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Milyen változásokra kell számítanunk 2013. január l-jétől? 
Az országos média hónapok óta vezető hírként kezeli a 

2013. január l-jétől életbe lépő jelentős változásokat, me
lyek a közoktatás és a közigazgatás területén várhatóak. Néz
zük, hogyan érinti ez Bogácsot, az iskolánkat és a polgármes
teri hivatalt. 

Jelenleg településünkön két közoktatási intézmény mű
ködik, az óvoda és az általános iskola, melynek fenntartó
ja az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 
kötelessége biztosítani az intézmények megfelelő működé
sét, a dolgozók bérétől kezdve az üzemeltetés költségein 
át az épületek karbantartása, felújítása is az önkormányzat 
feladata. Ehhez jelentős állami támogatást kapunk minden 
évben a tanulólétszámok alapján, de ez a támogatás nem 
fedezi az összes költséget. Az önkormányzat éves hozzá
járulása a működtetéshez 201 l-ben az óvoda esetében 12 
millió 100 ezer Ft volt, míg az iskola működéséhez 39 millió 
Ft-tal járult hozzá. 

2013. január l-jétől az óvoda életében nem lesz semmi
féle változás, a fenntartó továbbra is az önkormányzat ma
rad. Az iskolát azonban az állam tartja fenn, a szakmai mun
ka szervezése és irányítása, valamint az üzemeltetés is állami 
feladat lesz az új köznevelési törvény értelmében. Az állam, 
mint fenntartó létrehozza a járási tankerületi központokat - a 
mi esetünkben Mezőkövesden fog működni ilyen tankerüle
ti központ -, melynek feladata lesz a járásban működő álta
lános iskolák szakmai munkájának szervezése és működte
tése. A tankerületi központban határozzák meg az indítható 
tanulócsoportok és a foglalkoztatható pedagógusok számát, 
a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül szervezhető prog
ramokat, a pedagógiai munkát segítők munkáját, az intéz
ményvezetők személyét, azaz az iskola életének valamennyi 
fontos jellemzőjét. 

Az önkormányzat tehát a törvény szerint a szakmai mun
kába nem szólhat bele. Legújabb információnk alapján azon
ban többletigénnyel élhet az intézmény felé, s ha finanszí
rozza azt, akkor a tankerületi központon keresztül érvénye
sítheti elvárásait. Ez a mi esetünkben remélhetőleg azt jelen
ti, hogy a jelenlegi iskolai rendszer önkormányzati hozzájáru
lással megtartható, melyet a képviselő-testület valamennyi 
tagja kiemelten fontosnak tart, s szükség esetén támogat. Az 
iskolafelújítást követő tanévnyitó ünnepségen Tállai András 
államtitkár úr kijelentette, hogy Bogácson mindig is volt isko
la, s ezután is marad. Az önkormányzat pedig mindent meg 
fog tenni azért, hogy olyan iskola működjön itt, amely bizto
sítja valamennyi kisdiák megfelelő fejlődésének lehetőségét. 

A jövő évtől nemcsak a közoktatásban, hanem a közigaz
gatásban is jelentős változásokra számíthatunk. Az új önkor
mányzati törvény szerint ugyanis a 2000 főt meg nem hala
dó települések közös önkormányzati hivatalt működtetnek, 
a 2000 főt meghaladó településeken maradhatnak önálló hi
vatalok, azonban, ha egy település önkormányzata megke
res egy másik települést közös hivatal alakításának szándéká
val, azt a megkeresett település nem utasíthatja el. 

Ez Bogács esetében több lehetőséget is magában rejt, 
melyek a következők: 

- önálló hivatalt működtethetünk, hiszen a lakosságszám 
2000 fölötti, 

- közös önkormányzati hivatalt működtetünk a szomszé
dos települések önkormányzataival együtt. 

Az első lehetőség szerint a 2014-es választásokig a jelen
legi állapot biztosan tartható, változtatást csak a választáso
kat követően megalakuló új önkormányzatok megállapodá
sa hozhat. 

Mit is jelent a második lehetőség, hogyan is működnének 
a közös hivatalok? 

Amennyiben a települések önkormányzatai közös hivatal 
létrehozása mellett döntenek, akkor is marad Bogácson is, 
és a csatlakozó falvakban is hivatali ügyintézés, csak lesznek 
olyan feladatok, amelyeket csak itt, a mi hivatalunkban vé
gezhetünk el. Ezzel a lehetőséggel is számolnunk kell, ugyan
is Bogács itt a Bükkalján be kell hogy töltse azt a mikrotérségi 
központi szerepet, amely földrajzi helyzeténél, lélekszámá
nál és turisztikai potenciáljánál fogva megilleti. Erre abban 
az esetben kell tehát készülnünk, ha a környező települések 
kifejezik közös önkormányzati hivatal-alakítási szándékukat. 

A szomszédos falvak polgármestereivel előzetes egyez
tetés zajlik arról, hogy szükséges-e közös hivatal kialakítása 
Bogács központtal, vagy a jelenlegi rendszerben működik to
vább a választáso kig a hivatali ügyintézés. A döntéseket még 
ebben az évben meg kell hozniuk a képviselő-testületeknek, 
s 2013.január l-jétől a választott rendszerben kell a lakosság 
szolgálatában működtetni az ügyintézést. 

Sarkalatos változások következnek tehát a települések éle
tében, mindezek mellett jelentősen átalakul az önkormány
zatok működésének központi finanszírozása is. Valamennyi 
képviselőtől felelős döntést várnak a település lakói ezekben 
a kérdésekben, mely megfelelő tájékozottságot, felkészültsé
get igényel mindannyiunktól. Több fontos - a döntést jelen
tősen befolyásoló - információ sajnos még nem ismert. Nem 
tudjuk például a hivatali dolgozók várható létszámát, s a járá
si hivatalok sem álltak még fel. 

Komoly önkormányzati munka vár tehát ránk ezen az 
őszön, me ly meghatározó lesz a település további sorsának 
alakulásában. A közös önkormányzati hivatal megalakítása 
még kérdéses, de a hivatali működésnek továbbra is a lakos
ságot kell szolgálnia. 

Csendesné Farkas Edit polgármester 

Az iskolaáfadás ünnepélyes pillanata 



Augusztus 20-i ünnepség 
A Közösségi Házban Péter Zol

tán alpolgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket augusztus 20-án az 
egyik legrégibb magyar ünnepna
pon, Szent István király napján, a ke
resztény magyar államalapítás ezer
éves folytonosságá nak emléknap
ján, Magyarország hivatalos állami 
ünnepén. Az ünnepi asztalon az év
ezredek óta a legalapvetőbb, ebben 
az esztendőben kűlőnösen nagy je
lentőséget kapó ételeink egyike, egy 
nemzeti színű szalaggal átkötött fris
sen sült kenyér állt. 

Az ünneplő közönség, a Bogácsi 
Pávakőr községünk népviseletét be

mutató tagjai, valamint az első sorokban helyet foglaló székely 
népviseletben öltözőtt családfők és gyermekeik külsőségekben el
térő népi hagyományokról tanúskodtak, de Himnuszunk éneklése 
közben egység érződött a jelenlévők között. 

Csendesné Farkas Edit polgármester asszony ünnepi beszédé
ben Szent István király kiemelkedő történelmi szerepét és törvé
nyeinek, a kereszténység felvételének, az államalapításnak napja
inkra vonatkozó üzenetét hangsúlyozta. 

Majdnem minden nemzetnek van sajátos recept alapján készí
tett kenyere, így a magyaroknak is. Az ünnepi asztalon lévő ková
szos fehér kenyeret Hanák József esperes úr a szentmise keretén 
belül áldotta meg a templomban, s polgármesterünk a Közösségi 
Házban szegte meg, majd annak ízéről elismerően szólva kínálta az 
ünnepségen résztvevőknek. 

Ezt követően került sor a Bogács Község Önkormányzata által 
odaítélt kitüntető díjak átadására. 

A méltatásokat Péter Zoltán alpolgármester olvasta fel: 
"Az Önkormányzat rendelete szerint "Vig Rudolf-dij adományozha

tó annak, aki Bogács község kulturális életében hosszú éveken keresz
tü/ színvonalas, áldozatos munkát végzett." 

Ebben az évben a Vig Rudalf-dijat Vígh Ilanának adamányazta az 
Önkormányzat. Vígh Ilona már egész kisgyerek korától aktív szerep
lője volt a községi kulturális életnek. Tagja volt a korábban működő 
Hagyományőrző Együttesnek. Meghatározó tagja a Bogácsi Páva kör
nek, mellyel szép sikereket értek el mind idehaza, mind nemzetközi té
ren egyaránt. Az éneklés mellett kitűnő szervező is, hiszen nem múlhat 
el pávaköri farsang az ő aktív közreműködése nélkül. 

Odaadóan vesz részt a község rendezvényein, ünnepségein. A köz
ség hagyományai, népi értékei felől mindig tisztelettel érdeklődik, és 
ha teheti, részt vesz ápo/ás ukban. Meghatározó szerepe volt és van 
abbon is, hogy községünkben újro működik néptánccsoport, melybe 
kitartóan szervezi és toborozza a tagokat. 

Kívánom, hogy ez a fiatalos lendülete maradjon meg na
gyon sokáig!" 

Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Alkotói Dij azon 
személyeknek adható, akik Bogács község kulturális életében, sport
mozgalmában, egészségügyi, szociális elfátásában, a község felemel
kedése érdekében kiemelkedő munkát végeztek. 

Ebben az évben Alkotói Dijban részesíti az Önkormányzat 
Benyovszki Máriát. 

Benyovszki Mária mint pedagógus, de legfőképp mint pávakö
ri vezető játszik fontos szerepet Bogács kulturális és társadalmi életé
ben. Bogácson már évtizedek óta meghatározó szerepe van a kulturá
lis rendezvények szervezésében, Ie.bonyplításában. Ezt nem is mutat
ja jobban más, mint az idén XXIf. alkalomma/megrendezésre került 
Nemzetközi Dalostalálkozó. 

Benyovszki Mária odaadóan vesz részt a község rendezvényein, ün
nepségein. A község hagyományinak, népi értékeinek ápolásában az 
élen jár. 

Az ő kitartó és önzetlen munkájának köszönhetően a népdalkör 
számos sikert tudhat magáénak mind idehaza (Vass Lajos- nagydij és 
Arany Páva Dij), mind nemzetközi téren egyaránt, öregbitve ezzel tele
pülésünk hírnevét. 

Az Önkormányzat szintén Alkotói Dijban részesíti Tóthné Szu rom i 
Irén nyugalmazott óvónőt, aki kimagasló pedagógiai munkájával já
ru/t hozzá Bogács mindennapi életéhez. Engedjék meg, hogy kicsit 
személyesre vegyem a beszédemet. Ugyanis, amikor kiderült, hogy 
kik lesznek a dijazottak és meghallottam Irénke nevét, három szó fu
tott át az agyamon: "Irénke óvó néni': És ez jut eszébe nagyon sok, ma 
már felnőtt embernek is, aki meghallja nevét. Ugyanis felejthetetlen 
személyisége, kitűnő oktató- és nevelőmunkája mindenki életére nagy 
hatást gyakorolt. 

Úgy gondolom, mindennek volt köszönhető, hogy munkája elis
meréseként a bogácsi óvoda vezetője volt éveken keresztül, egészen 
nyugdijba vonulásáig. Egy igazi, tiszteletet parancsoló óvodapedagó
gus, akinek munkáját és szaktudását mindenki elismeri. Vezetése alatt 
az óvodát egy újfajta szemléletmód járta at, mely mind a mai napig 
megmaradt és követőkre talált. 

Kívánok aktív, egészségben gazdag nyugdijas éveketf"- fejezte be a 
méltatásokat Péter Zoltán alpolgármester. 

A kitüntetések átvétele után Benyovszki Mária és Tóthné 
Szuromi Irén köszönetet mondott a díjat odaítélő önkormányzati 
tagoknak, Benyovszki Mária további köszönetet mondott az elért 
eredményekért a pávaköri tagoknak és párjának, aki segíti őt a nép
hagyományok ápolásában. 

Az ünnepség ismét megható egyben felemelő pillanatokkal 
folytatódott. A Gyergyószentmiklóson született Benedek, Selyem 
és Puskás család tagjai nemcsak a külsőségekkel, népviseletükkel 
fejezték ki nemzeti hovatartozásukat, hanem a jelenlévők előtti 
magyar állampolgári eskü letételével is. 

S az állami ü nnepünk alkalmából rendezett ünnepség nem is fe
jeződhetett volna be másként, mint Vörösmarty a haza iránti ren
dületlen hűségre buzdító Szózatának eléneklésével. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 



Halkan útra kelt a nyár, s észre 

B E C S E N G E T T E K 
idejére teljes egészében befeje-

sem vettük, beköszöntött az ősz, ződött a
.
z oktatá�i i�tézmény kor-

a szeptember, s vele az új tan- szerusltese. Az epuletben emel-
év. Reggelente az utcákon megjelennek iskolánk mazsorett csoportja lépett fel. A lett festési és padlózat-felújítási munká
a gyerekek, az őket kísérő szülők. Ki az felső tagozatosak a Hunyadi indulóra, az latok zajlottak a nyári szünetben. 
óvodába siet, ki az iskolába, melyek fel- alsósok pedig egy fülbemászó gyermek- Tállai András önkormányzatokért fe
é bredtek nyári álmukból, és újra gyer- slágerre mutattak be koreográfiát. A cs 0- lelős államtitkár úr avató beszédében el
mek zsivajtól hangosak. port vezetője Jankóné Jónás Zsuzsanna sőként az új lehetőségeket rejtő új tan-

Az iskola kezdés megváltoztatja a csa- tanítónő. évről ejtett szót, különös tekintettel arra, 
ládok életét, különösen ott, ahol először A gyerekek után Csendesné Farkas hogy január elsejétől milyen nagy válto
megy első osztályba a család szeme fé- Edit polgármester asszony köszöntötte zások várhatóak a közoktatásban. Ünne
nye, a gyermek. A tanévkezdés az ő szá- a vendégeket, majd beszélt arról, hogy pi köszöntőjében k ihangsúlyozta, hogy 
mukra a legizgalmasabb, ilyenkor a taní- az új köznevelési törvény az eddigitől is egy valami nem fog változni, hogy az is
tó, a szülő figyelme a kicsikre irányul. nagyob b  hangsúlyt fektet a diákok neve- kola és a gyerekek helyben maradnak a 

Megkülönböztetett szeretettel kö- lésére. Az önkormányzat nevében szólt pedagógusokkal együtt. Az új nevelési 

szöntjük a legkisebbeket, akik az ottho- az iskola kezdés izgalmairól és szép pil- rendszer a gyermekek számára egy sok

ni, óvodai gondoskodás után most indul- lanatairól is, amelyeket az a tény okozza, kal komplexeb b  tudás közvetítését, egy 
sokkal alaposabb és kiterjedtebb nevenak el igazán a világ megismerésében, a hogy a tanulásnak köszönhetően min- lést fog jelenteni. 

számok, betűk világában. Betűo"zág és denkí okosabb lesz gyarapodhat tudás-
Számo"zág nekik is megnyitja kapuját. ban, ismeretekben: tapasztalatokban az 
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Az őszi napsugár simogatta szelíden elkövetkező időszakban. Eredményes ta- képezte, hogy államtitkár úr és polgár
arcukat, kacsintott szemeikbe könnyeket nulást kívánt, azt, hogy minden d iák és mester asszony átadták nekünk a felújí-
csolóan. tanár együtt a szülőkkel örömét lelje a tott iskolát. 

Nagy szeretettelvártuk Öket, s reméljük, közös munkában. 
A szalagot Friedrich Ellen Anna 5. o., 

örömmel jöttek hozzánk. Kívánom, hogy Polgármester asszony beszámolt a valamint Hák Gábor 3.0. tanuló tartotta, 
mind a huszonhat első osztályos kisgyer- most befejeződött beruházásról. A beru- és Kovács Evelin 8. osztályos tanuló segí-
meknek ez az év az ismeretek megszerzése, házásnak köszönhetően mintegy 87 mil- tette az átadás lebonyolítását. 
elsajátítása mellett legyen szép és vidám. lió forint értékű fejlesztés valósult meg A háttérben a 2. osztályos tanulók 

A nyár folyamán megújult a bogácsi az intézményben. Az épület felújításá- tanító nénijük, Kerékgyártó Andrea és 
iskola épülete. Hivatalosan is átadták ra Bogács Község Önkormányzata 2011 Duchony Tímea tanárnő segítségével 
a bogácsi Bükkalja Általános Iskolában tavaszán nyújtott be pályázatot Telepü- nemzeti színű lufi kat engedtek a magas
megvalósult energetikai fejlesztést Az lésünk "A Bogácsi Iskola energetikai fej- ba, ezzel köszöntötték az átadást 
ünnepélyes eseményt a tanévnyitó kere- lesztése" című KEOP -4.9.0 pályázatán 
tében rendeztük meg szeptember l -jén. nyert el jelentős támogatást az épület re-

Az ünnepélyes átadáson megjelent konstrukciójára. A beruházás keretében 
Tállai András, a Belügyminisztérium ön- teljesen megújult az oktatási intézmény 
kormányzatokért felelős államtitkára, energetikai rendszere. Fontos feladat 
valamint eljöttek településünk önkor- volt az új fűtési rendszer beüzemelése, 
mányzati képviselői, a környező telepü- az új és a régi rendszer összehangolása. 
lések polgármesterei és számos meghí- Az energetikai rendszer részeként nap
vott vendég, szülők, akik részesei lehet- kollektorokat helyeztek ki az épület te
tek az intézmény megújult épülete át- tőszerkezetére, amely a központi konyha 
adásának. melegvízellátását fogja szolgálni. A nyár 

A Himnusz elhangzása után Lukács folyamán kicserélték a nyílászárókat, az 
Lajosné igazgató asszony köszöntötte a épület egésze új szigetelést kapott. A fel
megjelent kedves vendégeket Ezután az újítási munkálatok tehát minden tekin
énekkar énekelt, akiket Benyovszki Mária tetben az ütemtervnek megfelelően ha
tanárnő készített föl és Zahari Orsolya ta- ladtak, így az épület átadásának határ
nárnö kísért zongorán. Az ün
nepélyes hangulatot a verses 
köszöntők emelték, amelyeket 
Pusomai Norbert 4.0., szitaiRi-.· 
chárd 1.0., szeberin Dániel 2.0., 

Ócsai Gréta Anna 7.0., Csiri Mar
cell Botond 7.0., Pusomai Enikő 
8.0., Hüvelyes Emília Panna 3.0. 
és Hüvelyes Liliána 1. osztályos 
tanulóktól hallhattunk. 

Ezt követően az első osz
tályosokat ajándékkal leptük 
meg, melyet Pusomai Enikő és 
Csiri Marcell Botond adtak át 

Az ünnepségen a hangosítást és a 
zenei aláfestéseket Lénárt Péter tanár 
úr biztosította, Koczka Milán és Letsou 
Áron 8. osztályos tanulók közreműködé
sével. 

Ünnepi műsorunk folytatásaként 
Papp Réka és Verhóczki Márk 8. osztá· 
Iyos tanulók virágcsokorral köszöntöt
ték községünk polgármesterét és állam
titkár urat. 

Az intézmény vezetője, Lukács 
Lajosné ünnepi beszédében Karácsony 
Sándort idézte:"A pedagógus nem lehet 
elkeseredett, megtorpant ember, mert a 
pedagógusnak egyetlen karizmája van: a 
jövőbe vetett hit optimizmusa". Az igaz

gatónő megköszönte Bogács 
Község Önkormányzatának, 
az iskola fenntartójának, hogy 
biztosítja a magas színvonalú 
oktatói, nevelői munka felté
teleit. A diákokna k azt kíván-

Az ünnepség folytatásaként Iskolánk lanllfói szép músorral köszölllönék az /Íj rallével 

ta az új tanévre, hogy mindig 
derűs szívvel lépjék át az isko
la küszöböt, engedjék jó szív
vel, hogy tanáraik, oktatói k ne
veljék őket, az eddigieknél is 
több szorgalommal végezzék 
feladataikat, és ápolják az osz
tályközösségeket Az elsősö
ket külön is köszöntötte, akik 



most kezdik el megismerni a betűk és 
a számok, a tudás titkait, amihez bátor
ságot és kitartást kívánt nekik. A szülők
től bizalmat kért az iskolai közösség ne
vében. A tanároknak is jutott az intéz
ményvezetői biztatás ból az évkezdésre. 
(élként fogalmazta meg azt, hogy min
dent tegyenek meg közösen a gyerme
kek érdekében a tanulmányok sikere és a 
tehetséggondozás terén, hogy élményt 
adó napok következzenek a 2012/2013-
as tanév alatt. Iskolánkban ezekkel a 
gondolatokkal indultunk az új tanévnek. 
Bízunk abban, hogy csupa jószándékú 
emberekkel leszünk körülvéve. Igazgató 
asszony beszédében hangsúlyozta még, 
hogy a jó iskolához három feltétel szük
séges: felkészült nevelők, a tudásra nyi
tott gyerekek és a szülők - mindezek 
mellé Bogácson most még egy új, kor
szerű é pület is adódik. 

Ahhoz, hogy az előttünk álló tanév si
keres legyen, sokmindenre van szükség! 
Arra, hogy a pedagógusok áldozatosan 
végezzék munkájukat, arra, hogy tanuló
ink követve a pedagógusok útmutatása
it folyamatosan, rendesen tanuljanak és 
tisztességesen viselkedjenek, arra, hogy 
a szülők az iskolával, a pedagógusokkal 
együttműködjenek, hogy folyamatos 
kapcsolatot tartsanak az is kolával, és ter
mészetesen arra is, hogy az iskolavezetés 
megfelelően kézben tartsa az intézmény 
irányítását. 

A mai·gyerekek mások, és mi felnőttek 
is mások vagyunk, mint a szüleink voltak. 
Oktatási rendszerünk magas követelmé
nye miatt állandó versenyhelyzetben 
dolgozunk. 

Iskolásaink viselkedése nagyon meg
változott, ezt Önök, szülők is tapasztal
ják; a jó minta, a türelem, a szeretet kiolt-

ja a negatív reakciókat. A siker érvényesí
tése megerősíti mindenben őket. Az első 
osztályosokat sok élmény, új barátok vár
ják, ugyanakkor elkezdődik a folytonos 
és kötelességszerű felelősség, a minden
napi elkötelezettség, a rendszeres és ki
tartó tanulás. 

A nyárnak vége, szeptember 3-án 
megkezdődött a komoly munka, a 
2012/2013-as tanév. 

Szent-Györgyi Albert: 

"Az iskola. dolga, hogy megtanítasso 
velünk, hogyan kell t

l
Jnulni, hogy felkelt

se a tudás iránti étvágyunkat, hogy meg
tanítson bennünket a jól végzett mun
ka örömére és az alkotás izgalmára, hogy 
megtanítson szeretni, amit csinálunk, és 
hogy segítsen megtaláini azt, amit szere
tünk csinálni." 

Hajduné Nyírő Veronika 

az első osztályosok tanító nénije 

Október elseje: a zene világ napja 
Yehudi Menuhin, a nagyszerű hegedűművész és pedagó

gus 1 975-ben az ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsának elnöke
ként hívta életre a zenei világna pot, amelyet idén 37. alkalom
mal ünnepelhettünk. Menuhin az első világna p tiszteletére írott 
köszöntőjében egyebek mellett ezeket írta: "Szavakkal már na
gyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk társadalmában 
egyre növekvő tudatlanság következtében. A zene azonban to
vábbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egy
mást. (. .. ) Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és orszá
got, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon': 

Ezek a szavak bennünket is méltó ünneplésre sarkalltak. 
Évek óta figyelmet fordítunk ugyan az erről való megemléke
zésre, de az idén egy kicsit színesebben, szó szerint mozgalma
sabban ünnepeltünk. A nyár végén már járt Bogácson egy nép
zenei együttes, és fergeteges táncházat rendezhettünk népze
néjük segítségével a Közösségi Házban. 

Ez adta az ötletet, hogy meghívjuk a Tekergő Népzenei 
Együttest iskolánkba. 

Nagyon örültünk, hogy el tudták fogadni meghívásunkat, s 
izgalommal vártuk, hogyan fogadják tanulóink azt a fajta ze
nét, amelynek szeretete ma már sajnos kevésbé jellemző fia
taljainkra. 

Az alsó tagozafosak bátrabban tánco/tak 

Az alsó és felső tagozatosokra külön egy-egy órás aktív nép
tánc várt, szakavatott néptáncos vezetésével. A talpalávalót 
pedig a hegedűs, brácsás, nagybőgős húzta, s valamennyien 
é nekelték is a népi táncdallamokat. 

Jó volt látni az alsósok felhőtlen játékát, ahogyan összeka
paszkodva ropták a táncot, kitartóan és fáradhatatlanul. 

A felső tagozatosak - a kamaszokra jellemző módon - vissza
húzódóbbak voltak, de a néptáncos fiatalember szatmári tánc 
bemutatója elbűvölte őket. Egyik tanulónk, Kolompár Elemér 
még táncra is perdült vele, kettejük virtustáncának örülhet
tünk. 

Remélem, mindnyájan, gyerekek és felnőttek egyaránt fel
szabadultunk egy kicsit a tánc erejével! 

Már a IV. században élt i ndiai költő is ezt írta: 

"A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság 
mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, de nincs, ki
nek ne tetszenék a tánc..." (Kalidásza) 

Ehhez kívánok sok jó zenét, mi több: népzenét mindnyá
junknak, a kedves olvasóknak is! 

Benyovszki Mária 

A felsösök kissé nehezebben kezdték a táncol, de aztán jelbálorodlak 



Mozgolódós nyári programok 
A nyár folyamán 

a termálfürdőben 
két rendezvényen is 
az egészség, egész
séges életmód és a 
testmozgás, sport 
kapta a főszerepet. 

2012. július 14-én 
és 1 5-én került sor 
VIII .  alkalommal a 
Bogácsi Egészségna- Az estifiirdözésjó hangulatú volt 

pok megrendezésé-
re a termálfürdőben. A rendezvény Dr. Képes Ildikó Anna, 
a község háziorvosa és az önkormányzat együttműködés
ben valósult meg. 

2012. augusztus 3. és 5. között első alkalommal került 
megrendezésre a Mozgolódós Hétvége. Pénteken este a 
termálfürdőben egy fergeteges esti fürdőzésen vehettek 
részt a vendégek, ahol az Extreme Dance Team és a Bo
gácsi Mazsorett Csoport fellépése tette még hangulato
sabbá az estét. 

Szombaton és vasárnap a strand területén számos in
gyenesen kipróbálható játék és eszköz állt a vendégek ren
delkezésére, többek között szkandergépek, rodeóbika, 
mászófal, szumó birkózás, paintball és lézerharc, íjászat. 
Vasárnap kortalan érdeklődéssel fogadták a vendégek a 
Segway-t, mely egy modern technikával rendelkező kétke
rekű szerkezet, ami határtalan élményt nyújtott kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. A báto r kicsik a Talmácsi mini mo
toros iskolában ismerkedhettek a motorozás szépségével. 

Akik szerették volna megmérettetni magukat egy-egy 
sportágban, arra is volt lehetőség ük, hisz a kétnapos ren
dezvényen kispályás labdarúgó-bajnokság, szkander
bajnokság, lábtenisz és strandröplabda-bajnokság került 
megrendezésre. 

Szombat este a Cserépi úti pincesoron egy bámulatos 
bemutatón vehettek részt a vendégek, a Zespol Piesni i 
Tanca "S A RI" lengyel néptánccsoport által. Ezt követően 
a bogácsi néptánccsoport bemutatóval egybekötve egy 
fantasztikus táncházban mozgatta meg a közönséget. 

Tordai-Tóth Csilla 

Fürdő Szépe választás 
A XIX. Fürdőfesztivál keretein belül idén is megrende

zésre került 2012. augusztus 19-én a Fürdő Szépe válasz
tá"s, amely most is az előző évekhez hasonlóan zajlott, s a 
hagyományokhoz híven idén is a fürdőfesztivál leglátvá
nyosabb programelemeinek egyike volt. A szép időnek és 
sok színes programnak köszönhetően az idei évben is szép 
számban jelentkeztek a megmérettetésre a szebbnél szebb 
lányok. A strandoló vendégek a délután folyamán három
szor is megcsodálhattált a lányok látványos és egyben szó
rakoztató felvonulását a termálfürdő területén. A vendégek 
a belépőjeggyel kapott szavazócédulával tehették le vok
sukat az általuk legszebbnek vélt lányra. Az önkormányzat, 
a Bogácsi Thermálfürdő Kh. és a programot támogató vál
lalkozók jóvoltából -melyet ezúton is kőszőnünk- senki sem 
távozott üres kézzel. Az Ando rmeda Travel Utazási Iroda fel
ajánlásának köszönhetően az első három helyezett lányt 
értékes görögországi nyaralással díjazták bátorságukért és 
természetesen szépségükért. 

A Fürdő Szépe címet 2012-ben Váradi Anna nyerte el, 
aki 20 éves, Debrecenben él, illetve ott is tanul, a Debreceni 
Egyetem Kommunikáció- és Médiatudomány szakán idén 
szerzi meg diplomáját. A tervei szerint a jövőben tovább 
szeretne foglalkozni a média különféle területeivel. Szabad 
idejét szívesen tölti barátjával, barátnőivel és családjával. 
Hobbija a sütés-főzés, szeret sportolni, különösen a futást 
kedveli. Az első udvarhölgy címet Veres Nikolett nyerte el, a 
második udvarhölgy pedig Varga Cynthia lett. 

Ezúton is szeretnénk mégegyszer gratulálni a nyerte
seknek! Ficzerené Majnár Boglárka 

A 201l-es és a 2012-es Fiirdő Szépe 

A Közösségi Ház adott otthont a 2012. július 27-29. között 
megrendezett VIII. Regionális Kaktusz kiállításnak. 

A szervezők most is összekötötték a kiállítást vásárlási 
lehetőséggel. így a kaktuszo k  különböző fajtáját vihették haza a 
gyűjtő k, növénybarátok. 

A kiállítók, árusok az ország különböző részéről látogattak el 
Bogácsra, de a kiállítás létrejöttében legnagyobb érdeme most is 
Kósik Péter bükkzsérci termelőnek volt. 

Sok turista és bogácsi lakos is megte kintette a tüskés 
növénycsodákat, a vásárlók egyben tanácsot kaphattak a bébi- és 
ó riáskaktuszok, a pozsgás növények gondozásáról. 



Kedves Bogácsiak! 

Véget ért a nyári szezon, így ismét elérkezett az összegzés 
ideje. A szezon fürdőlátogatottságról elmondható, hogy mind a 
2010-es, mind a 201 l -es adatoknál S illetve l O%-kal jobb ered
ményt hozott az idei év. A vendégéjszakák száma mindezidáig 
2010 azonos időszakához mérte n 8%-os, 201 1 évhez viszonyítva 
pedig 19%-os növekedést mutat. A Kft. bevételei az elmúlt 2 év
hez képest átlagosan l S%-kal emelkedtek. A kiadások az infiáció 
és a bérjárulék-emelés ellenére kis mértékben csökkentek. 

A fürdő területén, az ősz folyamán különböző berl,!házásokra, 
általános felújítási munkákra kerítünk sort. A Jurta Üdülőközpont 
elhasználódott ágyait újakra cseréltük, illetve egyéb felszerelési 
tárgyakat vásároltunk a szálláshelyekre. A Thermái Hotelben talál
ható belső medence teljes egészében újraburkolásra került, a be
kötő vezetéket is kicseréltük. 

A medence környezete új, modernebb megjelenést kapott. 
A külső zuhanyzók felújitása jelenleg zajlik, a gyermek meden

ce külső burkolatának cseréjével együtt. Új szivattyúk vásárlását 
és a régiek felújítását tervezzük az év hátralévő részében. A für
dőfejlesztés tervének építési engedélyét megkaptuk, a pályázati 
anyag elkész ült az önkormányzat együttműködésével. 

A pályázat tartalma új főbejárati épület, a jelenlegi öltözőépü
let átalakítása és tetőtér bővítése szekrényes öltözés i megoldás
sal, valamint wellness részleg sókabinnal, pezsgő és terápiás me
dencékkel, szaunákkal és gyermek foglalkoztatóval. 

A következőkben néhány mondat a fürdőfesztiválról: 
Színes programokkal vártuk a vendégeket 2012. augusztus 18. 

és 20. között. 18-án különböző műsorokat láthatta k a fürdőzők, 
volt tánc show, ahol hastáncot, fátyoltáncot illetve görög táncot 
láthattunk. Utánuk Somogyi András következett a Showder Klub
ból, majd az Appril Projekt adott elő színvonalas táncbemutatót. Az 
aquazumba nagy sikert aratott a vendégek körében. A 2Step tánc
csoport előadása után Tolvai Renáta énekelt. Az estét fürdőbál zárta. 

Vasárnap a hagyományos Fürdő Szépe választás zajlott, illetve 
első alkalommal került megrendezésre a sörhas szépség verseny. 
A fürdőzők örültek az új kezdeményezésnek. A délutáni műsort 
Ayala humorista, és Illés Anna ének műsora kezdte, majd Maksa 
Zoltán humorista produkciója követte. Janicsák István és a Veres
egyházi Asszonykórus színvonalas előadása után az Esthajnal ze
nekar zárta a napot. Elmondható, hogy a 3 nap alatt a fürdő láto
gatottsága kiemelkedő volt. 

A szeptember 29-ei fürdőbálon a Buli Bt. szolgáltatta a zenét. 
A szüretre való tekintettel minden kedves vendég kapott egy po
hár bort a Hócza pincészettől. 

Végül a várható programokról. Október l3-án a Fürdőkultúra 
napja alkalmából zenés buli, október 27-én Halloween Party, no
vember 10-én Márton-napi mulatság kerül megrendezésre a für
dőben 19 óra 30-tól 23 óra 30-ig. December 8-án a már hagyo
mányos, fergeteges hangulatú Mikulás Party lesz 20 órától éjfélig. 

Kellemes őszt kívánok a fürdő valamennyi dolgozója neyében! 
Jacsó Zoltán 

2012 nyara évtizedek óta nem tapasztalt forróságával 
írta be magát a meteorológusok nagykönyvébe. A mező
gazdaságban képtelenség volt öntözéssel pótolni az esőt, 
emiatt láthattuk a Bogácsot Mezőkövesddel összekötő út 
mentén elszáradni a kukoricát és a napraforgót. A kis ker
tekben, udvarokon a gondos öntözésnek, ápolásnak kö
szönhetően a növények szépen fejlődtek. A képünkön lát
ható Virág Sándorné E rzsike leanderei sok virággal hálálták 
meg a gondoskodást ezen a nyáron is. 



Évek,kosarak,kaskák 
Az Évek, kosarak, kaskák című kiállítás megnyitójára 2012. au

gusztus 17-én este került sor Bogácson a Hagyományőrző Ház
ban. A kiállítást Csiffáriné dr. Schwalm Edit etnográfus, muzeoló
gus, az Egri Dobó István Vármúzeum nyugalmazott igazgatóhe
lyettese nyitotta meg. 

Az időszaki kiállítás anyagát azok a tárgyak alkották, amelye
ket az elmúlt tizenhárom évben a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat szervezésében tartott kézműves táborokban, kosárfo
nó napokon,játszóházakban Bogácson, Szomolyán és N05zvajon 
készítettek a résztvevők. 

Idén a rendezvény a települési önkormányzat támogatásával 
valósult meg. Az elmúlt években több alkalommal sikeresen pá
Iyázhattunk eszközök és alapanyag beszerzésére. A lehetőséget 
ezúton is köszönjük mindazoknak az önkormányzatoknak, pol
gármestereknek, civil és egyházi szervezetek nek, akik erkölcsileg 
és anyagilag is támogatták kezdeményezésünket és segítségük
kel sikerült belőle hagyományt teremteni. 

Az ifjú kosálfollPk büszkén IIl11fatták 1/1I/veikel 

Az egykori készítők közül volt, aki időközben anyuka lett, és 
idén a kislánya által készített kosár ott büszkélkedett az álta
la már patinássá érett tárgyak mellett. Készítésük örömet jelent, 
és észrevétlenül válunk a tárgyak használójából azok gazdájává. 
A jógazda gondosan bánik az elkészült tárgyakkal. Megbecsü
li benne a ráfordított idejét, energiáját, ezért ezekből ritkán lesz 
árucikk, lom vagy kacat. 

A kézműves mesterségek közül a kosárfonás azért számít 
teljesmesterségnek, mert az alapanyag elkészítésétöl a kész ter
mékig egy mesterember készíti a tárgya!. 

Népszerűsége abban rejlik, hogy rövid idő alatt elsajátíthatóak 
a szakma alapjai. A tárgy látványos készítése pedig sikerélményt 
ad a kezdő kosárfonó számára is. Két-három nap alatt használha
tó tudással és egy kész bevásárló kosárral lehet gazdagabb az, aki 
belevág egy ilyen hasznos és szép kalandba. 

Aki kedvet érez hozzá, de még nem próbálta ki, csak bátoríta
ni tudom, amint lehetősége van rá, tegye meg. 

Ezek a tárgyak szépségük és hasznosság uk mellett lesznek ün
nepeink kedves kellékei, mint az adventi koszorú vagy a betle
hem, és varázsolják meghittebbé otthonainka!. 

A kiál/ítás megnyitója a Hagyományőrző HázbOJI Zsák Terézia 

Megújult a Gulyás-keresztje 
A u g u s z t u s  

20-án délután 3 
órakor megható 
ünnepség kere
tében került sor 
a Kossuth úton 
lévő - az idő
sebbek által csak 
Gulyás kereszt je
ként ismert - kő
kereszt átadásá
ra. De hogyan is 
ért,.ünk �I idáig? 

A " képvise
lő-testület 2011 
őszén tá mogat
ta kezdeménye-

AJriss virágokje/zik a zésemet a ke-
lakosság látogatását reszt felújításá-

ra, s helyi kőfara
gó mestereket - Csiki Lászlót és fiát, ifjabb 
Csiki László kőszobrászt kértük fel a mun
ka elvégzésére. Ezzel egyidejűleg megkez
dődött a gyűjtés a kivitelezés költségeinek 
biztosítására, megszólítottuk a település la-

káit, civil szervezeteit, vállalkozókat és a ka
tolikus egyházat, hogy segítsenek. Érkezett 
is az anyagi támogatás, bár nem minden fo
rint ért célba. Gondolok itt a mindenszen
tek alkalmával a templomból eltulajdoní
tott persely tartalmára, mely vélhetően je
lentős összeg volt. 

Nehezítette a dolgunkat az is, hogy a kő
bányában jelenleg nem aktív a bányamű
velés, így já minőségű és megfelelő mére
tű követ találni rendkívül munkaigényes és 
bizonytalan volt. Ezáltal veszélybe került a 
tervezett augusztus 20-i átadás időpont ja 
is. Hogy mégis sikerült, köszönet illeti ezért 
Nagy Józsefet, a kőbánya üzemeltetőjét és 
a gyors és ügyes kezű mestereket. 

A nagyon rövid rendelkezésre álló idő el
lenére a kőfaragók igazán kitette k magu
kért, remekmű született, mely megújulva, 
régi pompájában díszíti a Tájházhoz és a Ki
látó hoz vezető, a turisták által gyakran láto
gatott utat. Őrzi gyermekkorunk emlékét, 
valamennyi született bogácsinak eszébe 
juttat néhány kedves pillanatot az életéből. 

Ezúton is szeretném mindazoknak meg
köszönni a támogatást, akik segítették a 
megvalásítást: 

Bakondi Zoltánné, Balogh Sándor (Auszt
ria), Balogi Sándorné, Bessenyei Balázsné, 
Bogácsi Méhészek, Borbély Frigyes, Burcsák 
László, Csendesné Farkas Edit, Csetneki 
László, Csiki László, Daragó Endre, Dr. Képes 
Ildikó Anna, Farkas Frigyes (Kossuth u.), 
Farkas János (Alkotmány u.), Farkas János 
(Ifjúság u.), Farkas Zoltánné, Fodor József, 
Hajdu Imre, Hócza Józsefné, Jankó Szabolcs, 
Kalibra Bt., Kaszó Bálint, Kiss Arpádné, Kiss 
Lajosné, Kiss Zoltán, Kocsis István, Kovács 
László (Eger), Kovács Miklósné, Köteles Tibor, 
Mezőtel Kft., Molnárné Hócza Sarolta, Nagy 
József, özv. Sziráki Józsefné, Péter Zoltán, 
Prókai Miklósné, Római Katolikus Egyház, Ró
zsafűzér Egyesület, Szajlai Lászlóné, Szerencsi 
Miklós, Timkó Eszter, Timkó József, Vasas 
László, Zöldvár Vii/a. 

Valamint köszönjük mindazoknak, akik 
név nélkül a templomban lévő perselyben 
helyezték el adományaikat. 

Kocsis István települési képviselő 



VISSZAPILLANTÓ 
2012-ben is bővült a Színészliget 

Első ízben 2000. augusztus 22-én vehették át a Nemzet Szí
nésze címet a magyar nyelv ápolása, a nemzeti irodalom tol
mácsolása, a magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fej
lesztése, népszerűsítése során kimagasló érdemeket szerző 
színmüvészek. E nemes cím hordozói mindig tizenketten le
hetnek. Haláluk esetén a megüresedett helyre a cím birtokosai 
egyhangú szavazással tehetnek javaslatot. 

Agárdy Gábor, Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Garas De
zső, Kállai Ferenc, Komlós Juci, Lukács Margit, Raksányi Gellért, 
Sinkovits Imre, Zenthe Ferenc már eltávozott az élők sorából, 
de művészetüket számos film- és televiziófelvétel őrzi. 

Színészóriásainkról való méltó megemlékezés vezérelte 
Hanák Zsoltot is, amikor felmerült benne egy Színészliget létre
hozásának gondolata. Álma megvalósulásának helyszínéül há
lából Bogácsot, azt a falut jelölte meg, amely az SO-es évek vé
gén befogadta az idetelepített Hanák családot. A Községi Ön
kormányzat támogatásával és néhány lelkes bogácsi segítsé
gével létrejött a Színészliget, amely nemes kezdeményezés
nek, egyfajta kitüntetésnek számít a Nemzet Színészei és hoz
zátartozói körében. Ezt bizonyítja, hogy a cím jelenlegi tulaj
donosai közül Avar István, Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Ki
rály Levente, Máthé Erzsi, Sztankay István, Tordy Géza, Törőesik 
Mari már ültetett emlékfát ligetünkben. Psota Irén betegsé
ge miatt nem tudott eljönni, de ebben az évben táviratban el
küldte szeretetteljes gondolatait az ünnepség résztvevőinek. A 
2011-ben választott új kitüntetett, Molnár Piroska elfoglaltsá
ga miatt nem tudott időt szakítani az utazásra, de úgy tudjuk, 
szeretne eljönni hozzánk. Reméljük, hogy Berek Kati és Szabó 
Gyula egészségi állapota javul, és a következő faültetésen ők is 
részt tudnak venni. 

2012.április 14-én a Nemzet Színeszei 3. alkalommal találkoz
tak községünkben. A változékony, esős időjárás kényszerítette 
a szervezőket az ünnepség helyszínének megváltoztatására. A 
Kőzösségi Házban megtartott köszöntő, a méltató műsor ma
gas színvonala dicsérte a szervezőket, szereplőket. 

A faültetés hagyományait ápolva Haumann Péter és 
Sztankay István - a Nemzet Színészei maguk ültették el emlék
fáikat, a nemrég elhunyt Komlós Juci és Kállai Ferenc emlékére 
Császár Angela és Avar István ültette el a piramistölgy cseme
tét az életet adó bogácsi földbe. 

A súlyos betegségben éppen egy éve elhunyt Hanák Zsolt 
fáját a zöldellő facsemetékből álló kis liget fölé, a dombtető
re ültette el Hanák Zsolt felesége, Decsi Ágnes és gyermekei. A 
terebélyesre növő hársfa csodálatot keltő illatával, szerteágazó 
ágaival védelmezően emelkedhet a"piramistölgyek fölé, s év-

A Nemzel Színészei liszteletére elislllerésrelllélló 
/JII/sorral késziillek a szen1ezők 

századokig tekinthet le rájuk, mint a büszke atya szépen fejlő
dő, erősödő gyermekeire. 

A korábbi években ültetett fák növekedését megtekinteni is
mét ellátogatott Bogácsra Avar István és Tordy Géza. Sinkovits
Vitay András édesapja, Sinkovits Imre emlékfájának tövébe kis 
bokrot ültetett, a következő gondolatok jegyében: "Drága, be
teg édesanyám nevében és érette hoztam ezt a bokro t édesapám 
fája mellé. Ha édesanyám nem biztosítja édesapámnak a hátte
ret, akkor bizony nem válhatott volna a Nemzet Színészévé." 

Hajdu Imre kezdeményezése alapján az ünnepség részeként 
a Színészliget bejáratánál felállították a Magyar Teátristák Ke
resztjét. 

8ojor Gizi, Soós Imre, Jávor Pál, Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, 
Pécsi Sándor, Práger Antal, Lotabár Kálmán, 8ásti Lajos, Gábor 
Miklós . . . olvasom a hajdan élt híres színészek neveit, s mindet 
egy-egy számomra emlékezetes és egyben felejthetetlen sze
rephez kötöm. Ök ugyan nem lettek a Nemzet Színészei (e cí
met ugyanis haláluk után alapították), de személyük, s az álta
luk megformált szerepeik, munkásságuk meghatározó módon 
járult hozzá színházaink fejlődéséhez, arculatának megformá
lásához, a magyar filmművészet megteremtéséhez. 

Napjainkban a sztárok oly hirtelen tűnnek fel a magyar mű
vészvilág egén, s fellángoló fényüket hirtelen kioltva le is áldoz 
csillaguk, feledésbe merül nevük. 

De azok, akik évtizedekig magasan ragyogtak, tündöklő fé
nyüket önzetlenül sugározták, megérdemlik, hogy (legalább) 
nevüket megjegyezve tisztelettel emlékezzen rájuk az utókor. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

A költészet napja alkalmából 2012. április 14-én irodalmi estet szervez
tünk a Közösségi Házban. Dr. Viczai Péter Vi5zockij-kutató - műfordítóval 
Szabó László tanár beszélgetett. Kötetlen beszélgetésükből megtudtuk, 
hogyan lett Viczai Péter Viszockij munkásságának elkötelezett híve, magyar 
anyanyelvű egyetemi tanárként a Ghánai Állami Egyetem orosz nyelvi taná
ra. Kirajzolódott előttünk az orosz líra fenegyerekének jelleme, s megismer
hettük azt a kort, amelyben élt és alkotott. Viszockij dalait Sipos Mihály bárd, 
verseit Cseh Károly költő, műfordító adta elő mély átéléssel. 

Ezen az esté n hirdettük ki az V. versírópályázat eredményét is. A felnőtt 
kategória kiemelkedő résztvevői Ittes Emilné és Lukács Lajosné voltak. A 
gyerekek közül ismét többen próbálkoztak versírással, mindnyájuk alkotá
sa figyelemreméltó. 



Újabb szépkorú lakosa van Bogácsnak 
2012. augusztus l l-én és augusztus 20-

án a Bükkalja TV nézői a képújság egyik ol
dalán olvashatták a Szőkéné Tót h  Katalin 
által megfogalmazott sorokat, melyekben 
őszintén vallott édesany jához fűződő ra
gaszkodásáról, de vallomásából kiérezhe
tő volt a gyermekkorától tapasztalt eluta-
sító anyai nevelés hatása is: _ 

. zálogba kaptuk az életet és nem örök
re" (Lueretius) 

"Édesanyánk! 
1 00. születésnapodon szeretettel köszön

tünk. 100 év nagy idő, - már történelem - és 
egy nem mindennapi életút. A nehéz gyer
mekkor, Q háborúk, az üldöztetés, Q kire
kesztés, megbélyegzés, az 53 évi özvegység 
- és ezek ellenére - hála, hagy itt vagy közöt
tünk. Ezért úgy gondolom, hogy ez az alka
lom az alázat a hála, a köszönet és a meg
bocsátás ideje. Alázat Q Mindenható elött, 
hogy adott erőr, segítséget, szorgalmat. 
Hála, hogy megadatott, hagy törődhettünk, 
törődhetünk veled. Megbocsátás részedről a 
sok rossz�rt, amit az élet rád mért. Az ÉLET 
megkeményített téged és engem is. Megta
nultam, hogy mindenki a hegytetetőn akar 
élni anélkül, hogy tudná, a boldogság a me
redély megmászásában rejlik. Hogy mi az 
abszolút szabadság? Ha -valaki azt teszi, 
amit kell, és nem azt, ami neki jó. Ha voltak, 
vannak is probrémák közöttünk, hálát érzek 
azért, hogy gondozhatlak, biztosíthatok ne
ked Emberhez méltó időskort, hogy meg
tehetem, hagy melletted lehetek, hagy ed
dig nem kellett intézetbe adnom téged, aka
ratod és az én életfelfogásom ellenére. Ré
szemről is köszönet az Úrnak, hogy szerves 
része lehettem az életednek, még ha ez egy
oldalúis. 

Mit kívánhatnék a 1 00. születésnapodon? 
Adjon az Úr elég erőt, hogy méltósággal el
viseld azt, amit eddig rád mért, és azt, ami 
még hátra van. Adjon lelkinyugalmat és fel
ismerést mielőtt még itt kell hagynod e föl
di világat. 

Csendesné Farkas Edil polgármester 
asszony köszöJlli Tóth Józsefitét 
J 00. születésnapja alkalmából 

Én úgy gondolom, külön kegy az Úrtól, 
ha valaki átélhet 700 évet. Jeszenyin után 
szabadon: "mindenért Ö, Élet köszönet'� Kö
szönet neked is. Mert a velem szembeni ke
ménységed nélkül nem lettem volna képes 
az Élet viharaival szemben felvenni a harcot. 
Könnyen kicsúszhatott volna a talaj a lá
bam alól. De talpon maradtam. De hagyjuk 
a múltat. A jelen: - az öröm és az ünnep ideje, 
pillanata: ünneplünk és köszöntünk Téged. 

lsten é/tessen Édesanyánk! 
Lányaid: Marika és Kati, unokáid: Eri

ka és Anna, dédunokáid: Marcell és Dóri, és 
unokavőd: Péter." 

1 912.július 17-én Varga Ida mezőgazda
ságból élő 7 gyermekes családban harma
dik gyermekként látta meg a napvilágot. 
Az I. világháború, s az azt követő évek hoz
zászoktatták a gyerekeket a nélkülözéshez 
és a megélhetésért végzett kemény mun
kához. Varga Ida családalapítása éppen az 
1930-as évekbeli gazdasági válság idejé
re esett. Nagyobbik lányát, Marikát a II. vi
lágháború idején szülte. Majd S év múlva 
meg született második lánya, Katalin. Ida 
néni akkoriban a házi és ház körüli munká
kat végezte, lakodalmakba süteményeket 
készített, s ha szabad ideje volt, szívesen 
hímzett, kézimunkázott. 1959-ben meg
halt a férje, és innentől egyedül nevelte az 
akkor S és 17 éves lányait. Egyedül építet-

te fel a most is lakóhelyéül szolgáló családi 
házat. Ida néni becsületesen, elveihez ra
gaszkodva, kissé elzárkózva élt. Gyermekei 
iránt felelősséget érzett. S hogy a kiapad
hatatlannak tartott anyai szeretet nála ho
gyan nyilvánult meg, az Katalin nev ű lánya 
fent közölt leveléből kiderül. 

Mindenki felett eljár az idő. A közvet
len és közvetett környezettől függ, hogy 
öregkorára ki, milyen életformát alakít ki. 
Nekünk, kik még a fiatalabb vagy a közép
korosztályhoz tartozunk, a 100 év megélé
se ö�ömteli, de itt Bogácson talán már nem 
is olyan ritka eseménynek számít. 

Amikor 2012. augusztus l S-án 
Csendes né Farkas Edit polgármester asz
szonnyal és Kovács Dóra anyakönyvveze
tővei beléptünk Ida néni ott honába, az ün
nepi díszbe öltöztetett ház, a 100 szál fe
hér szegfű, a fi nomságokkal megrakott 
asztal a gondosan előkészített ünnepről 
árulkodott. 

Tóth Józsefné született Varga Ida néni 
meg is hatódott a nagy sürgés-forgás lát
tán. A népes ünneplők között voltak szom
szédok, távoli rokonok, ismerősök, s ott 
voltak a Baptista Tevékeny Szeretet Misz
szió cserépfalui tagjai, akik Ida néni min
dennapi gondozásában, ápolásában aktí
van kiveszik részüket. 

Magyarország Kormánya emléklapját 
a miniszterelnök úr aláírásával és Bogács 
Községi Önkormányzatának ajándékait 
Csendes né Farkas Edit polgármester asz
szony nyújtotta át az ünnepeltnek. 

A Bogácsi Egyházközség részéről Hanák 
József esperes úr és Kovács Sándorné kö
szöntötte Ida nénit. 

Augusztus 20-án a családtagok, a leg
közelebbi ismerősök vették körül szere
tetükkel, s köszöntötték a 100 esztendős 
édesanyát, nagymamát, dédnagymamát, 
akinek kívánjuk, hogy boldogságot rejte
getö további éveket ajándékozzon a Jóis
ten. Jankóné Jónás Zsuzsa 

Idősek napja alkalmából 
Községünkben sokéves hagyomány, hogy idősek napján a Köz

ségi Önkormányzat 8nnepsé,get �zervez a 70 év feletti bogácsi ál-
landó lakosok részére. -

Október 1 2-én a szervezők mindent megtettek azért, hogy mél
tóképpen fejezzék ki hálájukat, t iszteletüket, megbecsülésüket és 
szeretetüket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után 
tapasztalataik, bölcsességük átadásával, véleményük megosztásá
val járultak, járulnak hozzá személyiségünk fejlődéséhez. 

Az általános iskola ebédlője már délután 3 óra előtt megtelt ősz 
hajú nénikkel, bácsikkal. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is bő
vült új tagokkal községünkben a 70 éven felülik köre, de sajnos 
egy-két ismerős arcot már hiába kerestünk az ünnepeltek között. 

Péter Zoltán alpolgármester köszöntője után az ünnepi műsor 
a Bogácsi Páva kör daksokrával kezdődött, ezt követte az általá-

nos iskolások verscsokra, majd Csendésné Farkas Edit polgármes
ter asszony köszöntötte a jelenlévőket. Ünnepi beszédének kez
detén Sütő Andrást idézte: "Önmagát becsüli meg minden nem
zedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött:' 

Elmondta, hogy az idősebbektől tanultunk meg minden olyan 
viselkedési formát, ami elengedhetetlen emberi létezésünkhöz. 
Köztük azt is, hogy milyen szülőkké válunk, hogyan alakítjuk ba
ráti kapcsolatainkat, dolgos emberekké válunk-e. S évek teltével 
észrevétlenül leszünk mi is értékeiknek továbbadó i, s ők már csak 
szemlélői lesznek életünk alakulásának. A munkában megfáradt 
idős emberek számára a mi feladatunk az öregkorhoz méltó élet 
biztosítása. 

Ünnepi beszéde következő részében polgármester asszony 
egy nagyapa és egy unoka beszélgetésének történetét mondta el, 



Oszvald Marikának sikerült egy rövid időre mindenkivel elfe
ledtetni a mindennapok gondját. Önfeledt jókedvét átadva távo
zott a teremből, s így a délután az általa teremtett oldott légkör
ben folytatódott. A Központi Konyha és az Idősek Klubja dolgozói 
felszolgálták a finom estebéd et, ami bogácsi hagyományok sze
rint -ünnephez illően- Iagzis káposzta volt. A vacsora alatt Magyar 
Gyula klarinét- és Farkas József harmonikajátéka szórakoztatta a 
község idős lakosait. A vacsora elfogyasztása után többen dalra fa
kadtak. Közben a képviselő-testület tagjainak lehetősége volt köz
vetlen beszélgetésre, az idős emberek problémáinak, örömeinek 

��������==�==����m:e�g�h�a�lI�g�at�á�sa�·r:a.�
�� melyből a két nemzedék életfelfo

gásának, a kor technikai vívmányainak 
különbségeit ismerhettü k meg. 

"Jó egészséget, tartalmas, boldog, 
békés öregkort kívánok a képvise
lő-testület nevében minden kedves 
bogácsi idős embernek, s kívánom, 
hogy a ma délutánt örömben és bol
dog beszélgetésben töltsék el velünk 
együtt:'- fejezte be ünnepi köszöntő
jét Csendesné Farkas Edit polgármes
ter asszony. 

Jozwiák Antalné kissé keserédes 
írásából - amit személyesen olvasott 
fel a jelenlévőknek - megtudhattuk, 
hogy milyen érzés valójában idősnek lenni. 

Ezután a legfiatalabbak léptek a közönség elé. Az óvodások vá
sári komédiáját, táncát örömkönnyekkel szemében nagy tapssal 
köszönte meg a hálás közönség. 

Péter Zoltán alpolgármester ezt követően felkonferálta a Fővá
rosi Operettszínház elismert művésznőjét, Oszvald Marikát. A ta
vasszal 60. életévét betöltött művésznő szinte berobbant a terem
be, s derűt, vidámságot csalva mindenki szívébe éne kelt, táncolt. 
A (sárdáskirálynőből ismert Hajmási Péter, ezt követően a Délibá
bos Hortobágyon egy kis kurta kocsma van közismert operett-slá
gereket a bogácsi idősek együtt énekelték a művésznővel. A szár
nyaló ének hallatán egy-egy pillanatra azt lehetett gondolni, hogy 
a terem észrevétlenül megtelt fiatalabbnál fiatalabb előadóművé
szekkel. 

Hajdu Imre író, újságíró nyugdíjas 

éveiben is aktív életet él. Ezt mutat
ja, hogy szinte minden évben egy-egy 

újabb könyvvel ajándékoz meg ben
nünket, olvasókat. 

2012. szeptember l Q-én a mezőkö
vesdiVárosi Könyvtárban volt 40. könyvé-

Hajdu Imre a 40. könyvének bemutatóján 

Hajdu Imre - 40. 
nek bemutatója, mely a Pető Nyomda ki
adásában jelent meg Jónás könyve cím
mel. E kötet Jónás Sándor sikeres vállal
kozó fordulatokban (öröm és bánat) gaz
dag életét tárja az olvasó elé a Hajdu Im
rétől meg szokott sajátos, közvetlen stí
lusban. 

"Tisztelt Olvasók! " Ennek az Önök által 
kézbevett könyvnek egyetlen ember a fő
szereplője. A betű egyetlen ember (eddi
gi) életét örökíti meg. Egyetlen ember sor
sát rögzíti a földkerekség sokmilliárdos né
pességéből. . 

Olyanfajta vállalkozás ez, mint mond
juk az óceánok egyetlen vízcseppjét vizs
gálni. Meglepő, netán érthetetlen is. Min
denesetre kérdések sokasága fogalma
zódhat meg Önökben a hír hallatán. Ki ez 
az ember? Tudós, vagy felfedező? Világ
történelmet formáló személyiség? Esetleg 
világhírű művész vagy sportoló? De bárki 

Sajnos. most is voltak, akik beteg
ségük miatt nem fudtak részt venni az 
ünnepségen. Természetesen számukra 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói eljut
tatták a finom estebéd et. 

Öszinte szeretettel és tisztelettel kí
vánom Bogács minden idős lakosának, 
hogy adassék meg a feltétel ahhoz, 
hogy a további éveiket ugyanilyen de
r űsen és jó egészségben tölthessék, 
mint azt a néhány órát október 12-én 
az iskola ebédlőjében. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

legyen, miért, miért éppen 61"- írja beve
zetőjében Hajdu Imre. 

,,- Sanyika, tanulja meg, pénzt csak 
pénzből lehet csinálni! 

Ez volt az első olyan tanácsa, ami örök
re belém rögzült. Akkor persze könyörgöre 
fogtam, rimánkodtam neki, hogy ne hoz
zon ilyen kényelmetlen helyzetbe. Ne kell
jen kockára tennem a nehezen megszer
zett, összegyűjtött pénzecskémet. 

S akkor következett a második örök ér
vényű tanácsa: 

- Sanyika, kockázat nélkül nincs vállal
kozás! 

Ez a két tanács végig meghatározó sze
repet játszott az életemnek azon pillana
taiban, amikor nehéz, kockázatos dönté
seket kellett hoznom."- o lvashatjuk Jónás 
Sándor vallomását Hajdu Imre könyvé
ben, melyet nemcsak a "pesszimista fiata
loknak" és az "optimista aggastyánoknak" 
ajánlok, hanem mindenkinek, aki szeret 
olvasni. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 



Szüreti mulatság 2012. 
A hagyományokhoz hűen az idei évben is megrendezésre került 

község ünkben a Szüreti Mulatság. A Községi Önkormányzat 2004-ben 
rendezte meg első alkalommal e programját, melynek mai napig fon
tos célja a szőlőműveléssel és borászatta i kapcsolatos hagyományok 
megőrzése, ápolása és továbbfejlesztése, a kulturált borfogyasztás 
népszerűsítése. 

A régi időkben szüret idején - ami a szőlőművelés egyik legfonto
sabb mozzanata volt - a szőlőhegyeken megélénkült az élet, éneklés 
és nótázás kísérte a munkálatokat. A termés betakarítását pedig felvo
nulás, mulatság, bál követte. Bogács, mint a régió egyik legjelentősebb 
bortermelő vidéke évről évre szeretné feleleveníteni a régi szüreti fel
vonulás hangulatát, amelybe már beleszövi a mai kor motívumait is. 

Az idei, szeptember 29-i napsütéses szombat délutánon felvonulók 
népes tömege lepte el a bogácsi utcákat. A szüreti felvonulás menete 
a Thermálfürdőtől indult és a Cserépi úti pincesorhoz érkezett meg. A 
felvonulást kisbíró vezette, aki meghívta a lakosságot és az itt üdülő
ket a pincesori rendezvényre. A menetben megtekinthették az érdek
lődők a 201 2-es év borhercegnőit, a Szent Márton Borlovagrend tag
jait és az elma�adhatatlan hatalmas szőlőfürtöt, amelyet az idén is két 
borlovagrendi tag vitt. A vállukra helyezett rúdon hatalmas szőlőfürtöt 
cipelő emberek a Bogács címerében látható képet elevenítették meg. 
Fúvószenekar kíséretében a Bogácsi Mazsorett Csoport tagjai előadá
sukkal színesítették a felvonulást, a népviseletbe öltözött Bogácsi Pá
vakör tagjai pedig ízletes szőlőt és frissen sült pogácsát kínáltak, amit 
zamatos borokkal öblíthettek le az érdeklődők. 

A Cserépi úti pincesoron a Pávakör dalcsokra nyitotta meg a fel
lépések sorát, amit Kovács Sándorné Manci néni előadása színesí
tett, amelyben bemutatta a Pávakör tagjain látható palóc népvisele-
tet. A mazsorettes lányok mindkét csoportja bemutatkozott, színvo
nalas produkciójuk elnyerte a közönség tetszését. Az ízletes szőlők és 
zamatos borok mellett a szüreti ünnepség sem múlhatott el humor 
nélkül; a borkóstolás utáni jó hangulat ban lévő közönséget Rokker 
Zsolti humorista szórakoztatta. Kis Kata és zenekara modern köntös-
be öltöztetett magyar népdalokat adott elő. A továbbiakban a Ma-

Népi ízek kóstolója 
II. Tárcsás Ételek Fesztiválja 

Ideje: 2072. október 21. 
Helye: Cserép; úti p;ncesor 

Az ország bármely pontjáról várunk csapatokat, 
akik szabadtűzön - tárcsán - készítenek ételeket. 

VII. Hajdani Summásság Ételeinek Bemutatója 
Ideje: 2072. október 22. 

Helye: Cserépi úti pincesor 

A bemutatóra látogatók megismerhetik a summás 
élet jellegzetes ételeit, a laksát, a plackit, a savanyú 

bablevest, a krumplis kalácsot és más különleges 
népi ételeket. 

Mindkét napon népi portékák kirakodóvására és 
szórakoztató programok várják a Bogácsra látogatókat. 

XII. Márton-napi Vigasság ok 
Ideje: 2072. november 09- 7 7. 

Helye: Cserépi úti pincesor 

Az újbor és lúdétel hétvégéje Bogácson. A Cserépi úti 
pincesoron szórakoztató programok, zamatos újbor és 

kiváló libaételek kóstolója vár mindenkit. 

tyó Néptáncegyüttes és a bogácsi Tündérrózsa Néptáncegyüttes fel- ___ ,,.. Mikulás Party 
Ideje: 20 72. december 08. lépése hívogatta táncba a mulatni vágyó közönséget, így a Cserépi 

úti pincesoron a programok sora táncházzal fejeződött be. A közön-
ség a hangulatos pincékben tovább folytathatta a mulatozást, illetve 
a Thermálfürdőben szüreti bállal összekötött esti fürdőzéssel kényez
tethette magát. 

A szüreti program keretében megfogalmazott célokat az idei évben 
is sikerült elérni, amihez a fellépők, a szervezők és segítőik áldozatkész 
munkájára volt szükség. fgy a rendezvényre érkezett vendégek színes 
élményekkel gazdagodtak és a jövőben is szívesen térnek majd vissza 
a községünkben szervezett programokra. 

Berecz Andrea 

Helye: Bogácsi Thermálfürdő 

Éjszakai fürdőzés keretein belül egy fergeteges 
Mikulás-partyra vár a termálfürdő kicsiket és nagyokat. 

Egy este, ami az önfeledt szórakozásé fiataloknak 
és idősebbeknek egyaránt. 


