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Újszilváson jártunk
Farsangi bálok
L Bogácsi Kamra Mustra

Víz napja
Március 15

.
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Nemzeti ünnepünk

Jótékonysági bál az óvodában

ünnepeket kívánunk
olvasóinknak!

ÚjsziIváson jártunk
Kedves Olvasói

leggel tőrténő bővítésére. A termálvíz hőjének hasznosításá

Kérem, engedje meg, hogy megosszam Önnel személyes él

ra, az orvosi rendelő felújítására, bővítésére szintén előkészí

ményeimet, melyet az elmúlt héten szereztem a képviselő-tes

tés alatt állnak a terveink. A Napelem Park létesítésének lehe

tület néhány tagjával együtt, Újszilváson járva.

tőségét mí ís vízsgáljuk. Míndezek mellett természetesen ap

Először is röviden a településről: Újszilvás 2800 lelkes Pest
megyei település, Budapesttől 80 km-re, a 4-es főúttól pedig

róbb fejlesztéseket ís szeretnénk megvalósítaní, gondolok itt a
Szabadság tér rendezésére, a Bikarét fejlesztésére.

8 km-re fekszik. Az őnkormányzat tartja fenn az óvodát, az ál

Tudnunk kell azonban, hogy mindehhez - még a pályázati

talános iskolát, a kőzösségi házat és egy idősek otthonát. A la

fejlesztésekhez is - jelentős őnerő biztosítására van szükség.

kosság főleg mezőgazdasággal foglalkozik, a helyi vállalko

Ráadásul abban az időszakban tervezzük ezeket, amikor az

zások közül több is országos hírű, elsősorban élelmiszerter

Európai Uniós források megléte bizonytalan, a pályázati kiírá

mékek előállítását végzi. A Bolyhos és fiai Bt. pálinkái európai

sok, bírálatok igencsak elhúzódnak. Csak remélni tudjuk, hogy

mércével mérve is megállják a helyüket, tőbb aranyéremmel is

még nem késtünk el, s a tervezett fejlesztésekhez sikerül je

dicsekedhetnek. Kiváló minőségű pékárut állít elő az Aranyke

lentős forrást is lehívni. Sajnos nincs más út, az önkormányzat

mence Péküzem, termékeik száma jelenleg 84, a környező te

nak minden erejét, és minden fillérjét őssze kell szednie ahhoz,

lepülésekre is szállít a vállalkozás. A Szilváshús Kft. családi kis

hogy előre tudjon lépni.

üzemből nőtte ki magát, termékeiket saját mintaboltjaikban,

Az újszilvási kirándulás után úgy láttam, hogy a képviselő

kiskereskedelmi egységekben és közétkeztetési intézmények

testületben nemcsak az akarat, hanem a lelkesedés is megvan

ben értékesítik. Közös jellemzőjük, hogy valamennyi családi

ehhez, s mindent megteszünk azért, hogy településünkön a

vállalkozás, minőségi terméket állit elő helyi alapanyagokból,

lehető legtöbb fejlesztés valósuljon meg.

helyi munkaerő foglalkoztatásával.

Csendesné Farkas Edit

Az újszilvási önkormányzat is igyekszik a lehető legna

polgármester

gyobb mértékben önellátóvá válni. 2008-tól 300 millió Ft pá
lyázati önerő befektetésével 3 milliárd forintnyi fejlesztést va
lósítottak meg, megépítették a települést a 4-es főúttal ösz
szekötő utat, házi komposztálási programot, ivóvízprojektet,
szennyvízberuházást indítottak. Átalakították közintézménye
ik fűtési rendszerét úgy, hogy a 440 m mély kutakból nyert
33 oC-os vízzel hőcserélők segítségével fűtenek, s a lehűtött
ivóvíz minőségű vizet a lakossági ívóvízhálózatba juttatják. A
megnövekedett elektromos áram igényüket új Napelem Park
létesítésével biztosítják, gyakorlatilag az önkormányzat ener
gíaigényét saját előállításban tudják kíelégíteni.
A fentíekben említett fejlesztések csak a legjelentősebbek
a település életében, a kísebb beruházásokról, a közintézmé
nyek felújításáról nem ís tettem említést. Nagyon hasznosnak
vélem ezt a fajta kítekíntést az önkormányzat részéről. Látha

Hulladékszállítás
közszolgáltatási díjai

tó, hogy a mi településünkhöz hasonló nagyságú, de lényege
sen kedvezőtlenebb földrajzí adottságú község is tud nagyot
alkotni, lendületes, kitartó munkával ígen eredményesen mű
ködni. Életük, munkájuk példaértékű nemcsak az önkormány
zat, hanem a lakosság számára is.
Ilyet látva, a hazafelé tartó úton mi is azt taglaltuk képvíselő
társaímmal, hogy ítthon hogyan használjuk ki a lehetőségein
ket, melyek azok az irányok, melyek Bogácson ís kijelőlhetik a
fejlesztések útját. Ami példaértékű az őnkormányzat számára:
ők a 33 oC-os vízért lefúrnak tőbb száz méter mélyre, nekünk
van, de kíengedjük a patakba. Napelem Park nálunk is meg
valósítható, főldrajzi adottságaínk megfelelőek. A házi kom
posztálási programjukból tanulhatnánk, hiszen ítthon ís ége
tő probléma a zőld hulladék elhelyezése. Helyi termékünk ne
künk is van, gondoljunk csak a jó minőségű bükkaljai szőlők
re, jó minőségű borászati termékeket előállító családi vállalko
zások ítt ís fejlődhetnek. Ráadásul jelentős piusszal rendelke

(1) Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 2012.
január 1-jétől- 2012. december 31-ig terjedő időszakra:
Gyűjtőedény megnevezése:

300 Fl/alkalom +ÁFA
320 Ft/alkalom +ÁFA

110, 120 l-es

365 Ft/alkalom +ÁFA

240 l-es

730 Fl/alkalom + ÁFA

1 100 l-es

3552Ft/alkalom+ÁFA

120 l-es, a szolgáltató jelzésével ellátott

rajtunk áll, hogy ezeket az adottságokat hogyan hasznosítjuk,
sikerül-e a meglévő vagyonunkkal jól gazdálkodni.
Nézzük most, mit is tervez a mi önkormányzatunk erre az
évre a fentiek megvalósítása érdekében. Az iskola épületének
felújítása a 2012-es esztendőnek biztos fejlesztése. Pályáza
tot nyújtunk be új sportőltöző építésére, sportpálya felújításá
ra, a fürdő bejárati épületének korszerűsítésére, wellness rész-

400 Ft/db + ÁFA

műanyag zsák

(2) Egy gyűjtőedényre vonatkozó negyedéves közszol
gáltatási díj számítása:
egyszeri ürítés díja x 5 2

zünk, híszen gyógyvizünk, páratlan földrajzi fekvésünk olyan
kincset jelent, amely vírágzó településképet vetít elénk. Csak

Ürítésidíj:

60 l-es
80 l-es

4
(3) Települési folyékony hulladék közszolgáltatási díja
2012. január l-jétől - 2012. december 31-ig terjedő idő
szakra: 7.875 Ft/forduló + ÁFA
(5m3-es tartály/forduló figyelembe vételével 1 m3 szállí
tási díja: 1.600 Ft.)
(Bogács

Község

Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2012.(11.20.) önkormányzati rendeletének 2. számú mellékiete)

Március 22. A víz világnapja
-

Ahol viz van, ott élet is van, de sajnos egyre kevesebb az él

A verseny eredménye a következőképpen alakult:

tető vizünk. A Főldön kevés viz keletkezik, a meglévő forog

I. helyezést ért el a 7. csapat: Kondráth Kamilla, Pusomai Bar

körbe. Az esőviz végigfut a szárazföldön a folyókig, tengere

bara, Jankó Róbert, Szabó Dániel, Szmerek Laura, Salavári Pet

kig, ott párologni kezd és felhő lesz belőle, majd eső formájá

ra, Kondráth Tekla, Farkas Alíz

ban a földre hullik.

II. helyezést ért el az l . csapat: Ittes Dominik, Balogh Zsolt,
Csufor Kata, Budai Noémi, Czagány Kitti, Hócza Eszter, Csufor
Lilla, Szabó Petra
III. helyezést ért el a 2. csapat: Gódor Anna, Horváth Kornél,
Kovács Evelin, Csiri Marcell, Burcsák Bence, Kovács Léna, Ju
hász István
A Bogácsi Thermálfürdő Kft. felajánlásaként a jutalmak kö
zőtt fürdőbelépő is volt, de kaptak a tanulók a viz felhasználá
sával készült lee teát és jégkrémet is.
A viz világ napja alkalmából rajzpályázatot is hirdettünk, a
legszebb alkotásokból készült kiállítás az iskola folyosóin meg
tekinthető.
A legszebben rajzoltak:
I. hely: Kondráth Kamilla
II. hely: Molnár Gréta
III. hely: Bakondi Gábor

Ha nem óvjuk környezetünket, a vizhiány egyre fokozódik.
Testünk 60%-a viz. A vizzel már életünk első pillanataiban
megismerkedhetünk. Az anyaméhben a magzatot is vizburok
veszi körül. Sok jó emlékünk fűződik a vizhez. Vizparti nyaralá

Köszönjük a Bogácsi Thermálfürdő Kft. felajánlását.
Reméljük, hogy a résztvevő gyerekek jól érezték magukat és
hasznos ismereteket szerezve gazdaságosan bánnak Földünk
vizkészletével.

Kis Katalin, Csiki János

sok, téli korcsolyázás. . . Naponta két, két és fél liter folyadékra
van szükségünk. Száraz nyári melegben több folyadékot kell
inni, mint egyébként. Viz nélkül nincs élet, elpusztulnak a nö
vények, az állatok. Az ember több napig kibirja élelem nélkül,
de viz nélkül nem. A napi többszöri fürdés, fogmosás mellett
a források vizét a gyógyfürdőkben a fájós testrészek gyógyitá
sára is használják. A viz segitőtársunk, például a tűzoltásban.
A viz nagy kincs. Ahhoz, hogy eljusson a lakásokba, őssze
kell gyűjteni hatalmas viztározókba, és tisztitani kell, hogy al
kalmas legyen emberi fogyasztásra. Ha nem vigyázunk a viz
re, elszennyeződik, elpusztulnak benne a halak és más élő
lények.
A Bükkalja Általános Iskolában már hagyománnyá vált.
hogy megemlékezünk erről a napról. Az idén vetélkedő for
májában hivtuk fel a figyelmet a viz fontosságára. A tanulók
csoportokban versenyeztek egymással. Vizikereket készitet
tek, megismerkedhettek a bogácsi gyógyviz kedvező életta
ni hatásaival, a z ivóviz fontosságával. A községet bejárva, tér
kép segitségével felfedezték a kőzkutakat. Bizonyitották a viz
zel kapcsolatos földrajzi és tőrténeimi ismereteiket totók ki
töltésével. Tanári vezetéssel érdekes fizikai és kémiai kisérle
teket végezhettek el. Az izgalmak levezetéseként játékos "vi
"
zes feladatokban is jeleskedtek.

KÖZLEMÉNY
Értesitem a Kedves Szülőket, hogy az első osztályosok beíratása

2012. április 19-én 8OO-18OO-ig, és április 20-án 8OO-Boo-ig
történik a Bükkalja Általános Iskolában,

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 6. § 2. bekezdé
se alapján, ha gyermek az iskolába lépéshez szükséges fej
lettséget elérte és 2012. május 31-ig betölti hatodik életév
ét, megkezdi a tankötelezettség teljesítését.
A fent megjelölt napokon az óvoda vagy a nevelési ta
nácsadó, illetve a tanulási képességet vizsgáló bizottság
szakvéleményével kell elvinni a gyermeket a lakóhely sze
rinti illetékes, választott vagy a kijelölt általános iskolába
beiratás céljából.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás
kor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivona
tát. lakcimkártyáját, valamint a TAJ kártyáját.
A szakvélemény alapján az iskola igazgatója dönt arról,
hogy a gyermek 2012. szeptember l -jén megkezdheti-e ál
talános iskolai tanulmányait, vagy további egy évre óvodai
neveléséről kell gondoskodni.
Az a gyermek, aki 2012. június 1. és 2012. december 3 l .
napja között tölti be hatodik életévét és az iskolába lépés
hez szükséges fejlettséget elérte, tankötelessé válhat a szü
lő kérelmére vagy a szülő beleegyezésével az óvoda kezde
ményezésére. Ebben az esetben is a gyermek fejlettségé
ről az óvoda vagy a nevelési tanácsadó ad szakvéleményt,
és ennek alapján az iskola igazgatója dőnt a beiskolázásról.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a kijelölt napokon keres
sék fel az általános iskolát, és irassák be tankötelessé vált
gyermekeiket.
Bogács, 2012. március 22.

Lukács Lajosné mb. iskolaigazgató

Elmúlott a hosszú farsang .

• •

Zenei farsang
Minden móka. 5 egye fene,
Kit búsítnak csalfa gondok.
így van ezjól. Hunniában
Farsangolnak az istenek s a bolondok.
Ady Endre
És farsangoltak a mezőkővesdi zeneiskola bogácsi növen
dékei is, mint minden évben. Bár ahogy a rövid köszöntőm
ben is elmondtam, az este táncban nem bővelkedett, de min
denképpen a zenéé volt a főszerep, mert, ahogy Heine mond
ja: "Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene':
Ez az a hangverseny, amit a tanév kezdetétől vártak a tanu
lók, hiszen a könnyed műsorszámok, a jelmezöltés vidámsá
ga mellett, ez az alkalom nélkülöz minden kötöttséget és me
revséget. A darabokat is többnyire önállóan választották ki a
gyerekek, én leginkább csak tanácsot adtam a megtanulha
tóságukat illetően.
Más tekintetben is különleges volt ez a koncert a tavalyi és
idei évben is, miszerint sikerült további résztvevőket tobo
rozni műsorunk számára. Hogy kik is voltak ezek a "vendég
művészek"? A fellépő gyerekek családtagjai, akikre nagyon
büszke vagyok, hiszen időt és fáradtságot nem kímélve gya
koroltak, jártak próbákra, és az előadásokon is fantasztikusan
teljesítettek. A közösen töltött zenélés pedig igazi ajándék
volt a hangszeren tanuló csemeték és szüleik számára.
Mivel a tavalyi tanévben elindítottam az óvodában a kicsik
játékos zeneoktatását, így természetes volt, hogy ők is szere
peljenek, mi több, ők nyitották mindkét alkalommal a hang
versenyt. Idén szüleik is velük énekeltek; igen hangulatosra
sikerült a Paff, a bűvös sárkány szintetizátor kísérettel.

Üde színfoltja volt a zenei farsangnak az 1. osztályos lányok előadása

előtt mennél .. ) szövege felett összebújó és éneklő családta
gokat, barátokat és ismerősöket eredményezett.
Természetesen az eszem-iszom sem maradhatott el az ün
nepség végéről. Ezúton szeretném megköszönni a sok finom
falatot, melyre a koncert izgalmai miatt éhesen érkező nö
vendékek gyorsan rávetették magukat, mialatt a szülőknek, a
kedves vendégeknek illetve pedagógusoknak, lehetőségük
adódott egy kis beszélgetésre.
Remélem, jövőre még több fellépő családtagot tudunk
megnyerni koncertünk színesítésére, mert, ahogy Kodály
Zoltán fogalmazta meg csodálatosan: " Hisszük, hogy az em
beriség boldogabb lesz, ha megtanult a zenével méltókép
pen élni. S aki csak valamit tett ez irányban, már nem élt hi
ába':

A hangszeres műsorszámok nagyon változatosak voltak, a

Zahari Orsolya

hozzájuk tartozó jelmezek pedig minden képzeletemet felül
múlták, a szülők ebben is kitettek magukér!. A pecás, a na
pocska, a pudli, a strandoló kislány, a krampusz, a csecse
mő és a katona már megjelenésében is nagy sikert aratott,
de volt itt magyar kislány, kozák legény, vadász, álmos kis
lány pizsamában, testvérek mexikói öltözetben, sőt igazi ka
lauzok, és egy teljesen mesehű Fiona is, a Shrek című animá
ciós filmből.
Nagyon hangulatos volt a furulyás növendékek közös pro
dukciója is, amit az egyik kislány édesanyja csörgővel, vala
mint Panyi Zoltán kollégám kísért zongorán, akí a gyerekek
felkészítő tanára.
A koncert egyik fénypontja volt a harmonikán előadott ma

Itt volt farsang, itt hagyott...
Hamvazószerdán búcsúztunk a tél legmulatságosabb ün
nepétől, a farsangtól. Ez az időszak a vidám összejövetelek,
bálok, nagy lakomák ideje, amelyekből kis falunkban sem
volt hiány.
A már hagyományosnak mondható pávakörös farsangi bál
ebben az évben sem maradt ki a mulatságok közül. Igaz, a
Pávakör már 35 éve őrzi Bogács hagyományait, de emellett
haladunk a korral, és évről évre meg is újulunk.
A bál mindig kiváló lehetőséget teremt arra, hogy megmu
tassuk magunkat új szerepben is. Ebben az évben énekes tár

gyaros egyveleg, ami Daragó tanár úr sokszínűségét fémjel

saimmal együtt farsangi maskarát öltöttünk. Újra felidéztük

zi, de trombitás növendékei is igazi férfias produkcióval áll

gyermekkorunkat, sokan titkoltuk egymás elől, milyen jel

tak a közönség elé.

mezt öltünk magunkra, és izgatottan vártuk, felismernek-e

Az est folyamán, a Mezőkövesden tanuló bogácsi növen

majd minket az álarc mögött. A többhetes készülődés meg

dékek is szerepeltek, hiszen a városban, a nagy létszám mi

hozta gyümölcsét, hiszen mindenki nagyon szép, különle

att, ők ilyenjellegű műsorban kevesebbszer jutnak színpad

ges jelmezt öltött magára, a közönség nagy örömére. A világ

ra. Most szüleik és barátaik előtt lakhelyükön is megmutat

számos pontjáról merítettünk ötletet, hiszen volt, aki japán

hatták, mit is tudnak hangszereiken. igy aztán a zongora il

gésának, volt, aki északi-sarki jégkirálynőnek, volt, aki erdé

Ietve fúvós műsorszámok mellett helyet kapott a cselló, a

lyi boszorkánynak vagy igazi cigánylánynak, illetve erdő mé

gitár, de még a dob is.

lyén lakó Törpillának öltözött, és voltak, akik Tirolból érkez

A hangverseny koronája mégis csak a koncertet záró közös
éneklés volt, ami az előre kiosztott dal (Kell még egy szó, mi-

tek. Néhányan a mindennapi életünkből merítve választot
tuk jelmezünket, így a beöltözött énekesek között egy méh

királynő és egy doktornő is megjelent. Legnagyobb válto
záson a két szupernagyi esett át. Éva néni, egy igazi rocknagyi
szerepében tündökölt, míg Manci néni egy spanyol seniorita
jelmezét öltötte magára.
A jelmezesek bevonulása után jött az igazi mulatság, egy
igazi bogácsi vetélkedő formájában, melynek címe: Bo

gács, szeretlek! Ebben a játékban a pávakör tagjain kívül a
falu tőbb közszereplője is részt vett, melyet ezúton is kőszö
nünk nekik. A vetélkedőn, me ly több kisebb feladatból állt
a Kis Zoltán által vezetett kék csapat és a Csendes né Farkas
Edit által vezetett piros csapat mérte össze tudását. Az első
feladat neve a Lista volt, ahol nem ártott, ha a versenyzők
tisztában voltak a bogácsi víz összetételével és a bogácsi ut
canevekkel. Ezután következett az egyik legszórakoztatóbb
feladat, a Szóbeszéd, ahol látszólag egyszerű történeteket
kellett a csapattársaknak egymásnak továbbmondani.

A

történetek a bogácsi Maszolajos kútfúrásról, Csáter apóról,

Állt a bál

a jó borról és az egri vitézekről szóltak. Ezeket a hallomás
ból már ismert történeteket valaki csak a fontosabb kulcs

A farsang a vízkereszttől a húsvétot megelőző 40 napos böj

szavakra koncentrálva, szűkszavúan, mások pedig nagyon

tig, hamvazószerdáig terjedő időszak, mely a mulatságok, a

kiszínezve adták tovább. Majd ezután jött a Ketyegő, ahol

bálok, a vidám lakomák ideje.

bogácsi vonatkozású kérdéseket kellett megválaszolniuk a
játékosoknak, igyekezve, hogy nehogy az ő kezükben rob
banjon fel a körbeadott doboz. Az utolsó feladat a Ki nevet
a végén? volt, ekkor még a csapatok fej-fej mellett küzdöt
tek a győzelemért.ltt a tudáson kívül a szerencse is szerepet
kapott, ez pedig a piros csapatnak kedvezett, így ők nyerték
meg a főnyereményt, egy csokitortát. A közönség, aki vé
gig segítette csapatát, nagyon jól szórakozott az egész játék
alatt és persze utána is, hiszen a vetélkedő után felcsendült
a zene és kezdetét vette a tánc. A vendégek felajánlásaiból,
amit ezúton is köszönünk, nagyon sok tombola gyűlt össze,
így szinte mindenki kapott ajándékot.
Reméljük, akik ebben a z évben megtiszteltek minket je
lenlétükk�l, vidáman, szép élményekkel tértek haza. Mi
minden nap, minden fellépésünk alkalmával ezt a vidámsá
got, a z élet, a z ének szeretetét szeretnénk átadni a közön
ség részére. Ha ez a kis beszámoló vagy a Bükkalja TV-ben
leadott műsorunk felkeltették érdeklődésüket, jöjjenek el,
és nézzenek meg minket jövöre is - mert már most bizton
állíthatom, hogy akkor is lesz bál! De addig is egész évben
várunk mindenkit sok-sok szeretettel fellépéseinkre, me
lyekről bővebb információ a Bogácsi Pávakőr facebook ol
dalán is található.

Ennek a hagyománynak apropóján iskolánkban megren
deztük a farsangi bált, melynek helyszínéül a Közösségi Házat
választottuk.
A jó hangulatot megalapozta a gyermekek jelmezes bevo
nulása, melyet lázas készülődés előzött meg. Minden osztály
képviseltette magát, így sok ötletes jelmezt tekinthetett meg
a zsűri. A legkisebbek gyermekkorunk emlékeit idézték fel, kis
dobosokként mutatkoztak be és énekelték el az őrsi indulót.
A nagyobbak személyében láthattunk görög isteneket, ruha
"
szárítót",bolond esküvőt, vámpírokat, a hetedik osztály pedig
megláncolva, a tantárgyak rabjaiként vonult fel. Az első helyet
a másodikosok szerezték meg, akik vadmotorosokként nagy
sikert arattak. Nemcsak a zsűri tetszését nyerték el, de a közön
ségtől is hatalmas tapsban részesültek. Külön örömet jelentett
számunkra, hogy az osztályokkal az osztályfőnökök is jelmezt
öltöttek, színesítve a produkciókat és így csaltak mosolyt ar
cunkra. Az estig tartó táncot az eredményhirdetés, egy játékos
vetélkedő és a tombolasorsolás szakította meg. így minden
résztvevő gyermek számos élménnyel és egy-egy kis ajándék
kal térhetett haza. A szülők segítségével kialakított büféasztal
nál szendvicsek, sütemények, üdítők és a farsanghoz elenged
hetetlen fánk várta a megéhezett vendégeket. Az este jó han
gulatban telt, kellemesen elfáradt minden résztvevő, de sokan
már most azon gondolkodtak: minek is öltözzenek jövőre?

Vigh Ilona pávaköri tag

A tanév folyamán számos programmal szeretnénk az iskolai
hétköznapokat színesíteni. Áprilisban színházlátogatást szer
vezünk Budapestre a Vígszínházba, ahol a Padlás című elő
adást nézhetik meg a felsős tanulók. Az alsóbb osztályok szá
mára egy cirkuszelőadás megtekintésére kerül sor a tavasz fo
lyamán a Fővárosi Nagycirkuszban. Az útiköltséget a szülői
munkaközösség magára vállalja, így jelentősen csökkenti a
családok költségeit.
Tavasz végén kerülnek megszervezésre a tanulmányi kirán
dulások. A nyolcadikosok Egerszalókra mennek egy kétnapos
kirándulásra, a nagyobbak a Visegrádi Várjátékok aktív része
sei lehetnek, a kisebbek pedig egy mátrai körúton ismerhetik
meg a szomszéd megye látnivalóit. Az őnkormányzatnak és
szervezetünknek köszönhetően a szülők számára nem fog ki
adást jelenteni ezen kirándulásokon való részvétel sem. A nyár
folyamán még a táboroztatásokhoz is szeretnénk hozzájárul
ni, és biztosítani gyermekeink számára a tartalmasabb kikap
csolódást.

Bükkalja Általános Iskola Szülői Munkakőzőssége

m:'I'
Az életre kelt múlt -I. Bogácsi Ka mra Mustra
A 14. században még csupán egy, ké

A paraszti világban évszázadokon át, de a

sőbb 2 egységből álltak a paraszti házak,

19. században, sőt még a 20. század első

majd a 19. századra a 2-3 helyiséges la

felében is a házi eszközök, termények, zsír,

kóház vált általánossá. A födém gerendá

stb. tárolására alkalmas kamra lakóhelyül

zatából megállapítható, hogy a kamrát a

szolgált a család egyes tagjai (fiatal háza

már meglévő házakhoz utólag építették, s

sok első gyermek megszületéséig, nők,

az sem volt ritka, ha egy lakóház mellett 5

öregek) részére.

kamra sorakozott.
A közvetlenül az udvarról nyíló helyi

Időközben sokat változott az építkezé- ,
si szokás. Mindenekelőtt a kényelem lett

ségeknek külön-külön megvolt a rendel

az elsődleges szempont egy-egy ház épí

tetésük: voltak például boros-, gabonás-,

tésénél. Bogácson a népi építkezés erede

szerszámos- és hálókamrák. Gyakorlati

ti formáját őrző 100 éves múltat magának

okokkal magyarázható, hogy ezek az egy

tudható házak közül nagyon kevés áll. A

ségek nem a lakótérből nyíltak: pl. a gabo

tájházban már a háromegységes parasz

nát az udvarról könnyebb volt behorda

ti lakóház szerkezetét figyelhetjük meg;

ni. A termények tartós megőrzése szem

a bejárat a konyhába nyílik, innen az utca

pontjából fontos volt az egyenletes hűvös

felé a szobába, másik irányban pedig a

levegő, amit télen és nyáron csak úgy tud

kamrába lehet jutni.

tak biztosítani, ha a konyha és a szoba fű

Napjainkban természetes, hogy a kam

tése nem melegítette fel a kamra levegő

ra a házzal együtt épül, s többnyire a

jét. A kamrába egészen kicsi ablakon ke

konyhából nyílik, mérete kisebb (a panel

múzeumot tárt elénk

resztül juttatták be a fényt, de voltak ab

házakban csak egy beépített szekrény), s

lak nélküli sötét, esetleg kis szellőzőnyílás

rendeltetése sem többrétű.

nyult a népi lakberendezést hűen bemu

sai ellátott kamrák is. Az egyszerű építő

A múlt század egyes évtizedeiben az

mesterek számára is köztudott volt: hogy

élelmiszer raktározás színhelye a konyha

a hőmérsékletet úgy lehetett leginkább

volt. A téli fagyás ellen helyenként desz

szabályozni egy-egy házban, ha minél

kával, gerendával egy kis helyet rekesz

A tápióbicske; csapat kisebb néprajz;

tató kamrák számára. A szomszédos Tard
és

Noszvaj, Szentistván,

Bükkábrány,

Pánd,

Bükkaranyos,
Nyékládháza,

Karancslapujtő, Tápióbicske és az erdélyi
Sepsiszentgyörgy hagyományőrzői hoz

kevesebb nyílás volt a falakon. S az sem

tettek el a konyhában vagy egyszerűen az

volt mellékes, hogy kellett-e adót fizetni,

ágy alá öntötték le a krumplit és a répát.

ugyanis, - napjainkban talán hihetetlenül

Manapság leginkább a fűszerek és a na

hangzik-, de a XVII. században hazánk né

ponként szükséges élelmiszerek találha

hány részén az ablakok után is vetettek ki

az élelmiszertartósítás többi módjára is;

tók a konyhában.

aszalt gyümölcsöket kínáltak kóstolás

adót.

ták el községük befőttes üvegekbe rejtett
ízeit.
A befőzés mellett láthattunk példát

A modern lakásban az élelmiszertárolás

ra a bükkaranyosi és noszvaji asszonyok,
füstölt szalonnát, kolbászt akasztottak

cék, vermek, szerszámos kamrák (műhe

szerepét a háziasszonyok "felségterületei
"
vé váló kamrák veszik át. Itt tárolják meg

az eredetileg gerendákra függesztett ru

lyek), gabonatárolók (górék) kialakítása,

felelő edényekben, tartókban a főzéshez

dakra a bogácsi kamrát bemutató hagyo
mányőrzők. A szárított gombát tartalma

A termények tárolására szolgáló pin

a földművelés és az állattartás háttérbe

szükséges

szorulása, majd az önfenntartó gazdálko

lekvárokat, tojást, füstölt húsokat, szalon

zó ötliteres üveg mellett különleges zöld

dás megszüntetése fokozatosan magával

nát, kisebb háztartási gépeket (darálókat).

ségből, okrából készült savanyúság állt a

hozta a kamrák rendeltetésének megvál
toztatását, számuk csökkenését.

nyersanyagokat,

befőtteket,

A hűtőszekrény és a fagyasztóláda el

nyékládházi Laczai Zoltánné által beren

terjedése új korszakot nyitott a nyári ízek

dezett kamra polcán. Az érdeklődő kam

Az éléskamra szóösszetételt a magyar

téli átmentésében. A fagyasztás a korsze

ramustrálók itt, a nyékládházi asszonyok

nyelvben először 139B-ban jegyezték fel.

rű táplálkozás alapja lett, háttérbe szo

tól megtanulhatták az árpaszemek közé

rította

a füstölést

eltett tojás akár egy évig tartó frissen tar

dot, ezáltal beteg

tásának fortélyait.

ség

(gyomorrák)

megelőző

szerepe

Láthattunk példát az ősidőktől ismert
tartósítási eljárásra, a sózásra is.

vült az élelmiszer

Akik "nyitott szemmel" jártak-keltek a
kamrák között, gyönyörködhettek a népi

vitathatatlan.

Bő

tárolás köre: mély

hímzések, falvédők, stelázsi szegélyek vál

hütéssel tartósítha

tozatos mintá iban. "Tisztaságnak nincsen

tunk kész - és fél

párja'; "Rendesség és szeretet'; "Szegények
vagyunk, de jól élünk" olvashattuk a fal

kész ételeket is.
2012. január 21-

A bogdcsi"komrdban" sokféle éte/tárolásra haszná/atos eszközt is lárhattunk

rejtett gyümölcsök és az oltott mészben

mint tartósítási mó

-

védők feliratain a napjainkban is helytálló

én a Közösségi Ház

népi bölcsességeket.

bogácsiasan mond
"
va "kamrák
szín

gyümölcsök, zöldségek, savanyúságok,

A házilag készített tészták, lekvárok,

terévé vált. A szín

befőttek mellett a hagyományőrzők be

pad előtti nagyte

mutatták használati tárgyaikat is; a nyers

rem szűkösnek bizo-

anyag-tárolás céljának megfelelő edénye-

A régi világ hangulatát idézve ezen a

Bogács több turistacsalogató természe

napon rendezték meg Csetneki László

ti adottsággal rendelkezik, amit a község

vezetésével a III. bogácsi kocsonyafőző

vezetői és lakói mindig tudatosan aknáz

versenyt is, melynek szintén a Közösségi

tak ki.

Ház adott otthont. Közel harmincan ne

A fürdő megnyitása óta eltelt több mint

veztek be, hogy az őseiktől rájuk hagyott

50 év alatt sokszor bizonyosodott be, hogy

titkos receptek alapján elkészített kocs 0-

bizonyos területeken Bogács egy lépéssel

nyáikkal megméressék magukat. A neves

mások előtt jár. A fürdő megnyitása a ko

mesterszakácsokból álló zsűrinek rend

rábban csupán mezőgazdasági munká

kívül nehéz dolga volt, de az íz és a tála

ból élő lakosokat arra késztette, hogy ala

lás mérlegelése után megszületett a dön

kítsanak ki az idelátogató turisták részé

tés, mely egy bogácsi háziasszonynak,

re minél több szálláshelyet. Az 1970-80-as

Kreszadió Lászlónénak hozta meg a di

években épülő víkend házak, a fizetőven
déglátás elterjedésére, a vendéglátóipari

csőséges első helyet.
A versenyzők kocsonyáit a rendezők

Sokan megkóstolták a Manci néni által kínált

kóstolásra kínálták a jelenlévőknek, s a

ak hamar felismerték, hogy a turisták fo

nap folyamán a portékáikat árusító ter

gadása is kiváló bevételi forrás, megélhe

melők mellett is nyílt mód jellegzetes téli

tési lehetőség. Ezért a község minél von

ételünk vásárlására.

zóbbá tétele mellett olyan rendezvények
szervezésével is próbálkoztak, amelyek

füstölt hájjal megkent kenyérfalatkákat

kiegészítik és kellemessé teszik az itt töl

ket, tartókat és az ételek előállításához

tött napokat. Gondoljunk csak a ma már

szükséges háztartási eszközöket is.

oly népszerű rendezvényekre; a 20 évvel

A bükkaranyosi kamra előtt terített asz

ezelőtt megrendezett első bogácsi bor

tal stilizáita a konyha meghittségét; a

fesztiválra, amit sorra követtek a környe

gyönyörűen hímzett terítő, a kézzel fes

ző községeken kívül az ország számos te

tett porcelánok, a petróleumlámpa és a

lepülésein. A dalostalálkozó is a maga ne

tavasz közeledtét hirdető sárga tulipán

mében újszerű volt a 90-es évek elején. Az

csokor szinte mágnesként vonzotta a lá

egészségnap és a szüreti nap is hamar kö

togatók tekintetét. A lócákon ülő népvi

vetőkre talált.

seletes hagyományőrzők szivesen ele

A szakácstanulók és a polgármeste

gyedtek szóba a nézelődőkkel, elmesél

rek főzőversenye idén már 10 éves lesz. A

ték egy-egy jellegzetes ételük eredetét,

summás étkek bemutatója, a tárcsás éte

receptjeik különlegességeit.

lek versenye, a tiszai halnapok mind-mind

Olyan érzésünk volt, mintha hazánk

a magyar gasztronómia sokszínűségének

külőnböző részein lévő tájházakban jár
nánk, ahoi életre kelt a múlt. Ezt az érzést

bemutatását szolgálva vonzza a turistákat.
A tavalyi programok összeállításánál

erősítette meg bennünk a hegedű húrja

Csendesné Farkas Edit polgármester asz

in felcsendülő, éneklő visszhangra találó

szony javaslatára került be a programfü

népzene. Az alkalmi népdalkör egyre bő
vülő tagjainak köre az összetartozást je
lezte, melyet a magyar nép hagyományai
ébresztettek a jelenlévőkben.
Minden kamránál szívesen kínálták a
tájjellegű ételeiket is; krumplís kenyeret,
különféle pogácsákat, szílvalekváros kif
lit, hagymás-füstölt szalonnás kukoríca
málét, füstölt hájjal megkent kenyeret,
kolbászos-Iílahagymás falatkákat, bírsal
masajtot kóstolhattak a népi ízek kedve
lői. A szervezők italról is gondoskodtak: a
bogácsíak citromos teával és forralt bor
ral kínálták a szomjazókat, de a hozzánk

Kistérségünk egymáshoz közeli tele
pülésein meghatározó jelentőségű az
idegenforgalom. Egyik falu gyógyhatású
meleg vize miatt kedvelt üdülőhely, mely
számos rendezvénynek ad otthont, a má
sik település régi hagyományokkal bíró
szőlőtermesztéssel, borkultúrával és pin
cészettel

rendel

zetbe a 2012. január 21-én megrendezett
I. Bogácsi Kamra Mustra. A kedvező ta
pasztalatok alapján megállapíthatjuk, ez
ismét egy olyan egyedülálló népi kultúrát
átörökítő program volt, amelyet érdemes
lesz folytatni, bővíteni és talán másoknak
is követni.

Jankóné Jónás Zsuzsa

kezik, a harmadik
táj házáról,

nép

hagyományai ról
híres, a negyedik
község

nyugal

mat, friss levegőt,

érkező kiállítók jóvoltából megkóstolhat

a természetbarát

tuk a menta- és berkenyelikőrt, a chili pá

sportokhoz

linkát, valamint a fenyőtobozból készült

ló

köhögéscsillapító szörpöt.

biztosít.

kivá

lehetőségeket

A. Közösségi Ház udvarán pedig lehe

A gyönyörű fek

tőség nyílt a házilag készített terméket

vésű bükkaljai te

megvásárlására is. Lekvárok, sajtok, fok

lepülések méltán

hagyma-,

váltak a városok

paprikafüzérek, füstölt hús

egységek létrehozása közben a bogácsi

áruk, mézkülönlegességek, tésztafélék

ból

széles választékát mutatták be a helyi ter

vágyó

kiszabadulni
emberek

melőkön kívül a közelről és hazánk távo

kedvelt

kirándu

labbi pontjáról érkezők.

lóhelyeivé.

Egyszerűségükkel nyűgöztek le berJnÜnk,'t a népi hagyományok
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2012. március 3-án 19 órai kezdettel került megrendezésre
az első óvodai jótékonysági bálunk.
2011 őszén merült fel a szülőkben a jótékonysági bál szerve
zése. Céljuk többrétű volt, egyrészt tartalmas és kellemes prog
ram létrehozása, ahol a szülők és az óvodai dolgozók egyaránt
jelen vannak, másrészt a bevételt minden esetben egy előre,
közösen meghatározott célra fordítsák a gyermekek javára,
me ly az oktató-nevelő munka korszerűsítését jelenti.
Az első bálon összegyűlt pénzösszeget (553 OOO Ft) az óvoda
udvari játékainak felújítására szeretnék felajánlani.
Izgalommal, s őszintén bevallva, félelmekkel álltunk neki
a szervezésnek. Nem, hogy bált nem szerveztünk még soha,
de sokan résztvevői sem voltunk ilyen eseménynek. Kialakult
egy lelkes csapat, mely hozzáfogott a szervezéshez, kézbe vet
te a lebonyolítást, ami eredményt tekintve több szempontból
is sikeres volt, mert remélhetőleg nem csak egy színes műsort
eredményezett, hanem ismeretségeket, barátságokat is terem
tett. Eddig is tudtuk, de most bebizonyosodott, hogy a szülők
kel való együttműködés példaértékű.
Azok a szülők (anyukák, apukák), akik jelezték a bálon való
részvételüket az óvoda dolgozóival összefogva, szerették vol
na meglepni a bál közönségét l-l műsorszámmal. A fellépők
sokat gyakoroltak, bízva abban, hogy mosolyt csalnak a vendé
gek arcára, s ha csak egy kis időre is, de elfelejtik a mindennapok
nehézségeit. Vendégszereplőink, a Cserépfaluból érkezett gö
rög tánccsoport, valamint a szülők-óvodai dolgozók műsorszá
mai nagy sikert arattak, melyek kellőképpen megalapozták a bál
alaphangulatát, és ezt csak fokoztuk a hajnal 4-ig tartó jókedvvel
"
és tánccal, amihez a talpalávalót "Cukros Misi szolgáltatta.
Akik a bálon nem vettek részt, munkájukkal (díszítés, taka
rítás, sütemény felajánlás, fellépőruhák megvarrása ... ) vagy a
belépőjegyek megvásárlásával támogatták céljainkat.
Reméljük, próbálkozásunk sikerrel járt, sőt komoly báli ha
gyományt alakítunk ki.
Köszönet a lelkiismeretes munkáért, a felajánlásokért, a bá
lon való részvételért!
Akik támogatták óvodánkat:
Balogi Sándor, Baloginé Csendes Ilona, Baloginé Kormos Ani
kó és munkatársai, Berecz Andrea, Bodnár Beáta, Borostyán
Borozó-Pizzéria, Budai Krisztián, Bugyik Csaba, Bükkalja Álta
lános Iskola - Bogács, Bükkalja Általános Iskola Szülői Munka
közössége- Bogács, Bükkalja Napköziotthonos Óvoda - Bo
gács, Bükkalja Napköziotthonos Óvoda - Szomolya, Centrum
lInobükk Épker Kft., Iparcikk Bolt, Crystal és Susanne Panzió
Siófok, Czagány János, Cseh Sándorné, Csendesné Farkas Edit,
Csetneki Balázs, Csufor Sándor, Dobos Tamás, Dr. Képes ildi
kó Anna, Dr. Ócsai Péter, Farkas Péter, Farmosiné Csirmaz Zsu
zsanna, Fülöp Gézáné, Gál István, Gál Istvánné, Hilóczki Attila,

A balett-táncos apukák nagy sikert arattak

Hócza József, Hócza László, Hór-Agro Zrt., Hornyák Andrásné,
Hornyákné Begecz Ilona, Horváth Sándor, Huszár Zoltán, Hü
velyes Attila, Hüvelyes Szabolcs, Ittes Emilné, Jankó Gergely,
Jankó Róbert, Jankó Szabolcs, Jordán- Kovács Krisztina, Juhász
Istvánné, Kaszó Gáborné, Kásáné Szabó Erika, Kelemen And
rea, Kibala Divatáru, Kisfalat Büfé, Kisné Fekete Anita, Kiss Er
zsébet, Kiss Gyula, Kiss Krisztián, Kiss Zoltán, Kocsis István, Ko
csis Orsolya, Kondásné Hornyák Katalin, Koósné Tatár Erika, Ko
vács Dóra, Kovács Zoltán, Kovácsné Fekete Mária, Kovácsné
Varga Mária, Kun Róbert, Lénárt Péter, Litvinenkó Andrej, Lóczi
Gyuláné, Majnár Istvánné, Majnárné Lóczi Andrea, Márton Nor
bert, Middie Course Kft., Mizser Zsuzsanna, Mizserné Kovács
Erzsébet, Molnár Tünde, Molnárné Hócza Sarolta, Móré Zsolt,
Mucsonyi Tamás, Muskátli Apartman, Nagy Józsefné, Nagy
László, Nefelejcs Hotel Mezőkövesd, Pap Mihály, Pappné Fehér
Erika, Péter Zoltán, Polgármesteri Hivatal- Bogács, Prokai Lász
ló, Rémiásné Hák Viktória, Román Kata, Sarki Vendéglő, Sári Be
áta, Sári Brigitta, Séra Nagy Rita, Simon Edit, Simon Sándor, Sza
bó Péter Pál, Szabó Péter Pálné, Szajlai Beatrix, Tappancs Gyer
mekmagazinok, Tállai András, Terméskő Kft.- Cserépfalu, Tóth
Csaba, Tóthné Ittes Ildikó, Tóthné Szuromi Irén, Tóthné Szűcs
"
Szilvia, Tűz "S Ker Kft., Vadásziné Burcsák Zsuzsanna, Vajdovics
Andrásné, Varga Irén, Választ6 Étterem, Villa Bt., Virágsziget,
Vígh Bertalanné, Zahari Orsolya, Zöldvár Villa, Zsák Terézia,
Zsóka Divatáru.
Reméljük, mindenki jól érezte magát!
A jövőre nézve mottónk marad a régi:
" ...A magunkfajták, ha egyszer összejönnek, nem csupán a
saját maguk szórakoztatásához, hanem az egymáshoz vezető
utat is meg akarják találni. [gy lesz egy bál öncélú szórakozás
helyett valódi társas, építő, felemelő esemény:'

Kásáné Szabó Erika

Részlet az "apáca-showN-ból

-

Megelevenedett oldalak
Az olvasás népszerűsítése volt az iskola tantestületének cél
ja, amikor megrendeztük február 24-én a Megelevenedett ol
dalak kalandos olvasóversenyt.
Tanítványaink a kötelező tananyag elsajátítása mellett ke
vés nyomtatott dokumentumot olvasnak. A számítógép előtt
ülve víllanásnyí ídő alatt olvasnak (fejtenek meg) különböző
jeleket, képi információkat. Általánossá vált körükben is egy
szerre több számítógépes programot futtatni: csetelni vagy
"
msn-ezni, "fönn lenni a facebookon, közben zenét hallgat
ni, netán valamit olvasni. Csupán egyetlen kattintás újabb és
újabb információt eredményez s mindegyik információ meg
értése, feldolgozása más-más olvasástechnikát kíván. Sokszor
a figyelemmegosztás miatt a tartalom jelentéktelenné válik . .
Ellentétben a hagyományos olvasási technikával, aminek cél
ja egyetlen szöveg (fejezet, regény) teljes megértése. Az is
kolai tudás megszerzésének alapja nem a felületesség, ezért
szükségesnek érezzük a gyerekek olvasóvá nevelését akár já
tékos formában is megvalósítani.
Immár 6. alkalommal rendeztük meg a gyerekek részé
ről semmilyen előkészületet nem igénylő versenyt, melynek
egyik legfontosabb eleme a könywálasztás volt. Több könyv
átolvasása után idén Fabian Lenk Idődetektívek sorozatának a
történelmi ismeretekben is bővelkedő Oroszlánszívű Richárd
című kötetére esett a választásunk.
Ez a könyv az 1194-es évbe repítette vissza a gyerekeket, s
hogy a tanulók e korról hű ismereteket szerezzenek, az isko
la tantestülete, technikai személyzete, szülők egy része, a köz
ség lakói, néhány intézményvezető vállalkoztak arra, hogy le
hetőségeikhez mérten korhűen rendezzék be a tantermeket,
ill. öltözzenek be a regény felnőtt szereplőivé. A tanulók a kö
zépkorra oly jellemző kézműves mesterségekkel is megismer
kedhettek a szomszéd faluból érkezett fazekasmester, a helyi
méhész és kereskedő segítségével. Elkészíthették és magukra
ölthették a saját címerpajzsukat és koronájukat. S a szponzo
roknak köszönhetően sikerült egy igazi királyi lakomát is vará
zsolnunk asztalukra, amit a 3 órás verseny során megéhezett
tanulók jóízűen fogyasztottak el.
Az újszerűnek mondható, kalandos vetélkedőn mindnyá
jan jól éreztük magunkat. Együtt izgultunk és együtt örültünk
a gyerekekkel. A regény szemelvényeihez kapcsolódó felada
tok teljesítése közben részesei lehettek a tanulók az izgalmas

A korhűen berendezett lovagteremben "királyok" várták a versenyzőket

gyeimének, kifejezőkészségének szintjéről, mint a tanórákon.
Meglepő és ugyanakkor örömteli volt az a segítőkészség,
amit a verseny szervezése során tapasztaltunk. A gazdasági
válság idején, a hosszú tél végén valahogy jobban kinyilvá
nult a segítőkészség, az összetartás és mindez olyan ügy ér
"
dekében, ami nem hozott senkinek anyagi hasznot, ami"csak
az olvasás népszerűsítésére, élményszerűségének bemutatá
sára irányuló kísérlete volt néhány pedagógusnak, s aminek
sikeres lebonyolítása egy község meghatározó számú lakosa
inak szívügyévé vált.
Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem a tanulók
és a tantestület nevében a verseny sikeres lebonyolításához
nyújtott anyagi és tárgyi felajánlásokat valamint a segítséget,
személyes részvételt a versenyen.
Kollégáimmal ismét arra a következtetésre jutottunk, hogy
valóban érdekes és értékes estébe nyúló délutánt töltöttünk
együtt.
Reméljük, a jövöben is lesz lehetőségünk felkelteni a tanu
lók érdeklődését az olvasás élményszerűsége iránt, s nem
csak a kötelező tananyag elsajátításakor veszik kezükbe a
könyveket.

Jankóné Jónás Zsuzsa

történetnek. A leleményességet, bátorságot, ügyességet,
erőt, logikus gondolkodást igénylő feladatokon keresztül mi
pedig pontosabb képet kaptunk tanulóink emlékezetének, fi-

Szeretettel meghívjuk Önt
a Vlagyimir Viszockij"az orosz líra fenegyereke':
költő, színész, énekes életét, munkásságát, verseit és
dalait bemutató

KÖLTÉSZET-NAPI IRODALMI ESTRE
2012. április 14. (szombat) 18 óra
Helye: Bogács, Közösségi Ház
Viczai PéterViszockij-kutató - műfordítóval
beszélget Szabó László tanár.
AViszockij-dalokat előadja: Sipos Mihály bárd, zenész, énekes.
AViszockij-verseket előadja: Cseh Károly költö, műfordító.

Az egyik tanteremben berendezett istállóban dolgozni
kel/ett a megszerezhető pontokért

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az idegenforgalom növelése érdekében
Kevés hely büszkélkedhet olyan kedve
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közé tartozott többek között a település

megrendezi a Színészliget fáinak ülteté

ács.Az önkormányzat az eddigi évek gya

201 2-es programajánlója és a termálfür

sét, melyre április l 4-én, délelőtt I I óra

korlatához hasonlóan az idén is megra

dő megújult prospektusa, melyben a für

kor kerül sor. A tervek szerint a Színészli

gad minden lehetőséget a kínálat fejlesz

dő 201l-es felújítása után szükségessé

get Haumann Péter, Kállai Ferenc, Komlós

tésére és a meglévő értékek, szolgáltatá

vált az információ és a képanyag aktua

Juci, Molnár Piroska, Sztankay István és az

lizálása. A legfontosabb kiadványokon kí

ötletgazda, Hanák Zsolt fájával bővül.

sok népszerűsítésére.
Mint minden tavasszal, 2012-ben is

vül bogácsi szállásadók és turisztikai szol

megrendezésre kerülnek országszerte az

gáltatók anyagát is elérték az érdeklődők

utazás kiállítások. Március első hétvégé

a Bükkalja Gyöngyszemei standján.

jén a budapesti Nemzetközi Idegenfor

A budapesti vásáron az

galmi Kiállításon, március 29. és 31. kö

idén az Eger Térsége Tu

zött pedig a miskolci MenjünkVilággá! ki

risztikai Desztináció Me

állításon vesz részt a település. Míg a fővá

nedzsment Egyesület tag

rosban Bükkalja Gyöngyszemeiként, há

jaként vett részt Bogács,

rom bükkaljai községgel - Bükkzsérccel,

az

Cserépfaluval, Noszvajjal - közös standon

gi Regionális Marketing

Tordai-Tóth Csilla
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Igazgatóság
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se mellett.
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Mezőkö

A budapesti idegenforgalmi kiállítá

Ebben az évben is a

son sajnos több éves tendencia a kiállítók

megszokott színvonaion

számának csökkenése, mellyel arányosan

kerülnek
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vét, mely a hosszú hét
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A budapesti idegenforgalmi kiállításon sokan érdeklődtek
a bogácsi programok iránt

Újdonságok a fürdőben
A

Kedves Bogácsiak!
Engedjék meg, hogy a fürdőben bevezetett újdonságokról
és a további tervekről tájékoztassam Önöket.

szezonban

több

éjszakai

fürdőbulit

tervezünk,

karaookéval. A nyárra több vendégcsalogató attrakció szere
pel a palettán. Ilyenek a tervezett strandröplabda pálya, a hi

Február l 7-től a főbejáraton, az öltözőépületen keresztül

deg vizes medence és a camping között felállítandó vízi-fo

közelíthető meg az éjszakai fürdőzés, amelyre május l 6-ig

ci pálya és a vízen-járó labda. Kialakításra vár, egy területbér

minden pénteken és szombaton este l 9-től 23-ig várjuk ked

lő személyében a jelenleg divatossá váló lézerball pálya a für

ves vendégeinket. A szezonban az esti fürdőzések pénteken

dő dél-nyugati sarkában.

ként és szombatonként 20-24 óra

Néhány szó a fürdő külső meg

között lesznek.

jelenéséről. Jelenleg folynak a fü

A Mikulás-party sikerén felbuz
dulva

további

zenés

rendezését kezdtük meg.
farsangi

és

nőnapi

vesítés és a parkosítás előkészüle

fürdőbulik

tei, zajlik a locsolásra alkalmas ku

Az első

tak üzembe helyezése.

karaooke-s

A cél, hogy növeljük a szolgál

medence-party is sikeresnek volt

tatások színvonalát és az attrakci

mondható, hiszen mindkét rendez

ók számát annak érdekében, hogy

vényen közel 200 vendég élvezte

minél több turista és nyaraló láto

a bulit. A következő zenés éjszakai

gasson el erre a szép településre.

esemény a húsvéti lesz, április 7-én,
szombaton " Locsolkodj termálvíz
"
zeI! szlogennel.

Az új medence élménye/eme; a kisgyermekeknek
nyújtanokjátékos felüdülést

Jacsó Zoltán
ügyvezető igazgató

Kultúra-napi i rodalmi est
"Az emberi élet legmélyebb tartalma a kultúra, amely nem ké

volt, aki neves magyar költők versein keresztül mutatta be a
magyar nyelv szépségét, páratlan gazdagságát.

pek, könyvek és zenedarabak összessége, hanem életforma."
Márai Sándor

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a szinkronizálá

A magyar kultúra napja talán a legfiatalabb ünnepünk.Jelen

sok, színpadi, és tv szereplések mellett Eszter elfogadta meghí

tősége, elismertsége folyamatosan nőtt, de az elmúlt 23 év alatt
csak akkor volt piros betűs ünnep, ha -mint az idén is- vasár
napra esett.
Január harmadik harmadában Magyarországon és a hazán
kon kívüli magyarok lakta vidékeken különféle rendezvények
emlékeztettek bennünket ezeréves hagyományainkra, gyöke
reinkre, szellemi értékeinkre.
Bogácson, ahol évtizedes múltja van a magyar kultúra meg
ünneplésének, az ískolás gyerekek idén is kulturális bemuta
tóval készültek. Január 22-én pedig irodalmi estre invitáltuk a
község lakosságát. Estünk vendége Timkó Eszter színművésznő

vásunkat, s a hazai közönség előtt szerepelt.A jelenlévők meg
tudták, hogy az ismert színművésznő a szülői ház révén szíve
egy szegletében bogácsinak érzi magát; a Bükk hegység lá
bainál szelíden meghúzódó Bogács természeti adottságai őt
is ugyanúgy lenyűgözik, mint minket, tiszteli és szereti a falu
si életet, a falusi embereket. Egy-egy vers előadása között Esz
ter megosztotta velünk a Bogácshoz és az irodalomhoz kötő
dő gondolatait és érzéseit. A nézőtéren ott voltak szülei is, akik
nek köszönheti irodalomszeretetét. A Bogácson elmondott és
felolvasott versek kiválasztását személyes indíttatás vezérelte.
Magával ragadó előadásában hallhattuk Márai Sándor, Wass Al
bert, Nemes Nagy Ágnes verseit. Nemcsak az elhangzott istenes
versek sugallták Eszter mély vallásosságát, hanem az is, hogy a
fellépéséért járó tiszteletdíjat felajánlotta a Kő keresztek felújí
tására, melyet Kovács István önkormányzati képviselő, kurató
riumi elnök vett át a színésznőtől.
Csendesné Farkas Edit polgármester asszony az előző napi
rendezvény (I. Kamra Mustra) tükrében bogácsi ízeket ajándé
kozott Timkó Eszternek, megköszönve a felajánlást és a szép
irodalmi estet.
S mit tehetünk mindennapjainkban mi itt Bogácson a magyar
kultúra ápolása érdekében? Mindenekelőtt az őseinktől kapott
gazdag hagyományaink ápolásának folytatását emelném ki. Vi
selkedjünk, beszéljünk, közlekedjünk, étkezzünk kulturáltan,
ezáltal ápolhat juk a tág értelemben vett kultúrát. Olvassuk saját
örömünkre nagy költőink, íróink műveit, s vegyünk részt minél
többen olyan irodalmi esteken, ahol az ő írásaik elhangzanak.

Timkó Eszter a pesti színházak hangulatát hozta el Bogácsra

Emlékezés
" Március 15 az egyik legszebb, de min
denképpen a legmagyarabb ünnepünk:'

Jankóné Jónás Zsuzsa

1 848. március 1 S-re

Említsük meg a sikeres műsor szerep
lőinek nevét is: 8akondi Od ett, Kondráth

Gondolataimat az ünnepi beszéd záró
mondatával fejezem be:

Ezekkel a szavakkal kezdődött a Bükkalja

Kamilla, Pusomai Enikő, Pusomai Barbara,

Petőfiék a kokárdát szívük fölött hord

Általános Iskola ezévi ünnepsége a kö

Szitai Katalin, Letsou Arhon, Gódor Anna,

ták. Mi a mindennapjainkban szívünkbe

zösségi házban.

Hegyi Barbara, Szeberin Inez, Burcsák

zárjuk.

A meghívott vendégek és az iskola ta

Emlékük legyen áldott!

László, Verhóczki Márk, Kovács Evelin.
rendezte:

A szervező pedagógusok nevében:

szeállítást hallgattak meg 48-as dalok

Regőcziné Vámos Katalin, Nagyné Sziklai

Szabó László

ból, Daragó Károly tanítványai: Fodor Gá

Judit, Szabó László.

nulói, dolgozói először egy zenei ösz

A

műsort

3

pedagógus

bor, Ittes Dominik, Verhóczki Márk előadá

Délután a községi ün

sában. A fellépés után az ünnepi beszéd

nepséget a Pávakör dal

következett. Ebből megtudhattuk, hogy

csokra és Magyar Gyu

a Nemzeti dal eredetileg így kezdődött:
"
" Rajta magyar! A beszédből az is kiderült,

la tárogatójátéka gazda
gította. Az ünnepi be

hog y a kokárda színei először fordított sor

szédet Csendesné Farkas

rendben voltak, s talán éppen Szendrey

Edit polgármester tartot

Júlia, Petőfi Sándor felesége révén hono

ta, amiben az ünnep ak

sodott meg a mostani formájában. Az ün

tualitására

és

minden

nepi beszéd után egy formabontóan új

napjainkra gyakorolt köz

szerű műsor következett, melyben a sze

vetett hatásáról szólt. Az

replők piros, fehér és zöld ruháikban a

eseményt közös koszorú

nemzeti lobogónkat jelenítették meg. A

zás zárta az iskola épülete

műsor tánccal kezdődött. A mozgalmas,

előtti emlékműnél.

dinamikus előadás végig lekötötte a né

Egy

igazán

felemelő

zők figyelmét, az énekkar most is szép da

megemlékezéssel

lokkal színesítette a műsort. A záróképet

rült az ünnepet bensősé

sike

filmvetítés tette teljessé.

gessé tenni.

1948/49 em/ékét a szívünkben őrizzük

PROGRAMAJÁN LÓ
CSALÁDI H Ú SVÉT
Ideje: 2012. április 7-8.

NEMZET SZfN ÉSZE INEK
FAÜLTETÉSE
Ideje: 2012. április 14. 1 1óra

201 2 . tavasz

XX, HÓRI TENGÓ KUPA,
ORSZÁGOS ÖREGFIÚK
LÁBTENISZ BAJNOKSÁG
Ideje: 2012. június 24.
Helye: Bogácsi Thermálfürdő

Helye: Színészliget, Cserépi út

SÖRFESZTIVÁL

MAJÁLIS

2012. június 30. - július 1 .

Ideje: 2012. május 1.
Helye: Rendezvénypark

VI, ORSZÁGOS BMW TALÁLKOZÓ
Ideje: 2012. május 12.

nyár

-

aOla. ÁPRILIS

Ideje:
Helye: Rendezvénypark

�?RILIS

2012.

Ideje: 20 1 2. július 7.
Helye: Közösségi Ház

VENDÉGLÁTÓ ISKOLÁK
X, JUBILEUMI ORSZÁGOS
SZABADTÉRI FÖZÖVERSENYE
ÉS BEMUTATÓJA,
SÜTEMÉNYSÜTÖ VERSENY,
ORSZÁGOS IFJÚSÁGI GRILL
BAJNOKSÁG, POLGÁRMESTEREK
AZ IDEGENFORGALOMÉRT FÖZÖ
VERSENY, AMATÖR SZAKÁCSOK
FÖZÖVERSENYE

ÉNEKES MESTERKURZUS
ZÁRÓHANGVERSENYE

, 0:00-1 4:00 Rajzversennyel, ügyességi játékokkal várjuk

Bogácsi Thermálfürdö
1 9:00-24:00"locsolkodj termálvízzel!" - Locsoló buli
- Egész estés karaoke party, büfével
- Ajándék minden vendégnek: férfiaknak vizipisztoly,
hölgyeknek csoki tojás

Helye: Rendezvénypark

XX, BÜKKALJAI BORFESZTIVÁL
ÉS NEMZETKÖZI BORVERSENY
Ideje: 2012. június 22- 24.
Helye: Rendezvénypark

BÜKKVINFEST MEGYEI
MEGHíVÁSOS LÖVÉSZVERSENY
Ideje: 2012. június 23.
Helye: Bogácsi lőtér

(SZOMBAT)

7.

Jurta Üdülőközpont sportpályája
a gyermekeket és szüleiket.

XXII. NE MZETKÖZI
DALOSTALÁLKOZÓ

Helye: Alabástrom Panzió parkolója

Ideje: 2011. május 19-20.

7-8,

2012.

Ideje: 2012. július 7.
Helye: Közösségi Ház

VIII, BOGÁCSI
EGÉSZSÉGNAPOK

Ideje: 2012. jú Í ius 14-15.
Helye:
Bogácsi Thermálfürdő

VIII. REGIONÁLIS
KAKTUSZ KIÁLlÍTÁS
ÉS VÁSÁR
Ideje: 2012. július 27-29.
Helye: Közösségi Ház

�?RILIS

Belépő: 1 200 Ft/fő.

8.

(VAS�RNA?)

Rendezvénypark (Cserépi út)
(Rossz idö esetén Közösségi Ház - Bogács, Alkotmány u. 5.)
1 0:00· 1 6:00

- II. Bogácsi Tojásvadaszat
Minden ügyes kis tojásvadászra ajándék vár!
- Népi játszótér: fonott kosárhinta, népi eszkőzös játékok
- Kézműves foglalkozások (tojásfestés, díszftés)
- Kisbárány- és nyuszi simogató
- " Égig érő fa" interaktív játszóház (300 Ft/fő).
1 3:00"Húsvétolás"
- "Ma van húsvét napja . . ." interaktív, élőzenés gyermekelőadás
- Tréfás vetélkedők a h úsvét jegyében - répaevés, célba locsolás, nyuszi ugróverseny. .
Hagyományőrző Ház (809ÓC5, Afkotmóny u. 2.)
1 7:00 Húsvéti mese-est kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Belépő: gyermek/nyugdíjas 300 Ft, felnőtt 500 Ft.

VIII. TISZAI HAL-NAPOK
Ideje: 2012. július 28-29.
Helye:
Bogácsi Thermálfürdő
- Strand Hotel

SZE.RE.TErTEl V�RUNk MINl>E.N kE.l>VE.5
ÉRl>E.klOl>Or!

