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Az önkormányzat első évének értékelése
Szinte hihetetlen, hogy m ár e gy é ve dolgozik az új önkor
mányzat, próbálja legjobb tudása és szándéka szerint irányí
tani, szervezni a falu életét, mindennapjait.

település kerékpározhatóvá tételére kidolgozandó program
terv, és a következő évre vonatkozó kőzmunka program.
Természetesen valamennyi elvégzett feladatot nem tudok,

Ilyenkor, az évfordulón adódik a feladat, vessünk számot

és nem is szükséges itt számba venni, hiszen a mindennap

mindazzal, amit cselekedtünk, és mi ndazzal, amit elmulasz

ok elláttak bennünket bőségesen tennivalóval. Igyekeztünk

tottunk. Nézzük hát, mit is tettünk az elmúlt egy esztendőben,

a korábbi évek tapasztalatai alapján a település életét zökke
nőmentesen szervezni, a már megszokott tevékenységeket,

tiszta lehet-e a lelkiismeretünk.
Úgy gondolom, valamennyi

képviselőtársam

nevében

mondhatom, hogy küzdelmes egy esztendő áll mögöttünk,

szolgáltatásokat továbbra is biztosítani, a rendezvényeink ha
gyományait folytatni, új hagyományt teremteni.

melyre - így utólag visszatekintve - igazán büszkék lehetünk.

Ami mindezeken túl megfogalmazódik bennem az az,

Ha sorra veszem a megvalósult feladatokat, visszapörgetem

hogy alapvetően a településünkön nyugalom és békesség

gondolatban a bizottsági és képviselő testületi üléseket, a

van, a nagy többség teszi a dolgát, bántás és rosszindulat nél

rögtönzött megbeszéléseket, akkor az a gondolat fogalmazó

kül. Örülök annak, hogy jó úton halad a párbeszéd az önkor

dik meg bennem legelőször, hogy mindenki a maga módján

mányzat és a lakosság között,sőt az üdülőtulajdonosok részé

a lehető legjobb szándékkal, tenni akarással és pozitív hozzá

ről is sok-sok segítő szándékkal,javaslattal találkozunk. Gon

állással végezte munkáját. Az elmúlt egy esztendő alatt egy

doljunk csak a falugyűlésre, a vállalkozók és az üdülőtulajdo

máshoz csiszolódtunk, megtanultunk figyelni egymásra, s

nosok részére szervezett fórumokra. Meggyőződésem, hogy

megtanultuk tolerálni a másik véleményét. A közös munka so

ez a helyes út, a társadalmi párbeszéd a demokratikus faluve

rán a politikai hovatartozás meglehetősen háttérbe szorult, a

zetés számára semmivel sem pótolható alapvető szükséglet,

képviselő testület valamennyi tagját településünk fejlődésé
nek lehetőségei foglalkoztatják elsősorban, s ez igazán egysé
gessé kovácsolja az önkormányzatot.
Ha az elvégzett feladatokat sorra veszem, akkor legelső he
lyen a fürdő felújítása áll, melyről már annyiszor írtam e lap
oldalain. 2010 októberében elődeinktől megörököltünk egy
aláírt támogatási szerződést 94,7 millió Ft-ról, ehhez azonban
nem járult örökségként a beruházás megvalósításához még
hiányzó kb. 100 millió Ft. Mégis sikerült megvalósítani! Hogy
ki, hogyan értékeli, azt az olvasóra bízom, én már megtettem
a Bogácsi Nyár című lapban. Azt gondolom, hogy települé
sünk életében ez meghatározó esemény volt, negatív és pozi
tív hatásaival együtt. Biztos vagyok abban, hogy a következő
években ez a beruházás csak többet, jobbat hozhat a falunk
nak, alapvetően hozzájárul majd a gyarapodásunkhoz.
Szintén fontos és meghatározó esemény volt a Zöldfa és
József Attila utcák kereszteződésében lévő illegális hulladék
lerakó felszámolása, mely elsősorban az ott élők életkörülmé

melyet a továbbiakban erősítenünk kell.
Nem szeretnék az önmagát hibátlannak tartó ember sze
repében tetszelegni, tudom, hogy a mi ndennapok problé
mái között vannak olyanok, melyeket rosszul, vagy nem min
dig megfelelően oldott meg az önkormányzat. Ezekről is szá
mot kell vetnünk, ha reális képet akarunk magunkról feste
"
ni': Tudom, hogy a fürdőfelújítás befejezése késett,a fürdő te
rülete nagyobb törődést igényel, hogy a szépen virágosított
településközpont a nyár végére hagyott kívánni valót maga
után, hogy a közmunka program ebben az évben nem tudott
úgy működni, ahogy korábban, és persze az önkormányzati
TV működésével is voltak problémák. Mindezeknek megvan
nak a maguk okai, melyről testületi üléseken szó is esett.
Mindegy, hogy ezeket milyen tényezők okozták, a felada
tunk az, hogy a hibákat kiküszöböljük, a nem megfelelő szín
vonalon működő szolgáltatásokon javitsunk. Erre meg is
van az akarat a képviselő testületben, a jobbítás, a fejlesztés
valamennyiünk feltett szándéka.

nyeinek javítását, az egészségügyi kockázat felszámolását je

Ahhoz, hogy az Önök elvárásainak megfeleljünk,a további

lentette, szemléletformáló, környezetalakító szerepe elvitat

akban is megteszünk minden tőlünk telhetőt, s ehhez kérjük

hatatlan.

jó szándékú, segítő közreműködésüket.

Elkészült a Cserépi úti pincesor környezetrendezési terve,
amely biztos irányt mutat az elkövetkező évek fejlesztési le

Csendesné Farkas Edit
polgármester

hetőségeinek ezen a területen.
Június végén megnyitottuk a 20. század eleji bogácsi pa
raszti világot bemutató Hagyományőrző Házat, gazdag élet
képei kiegészítik a Tájházban őrzött tárgyi örökségünket. A
több mint ezer látogató igazolja az épület funkcióváltásának
helyességét.
Ezen kívül több olyan pályázatunk van előkészítve, mely
nek megvalósítása jelentősen javítja a Bogácson élők élet
minőségét, vagyonvédelmét. Hiszen már benyújtottuk, és
döntés előtt áll a több mint 200 millió Ft-os csapadékvíz-el
vezetésre készített pályázatunk, a csaknem 100 millió Ft-os
iskolafelújítási projekt, a 2,5 millió Ft-os rendezvényt támo
gató LEADER pályázat, valamint jelenleg készül az intézményi
informatikai infrastruktúra fejlesztésére kb. 20-30 millió Ft-os
pályázat, valamint a fürdő bejáratának korszerűsítésére és a

Az elvégzett fe/adatok kÖZIiI a legjelentősebb afiirdőfeltíjítós voll

Bogács kitüntetettjei 2011-ben
A Közösségi Házban megtartott augusz

tek. Ilyen személynek tekinthető az idei év

keresték és segítséget kértek tőle. Annak el

tus 20-j községi ünnepséget Q Bogácsi PÓVQ

díjazott ja is, Bauerné Fodor Katalin, aki a

lenére, hogy nem volt bogácsi lakos, a falu

kör aratódalokból álló dalcsokra nyitotta meg,

Bogácsi Pávakör kiemelkedő tagja. Munkájá

köztiszteletben álló tagjaként emlékezünk

majd Magyar Gyula tárogatójátekában gyö

val, kitartásával hozzájárul a gazdag bogácsi

rá. Rengeteg munkája ellenére mindig sza

nyörködhettünk. Ezt Csendesné Farkas Edit

népdalkincs fennmaradásához, megőrzésé
hez. Az Ö aktív részvételével lehetett nép

kított időt arra, hogy meghallgassa az em

polgármester asszony ünnepi beszéde követ
te, melyböl többek közt azt is megtudhattuk,

dalkörünk Vass Lajos - Nagydíjas és Arany

1090-ben László király rendelte el, hagy "Szent
István napja, mint szent ünnep megtartasson';

páva-díjas. Odaadóan vesz részt községi ren
dezvényeinken, valamint népdalfesztiválo

és hogy augusztus 20-t történelmünk másik

kon határainkon innen és túl.

kiemelkedő alakja, Mária Terézia nyilvánította
nemzeti ünneppé. A máig megmaradt ünnep
tartalma az eltelt évszázadok alatt változott,
volt, amikor az új kenyeret é/tettük e napon.

A jövőbeni munkájához egészséget és
kitartást kívánunk!
Az önkormányzati rendeletbe foglaltak
szerint Alkotói Díj azon személyeknek ad

A rendszerváltás utáni első parlament

ható, akik Bogács község kulturális életé

szintén Q legrégebbi, legmélyebb történelmi

ben, sportmozgalmában, egészségügyi és

gyökerekkel bíró, a magyar szokásrendhez leg

szociális ellátásában a község felemelkedé

közelebb áfló augusztus 20-át tette hivatalos

se érdekében kiemelkedő munkát végez

ál/ami ünneppé.

tek. Ebben az évben Posztumusz Alkotói

berek problémáit, nem tudott elmenni sen
ki mellett úgy, hogy n e lett volna hozzá egy
kedves szava. Olyan ember volt, aki kedves
ségével, humorával és közvetlenségével be
lopta magát mindenki szívébe. Szinte nem
volt olyan rendezvény községünkben, ahol
ne tisztelt volna meg bennünket jelenlété
vel. Igazi sportszerető emberként jelen volt
a sportrendezvényeken is, hol nézőként, hol
pedig szervezőként.
Halálával nemcsak állatorvosunkat veszí
tettükel, hanem egy jólelkű, melegszívű igaz
barátot is.

Csendesné Farkas Edit polgármester asz

Díjban részesíti az önkormányzat Szeren

Fjodor Mihaljovics Dosztojevszkij szavait

szony ünnepi beszédében István király fiához,

csi Miklósné, Erzsikét. Erzsike mögött egy

idézte a méltatós befejezéséül: "Az igaz ember

Imre herceghez írt intelmeit ajónlotta figyel

gazdag, példaszerű életpálya áll. A főisko

eltávozik, de a fénye megmarad'�

münkbe: "senkit se hajts szolgaságba, senkit

la és az egyetem elvégzése után Cserépfalu

se nevezz szolgának. Tartsd mindig eszed

ban és Bogácson tanított, majd a 90-es évek

ben, hogy minden ember azonos állapotban

közepétől a bogácsi Általános Iskola igazga

születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis

tója lett. Igazi pedagógus volt, akit tisztelet

az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és

és megbecsülés övezett, mind diákjai, mind

a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak

kollégái körében. Munkája során következe

és király fiának mondanak, és minden vitéz

tes, precíz volt, akihez bárki fordulhatott se

szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlöl

gítségért. Szaktudását mindenki elismerte.

ködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és

Önkormányzati képviselő volt, a Kistérségi

főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal

Fizika Munkaközösség vezetője volt, nevé

homályba borítja a királyi méltóságot, és

hez köthető a Bogácsi Gyermekekért Köz

másokra száll királyságod. Ettől óvakodva az

alapítvány létrehozása és vezetése, mind

erényed sz�bta mértékkel irányítsd az ispá

emellett női tornaklubot szervezett. Távozá

nok életét, hogy uralkodásod minden tekin
tetben békés legyen:' - ezek a szavak olyan

sa nagy űrt hagyott maga után. Hiánya pó
tolhatatlan."

emberi nagyságról, bölcsességről és előrelá

A méltatást zórva Péter Zoltón alpolgórmester

tásrói tanúskodnak, ami ámulatba ejt, és el
gondolkodtat bennünket ma, 2011-ben is!"

Miklósnéra:

Ünnepi beszédét a következő gondolatok
kal zárta polgármester asszony: "Augusztus

Ady Endre gondolataival emlékezett Szerencsi

"tS mégis-mégis koszorús fejedet,

Dr. Szabon György diját ket fia vette át.

Önkormányzati rendelet szerint

-

Bo

gács Községért Díj annak a személynek ad
ható, aki a község felemelkedéséért, az álta
lános közjó megteremtéséért hosszú éveken
keresztül tevékenykedett, vagy példaértékű
áldozatot hozott.
Ebben az évben a képviselő-testület
Verhóczki Sándort, községünk volt polgár
mesterét is ezzel a kitüntető címmel jutal
mazta.
Verhóczki Sándor fontos és kiemelke
dő személyisége Bogácsnak, munkája nagy
mértékben hozzájárult községünk fejlődé�
séhez, hírnevének öregbítéséhez. Egy igazi
bogácsi ember, akit szíve mindig is hazahú
zott. A Pécsett töltött egyetemi évek és több
felelősségteljes munkakörök betöltése után
döntött úgy, hogy hazatér és Bogácsért dol

fm, most sokan áldják.

20-a a nemzetmegmaradás ünnepe. Éppen

És mégis-mégis, ha nem is örömest,

gozik, szervezi az idegenforgalommal és

ezért nem szabad elfelejtenünk, hogy kik va

Szép megkísérteni az élet talányát.

rendezvényszervezéssel kapcsolatos teen

gyunk. Kik vagyunk és honnan jöttünk. Elő
re kell engednünk a szívünkben a szeretetet,

dőket. , 994 óta tagja a Kőzségi Önkormány
És mégis-mégis, magam is itt vagyok

zatnak és egyben a község alpolgármeste

amelyet a családunk, a településünk, a nem

Ünnep kocsit tolni

re. 2004-ben az időközi választáson a köz

zetünk, az országunk iránt érzünk, s nem le

S én jó mesterem, szeretném a kezed

ség lakói bizalmat szavaztak neki és polgár

het más célunk, más szándékunk itt, ezen

Áldva-átkozva, sírva megcsókolni:'

a földön, mint ebben az elferdült értékren

Szerencsi Miklósné Alkotói Díját férje, Szerencsi

dű világban ragaszkodjunk az értékeinkhez,

Miklós vette ót.

a hagyományainkhoz, az ereklyéinkhez, a
szimbólumainkhoz, a hitünkhöz és minden
hez, ami azzá tesz minket, amik vagyunk. S

Önkormányzati rendelet szerint

mesterré választották. Munkásságának fő

-

Bo

gács Községért Díj annak a személynek ad
ható, aki a község felemelkedéséért, az álta

hogy maradjunk meg embernek, és tegyük

lános közjó megteremtéséért hosszú éveken

a dolgunkat tisztességgel, becsülettel, ma

keresztül tevékenykedett, vagy példaértékű

gyarként:'

áldozatot hozott.

Az új kenyér megszegése és kóstolása utón

Ebben az évben e díj egyik kitűn tetett

került sor a Bogács Község Önkormányzata ál

je Dr. Szabon György, kőzségűnk volt állat

tal odaítélt díjak kiosztására.

orvosa. Gyuri",Doktor Úr': vagy ahogy sokan

célkitűzése úgy gondolom, teljesült, ugyan
is a falu és a strand is tiszta, rendezett ké
pet mutat, felvéve a versenyt a környező te
lepülésekkel. A hivatali munka mellett (mint
jó vezető) sok mindenre kiterjedt a figyel
me. Kiemelkedő munkát végzett a községi
sport érdekében, nagyban támogatta a he
lyi lábtenisz szakosztály és a futballcsapat
munkáját.
Kívánjuk neki, hogy nyugdíjas évei alatt is le
gyen hasznos és nélkülözhetetlen tagja köz

A méltatásokat Péter Zoltán alpolgármes

hívták, Kapitány már több mint fél éve nincs

ter olvasta fel, a díjakat a kitüntetettek és a

közöttünk. Egy igaz baráttal, egy nagyszerű

ségünknek. Erőt és egészséget kívánunk!"

hozzátartozók Csendesné Farkas Edit polgór

emberrel lettünk szegényebbek. Munkáját,

A kitüntetettek és a hozzótartozók megkö

mester asszonytól vehették ót.

tudását mindenki elismerte. 32 évvel ezelőtt

szönték az elismeréseket, elsősorban csalód

a tardi állatorvosi körzetben kezdte állator

juk támogatását emelték ki a díjak eléréséhez

"Vig Rudolf-díj azoknak adományoz
ható, akik a község kulturális életében hosz

vosi munkáját és szinte haláláig szolgálta ki

vezető útjukban. A községi augusztus 20-i ün

szú időn keresztül áldozatos munkát végez-

váló szakmaisággal mindazokat, akik meg-

nepség a Szózat közös éneklésével ért véget.

Egészségnapok
Július második hétvégéjén ismét az egészség volt a fő gondola
ta a bogácsi fürdő programjainak. Dr. Képes Ildikó Anna háziorvos
indította el ezt az eseményt, melyhez kezdettől támogatást kapott
az önkormányzattál, így vált az Egészségnapok sorozata a doktor
nő, az önkormányzat és a fürdő közös programjává.
Idén Az Egészséges Vidékért című pályázat keretén belül,
Bükkszentkereszttel közös projektben valósították meg a hétvégi
eseménysorozatot, ami az egészséges élet mellett, illetve annak ré
szeként a sportról is szólt. A két rokon terület ötvöződésének élő
példája Schirilia György, aki az egészségtudatos élet emblematikus
alakja, illetve annak elhivatott népszerűsítöje.

Ö volt a fővédnöke

az Egészségnapoknak, ö adta annak alapgondolatát is:
"Aki elhagyja magát, azt mások is elhagyják,
"
aki törődik magával, azzal mások is törődnek.

A bogácsi vizet 2001-ben minősítették gyógyvízzé. 2 005-ben
nyílt meg a l ehetőség arra, hogy orvosi beutalóval lehessen a keze
léseket igénybe venni. Amióta megnyílt a Gyógycentrum a TB által
támogatott szolgáltatásaival, egyre fo ntosabb, hogy hírt adjon ma
gáról a település egészségügyi szolgáltatása. A falu különleges ér
tékeiről Dr. Képes Ildikó Anna doktornő így beszélt:
- Sok ember hagyta már itt a szívét. Fantasztikus helyen élünk, ahol
van valami speciális légkör, egy érzet; itt van együtt a szép táj, a jó le
vegő, a gyógyitó viz, a borok. Ideális a hely ahhoz, hogy egy testi-lel
ki egyensúly megteremtődjön az emberekben. Speciális, erdős-lom
bos mikroklíma található itt, ami egy kiváló gyógyklíma, relaxációra
és gyógyulásra készteti a szervezetet.
A bogácsi víz hatóanyaga a biológiai/ag aktív kén. Kiváló ízületi
fájdalmak csillapítására, kopásokra, illetve mindenféle mozgásszervi
betegségben megvan a gyógyviz helye, szerepe. Ezek mellett számos
más kedvező hatását is tapasztalhatjuk, például a belélegzett pára
megoldja a hörgőkben lerakódott szennyeződéseket, ezért főként az
asztmásoknak ajánlható. A fogakról leoldja a fogkövet, alkalmas ivó
kúrára, előnyös a hatása nőgyógyászati betegségek kezelésében, il
Ietve a férfiaknál kedvező hatást fejt ki a krónikus prosztatagyulla
dás esetén. Ha valaki sokat fürdőzik, a kén felszívódik a bőrén keresz

Ajiirdővendegek SchirilIa Cyörggyeljógázfak
A júliusban lezajlott programok elsősorban a prevencióról és az
egészséges életmódról szóltak. Több alkalommal vonták be a für
dőzőket a vízitornába, ingyenes masszázst próbál hattak ki az ér
deklődők. A számos előadás között külön figyelmet érdemelt a
védnök SchirilIa György mondandója, amely a "Változz meg szere
tetből! " címet viselte.
Szép számmal vettek részt a fürdő látogatói az ingyenes szűrő
vizsgálatokon, valamint a helyi és a vendégfellépők műsorain is.
Ha egy település értékekkel bír, ha azok az ott élőknek és az oda
látogatóknak hasznára l ehetnek, akkor fontos bemutatásuk, nép
szerűsítésük, hiszen minél több oldalról világítanak meg egy téma
kört, annál nagyobb lesz hatása. Az Egészségnapok mindezeknek a
törekvéseknek az ötvöződése volt, hiszen a változatos események

tül, és erősíti az immunrendszert. A belélegzett kén eljut az erekhez,

és a fürdő szolgáltatásai együtt kellemes és hasznos hétvégét nyúj

csökkentve a koleszterin szintjét és megelőzi az érszűkület kialaku

tottak minden látogató számára.

lását. Egy háromhetes fürdőkúra alkalmával méréseink szerint csök

Pataki Katalin

ken a vércukorszint és a köszvényre való hajlam. A víz enyhén lúgos, és
köztudottan az ilyen viz mellett a betegek sokkal jobban gyógyulnak.
Márai Sándor Füves könyvében található a következő gondolat,
melyet méltó ajánlónak vélek a gyógyvíz használatához:
"Fürödj módszeresen, váltogasd a forró és langyos, majd a hideg
medencéket és tusokat, engedd át a tested a dögönyözők kézügyes
ségének, üldögélj hosszan a melegvízben ..
S tudjad, hogy halandó vagy, de addig is tartozol testednek valami
"
vel. Például a gyógyfürdővel, hetenként kétszer; legföljebb háromszor.

Cseh Károly

TORNÁDÓ, HEGEDŰ
D. E-nek
Karikás durrog, tereli Péter
nyárvégi mennyből, megvadult nyáját,
karámba le, s mint lengő katéter,
tölcséres nYlÍlvány lóg, vagy inkább tán:
baljós-fekete, égi juh farkal;
hamvazó szilva dől az ablakba:
pattog a jég már, amott is, itt is,
s szól a szirénák macskajaj-násza ,
- vasárnapi csöpp apokalipszis
míg idebent nagy fekete-sárga
darázs rezseg, a beszorult hőség
mily ámokfutó idő jöhet még?;
s nem zavarja se szirénák hangja,
se mennydörgés - a szikrás párkányon
(jelentés jár itt vagy futó álom?)
élő hegedű rezzen, egy hangya,

XIII. Bogácsi Fürdőfesztivál
2011. augusztus 20-án került megrendezésre XIII. alka
lommal a Bogácsi Fürdőfesztivál, melyet nevezhetnénk akár
a megújult fürdő fesztiváljának is.
A hagyományokhoz híven a fürdőfesztivál egyik leglátvá
nyosabb programeleme a Fürdő Szépe választás volt, mely
során 25 hölgy méretette meg magát és küzdött az idei
strand arca eimért. Igazán szép lányok, hölgyek neveztek az
idén is, legtöbbjük kőzépiskolai vagy felsőfokú tanulmánya
ikat folytatja, de akadt olyan is, aki már a dolgozó nők min
dennapjait éli.
Az időjárás kedvezett a fürdőruhás felvonulásokhoz, a ver
senyzők háromszor járták kőrbe a fürdőt, a vendégek nagy
örömére. Az eredményhirdetésre l S órakor került sor, mely
re kivételesen nagy volt az érdeklődés. Az önkormányzat és
a vállalkozók jóvoltából - melyet ezúton is köszőnünk - sen
ki sem távozott üres kézzel. A termálfürdő vendégeinek sza
vazatai alapján 201 1-ben a Bogácsi Thermálfürdő Szépe ei
met Somorjai Fanni, 17 éves egri diáklány nyerte el. Első ud
varhölgye Ludmerszki Bernadett lett, aki Dunakesziről érke
zett, második udvarhölgye pedig az egerszóláti Verebélyi Ág
nes. Gratulálunk a lányoknak!
A Fürdő Szépe Választáson kivül természetesen szórakoz
tató programok is várták a vendégeket, modern és néptánc
bemutatók, gyerekműsor és a Showder Klubból jól ismert
humorista Hadházi László szórakoztatta a kőzönséget.

Magyar Fürdőkultúra Napja
2011. október 8-án volt hazánkban a Magyar Fürdő
kultúra Napja,mellyel a Magyar Fürdőszövetség arra sze
retné felhivni a figyelmet, hogy az ország fürdői nek meg
határozó szerepe van a magyarok egészséges életmódjá
nak kialakításában. Az idén több mint 20 fürdő csatlako
zott a rendezvényhez, közöttük a Bogácsi Thermálfürdő
is. A Magyar Fürdőkultúra Napja alkalmából a csatlako
zott fürdők kedvezményes belépést vagy programokat
kínáltak a látogatóknak. Ebből az alkalomból a bogácsi
Hadházi László sokak szemébe csall örömkölIll)'el
A strandon zajló programok után nem ért véget a szó
rakozás azoknak, akik Bogácsot választották az augusztus
20-i hétvégére. Este 9 órára mindenkit a Bikarétre vártunk,
hisz ekkor vette kezdetét a már sokak által várt ingyenes élő
Hooligans koncert, mely sikeresen megalapozta a fantaszti
kus hangulatot a hajnalig tartó mulatozáshoz a bogácsi pin

fürdőben az éjszakai fürdőzésen karaoke party-val vár
tuk az érdeklődőket. A hideg estén sokan döntöttek úgy,
hogy a meleg gyógyvizet és a fantasztikus hangulatot vá
lasztják. November ll-én egy hasonlóan szenzációs han
gulatú éjszakai fürdőzésre várunk mindenkit!
Tordai-Tóth Csilla
idegenforgalmi referens

cékben.
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a további bo
gácsi rendezvényekre is, legközelebb a XI. Márton-napi Vi
gasságokra november ll. és 13. között, melyen lúd ételek és
bográcsban főtt ételek kóstolójával, kirakodóvásárral, népi
portékák vásárával, éjszakai fürdőzéssel és különböző szóra
koztató programokkal várjuk az érdeklődőket.
Tordai-Tóth Csilla
idegenforgalmi referens

Fiirdönk az egészséges éle/mód/ontos színtere lehel

Becsengettek
Szeptember elseje, szól a csengő és az iskola épülete újra
életre kel. Vidám vagy éppen félszeg kisdiákok népesítik be
tele örömteli izgalommal, várakozással.
Egy pedagógus számára igazi ünnep az évnyitó. igy volt ez
az idei tanév kezdetén is!
A megszokott rendben,nyugodt körülmények között kezd
tük el a munkát. Szép, tiszta tantermek, új könyvek, felkészült
nevelők várták mind a 150 diákot. Különösen a 17 elsőst, akik
az idén kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat Kerék
gyártó Andrea és Kis Katalin tanító nénik segítségével.
Reméljük, mindannyian sikeresen veszik az akadályokat és
szép emlékként őrzik majd az első iskolaévet.
Az oktató munkát 8 osztályban 15 csoporttal végezzük tel
jes szakos ellátottság mellett. Lehetőségünk van az idei évben
is választható órákkal, tömegsport foglalkozásokkal, úszások
tatással bővíteni az osztályok alapóraszámait. Énekkar, rajz-,
mazsorett- és könyvbarát szakkör, felvételi előkészítő foglako
zások, felzárkóztató órák adnak lehetőséget a tanulók délutáni
elfoglaltságaihoz. Egy-egy napközis és tanulószobás csoport
ban biztosítjuk a gyerekek tanóra utáni felügyeletét,tanulását
az iskolában. Továbbra is működik a mezőkövesdi zeneiskolai
tagozat iskolánkban, ahol tanulóink furulya és zongora oktatá
son, zenei előképzőn vehetnek részt.
Nevelőink a kötelező foglalkozások mellett az arra fogé
kony tanulókat ösztönzik és segítik a különböző körzeti, or
szágos szervezésü tanulmányi és művészeti versenyeken való
részvétel ben. Az idei első szép eredményeink már meg is szü
lettek zongora és angol nyelv versenyeken.
A tavalyi év során bővült az informatikai felszereltségünk,
így a számítástechnikai terem mellett egy interaktív táblával

/7 elsős kezdIe Illeg szeptemberbell álla/ál/OS iskolai tcllllf/manyail

felszerelt média szaktanteremmel is rendelkezünk, amit igyek
szünk minden osztály oktatásában használni.
A megfelelő technikai és személyi feltételek - amiket a
fenntartó helyi önkormányzat az idei évben is megteremtett
számunkra - a biztosítéka annak, hogy gyermekeink jó helyen
tanulnak a bogácsi Általános Iskolában.
A pedagógusok mindenkori feladata, hogy jó szellemiség
gel töltsék meg az intézményt. Munkánkat évek óta a gyer
mekközpontú, okosan szerető nevelőmunka és a tartalmas,
megfelelő színvonalú oktató munka jellemzi. Idén is ennek az
elhivatottságnak megfelelően következetesen, kellő odafigye
léssel zajlik az iskolai munka közösen mindazokkal, akik mun
kánkat segíteni tudják. Már az év kezdetén is számíthattunk a
szülők, a szülői munkaközösség segítségére. A tanulók érde
két szolgálja a gyermekjóléti szolgálattal, egészségügyi dolgo
zókkal, az iskolarendőrrel, a Thermálfürdővel, az óvodával ki
alakított jó együttműködésünk.
Bízunk benne, hogy terveinknek megfelelően eredményes,
élményt nyújtó közösségi programokkal tarkított tanévet zár
hatunk.
Abban pedig méginkább bízunk, hogy szépen fejlődő köz
ségünkben a jövőben is egy élő, alkotó, eredményeket felmu
tató intézményként működhet a bogácsi Bükkalja Általános Is
kola.
Erre kérem valamennyi munkatársam, leendő és jelenlegi
diákom nevében mindazokat. akik döntéseikkel befolyásol
hatják iskolánk jövőjét!
Lukács Lajosné
mb. iskolaigazgató

Szeretettel meghívjuk Önt és
hozzátartozóját a
2011. november 2 6-án

19 órai kezdettel rendezendő
Iskolai Jótékonysági bálra
Helye: Általános Iskola Étterme

Belépődíj: 2.000 Ft(fő
A bál védnöke: Csendesné Farkas Edit

Bogács község polgármestere
A zenét Holló Gyula és zenekara

szolgáltatja
Részvételi szándékukat kérjük az
alábbi telefonszámon november 23-ig
szíveskedjenek jelezni:
06-30/351-0929

Szülői Munkaközösség

"

Szüreti Fesztivál Bogácson

hazatértek, a társadalmi élet fontos része, s nem utolsósorban az

II legnagyobb sző/őjiirtöl

CI

borrel/d lagjai viffék

ismerkedés egyik fontos színtere. Természetes volt, hogy a mun
ka alatt vidám énekszótól, viccektöl volt hangos a vidék, a szö

Többéves hagyománynak megfelelően idén is megrendezés

lö szedése közben sokat énekeltek, tréfálkoztak, hangoskodtak a

re került Bogácson a turisztikai szempontból is látványos Szüre

szedök. A munka végeztével a hegyröl lefelé jövet vagy a szüreti

ti Fesztivál szeptember 24-én.

bálon is jellemző volt a nótaszó.A lányok, asszonyok voltak a sze

A településen végigvonuló Szent Márton Borrend tagjaiból,

dök, akik vödörbe, kosárba vagy zsétárba szedték a szölöt. Ök ki

a három gyönyörű borhercegnöböl, a Bogácsi Pávakör tagjai

abáltak aztán a puttonyos legényeknek, férfiaknak, akik - az akkor

ból és szüreti kocsi ból álló hangulatos felvonulás zeneszóval és a

még fából készült - puttonyba gyűjtötték a szölöt, amit kiüritettek

mazsorettek látványos bemutatójával hívta fel a lakosság és az ér

a lovaskocsikra felrakott hordókba. Amikor azok megteltek, levit

deklödök figyeimét az eseményre.

ték a szölöhegyröl a pincékbe, majd indultak vissza az újabb " szál
litmányért". A szemeket ledarálták, majd préselték, azaz " sutulták':
ezután indult a tulajdonképpeni borkészítés. A nap végén a szü

Menet közben a népviseletbe öltözött pávakörös asszonyok,
lányok kínálgattak szőjővel, musttal és pogácsával, valamint hí
vogatták a nézőket a Cserépi úti pincesorra, ahol gazdag folklór
műsor és kirakodóvásár várt mindenkit. A szüreti szokásokat friss

retelők szüreti koszorút vittek a vállukon, amely szőlőfürtökből,
búzával, szalagokkal díszített koszorú volt.
Napjainkban ez a nagyszerű, családokat és rokonságokat ösz

must préselésével és kóstolásával elevenítettük fel.
Régen ez sokkal gazdagabb, tartalmasabb esemény volt!
Régen a szüret Bogácson fontos gazdasági és társas esemény

szefogó, összetartó hagyomány sajnos kezd feledésbe merülni,
hiszen a szüretelőket, mint alkalmi munkavállalókat ma már szi

nek számított, amelyre egy egész éven át emlékeztek és készül

gorúan le kell jelenteni, pedig még vannak, lennének családok,

tek a családok. Manapság is családok, rokonok, ismerősök közös

rokonok, akik önzetlenül, fizetés n élkül elmennének egymásnak

programja kellene, hogy legyen.
A 18-19-20. században sokkal szélesebb körben és nagyobb
összejövetelként ün nepelték meg a betakarításnak ezt az idősza
kát, hiszen egy egész évi munka gyümölcsével szembesült a sző
lőművelő. A parasztgazdaságokban, a szőlőkben végzett más tár

segíteni.
Erre emlékezve is rendezzük meg minden évben Bogácson a
Szüreti Fesztivált, a felvonulást, ahol Borrendi tagok viszik Bogács
legnagyobb szölöfürtjét - ami a cimerünkben is látható. A felvo
nulás végén a Cserépi úti pincesoron a Bogácsi Pávakör szüreti

sadalmi munkákkal szemben ez társas cselekmény volt, ezért is

dalokat adott elö és a Bogácsi Mazsorett Csoport nagysikerű mű

kapcsolódott hozzá a nap végén ünneplés, táncos mulatság.

sorral ajándékozta meg a közönséget. 8adár Sándor biztosította a

Szüret idején még a törvénykezés is szünetelt. Kihagyhatatlan
esemény volt, melyre még az idegen földön vitézkedö emberek is

viccelödést, tréfálkodást, Tarnai-Kiss László nótáit már együtt éne
kelte a közönséggel, sőt táncra is perdültek, amit aztán a tánc
házon folytattak. A
végén egy máglyát
lobbantottunk láng
ra,

majd

megkez

dödhetett a boros
pincékben

az

esti

mulatozás.
Kár lenne, ha ez
a szép régi hagyo
mány feledésbe me
rülne,

ezért is kell

minden évben szü
ret idején egy ilyen
fesztivállal emlékez
nünk a régi szoká
sokra.
Hegyi Anna

II I/épvise/elbe öltözöl! cso/cíd tij szíl/jo/(ja lell
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A borhercegIlők jelelJ/ériikkel
szíl/esírellék olelvol/ulásl

Idősek köszöntése
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejö

lójukat. Házasságuk és egymás iránti tiszteletük példaként szolgál

vünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülé

hat a fiatal nemzedéknek. Nagyon sok szép emlék köti össze ezt a

sünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött

két házaspárt, mind-mind harmonikus életük gazdagságának, tar

évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

,.-------,

talmasságának bizonyítéka, egymás iránti szeretetük, hűségük ju
talma.lnnen is, még egyszer szívből gratulálok nekik és további sok
boldogságot és jó egészséget kívánok.
A köszöntőket és a műsort követően került sor az ízletes vacso
rára, melyet a Központi Konyha dolgozói készítettek és az Idősek
Otthona dolgozóinak jóvoltából került az asztalra. A talpalávalót
pedig Szabó Zoltán biztosította a délután folyamán.
A vacsorát követően táncra és baráti beszélgetésekre került sor,
ennek a felejthetetlen délutánnak a zárásaként. Örömmel láttuk,
hogy mindenki jól érezte magát, és jó érzéssel töltött el az időse
ket, hogy ezen a napon, ha csak egy kis időre is, de ismét rájuk sze
geződött minden figyelem.
Úgy gondolom, hogy nekünk fiataloknak azon kell dolgoznunk,
tevékenykednünk, hogy az idős emberekre évente ne csak egy na
pig irányuljon a figyelmünk. Az idősek az év minden napján érez
zék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség
van az évek során szerzett tapasztalatokra, a megélt helyzetekre,
melyek nem sűríthetők egyetlen elmondott történetbe.

Az idősek soraiba "i
f atalok

Nem történt ez másként október l3-án sem, amikor is, a Bükkalja
Általános Iskola éttermében került megrendezésre a Községi Ön
kormányzat által szervezett Öregek Napi rendezvény, melyen kife
jezhettük tiszteletünket, hálánkat a 70 éven felülieknek.

Mindenkinek jó egészséget kívánok és végezetül Zsoldos Imre
idézetével szeretném tiszteletemet tenni az időseknek:
Száguldva vágtat, rohan az idő,
"
Sorra vállják egymást föl o hetek,

Az előző évekhez hasonlóan, sokan elfogadták az Önkormány

Minden nyár gyorsabb, mint az előző,

zat meghívását, hogy egy szórakoztató délutánt töltsenek el a rég

Az időnek nem mondhatsz "állj meg"-et ..

nem látott ismerősök, barátok társaságában.A hangulat pedig ga

Péter Zoltán alpolgármester

rantált volt, köszönhetően a számtalan fellépönek.
A délutáni program legelső fellépöje Ihas József humorista
volt, akinek fergeteges poénjai, és a televízióból jól ismert egy
ügyű Kató néni figurája, próbára tették a rekeszizmokat. A vidám
perceket követően Csendesné Farkas Edit polgármester asszony
köszöntőjét hallhattuk, aki beszédében kihangsúlyozta az idős
emberek szeretetének és családban betöltött szerepének fontos
ságát.
A polgármesteri köszöntőt követően a Bükkalja Általános Isko
la két tanulója tisztelgett egy-egy verssel a nagypapák és nagyma
mák előtt. Öket az óvodások zenés, táncos előadása követte, ami
igen nagy sikert aratott az idősek körében. A műsor zárásaként,
rendezvényeink elmaradhatatlan szereplői, a Bogácsi Pávakör egy
színes dalcsokorral, valamint Ittes Emilné egy verssel köszöntötte
az időseket.
Nagy örömömre szolgált, miként nekem jutott az a megtisztel
tetés, hogy köszönthettem két házaspárt Győri Imre bácsit és fele
ségét Irén nénit, valamint Fülöp András bácsit és feleségét Marika nénit, akik idén októberben ünnepelték 60. házassági évfordu-

Ez év október 31-ig 2S bogácsi la
kostól vettünk végső búcsút. Az ő és
a rég elhunyt szeretteink emlékére

Csendesné Farkas Edi! polgarmes/er asszony köszön/ölte oz időseket

Halottainkra emlékeztünk

gyertyafénybe és virágesőbe öltöztettük a
sírokat, s a pislogó gyertyafény mellett fájó
szívvel emlékeztünk azokra, akik már nin
csenek közöttünk.
November elsején sötétedés után elszo
ruló szívvel álltam én is elhunyt szerettem
sírjánál, s imámat mondva, fohászkodva te
kintettem fel az égre.A tiszta égbolton tün
döklő Hold és a csillagok fénye, a sírokat
borító mécsesek özöne Wass Albert sorait
jutatták eszembe:

rek szemei, kik visszatekintenek arra, ami ked

majd odafönt egy csillag? Nem tu
dom a választ, talán még nem is fontos ezen töprengnem.

Aztán megint Wass Albert szavai fészke

ves volt nekik ebben az életben. S valahány

lődnek gondolataim közé:

szor egy ember meghal idelent, egy csillaggol

Ne keress olyasmit, amit lsten elrejtett a
"
szemed elől. Az ember mindent megtud idejé

több gyúl ki odafönt s valahányszor egy em
ber születik, egy csillag elszalad a földre."
Úgy tűnt, ezen a csillagfényes estén a
bogácsi temetőbe szaladt le az égről az ösz
szes csillag, de az is lehet, hogy a gyertyák
fényét vetítette az égre a horizont.
Vajon hány gyerek születhetett ezen a

ben, és senki sem hal meg korábban egy perc
cel, avagy későbben egy perceel, mint ahogy
az ideje szól. Eredj haza, végezd a dolgodat, s
igyekezz tiszta lenni és becsületes, mert azok
nak könnyebb a halál."
És a megvilágított sírok között lassan
elindulok haza, de ez a különleges teme

,,sűrűn álltak a csillagok az égen és pislog

napon itt, a Földön? - tűnődöm. S hányan

tői pillanat valahogy nem akar még napok

tak, mintha megannyi szem lett volna, mely a

halhattak meg? - folytatom saját gondo

multán sem távozni emlékképeim közüL.

földet nézi. (...) Szemek azok, megholt embe-

lataimat. Ha én megyek el, akkor is kigyúl

Jankóné Jónás

1956 emlékére
"A múltat tiszteld ajelenben, s tartsd ajövőnek"
I Vörösmarty Mihályl
Október 23-a nemzeti ünnepünk. Ekkor emlékezünk az
1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetére, valamint a
Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napjára.
A z 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista
diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folyta
tott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok
békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegy
veres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be
november elején. Tizenhárom nap, ami nem valamiféle múló
villanás, gyorsan feledhető történelmi pillanat, hanem ese
ménysorozat, amely annyiféle, ahány ember azt megélte.

,,(sak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek..."
lAdy Endrei
Október 22-én a községi megemlékezésnek szintén a Közös
ségi Ház adott otthont. Csendesné Farkas Edit polgármester asz
szony ünnepi beszédében többek közt a következő gondolato
kat domborította ki: "Október 23. megünneplése nem arra hiva
tott, hogy a gyászos emléket idézzük fel, hanem elsősorban arra,

hogy emlékezzünk: az ország népe képes volt a kommunista terror
szörnyű évei után felszabadultan hinni, reménykedni és cselekedni.
Akkori politikusaink képesek voltak megtagadni korábbi önmagu
kat, és nem csupán taktikai megfontolásból, hanem meggyőződés
ből vállalni egy kezdettől fogva kockázatos feladatot, élére állni egy
olyan megmozdulásnak, mely zászlajára tűzte azokat a célokat, ér
tékeket, melyektől az ország az úgynevezett demokratikus fordulat

1956-tal kapcsolatosan nem is annyira a tények, mintsem a

óta oly messzire került.A politikai szabadság és a nemzeti függet

meglátások, a velük szemben megnyilvánuló szemléletek te

lenség ügye a legkülönbözőbb politikai és társadalmi hátterű em
bereket volt képes egyesíteni ... "

szik bonyolulttá az eligazodást és a következtetést.
Ez az ünnep magába sűríti mindazt, amit akkor a magyar
ság kívánt, amire vágyott, amit magának követelt.
Iskolánkban az idén is megemlékeztünk 1956 őszének tör
ténéseiről. Ünnepi műsorunkban tanulóink az események fel

56' értékeinek,jelentőségének hangsúlyozása után a követke
ző gondolatokkal fejezte be ünnepi beszédét polgármester asz
szony:"S ha a politikai szabadság és a nemzeti függetlenség miben
léte önmagában nem is ragadható meg egykönnyen, 1956 dicső és
tragikus napjainak felidézésével, az akkor megnyilvánuló spontán

idézésével, versekkel, dalokkal, korabeli fényképekkel elevení

szolidaritásra való emlékezéssel talán sikerül világossá tenni, hogy

tették fel a forradalom és szabadságharc históriáját, következ

milyen is az, ha lábbal tiporják a politikai szabadságot, a nemze

ményeit.

ti függetlenség pedig idegen tankok lánctalpai alatt porlik szét. így

Ünnepélyünk mottójául Márai Sándor szavai szolgáltak:" ..
lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig

askodó, gyakran korholt demokratikus berendezkedésünk. A közös

csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el:'
1956. október 23. jelképe a hősiességnek, annak, hogy a fia
talság is képes nagy dolgokra. Tanítás arról a nemzeti egység
ről, amely a felkelés tüzében született Magyarországon.
A mi feladatunk, hogy megőrizzük és ápoljuk a magyar tör

válhat tudatossá, önmagában is mekkora érték mai, sok bajjal vi
történelem az idő múlásával valóban mitológiává válhat, a közér
dek felértékelődése pedig nagyban függ az államférfiúi, törvényal
kotói bölcsességtől, a politikusok személyes hitelétől, kikezdhetet
lenségétől. 1956 méltó megünneplésének tehát nagyo tétje: emlé
kezni, emlékeztetni, tükröt tartani és tükörbe nézni fiatalnak, idős
nek, politikusnak és civilnek, idegenbe szakadtaknak és persze az

ténelem nagy jainak emlékét, hiszen a történelem emberi sor

otthon maradottaknak. A méltó ünneplésnek pedig - ahogy Arany

sok összessége, egyéni tragédiák, kudarcok és diadalok soro

János is írta Széchenyi emlékezete rímű versében - hatása van dol

zata. Bár a forradalom elbukott,hatása mégis óriási volt, hiszen

gaink mindennapos alakítására is':

a sztálinizmust többé nem lehetett visszaállítani hazánkban.
1956 nem csupán válasz volt a nagy nyomorra, hanem a ma
gyar nép törekvése az emberi kapcsolatok újrarendezésére is.
Ez a küzdelem nem anyagi javakért,hanem ideális célokért és a
szabadságért folyt, szembeszegülve az idegen uralommal.
1989 óta a forradalom kitörésének napja, október 23-a

Mi fölkelünk: a fájdalom vígasztal:
Egy nemzet gyásza nemcsak leverő:
Nép, mely dicső\, magasztost így magasztal,
"

Van élni abban hit, jog és erő!

Az ünnepi beszéd elhangzása után az általános iskolás tanu
lók műsorából láthattunk részletet, melyben a gyerekek tiszte
letüket fejezték ki a forradalom áldozatai iránt. A füzesabonyi
Cantando Kamarakórus Három falevél című irodalmi és kórus

nemzeti ünnep Magyarországon.
Várnai Katalin

művekbői összeállított műsorával folytatódott a megemlékezés,
amit fáklyás felvonulás követett, majd az óvoda előtti emlékmű
megkoszorúzása zárt.
J. J, Zs.

Az iskolai megemlékezés záróképe

Afiizesabol1yi Canlal/do Kamarakórus

Értelmet az életnek
H a fogyatékkal élőkkel találkozunk, nem tudjuk, hogyan vi
selkedjünk velük, ezért fejünket elfordítva kerüljük a kapcso
latteremtést, pedig - ha belegondolunk - az ilyen emberek
nek van leginkább szükségük támaszra, támogatásra. Nem
ismerjük és nem is akarjuk megismerni világukat, noha szí
vünk mélyén érezzük, hogy csak a társas kapcsolatok menthe
tik meg őket a kirekesztéstől. a depressziótól, a testi és szelle
mi leépüléstől. Ahhoz, hogy lehetőséget adjunk nekik az aktív
élethez, segítsük beilleszkedésüket a társadalomba, a család, a
szociális gondozók mellett mindnyájunkra több feladat hárul.
A képzeletbeli falak lebontását segítheti, ha megismerjük
világukat, értékeiket, megtanulunk megfelelő módon együtt
élni sérült társainkkal.
Jelen írásommal szeretnék egy köztünk élő mozgássérült
férfit bemutatni, aki az önmegvalósítás és önkifejezés eszkö
zét a már-már általa művészet szintjére emelt szabadidős el
foglaltságban - a fafaragásban - találta meg.

Szinte minden télnek meg van a története,mind köthető egy
munkadarab elkészítéséhez. 2004 tele például egy csodálatos

Fülöp Sándor 1956-ban született. Magyarországon ebben

székelykapu faragásához, ami azóta a rendeltetésének megfe

az időszakban nemcsak a politikai helyzet miatt aggódtak a

lelő helyen hirdeti az arrajáróknak az ottlakó tehetségét. Ágya

gyermeket nevelő szülők, hanem az 1954-ben kialakuló és

fölött szintén egy mívesen faragott fali kép van, ami egyben po

1959-ig fel-felbukkanó súlyos járvány, a gyermekparalízis mi

hártartóul is szolgálhat, hiszen 4 faragott kupa is tartozik hoz

att is. Ez a poliovírus okozta gyermekbénulás (Heine-Medin
kór) a gerincvelőben elhelyezkedő mozgató idegsejtek el
pusztulásához vezet, mely rokkantsággal vagy halállal vég
ződhet. Bogácson akkoriban 5 kisgyermek kapta meg ezt a ví
rust, egyikük Fülöp Sándor volt.
Az 1 éves kisfiú édesanya ugyanúgy, mint társai majd bele
rokkant a fájdalomba, amikor szembesülnie kellett a meg nem
másítható ténnyel, de fia mosolyából erőt merítve, ő is mint
a többi bogácsi édesanya, lehetőségeihez mérten mindent
megtett gyermeke ápolása, nevelése érdekében.
Mind az 5 gyermek Bogácson járt általános iskolába, majd
valamennyien Miskolcon tanultak szakmát. A lányok gépi var
rást tanultak, két fiú műszerész (varrógépszerelő) lett, Fülöp
Sándor pedig esztergályos.
A vékony, törékeny fiatalember 1991-ig dolgozott a mező
kövesdi Kismotor és Gépgyárban vasesztergályosként, majd
1992-ben leszázalékolták.
1977-ben bokaműtét miatt került kórházba, itt egy idős be
tegtársa fatányérokat faragott, ami olyannyira felkeltette ér
deklődését, hogy hazatérte után ő, aki eddig csak a vasat for

zá. Édesanyja is büszkén mutatja a szoba egyik díszét, egy fara
gott tükröt, amely nemcsak méretei miatt,hanem csodálatosan
kidolgozott kerete miatt is méltán vált a lakás ékévé. Aztán sor
ra előkerülnek a sakkfigurák, amelyek egy-egy újabb tél reme
kei. A készlet minden egyes darabja önmagában is egyedi re
mekmű, együtt az asztallal, aminek a lapja már kész van, és a
gazdagon faragott kávájával, ami hamarosan elkészül, utánoz
hatatlan alkotás lesz. Fülöp Sándor jogos büszkeséggel mutat
ja a sakkasztal 4 lábának szánt, még díszítésre váró fákat, s vá
zolja a fejében már megszületett mintákat, aminek kifaragását
az idei télre tervezi.
Ha elkészül, jó lenne mások számára is láthatóvá tenni.
Fülöp Sándort betegsége korlátozza mozgásában, nehezen
jár, közlekedik, lassabban és fáradságosabban végzi mindenna
pos teendőit mint egy egészséges ember. De saját korlátait ő is
legyőzte, éppúgy, mint a többi 1950-es évek végén megbete
gedett bogácsi társa. Mindnyájuk élete például szolgálhat arra,
hogy a sérült ember is lehet boldog, megtalálhatja élete értel
mét, alkothat maradandót.
A fogyatékos emberek megismerése hozzásegíthet bennün
ket ahhoz, hogy elfogadóbbak, segítőkészebbek legyünk.

málta, népművészeti mintákkal fatányérok faragásába kez

Bár a fogyaték szó valaminek a hiányát jelenti,de mint láthat

dett. A tapasztalatlanság miatt gyakran megszúrta kezét a bi

juk, Fülöp Sándornak tehetségből. kitartásból, türelemből több

csak, de ez nem szegte kedvét. inkább ösztönözte a fa tulaj

jutott mint a többségi társadalomhoz tartozó átlagembernek.

donságainak megismerésére, speciális szerszámok készítésé
re. Ottjártamkor már szakértelemmel sorolja és mutatja a fa
megmunkáláshoz időközben megvásárolt rendeltetés szerin
ti eszközöket.
A 70-es évek végén készített tányérokban nem sokat gyö
nyörködhetett, mert alighogy befejezett egyet, már el is aján
dékozta. Majd valami megfogalmazhatatlan ok miatt 20 év
szünet következett. Aztán egy újabb baleset, egy combnyak
törés kellett ahhoz, hogy a kényszerpihenő alatt újra a gyönyö
rű tárgyak készítése kösse le idejét. És most már kiforrottabb
egyéniséggel, nagyobb tárgyak kidolgozásába kezdett. Elbe
széléséből kiderült, hogy alkotásai elkészültét nem napokban,
hanem telekben mérte. Hiszen, a falusi embert tavasztól őszig
a mezőgazdasági munka köti le; ő is ilyenkor a kertben, a ház
körül tevékenykedik. De, ha hidegebbre fordul az idő,szívesen
ül le, és az aprólékos, türelmet és jó esztétikai érzéket követe
lő fafaragást végzi.

Jankóné Jónás Zsuzsa

Halra fel!
Gyermekkorom óta szeretek horgászni. Kissrác koromban itt,
a bogácsi tónál nagyapám szerettette és ismertette meg velem
a halfogás csínyját-b ínyját. Azóta tanulmányaim miatt elkerül
tem szeretett falumból. A szenvedély megmaradt, de már sza
badidőm nagy részében az Alföld halállományát riogatom a hor
gásztudományommal. Mikor hazajövök, és van egy pár óra sza
"
bad időm, akkor mindig kilátogatok a "tóhoz egy jó kis pecára.

Még sohasem betliztem itthon, ezért is fogadtam kitörő lelkese

déssel, amikor az új programajánlót lapozgatva olvastam, hogy
Országos horgásztalálkozót és versenyt szerveznek idén nyáron.
A Hoórvölgye Horgász Egyesület és Bogács Község Önkor
mányzata közösen, első alkalommal rendezte meg a bogácsi
Szoros-völgyi víztározónál 201 1.

augusztus 27-2B-án az első

Halra fel! elnevezésű amatőr horgászversenyét. A megmérette
tés kétfordulós volt. Nevezni a versenyek napján a helyszínen Ie
hetett. Az induláshoz állami horgászjegy is kellett. Két kategóri
ában 3 gyermek és 13 felnőtt horgász jelentkezett. Az első nap
reggelén a szervezők ismertették a szabályokat, minden ver
senyző 2 kg etetőanyagot kapott, majd a helysorsolás után min
denki nekilátott a számára megfelelőnek vélt horgászmódszer
kiválasztásához és az etetőanyagok összeállításához.
Jómagam többféle horgásztechnikát próbáltam ki, de való
színűleg a hetek óta tartó kánikula miatt a békés halaknak nem
volt étvágyuk. A verseny ideje alatt többnyire csak a horgászok
által nem kedvelt törpeharcsák akadtak a horgokra. Csupán egy
két szerencsés versenyzőnek sikerült dévérkeszeget és pontyot
fognia.
S hogy a horgászok se maradjanak étlen- szomjan, a szerve
zők bográcsgulyással,hűsítő italokkal kedveskedtek.
A kifogott halak mérlegelését nagy érdeklődés övezte, hiszen

Akiért a harang szólt . . .
" Mint művészetet szerető
műszaki ember, régen töröm
a fejem azon, hogy miként le
hetne a színművészet nagyja
inak egy olyan mindenki által,
mindenkor látogatható objek
tumot létesíteni, mint példá
ul a múzeumok, vagy a $ZO
borparkok. lgy született meg a
gondolat, egy fasor, vagy liget
kialakítására, melynek a fáit a
magyar színművészet nagy
jai ültetnék. Itt az utókor mél
tón megemlékezhet talán szá

zadok múlva is, nemzeti színjátszásunk nagyjai ról." - olvasha

tó Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas,érdemes és kiváló
művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Nemzet Színésze és
több más kitüntetés birtokosának autentikus honlapján a fen
ti levélrészlet, mely Hanák Zsolt gondolatait idézi. Ha tovább
olvassuk a levelet, megtudhatjuk, hogy Zsolt ezzel az ötlet
tel kereste meg Bogács akkori polgármesterét, Verhóczki Sán
dort. S azt is mondta még: "az országot járva megcsodáltam
sok szép tájat, és elképzeltem az általam megálmodott lige
tet, de egyik sem érintett meg olyan mélyen mint Bogács': Az
akkori önkormányzat is támogatta a Színész-liget létrehozásá
nak tervét,így 2009. április l B-án a Nemzet Színészei ellátogat
tak Bogácsra, s elültették saját fájukat. Az elhunyt színészóriá
sok emlékére pedig gyermekeik, feleségük ültetett egy-egy pi
ramistölgyet.

előfordult, hogy néhány dekagramm (egy-egy kisebb hal) elő

Hanák Zsolt ötlete - a Színész-liget létrehozása - a Nem

kelőbb pozicióhoz vezetett. Értékes díjak, tárgyjutalmak (hor

zet Színészei és a már eltávozottak hozzátartozói körében ne

gászeszközök) tulajdonosai lettek a helyezettek, illetve a legna

mes kezdeményezésnek számít, amit egy-egy rangos kitün

gyobb hal kifogója. Bogácsi résztvevők közül Kiss Gyulának sike

tetéssel tettek egyenrangúvá. Örökké emlékezetünkbe vés

rült helyezést elérnie, ő a felnőtt kategóriában 3. helyen végzett.

tük mi, szemlélők is azokat a lélekemelő pillanatokat, amikor

Ezúton is gratulálok neki. Az eredményhirdetésnél jelen volt

Törőesik Mari ültette el fáját, vagy azt, ahogyan Sinkovits

Csendesné Farkas Edit polgármester asszony is, aki átadta a dí
jakat a dobogósoknak. Végezetül az I. Halra fel! Horgászversenyt
Nagy István versenyszervező értékelte.
A két nap folyamán az időjárásra senkinek sem lehetett pana
sza. A szép környezetben, tiszta levegőn jól éreztem magam én
is, lehetőségem volt horgásztársaimmal megosztani tapasztala
taimat. Jó ötletnek tartom, hogy nemcsak mi horgászok köthet
tük le magunkat a vízparton, hanem a tóhoz kilátogató nézelő
dőknek is tartalmas kikapcsolódást nyújtotta k a szervezők.
Remélem, a jövőben lesz folytatása a kezdeményezésnek!
Jankó Gergely András

Vitay András a faültetés után megsimogatta apja, Sinkovits
Imre emléktábláját, és azt, amikor Avar István a faültetés vé
geztével alig tudott megszólaini a meghatódástól .
Hanák Zsoltna k köszönhetően büszkélkedhetünk a Színész
Iigettel, mely a Cserépi úti pincesor közelében Bogács egyik
turisztikai látványossága lett.
2010. augusztus 20-án, amikor a Bogács Község Önkor
mányzata által odaítélt Alkotói Díjat Hanák Zsolt átvette, már
tudtuk róla, hogy beteg,de talán csak a felesége és a legköze
lebbi hozzátartozói érezték, hogy mennyire nagy a baj.
Zsolt hősiesen küzdött, de 2011. szeptember végén a gyil
kos kór örök pihenésre kényszerítette egyre gyöngülő testét.
A szeptemberi melegben a természet nem akart téli álom
ra készülni, de október közepére a zöld levelek aranyra, barná
ra,bíborszínűre változtak, és egyre több hullott le a fáról,jelez
ve, hogy közeleg az ősz. Október végén, a csípős, hideg reg
geleket, akármilyen szikrázó napsütés is követte,tudtuk, hogy
eljött az elmúlás ideje. Gondolataink gyakrabban időztek el
hunyt szeretteink emlékei körül. A temető csendjében gyer
tyákat gyújtottunk és imádkoztunk halottak lelki üdvéért, em
lékeztünk mindazokra, akikért a harang szólt, köztük Hanák
Zsoltra, Bogács kitüntetettjére, a Színész-liget megálmodójá
ra, akinek nevét majdan a piramistölgyek árnyékában hűsölő
vándorok is áldani fogják.
Jankóné Jónás Zsuzsa
Lapzártakor érkezett a szomorú hír, miszerint november
l -jén elhunyt Bogács másik Alkotó Díjjal kitüntetett személye,

A/ell/öllek köz9f1 Kiss Gyula (bal szé/ell) 3. helyezést ért el

Antal Imre. Róla a Bogácsi Tél-ben emlékezünk meg.

Tárcsás ételek fesztiválja

M E G H ívó

201 l. október 22-én első alkalommal került megrendezés
re a Tárcsás Ételek Fesztiválja Bogácson. A rendezvényen 1 1 csa
pat vett részt az ország különböző pontjai ról, és nagy őrőmünkre
négy csapat Bogácsról.
A felhívás szerint bárki jelentkezhetett, aki tárcsán készített

Kedves Falubeliek!

A Bogácsi Pávakör idén ünnepli fen nállásának
35. évfordulóját. Ezen időszak nagyon szép

ételt, húst, zöldséget vagy akár gyümölcsöt. Bár nem volt kötele

eredményeket hozott számunkra, hírnevet

ző, minden csapat megméretette magát a versenyen, ahol a bog

Bogács számára.

ácsi csapatok kiemelkedő eredményt értek el. A Middle Course

Szeretettek várj u k Önt ü n nepségünkre,

csapata allLegszakmaibb csirkeétel" címet, a Bogácsi Fiúk csapata
a " Legjobb tárcsás étel" címet nyerte el, akikllkoszos " körtével tá

melyen az ü n n epeiteken kívül fellép

lait camambert sajtos csirkemeilet készítettek. A Bogácsi Női Fitt
Lesz csapat is kiváló tárcsás ételeket készített, gyönyörűen tálal

va, a sok kis " apró falatukkal" a " Legfittebb étel" dijat zsebelték be.

Gratulálunk nekik!

a Kartali és a Bükkábrányi Népda l kör.

Az ünnepség ideje: 201 1 . november 1 9.
délelőtt 1 1 óra
Helye: Közösségi Ház

A rendezvény hagyományteremtő szándékkal került megren
dezésre, reméljük az október 23-ai hétvégén második alkalommal
lesz Tárcsás Ételek Fesztiválja 20l2-ben, még több csapattal és ki

Tisztelettel és szeretettel várja Önt:

sérőprogramokkal.

Tordai -Tóth Csilla

MÁRTON-NAPJ f/JGASSÁGOK
201 1 . november 1 1 . (péntek)
19:00-23:00 Esti fürdőzés, karaoke party a
termálfürdőben

14:45 Bogácsi Mazsorett Csoport bemutatója
l 5:15 "Ván dormut atv ányosok " gólyalábas, óriásbábos vásári komédia
1 6:00 Kaláris Hagyományőrző

201 1 . november 1 2. (szombat)

Népművészeti Egyesület bemutatója

1 0:00 Szent Márton Borlovagrend ünnepi

1 6:30 Táncház a Tobán Hagyományőrző

közgyűlése - Közösségi Ház
Helyszín: Cserépi úti pincesor
1 2:00 órától Lúdételek és bográcsban főtt
ételek főzése és kóstolása

Népművészeti Egyesület közremű ködésével
1 7:00 Tűzszelídítők " "
látványos tűzzsonglőr show
1 7:30 Gépszíj zenekar koncertje

1 3:00 Márton-napi ünnepi felvonulás a Cseré
pi úti 77. számú pincétől a Nemzet Színészei

201 1 . november 1 3 . (vasárnap)

Ligetébe (kisbíróval, borlovagokkal, éneke

Egész napos kirakodóvásár

sekkel). Újbort áldó tréfás ünnep, szőlőbo

a termálfürdő parkolójában

szorkány égetés.
1 4:00 Szűcs Bernadett énekes előadása
1 4:30 Bog ács i Pávakör dalcsokra

1 1 :00 Szentmise, újbor megáldása a Szent
Márton templomban

