezett változatos

lat fűz ezekhez a változatos természeti

lepkefajok kiállításához. A házaspár ide

lényekhez, mint Novák Ferencet.

jének nagy részét a Lepkemúzeum körü

A kb. 170 OOO ismert lepkefajból Eu
rópában 40 ezer féle lepke él. Novák Fe
renc gyüjteményében 440 féle látható,
aminek a legtöbbjét Bogácson és kör
nyékén gyűjtött.
Ismeretbővítés céljából az európai fa-

C Jok mellett megtalálhatóak itt az öt kon
tinens legnagyobb lepkéi; a nagy atlasz
lepke - bolygónk legnagyobb lepkéje -,
az ausztráliai maharadzsa, a déI-ameri

kai őserdők kék morpho pillangója (eze
ket bőrzén vásároita vagy ismerőseitől
kapta), és még sorolhatnám a szebbnél
szebb fajok nevét, de azt hiszem, az a
legjobb, ha azt tanácsolom minden ked
ves olvasónak, aki még nem látta Novák
Ferenc gyűjteményét, vagy már régeb
ben járt a bogácsi Lepkemúzeumban,
hogy menjen el, és szenteljen időt e cso
dálatos teremtmények megnézésére.
Az 1937. július 23-án született Novák
Ferenc már gyerekkorában hozzászo
kott a kemény m u nkához, hamar meg
tanulta, hogy szorgalmas tanulással, ki-

C

-

tartással megnyíl hat az egyszerű ember
fia előtt is a lehetőségek kapuja. Kovács
mesterséget tanu lt, majd autószerelő

li teendők tőltik ki. Aki már járt itt, tudja,
hogy akár egy könyvtár polcain a köny
vek itt is ábécésorrendben vannak elhe

;

Iye ve a tárlókban a lepkék. A prepará
lás, a tartós szépség megőrzése érdeké
ben végzett kikészítés sok türelmet, ap
rólékos m u n kát igényel. Ebben unokája,
Máté is szívesen és hozzáértően besegít.
A napfény okozta fakulás miatt a lepké
ket időnként cserélni kell, hiszen az eu
rópai lepkék nem igazán bírják az erős
fényt. Kulturált védőtetők alatt húsz vit
rinben, az intenzív UV sugárzástól véd
ve, délelőttönként letaka rva vannak a
lepkék, ezért május 1 . és szeptember 30.
között l S-től 1 9 óráig látogatható a Sza
badtéri Lepkemúzeum. Télire a vitrine
ket elrakják, zárt, sötét, fűtött helyen tá
rolják a lepkéket.
Novák Ferenc Szabadtéri Lepkemúze
uma egyedülálló Magyarországon. Nagy
elismerésnek számít az a tény, - amit ke
vesen tudnak - , hogy Szabóky Csaba

A lepkészet története Magyarországon
cimü könyvében féloldalas cikk jelent
meg a lepkegyűjtő Novák Ferencről és a
bogácsi Lepkemúzeumról.

Novák Ferenc lepkegyűjteményének legszebb
példányaival

Az eltelt 10 év alatt sokan nézték meg
a tárlatot. Turisták kedvelt bogácsi látni
valói közé tartozik, de vannak, akik ta
nulni járnak ide, mint például az agrár
egyetem hallgatói. Három éve megte
kintette Novák Ferenc gyűjteményét az
Unió brüsszeli idegenforgalmi biztosa is,
aki elismeréssel szólt a páratlanul érté
kes Szabadtéri Lepkemúzeumról.
A bogácsi lakosok számára továbbra is
ingyenes a gyűjtemény látogatása. Min
denkit invitálok az ősidők kezdete óta a
szabad lélek szimbólumává, az újjászü
letés jelképé vált tőrékeny természeti
csodák megtekintésére.
5, hogy mindez számunkra megada

tik, köszőnjük Novák Ferencnek és fele
ségének, Magdikának.

Jankóné Jónás Zsuzsa

lett, leérettségizett, és 42 év munkavi
szony után a bogácsi"Hór-völgyeTerme
lőszövetkezet" ipari

ágazatának üzem

vezetőjeként vonult nyugdíjba.
Első nyugdíjas évei sem teltek tétle
nül: vadászott, a szőlőjében dolgozott. S
ahogy a természet lágy ölén, a bogácsi
lankás tájakon járt-kelt, a kalapjával meg
fogott egy-két szép példányt a körötte

a hajnal,
milyen szép a reggel,
köszönte/ek ma téged,
sok-sok szeretettel.
Fogadd e/ szívünk
köszöntö szavát,

röpködő lepkék kőzül. Aztán szakkőnyve

hogy ve/ed ünnepe/hessük az

ket vásárolt, beazonosította lepkéit, kita

Édesanyák napját.

nulta a preparálás műveletét. 1 995-ben

Adjon a jó lsten erőt, egészséget,

kezdte el gyűjteni a lepkéket, előszőr

hogy hosszú években át

csak a saját örőmére, majd később, ami

együtt legyünk Vé/ed.

kor már oly sok "csoda" gyült össze, jött
a gondolat, hogy mindezt meg kellene
osztani másokkal is, kiállítás keretében.
S év kemény m u nkája után megnyi

tott Bogácson, az Erzsébet út 4 szám
alatt a Lepkemúzeum, ami azóta családi

Boldog Anyák Napját kívánok
minden édesanyának!
Verhóczki Sándor polgármester

Programajánló
201 0. tavasz - nyár
SZINESZ-lIGET
A "NEMZET SZiNESZEI"
ELÜlTETIK FÁIKAT
Ideje: 2010. április 17. (szombat) 1 1 óra
Helye: Cserépi úti pincesor

MAJÁlIS

XVIII. BŰKKALJAI BORFESZTIVÁL ES

KIÁLLITÁSA

Ideje: 2010. június 25-27.

Ideje: 2010. július 3 1 - augusztus 1 4.

Helye: Á l!. Isk., Cserépi úti pincesor,

Helye: Közösségi Ház

Thermálfürdő szabadtéri színpada,

Beszélgetés Wa horn András

Közösségi Ház, Szent Márton Római
Katolikus Templom, Lőtér, Cserépi úti
rendezvénypark

XX. NEMZETKÖZI DALOSTALÁLKOZÓ

Ideje: 2010. május 1 .

Ideje: 2 0 1 0. július 3.

Helye: Bogácsi futballpálya

Helye: Thermálfürdő szabadtéri színpada

VENDEGLÁTÓ ISKOLÁK
VIII. ORSZÁGOS SZABADT ERI
FŐZŐVERSENYE ÉS BEMUTATÓJA,
SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY,
ORSZÁGOS IFJÚSÁGI
GRILL BAJNOKSÁG,
POLGÁRMESTEREK,
AMATŐR SZAKÁCSOK
FŐZŐVERSENYE,
ÓRIÁS KÜRTŐSKALÁCS
VILÁGREKORD KIsÉRLET

V. BOGÁCSI HIMZES ES NEPI

Ideje: 2010. május 1 4-16.
Helyszín: Cserépí úti rendezvénypark

SU HA JÁNOS FESTŐMŰVESZ ES
FARAGÓ ZOLTÁN NEPI FAFARAGÓ
KIÁLLITÁSA

WAHORN ANDRÁS KEPZŐMŰVESZ

NEMZETKŐZI BORVERSENY

képzőművésszel
Ideje: 201 O . j ú l i us 3 1 . (szombat) 16 óra
Helye: Thermálfürdő szabadtéri színpada

SAKK BEMUTATÓ
Ideje: 201 O . j ú l i u s 3 1 .
Helye: Thermálfürdő területe

KÉZMŰVES KIÁLLíTÁS,

V. TISZAIHAL-NAPOK

NEPVISELETES BABA-KIÁLlÍTÁS

Ideje: 201O.július 31- augusztus 1.

Ideje: 2010. j ú l i u s 9-2 1.

Helye: Strand Hotel kerthelyisége

Helyszín: Közösségi Ház

TÁNCFESZTIVÁL
V. SUMMÁS ETKEK KÓSTOLÓJA ES

HASTÁNC, SALSA, NEPTÁNC

BEMUTATÓJA

BEMUTATÓ

Ideje: 2 0 1 0 . j ú l i us 1 0.

Ideje: 2010. augusztus 7-8.

Helye: Thermálfürdő területe

VI. BOGÁCSI EGESZSEGNAPOK
Ideje: 2010. július 17-18.
Helye: Thermálfürdő területe,
szabadtéri színpada

Helye: Thermálfürdő területe

SPORTFESZTIVÁL
Ideje: 2010. augusztus 1 4· 1 5 .
Helye: Thermálfürdő területe

XII. BOGÁCSI FŰRDŐFESZT IVÁL

Ideje: 2010. június 23-július 6.

VI. REGIONÁLIS KAKTUSZ KIÁLLíTÁS

Helye: Közösségi Ház
Ü nnepélyes megnyitó:

ES VÁSÁR

Ideje: 2 0 1 0. augusztus 20-21.

Ideje: 2010. július 22·25.

Helyszín: Thermálfürdő terü lete,

2010. j ú n . 23-án 18 óra

Helye: Közösségi Ház

szabadtéri színpada

