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Közfoglalkoztatás és falufejlesztés
2013-ban újra kellett gondolnunk a közfoglalkoztatásról,
közmunkáról alkotott elképzeléseinket. A kormány szándéka – mely szerint munka nélkül senki sem juthat rendszeres
jövedelemhez – Bogács község lakosságának is új üzenet, s a
foglalkoztatás-helyettesítő támogatás, a központi munkanélküli juttatás korlátozása is a rendszeres munkavégzés felé irányítja a korábban segélyekből élőket.
Új helyzet ez a munkát keresők számára, de új helyzet az
önkormányzat számára is, hiszen soha ennyi közfoglalkoztatott nem volt a településen, mint november hónapban.
A 2013 márciusában elindult programokban összesen 58 fő
vesz részt, közülük dajkaként, konyhai kisegítőként is dolgoznak, de a legtöbben a településkép javításáért tettek és tesznek
napjainkban is. Ha sorra vesszük mindazt, amit ebben az évben
sikerült elérni a programban résztvevőkkel és önkormányzati
támogatással, akkor azt kell megállapítanunk, hogy fontos területeken sikerült jelentős eredményeket elérnünk.
A kistérségi közmunkában dolgozóknak volt a feladatuk
a zöld területek gondozása, annak biztosítása, hogy a Cserépi úti pincesor és környezete, a fürdő környéke ápolt, rendezett legyen, az árkokban megfelelően lefolyhasson a csapadékvíz egész évben. Ők tették rendbe a Szoros-völgyi víztározó környékét, valamint a nagy eső után a hordalékkal szen�nyezett területeket, segítettek a mezőgazdasági hasznosítású terület bekerítésében, valamint a falu belső területein található virágágyások gondozása, a közterületek tisztán tartása is az ő feladatuk.
Az önkormányzat alkalmazásában állnak azok a bogácsi
közmunkások, akik megújították kívülről az idősek klubjának
épületét, az óvoda új udvarának kialakításában segítettek, és
az Alkotmány utcai buszmegállót burkolták. Elkészült az iskola és az óvoda előtti járda, valamint a két intézmény közötti
behajtót is sikerült leburkolni, szintén közmunka program keretén belül. Jelenleg a sportöltöző és a sportpálya környékének rendezését is a közmunkások végzik, besegítve a Bogácsi
Sportkörnek a pálya és környezetének megújításában.
Mindezeken túl jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze a belterületen és a települést körbe vevő külső területeken is, bár vannak olyan helyek, ahol a szemét újra termelődik, szélmalomharcnak tűnik, amit az önkormányzat ezen a
területen végez. Sajnos, ez nemcsak sokba kerül, de minősít is
bennünket, Bogácson élőket.

Biozöldségekkel látták el a Központi Konyhát a közfoglalkoztatottak
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A mezőgazdasági közmunka is ebben az évben kezdődött, s az első év tapasztalatai meglehetősen pozitívak. 2,2
hektáron, önkormányzati területen gazdálkodnak, jelentős
mennyiségű konyhakerti zöldséget termeltek 2013-ban.
A termékeket teljes egészében a Központi Konyha hasznosította, egy részét frissen feldolgozva, egy részét pedig fagyasztva, befőzve tudják a későbbiekben felhasználni. Az előállított zöldségfélék szinte teljes egészében vegyszerek alkalmazása nélkül kerültek a konyhára, így biztosított a közétkeztetés lehető legegészségesebb nyersanyaggal való ellátása.
A közmunka programban a központi támogatás teljes
egészében biztosítja a közfoglalkoztatottak bérét, járulékait, valamint dologi költségekre is kaptunk forrást. Ez biztosította a mezőgazdasági területen az öntözőkút, a kerítés kialakítását, valamint a térrendezésekhez szükséges anyagok
– térkő, kevert beton – költségét, jelentős plusz forintot biztosítva a községgazdálkodás költségvetésében.
A település szempontjából egyértelmű a közfoglalkoztatás pozitív megítélése, de a programban résztvevők számára is minőségi javulást hoz életkörülményeik javításában.
Az 58 fő foglalkoztatása legalább ennyi család jobb megélhetését jelenti, nem is beszélve arról, hogy valamennyien
a társadalom hasznos tagjának érezhetik magukat, javítva
önbecsülésüket, önértékelésüket. Ezt leginkább az igazolja, hogy a program indulását követően folyamatosan jelentkeznek a Polgármesteri Hivatalban közmunkára azok, akik
jelenleg munkanélküliek, s eddig kimaradtak a programból.
Ezért is terveztük a téli közfoglalkoztatásban való igen
magas létszámú részvételt, több mint 100 főt. A november
első hetében induló téli közfoglalkoztatás április 30-ig tart,
s a leghidegebb hónapokban 75 fő részére különböző képzésekben való részvételt tesz lehetővé. A képzések december 1-től március végéig tartanak, s a résztvevők motorfűrész-kezelést, település-karbantartást, uszodamesteri ismereteket tanulhatnak, vagy varrótanfolyamon, kerti munkához kapcsolódó képzésen vehetnek részt. Ezen idő alatt a
közmunkások munkabért kapnak, s remélhetőleg a megszerzett ismereteket a későbbiekben itt nálunk tudják majd
kamatoztatni.
A fentiekben összefoglalt eredmények és tervek komoly
feladat elé állították és állítják az önkormányzat dolgozóit is, különösen azokat, akik mindennapjaikat a munkások
között töltik. Ők azok, akik fejlesztések megvalósítását irányítják, szervezik a közmunkások napi feladatait, intézik a
dolgozók ügyes-bajos dolgait. Sokszor szembesülnek olyan
alapvető problémákkal, amelyek egy átlagos munkahelyen ismeretlenek, például hogy a dolgozó napokon keresztül nem jelzi, hogy beteg, vagy szabadságra szeretne menni, vagy más egyéb gondja adódik. A munkához való hozzáállás is hagy még kívánni valót maga után, a munkafegyelem terén még van mit tanulni a közfoglalkoztatottaknak. Ebben kapnak jelentős segítséget az önkormányzattól,
s remélhetőleg egyre többen jutnak majd el oda, hogy a
munkaerő-piacon potenciális munkavállalóként jelenjenek
meg, s hosszú távon biztos megélhetést tudjanak saját maguknak és családjaiknak teremteni.
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Bogács kitüntetettjei 2013-ban
Az augusztus 20-i községi ünnepségen idén immár 22. alkalommal osztották ki a bogácsi kitüntető díjakat. A méltatásokat Péter Zoltán alpolgármester
olvasta fel, a díjakat Csendesné Farkas
Edit polgármester asszony adta át.
2013-ban Vig Rudolf-díjban részesült
Dorogi Mihályné, aki „a Bogácsi Pávakör
kiemelkedő tagja. 1988 óta munkájával,
kitartásával hozzájárul a gazdag bogácsi
népdalkincs fennmaradásához, megőrzéséhez. Az Ő aktív részvételével lehetett a
népdalkör Vass Lajos-nagydíjas és Arany
Páva Díjas. Dorogi Mihályné odaadóan
vesz részt a községi rendezvényeken és a
népdalfesztiválokon határainkon innen és
túl. Tevékenysége kiemelkedik a summás
ételek főzőversenye rendezvényen. A pávaköri munkán kívül éveken keresztül részt
vett a korábban működő Hagyományőrző
Együttes munkájában is, ahová családját
is bevonva adták elő a Bogácsi lakodalmast és a Fonót.”
Bogács Közszolgálatáért Díj az önkormányzat által alapított intézményekben
foglalkoztatott azon természetes személyeknek adományozható, akik kiemelkedő szakmai felkészültségükkel, munkájukkal, magatartásukkal jelentős mértékben segítették az önkormányzati feladatok végrehajtását, az állampolgárok
ügyeinek intézését, a köz szolgálatát.
Ebben az évben a képviselő-testület
a Bogács Közszolgálatáért Díjat Kásáné
Szabó Erika óvodavezetőnek adományozta. „Kásáné Szabó Erika 1988 óta a
bogácsi óvoda óvodapedagógusa, kimagasló szakmai munkájának elismeréseként pedig 2010-től az intézmény vezetője. Közvetlen személyisége, munkához

való hozzáállása,
embersége garancia az óvoda nyugodt, kiegyensúlyozott és biztonságos
működéséhez. Az
intézmény partneri kapcsolatait jó érzékkel ápolja, gyarapítja. Aktív résztvevője, koordinálója az Európai Uniós
támogatással megvalósuló intézményi
fejlesztéseknek, melyek eredményeként
nemcsak a tárgyi
Bogács kitüntetettjei: balról: Csiki Gyula, Márton Norbert,
feltételek, hanem a
Novák Ferenc, Dorogi Mihályné, Kásáné Szabó Erika
pedagógusok szakmai ismeretei is bővülnek, elősegítve a neAz elismerő díjjal Bogács Község Önvelés színvonalának javulását. Szakmai kormányzata köszönetét fejezte ki
tapasztalata, együttműködési készsége
Novák Ferencnek a többéves áldozatos
nagyban segíti a fenntartó önkormányzamunkájáért.
tot az intézmény megújításában, fejlesztéA Bogácsi Thermálfürdő Kft. két dolsében és az integrációs folyamatok zökkeCsiki Gyula és Márton Norbert
gozója,
nőmentes lebonyolításában. Eddigi vezetői munkájának köszönhetően egy újfaj- rendkívüli helyzetben tanúsított önfelálta szemléletmód járja át az óvodát, mely dozó magatartásáért, helytállásáért, életnyomon követhető a mindennapokban.”
mentő tevékenységéért vehetett át jutalNovák Ferenc a Szabadtéri Lepkemú- mat. A Községi Önkormányzat nevében
zeum létrehozásáért, többévi gyűjtő- Csendesné Farkas Edit polgármester as�munkájáért kapott elismerést az augusz- szony, a Bogácsi Thermálfürdő Kft. rétus 20-i ünnepségen. „Novák Ferenc és fe- széről Jacsó Zoltán ügyvezető-igazgató
lesége 2000-ben nyitotta meg a lepkemú- adta át az elismerő díjakat az életmenzeumot, egy évtizeden keresztül gondozták
tőknek.
a gyűjteményt és fogadták a látogatókat.
Minden kitüntetettnek szívből gratuA múzeum fontos idegenforgalmi látválálunk!
További munkájukhoz sok sikert
nyossága volt településünknek, szinte nem
volt olyan Bogácsra szervezett kirándulás, és jó egészséget kívánunk!
melynek ne lett volna célpontja.”
Jankóné Jónás Zsuzsa

Gyerekeink örömére elkészült a Jókai utcai játszótér

A Szabadság tér elkészültét követő téravató ünnepségen Csendesné
Farkas Edit polgármester asszony köszöntötte a jelenlévőket
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Itt az ősz, elkezdődött az új tanév

Hűvösek már a reggelek, az óvoda és
az iskola újra hangos a gyerekzsivajtól.
Az idén is a legizgatottabbak talán a kis
első osztályosok voltak, akik most érkeztek az óvodából. Óvodásként még
sokat játszó, ebéd után jókat alvó kisgyermekből egyik napról a másikra kötelességtudó, leckével és feladatokkal
teli kisdiák lesz. Óvónőik magas szinten készítették fel őket az iskolára, mégis ezeknek a gyerekeknek nagy változásokat, valamint komoly megmérettetéseket hoz a szeptember. Az óvodából kikerülve egy teljesen új környezetbe kell
beilleszkedniük és számos új kihívással
és elvárással is meg kell küzdeniük.
Szerető gondoskodással veszi őket körül tanító nénijük – Bodnár Marianna és
Burcsákné Papp Judit –, akik már régóta
készültek a „nagy találkozásra”. Ebben
a korban a tanító néni személye fontosabb, mint az, amit tanít… - vallom én,
tanítónőként.
Iskolánkban 26 első osztályos tanuló
kezdte meg tanulmányait a 2013/2014es tanévben. Név szerint:
Balogh Péter, Czagány Ádám, Csipkés
Dzsenifer, Farkas Gyula, Farkas Kamilla,
Farkas Kristóf, Farkas Vivien, Gál Csilla,
Harsányi Boglárka, Hócza Luca, Horváth
Klaudia, Jankó Regina, Jordán Jázmin,
Kadlok Bendegúz, Kolompár Dániel, Kolompár Emília Tünde, Kovács István, Kozma Kristóf, Kupcsik Zsolt, Roszoha András, Szabó Donát Máté, Szitai Alexandra,
Szitai Bianka, Szitai Eszter, Szitai Szabina,
Tóth Bianka.
Iskolánkban személyi változás történt
a nyár folyamán. A megbízott iskolaigazgató, Lukács Lajosné határozott idejű kinevezése lejárt.
2013. augusztus 21-én a Szépművészeti Múzeumban tartott ünnepségen
vehette át kinevezési okiratát Tóth István iskolánk új igazgatója. A jeles eseményen Dr. Hoffmann Rózsa a köznevelésért felelős államtitkár mellett Sipos
Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár és Marekné Dr. Pintér Aranka,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke gratulált az újonnan kinevezett igazgatóknak. Köszöntőjében az
államtitkár azt mondta, nemzetünk jövője szempontjából is kulcsfontosságú
az a feladat, amelyet az újonnan kinevezett igazgatók a következő öt esztendőben ellátnak. Gyermekeink oktatását és
nevelését irányítják és felügyelik azok az
iskolaigazgatók, akiknek kinevezéséről
döntés született. A köznevelésért fele-
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lős államtitkár beszédében kitért arra is,
hogy a kiválasztás során nem csupán a
véleményező testületek javaslatait, ajánlásait vette figyelembe, hanem a pályázati dokumentációt átolvasva egyeztetett az illetékesekkel, hogy szakmailag a
legmegfelelőbb döntés születhessen. Az
új köznevelésről szóló törvénynek megfelelően a pályázatokat a jogszabályban
előírt módon a nevelőtestület, a szülői
és diákközösségek, a fenntartó, az intézmény székhelye szerint illetékes vagy az
intézményt működtető települési önkormányzat véleményezte.
Gratulálunk István! Munkádhoz jó
egészséget kívánunk!
A Bükkalja Általános Iskolában zökkenőmentesen indult el a tanév, minden szükséges eszköz, feltétel biztosítva
volt. A 2013/2014-es tanévben 145 tanuló kezdte meg tanulmányait iskolánkban. Iskolánk tanítói, tanárai magas színvonalon, szakmai odaadással foglalkoznak tanulóink egészséges fejlődése érdekében nap mint nap a bogácsi iskolába járó gyerekekkel.
A hitvallásom szerint: a jó tanár egész
életen át tartó példát mutat, egy olyan
világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet tanítványai soha nem felejtenek el…- így emlékszem vissza egykori tanítóimra. A jó tanár nyitott a tanítványa felé, mindenben a jót, az értéket keresi. A jó tanár legalább ötször an�nyit dicsér, mint amennyit szid. A jó tanár maga a szeretet! Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de
hálát azok iránt érzünk, akik megérintették a lelkünket. A tanterv nagyon fontos,
új ismeretanyag, de a melegség életfeltétel a sarjadó növény és a gyermeki lélek számára.
Iskolánkban dolgozó pedagógusok nyitottak, érdeklődők a tanítványaik problémái iránt, legyenek azok a tananyagokkal kapcsolatosak, vagy akár iskolán kívüliek. Időt és figyelmet szentelnek tanítványaiknak, meghallgatják őket és őszinte érdeklődéssel, segítőkészséggel fogadják élményeiket, panaszaikat. Kívánom, hogy ezek a jó tulajdonságok kísérjenek a tanév során!
Iskolánkban a nyár folyamán, csütörtöki napokon délelőtt ügyeletet tartott
az iskolatitkárnő Csiriné Kreszadló Petronella – Nellike. Ő vezeti, bonyolítja, iktatja az iskolai és tanügyigazgatási adminisztrációt, levelezést, köztük a tanulókkal, dolgozókkal kapcsolatos iskolai
szintű adminisztratív teendőket is.

Az iskolai munkát, a szép környezetet
a három takarító néni Baloginé Kormos
Anikó, Hócza Viktorné – Editke és Zilai
Bertalanné – Évike biztosítja nekünk.
Mata Zsolt karbantartó/portás gondoskodik a hibák kijavításáról, mindent ellenőriz, karbantart, javít, szerel, nyilvántartást vezet, segíti a pedagógusok és a
tanulók munkáját.
A szeptember 1-jével életbe lépett új
köznevelési törvény, valamint az új kerettanterv előírásainak megfelelve, a
délelőtti órák után 16 óráig színes és változatos szakkörökön, foglalkozásokon
vehetnek részt a tanulók. A tehetséggondozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra is, a korrepetálások, egyéni fejlesztő foglalkozások, valamint a rehabilitációs órák is ezt a célt
szolgálják.
Tehetséges tanulóink 16 féle szakkörön, fejleszthetik tudásukat délutánonként.
- Német szakkör és médiaszakkör: Szabó
László
- Matematika szakkör és kémia szakkör:
Lukács Lajosné
- Rajz szakkör: Erdei Ferenc
- Énekkar: Benyovszki Mária
- Felvételi előkészítő magyarból:
Lénártné Szeberin Csilla
- Felvételi előkészítő matematikából:
Bodnár Marianna
- Sport-játék szakkör: Duchony Tímea
- Hon-és népismeret és történelem
szakkör: Várnai Katalin
- Informatika szakkör: Lénárt Péter
- Színjátszó szakkör: Jankóné Jónás
Zsuzsa és Lénártné Szeberin Csilla
- Mazsorett szakkör: Jankóné Jónás
Zsuzsa
- Úszás szakkör: Duchony Tímea
Iskolánkban a tanulók részt vehetnek
továbbá sakk szakköri foglalkozásokon,
akrobatikus rock and roll és futballedzéseken.
Ezúton is szeretném megköszönni a
Termálfürdő vezetőségének és dolgozóinak segítő hozzáállását ahhoz, hogy tanulóink minden héten megfelelő tisztaságú és hőfokú vízben tudnak úszni.
A 2013/2014-es tanévben is rendszeresen végzi munkáját az iskolaorvos
Dr. Képes Ildikó Anna, az iskolavédőnő
Fónad Beáta, valamint a fogászati szűrővizsgálat is folyamatos. A logopédiai
foglalkozásokat Örkényiné Éva tartja az
eddigi jól megszokott formában. A hit-

és erkölcstan bevezetése, a mindennapos testnevelés, a zeneiskolai foglalkozások is zökkenőmentesek.
Országosan megemelkedett azoknak
a tanulóknak a száma, akik nem tudnak középiskolába továbbtanulni, kimaradnak, lemorzsolódnak. A tanköteles életkor leszállítása következtében ez
a számarány csak növekedett. Iskolánkban 5 tanulót érintett ez a probléma. Ha
a tanuló 16 éves koráig nem tudta befejezni az általános iskolát az elmúlt tanévben,
akkor általános iskolai végzettség nélkül
nem volt lehetősége továbbtanulni. Az EU
2020 szerinti irányelveknek megfelelően ezt a korai iskolaelhagyást sikeresen
mérséklő oktatási formaként jelent meg
a közoktatásban a Híd-programok szerinti képzés, amelyben a mi iskolánk is
érintve volt. Az előző tanév végén, júniusban 5 tanuló tankötelezettsége szűnt
meg. Nekik nyújtott segítséget iskolánk
igazgatója –Tóth István – abban, hogy

Egerben folytathassák tanulmányaikat.
Ez atekintetben nem volt egyszerű, hogy
Bogács megyeszékhely szerint Miskolchoz tartozik, de a szülők azt semmiképpen nem akarták, hogy gyermekük Miskolcra járjon, vagy ott legyen kollégista.

nulóknak szerveznek. Az országos kiírásban szereplő versenyeket a Mezőkövesdi Tankerület támogatja, az ebben a listában nem szereplő helyi-, térségi-, megyei versenyeket kívánjuk az alapítványi
pénzből támogatni.

Iskolánk épülete 2012 nyarán megújult. Az idén nyáron az ablakokra sötétítő függönyöket vásároltunk, melyet
Hócza Viktorné Editke, Baloginé Kormos
Anikó takarítónők varrtak meg méretre,
munkájukat segítette egy kedves szülő
is, Jordán-Kovács Krisztina. Így a tanévnyitóra már fel is kerülhettek az új függönyök az ablakokra. Játékokat, eszközöket, sportfelszereléseket vásároltunk
a délutáni foglalkozásokra, melyeket
a gyerekek azóta már boldogan használatba is vettek. Igazgató úr javaslatára minden olyan versenyt alapítványi
pénzből kívánunk finanszírozni, amelyek nem tartoznak bele az országos listába, amelyeket az általános iskolás ta-

Zárógondolatként
elmondhatom,
hogy a Mezőkövesdi Tankerülethez tartozó Bükkalja Általános Iskolában is zavartalanul kezdődött meg az új tanév.
Minden reményem megvan arra, hogy
iskolánk a szülők elvárásainak megfelelően, hatékonyan és jó színvonalon működjön a 2013/2014-es tanévben.
„Ne várjunk mindent az iskolától.
Az iskola nem taníthat meg mindenre,
ami az élethez szükséges.
Lássunk magunk is a dologhoz…”
/Kodály Zoltán/
Hajduné Nyírő Veronika
igazgatóhelyettes

„Én ebben vagyok tehetséges”

3 napos rendezvénysorozat az óvodában a tehetséggondozás jegyében. TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0092
„Bükkalja Napköziotthonos Óvoda és Tagóvoda Fejlesztése” pályázat keretén belül
2013. 10. 14-én a Közösségi Házban a Diri-Dongó Együttes interaktív koncertje nyitotta meg a rendezvénysorozatot.
Az izgalmas Szafari Party elrepített minket a távoli Afrikába,
Ausztráliába. A bábok, maszkok, jelmezek segítségével gyermekeink legnagyobb örömére életre keltek a távoli földrész
állatai. A közös ének, tánc, az állatok hangjának és mozgásának utánzása gyermekeink ismereteit bővítette, mozgáskultúráját gazdagította.
A nap folytatásaként a Kriszta Bohóc és interaktív gyermekjáték következett. Legnagyobb sikere az óriás, színes ernyőnek
volt, mely alá be lehetett bújni és labdákat táncoltathattunk rajta.
2013. 10. 15-én az óvodában több helyszínen kézműves foglalkozások zajlottak, melynek során csuhészitakötőket, termésképeket, ajtó-és ablakdíszeket, kerámia medálokat festettek a gyerekek. A változatos tevékenységek, az alkalmazott
technikák lehetőséget nyújtottak a gyermekek kreativitásá-

Az óriási ernyőnek örültek a gyerekek

Szép mintákkal díszítették az ovisok a kerámia medálokat

nak fejlesztésére. Az elkészített munkákból kiállítást rendeztünk, majd a csodálatos munkákat mindenki hazavitte.
A harmadik nap az egészséges életmód, a mozgás és tánc
jegyében zajlott. Kozma Zsuzsanna, fitness edző zenés tornája alatt a játékos utánzó gyakorlatok jól megmozgattak
mindannyiunkat, kellemesen feltöltődtünk és elfáradtunk.
Lengyel Szabolcs népi táncháza vidám, humoros mondókákkal, dalokkal és a néptánc alaplépéseivel ismertetett meg
bennünket.
A háromnapos rendezvénysorozat elősegítette a gyermekekben lévő tehetségek kibontakozását, erősítette a közösségi érzés elmélyülését, felejthetetlen élményeket nyújtott
mindannyiunknak.
Koósné Tatár Erika, Vajdovics Andrásné
óvónők

5

Ősz, az elmúlás évszaka
A júliusi és az augusztusi forró napok után szeptember elején szinte egyik napról a másikra hűvösre fordult az idő. Reménykedtünk ugyan még a kellemes napokat ígérő vénas�szonyok nyarának visszatérésében, de sokáig csalatkoznunk
kellett. A hűvös, ködös reggelek, a fagypont alá süllyedő hőmérséklet, a felhős égbolt, a gyakori csapadékos időjárás egyre inkább éreztette velünk az örök fény legboldogabb színének hiányát. S októberre mintha a természet is megérezte volna ezt, a Nap sugarainak aranysárga színére festette a bennünket körülvevő fák lombkoronáit. A színpompás őszi táj látványa
sokunkat felvidított, lenyűgözött. S mire az őszi munkák; a szüret, a dióverés, a lekvárfőzés, a gyümölcsök és zöldségek betakarítása a szorgos kezeknek köszönhetően véget ért, valahonnan onnan fentről hálaként, megérkezett a késői nyár, s újra
érezhettük a Nap melegítő sugarainak simogatását bőrünkön.
Az ősz teljes szépségére azonban már csak a lombkoronáját lehullató fák életet adó ágaiba erősen kapaszkodó egy-két
rozsdafoltos falevél emlékeztetet. A természet lassan álomra
szenderül, s ez a tény a múló életet juttatja sokunk eszébe.
Azokat az embereket, akik elmentek örökre, akik hiánya megváltoztatja életünket, akik hiánya változásra kényszerít bennünket.
Ebben az esztendőben is sok kedves ismerős távozott el közülünk. Olyanok is, akik még koruk szerint élhettek volna…
Az eltávozók között voltak közismert személyiségek, akik
életük egy hosszabb idejében a közösségért tevékenykedtek.
Ilyen volt Papp Ernő a HÓR-AGRO Zrt. elnök-igazgatója, aki
2013. augusztus 9-én hunyt el. „Távozása pótolhatatlan, nagy
veszteség szűkebb és tágabb környezetének, de különösen vezetői
tisztségében, ahol neve fémjelezte évtizedeken át a társaság eredményes gazdálkodását.
Tisztségét és beosztását nem munkakörnek, hanem élethivatásnak tekintette.
Azon kevesek közé tartozott, aki már fiatalon elkötelezte magát a mezőgazdasághoz, lelkiismeretesen dolgozott és munkája
mellett erős akarattal, szorgalmas tanulással agrármérnöki, majd
szakmérnöki diplomát szerzett.
Olyan történelmi korra esett munkássága, amikor átalakult az
egész ország mezőgazdasága, korszerűbb termeléssel, a közösség
élén kellett helyt állni, és Ő 43 éven keresztül tudott helyt állni. Országos és megyei érdekképviseletekben is a jobbításra törekedve
vállalt tisztségeket. Mindig jól felismerte az időszerűséget, a jövő
érdekében hozott döntések súlyát és ebben csak egy cél vezérelte, hogy a reá bízottak érdekében minden tőle telhetőt megtegyen. A kapott tálentumaival jól sáfárkodott, szerény volt magát
illetően, odaadó másokért. Mindig az előre mutató fejlesztéseket szorgalmazta, hogy biztonságos munkahelyet teremtsen és
tartson fenn a gyakori ágazati változások mellett is. Fegyelmezett volt a munkában, szigorú és következetes vezetőként türelmes maradt – már betegen is – munkatársaival szemben.
Önmagával szemben tette legmagasabbra a mércét, ezzel példát is adott a követendő magatartásra, amit nem volt nehéz elfogadni, mert a mindennapok őt igazolták vissza.
Vallotta, hogy a termőföld a legfontosabb közös kincs, ezen teremthető elő fáradságos munkával az asztalra kerülő kenyér, ennek szeretetét igyekezett kisugározni másokra is. E hitvallása aligha megkérdőjelezhető. Olyan igazság ez, melyet nem lehetett koporsóba zárni és érdemes mindannyiunknak emlékével együtt
megőrizni.
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Papp Ernő minden évben szívesen
vett részt a versenyborok bírálatában

Munkássága szűkebb és
tágabb környezete számára a sors nagy ajándéka volt.
Az itt maradottaknak
azt a kötelességet jelentheti, hogy vezetőként, munkatársként és emberként önzetlenül munkálkodó példaadása, ismert szigorú elvárásai szerint kell folytatnunk
a félbe szakadt munkáit,
mert emlékének kegyelettel
való megőrzésére csak így
lehetünk méltók.” – részlet
a Papp Ernő temetésén elhangzott gyászbeszédből.

Kiss Tibor Barna hamvait 2013. október 10-én helyezték el
a bogácsi temetőben. Kiss Tibor Barna egyetemi tanulmányait
befejezve Mezőkövesden gépészmérnökként dolgozott, de aktív közösségi életet Bogácson élt. Tanácstagként, majd 1990-től
8 éven át önkormányzati képviselőként részt vett községünk
irányításában. A 80-as évek elején, Karádi Ödön mellett az újraalakuló futball szakosztály meghatározó alakja volt, aki szívügyének tekintette, hogy Bogácsnak futballcsapata legyen. A
80-as évek végéig ő maga is űzte ezt a sportágat, majd később
csak támogatója volt a helyiek csapatának. 1989-től tíz éven
keresztül láthattuk a Bogácsi lakodalmast. Ez az őseink lakodalmas szokásait bemutató látványos műsor Kiss Barna humorának, közönséget bevonó előadásmódjának köszönhette sikerét
mind a bogácsi fürdő színpadán, mind
Ausztriában, Szlovákiában és a lengyel
testvértelepülésünkön. Szinte törvényszerű volt számára az őseitől örökölt
földek művelése,
s ennek természetes következménye
a 90-es évek vállalkozási lehetőségét
kihasználva a szőlőtermelésre épülő pincészet beindítása. Az ő érdeme a
Cserépi úton máig
legmívesebb
két
pince kialakítása.
Kiss Tibor Barna
Kiss Barna a „Bogácsi lakodalmas” vőfélye mindössze 59 évet
élt…
és a menyasszonyt alakító Vasas Ildikó
Leonyid Volodarszkij orosz költő a Magyar Írószövetség
vendégeként járt tavaly nyáron Magyarországon. A mai orosz
líra egyik legkiemelkedőbb alakja Szabó Lászlónak köszönhetően látogatott el Bogácsra, ahol találkozott az Idősek Klubjából hazatérő kedves idős nénivel, Dr. Ambrus Sándornéval.
Megnyerő modora annyira lenyűgözte a költőt, hogy verset
írt Zina néniről.

Leonyid Volodarszkij

Zinaida
Zinaida, az idős orosz asszony,
Bogácsi lakos, falun él régen.
Benne elhagyott hona s magyar hon
Egy lett már végleg.
Megállva megint kapuja előtt,
Emlékszem, ahogy kereste a szót:
Egyik nyelven sem lelt megfelelőt.
		
Legszebben végül
Maga a szívén szólt,
S e szenvedéllyel telt, csodás hangtól
Elszorult torkom,
S aranyló csöndje lett a hallgatásnak.
Mely olykor-olykor két szó közt támadt.
Minden lakója a Parnasszusnak
Elnémult volna s magába kushad,
Ilyen beszéddel versenyre kelve,
Verssorom sem száll úgy énekelve,
Ahogy szíve szólt – majd körülnézett:
Kerítésén túl orosz beszédet
Nem hallott már fél százada lassan.
…Halkabban, kérem, - suttog – halkabban…
2012. június 23.

Idősek Napja 2013.
Bogács Község Önkormányzatának szervezésében ebben az évben is megrendezésre került az Idősek Napja a
Központi Konyha éttermében. Az előkészületek nagy-nagy
izgalommal folytak, próbáltuk kitalálni, hogy mit is főzzünk,
mit fogyasztanának szívesen a meghívott vendégek, s tanakodtunk azon is sokat, hogy ki legyen a meglepetés-vendég, milyen műsorral készüljünk. Így utólag visszagondolva kár volt aggódnunk, az alaphangulatot a résztvevők magukkal hozták otthonról.

Cseh Károly fordítása

Zina néni szeptember elején távozott az élők sorából.
Kedves egyénisége, különös akcentusa emlékeinkben örökké élni fog.

Az óvodások idén is köszöntötték községünk idős lakosait

Október 3-án már fél 3-kor gyülekezni kezdtek a mosolygós, jó kedvű nyugdíjasok, örömmel üdvözölték egymást, s
minket szervezőket is. A szépen terített asztalok mellett egyre nagyobb volt a zsivaj, a találkozás öröme mindannyiuk
arcára kiült. Az óvodások kedves műsora már hagyomány,
de minden évben új meglepetést rejteget, hiszen az idén
a régmúltat idéző, helyi játékot, versikét is hallhattunk tőlük. Szép szavalat hangzott el az idősek köszöntésére Koós
Anna 4. osztályos tanuló tolmácsolásában, majd ezt követően a Bogácsi Pávakör vidám hangulatú dalcsokrában gyönyörködhettünk. Hálásan köszönöm valamennyi közreműködőnek a jó kedélyű, szórakoztató műsort, s mindazt a szeretetet, amely a felkészülést, az előadást és a vendéglátást
áthatotta. Ezt nemcsak mi, szervezők éreztük, hanem az
idősek részéről is megfogalmazásra került. A helyi szereplők után Aradszky László szórakoztatta a vendégeket, régi
dalai még ma is derűt, jókedvet sugároztak.

Balázs Vendel súlyos betegen is vállalta a szereplést

Hosszú évek után idén Balázs Vendel halála miatt már nem
láthattuk azt a népviseletben öltözött családot, amely tavaly
még generációk felvonultatásával színesítette a vidám szüreti
menetet.
A statisztika szerint évente 30 bogácsi lakos hal meg. Nemcsak családtagjaik, hanem utcabeliek, ismerősök, egész közösségünk érzi mindnyájuk hiányát.
Október második felében már bontogatja szirmait a kegyelet virága, a krizantém. Ilyenkor gyakrabban keressük fel szeretteink sírját, s mikor teljesen kinyílik az ősz legszebb virága, mécseseket gyújtunk a feldíszített síremlékeken. A nyughelyek mellett csendben állva őrizzük a holtak álmát, lehajtott fejjel imákat
mondunk, s kérjük a Mindenhatót, hogy adjon örök nyugodalmat minden elhunytnak.
Jankóné Jónás Zsuzsa

A konyha dolgozói igazán kitettek magukért, kiváló vacsorát készítettek, melyet jó étvággyal fogyasztottunk el
mindannyian. Az étkezést követően azonban hamar véget
ért a délután, Magyar Gyula és Farkas József kedves nótái
sem tudták maradásra bírni a vendégeket. „Elég volt, köszönjük szépen!” – mondogatták kicsit fáradtan a sok élménytől, de remélem, még hosszú ideig beszédtéma lesz
az időseink körében az együtt töltött délután.
Csendesné Farkas Edit
polgármester
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X. Szüreti Mulatság
VIII. Summásság ételeinek bemutatója
Népi konyhai falvédők kiállítása
Egy 1786-ból származó bogácsi pecsétnyomónak a felső részében két ember óriás szőlőfürtöt visz, az alsó felében pedig
csoroszlya és ekevas látható, ami szőlőtermesztésre és szántóföldi növénytermesztésre utal, mint itt végzett fő tevékenységek. Ez azt bizonyítja, hogy több évszázados múltja van nálunk a szőlőművelésnek,
borászatnak, ami az itt élő emberek megélhetését biztosította.
Még nem is olyan régen háztáji gazdálkodás keretében minden családnak volt
szőlője, borospincéje, saját borai. Napjainkban már lényegesen kevesebben foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, akik viszont
igen, nagyobb területeken termesztenek
és inkább az újabb jellegűeket, nem a ma
már szinte ismeretlen, régi, magyar fajtákat (szlanka, dinka, kadarka, fehér és piros
delavári). Az őszi betakarítási munkák közül a szüret mindig is kiemelkedő szerepet
kapott, szüreti mulatságokat, bálokat tartottak, így ünnepelve meg a szőlővel való
igen kemény, egész évi munka befejeztét.
Ma már a Szüreti Mulatság Bogácson jelentős őszi turistacsalogató rendezvény,
amit tizedik alkalommal rendeztünk meg.
Idén erre a napra került a summáság ételeinek bemutatója is, így tehát a szőlő és
a gasztronómia ünnepe volt szeptember
28-a.
A summás ételek főzésére délelőtt került
sor. Szép számmal gyűltek össze csapatok
Bogácsról és az ország különböző részeiről, hogy elkészítsék saját tájjellegű summás ételeiket.
A helyezettek és az általuk készített ételek a következők:
I. Díj: Police Bt. – csurgatott leves, öhöm
matyó módra
II. Díj: Tündérrózsa Néptánccsoport Bo
gács – nyeggencs

III. Díj: Bogácsi Slambuc
Matyik – bogácsi slambuc, krumplis tészta
Különdíj: Zsuzsa vendégház – cserépi paradicsomos káposzta
Különdíj: Bogácsi Pávakör – savanyú bableves,
placki, lábatlantyúkleves
Dizájn különdíj: Kertbarátok Füzesabony – szolgaleves gyöngybabbal, zelleres gombóccal
A rendezvény leglátA felvonuláson részt vettek az itt üdülő vendégek is
ványosabb eseménye a
szombat délutáni szüreti felvonulás volt. Gajdos Népzenei Együttes. Folytatásként a
A menetben megjelentek a szürettel kap- Bogácsi Mazsorett Csoport a tőlük megszocsolatos eszközök, hagyományok, kis- kott kedvességgel, temperamentummal,
bíró, színpompás bogácsi népviseletek, profizmussal adta elő műsorát. A Bogácsi
néptáncegyüttesek mellett a mazsorettek, Pávakör a szüretről, szőlőről, borról énekelt.
borhercegnők, fúvószenekarok, civilek, ér- Forgács Gábor humorista vidította még nadeklődők, vendégek.
gyobb derűre az egyébként is már jókedvű
Idén első alkalommal két különböközönséget. Szabó Ádám tangóharmoniző helyszínről indult felvonulás, hagyoka játéka és dalai minden korosztályt megmányosan a Termálfürdőtől, új elemmozgattak, táncra csábítottak. Ezt követőként pedig a benzinkúttól, majd az úgyen a bogácsi Tündérrózsa Néptáncegyüttes
nevezett Y-nál egyesültek. Ott a Bogácsi
és barátai fergeteges folklór műsorával,
Mazsorett Csoport, és a bogácsi Tündérrózsa Néptáncegyüttes karöltve a Kaláris majd a táncházzal zárult a program kultuHagyományőrző Népművészeti Egyesület rális része. A mulatozás azután a pincékben
táncosaival parádés bemutatót tartott, óri- folytatódott, kinek-kinek kedve és erőnléte
ási sikerrel. Traktorok húzta kocsikon fris- szerint.
Szeptember 25-től néhány napig a Kösen sutulták a mustot, amit pávakörös as�szonyok és néhány helyi önkéntes kínált zösségi Házban régi konyhai falvédőkből
a turistáknak, bogácsi lakosoknak, néze- álló kiállítást csodálhattak meg az érdeklőlődőknek, még a felvonulás miatt dugó- dők. A falvédők kedves ábrái, feliratai tanulba szorult autókban ülőknek is, hogy vidá- ságul szolgálhattak a mai kor emberének is.
A népi értékeket, hagyományokat bemabban vészeljék át a várakozás perceit.
A Cserépi úti pincesorra érve folytatódott mutató rendezvény most is sok érdeklőa kulturális, szórakoztató program. Először dőt vonzott Bogácsra. Reméljük, mindenmutatkozott be Bogácson a magyar nép- ki jól érezte magát nálunk.
zene egyik leghitelesebb tolmácsolója, a
Hegyi Anna

A Tündérrózsa Néptánccsoport nyeggencset készített
a summásság ételeinek bemutatóján
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A szüreti mulatság csúcspontja Szabó Ádám harmonikajátéka volt

Sercegjen a zsír, csurogjon a bor!
Napjainkban az őszi napéjegyenlőség ünnepe már feledésbe
merült, pedig évszázadokkal ezelőtt ezen az éjszakán sorra lobbantak fel a pusztákon a máglyák, jelezve a termések betakarításának végét, s a pihenés idejének előtérbe helyezését.
Modern világunkban először 2013. szeptember 29-én világította be községünk északi részét a Szent Mihály-napi fény egy nyertes pályázatnak köszönhetően. Ugyanis Bogács csatlakozott az
M1, a Duna, a Duna Word Televíziók, a Kossuth és a Petőfi Rádió által meghirdetett Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! felhíváshoz,
s egyike lehetett annak az 1300 településnek, ahol az összetartozás kifejezéséül jelzőtüzek égtek.
A máglyagyújtást több településen a magyarság értékeit bemutató kulturális és szórakoztató programok előzték meg. Bo
gácson előző napon, 2013. szeptember 28-án zajlott a Szüreti mulatság és ugyanezen a napon rendezték meg a summásság ételeit
bemutató főzőversenyt. A hagyományoknak megfelelően most is
nagyon sok kikapcsolódást nyújtó műsorszám közül válogathattak az itt élők, és a Bogácsra látogatók.
Így talán természetes volt, hogy vasárnap legyen valami más,
valami olyan különleges program, amire szívesen elmennek a
bogácsi lakosok, s amin minden résztvevő jól érzi magát. Ilyennek
bizonyult a szervezők részéről meghirdetett közös szalonnasütés.
A Cserépi úti rendezvénypark vasárnap estére nagy kerthelyiséggé alakult, ahol szívesen fogadták a megjelenteket. A falu határában lévő konyhakertben megtermett zöldségek, a szalonna, kenyérszeletek gondosan tálcára készítve vártak mindenkit. 23 kis tűzrakóhely mellett együtt forgatták a nyársat ismerősök, barátok. Boros teával, borral öblíthette le mindenki az elké-

Szalonnasütés közben ismert magyar dalokat
játszottak a bogácsi zenészek

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önöket a
2013. november 29-én
(pénteken) 18 órától kezdődő

Operett estre.
Fellépnek: Leblanc Győző és Tóth Éva
A műsorban ismert musical és operett
részletek, magyar nóták hangzanak el.
Helyszín: Bogács, Közösségi Ház

Belépés díjtalan!

szítésében a legegyszerűbb, ugyanakkor a legfinomabb falatok közé tartozó sült szalonna darabkákat és a zsíros kenyeret hagymával, paradicsommal, paprikával. A jó hangulat kialakulásához néhány közismert bogácsi zenész is hozzájárult, akik asztaltól asztalig, egyik tűzrakóhelytől a másikig
jártak, s hangszereikből az ismertnél
ismertebb magyar dallamokat csalták
elő, ösztönözve a jelenlévőket a közös
énekre. A táncot most is a „legfiatalabbak” kezdték; nyugdíjas fürdődolgoTűztánc
zók és Manci néni – aki meg is jegyezte, hogy; „bezzeg tánc közben nem fáj a lábam.”
Mint minden településen, nálunk is a polgármester gyújtotta
meg a tüzet. A késő esti sötétségben a hatalmas máglya a kezdeti füstfelhő eregetés után a tapasztalt kezeknek köszönhetően
gyorsan lángra lobbant. A szél belekapott a lángnyelvekbe, s a felszálló lángcsóvák dacolva a feltámadó széllel vad táncra keltek. A
lenyűgöző látványt sokan próbálták megörökíteni; sorra kerültek
elő a mobiltelefonok, fényképezőgépek, kamerák.
A hosszas nézelődés közben a tűz jótékonyan átmelegített
bennünket. S mintha egy láthatatlan karmester vezényelt volna a
háttérben, egyszerre csendült fel a közös ének, s kísérte a szívünkig hatoló tárogató hangját. Az Erdélyi himnusz éneklése közben
szinte vártuk, hogy a fohászunkban énekelt Csaba királyfi győzelemre vezetve népét megjelenik a sötét égboltot megvilágító csillagösvényen…
Az idegenforgalmi palettán bizonyára volt ettől a rendezvénytől látványosabb, érdekesebb, hangosabb, nagyobb tömeget is
vonzó, de bensőségesebb, s nem csak a 23 kis tűz és az óriás máglya miatt érezhetően melegebb hangulatú, kevésbé.
Ilyen lehetett évszázadokkal ezelőtt a napéjegyenlőség ünnepe is. Egyszerű, mint az első Szent Mihály-napi közös bogácsi szalonnasütés. Egyszerűségében teremtve meg a csodát, mely az
emberek szívében az összetartozás igényét élesztette fel. E közösségteremtő kezdeményezés lehetőséget adott arra, hogy együtt
legyünk azokkal, akikkel összeköt bennünket a közös érzés, miszerint Magyarországon itthon vagyunk, s mindenütt jó, de legjobb Bogácson.
A jelenlévők nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik
tevékenyen részt vettek a rendezvény megvalósításában.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és baráti társaságát
a 2013. november 30-án 19 órától megrendezésre kerülő

Jótékonysági Batyus Bálunkra.
Helye: Bükkalja Általános Iskola
Belépőjegy ára: 2.500 Ft/fő

Az est védnöke: Csendesné Farkas Edit

A jó hangulatról az Origó-M
zenekar gondoskodik.
A rendezvény bevételét az iskolás gyermekek
szabadidős programjaira fordítjuk.
Jegyek elővételben kaphatók és további információ:

Fónad Beáta +36/30-351-0929
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Nyár végén
Az idei nyarat is a település
egyik legjelentősebb rendezvénye nyitotta, a XXI. Bükkaljai
Borfesztivál és Nemzetközi
Borverseny, melyre a hagyományok szerint június utolsó
hetében 26-a és 30-a között
került sor. A rendezvény fővédnöke Tállai András, a Belügyminisztérium Önkormányzatokért felelős államtitkára volt. A programok között
volt bortúra, borlopó verseny,
nemzetközi borverseny, néptánc bemutató, meseest, orgonahangverseny,
táncház,
koncertek és egyéb szórakoztató programok.
A nyár további részében is folytatódtak a változatos programok – XXIII.
Nemzetközi Dalostalálkozó, IX. Bogácsi
Egészségnapok, Sörfesztivál, X. Regionális Kaktusz és más Pozsgás Növények
Kiállítása és Vására, IX. Tiszaihal-Napok,
Mozgolódós Hétvége, III. „Halra Fel!” Országos Horgásztalálkozó és Verseny, XV.
Bogácsi Fürdőfesztivál, Fenyő Miklós ingyenes élő koncert, XII. Egri Régi Jármű
Találkozó és Túra, X. Szüreti Mulatság és
a VIII. Summásság Ételeinek Bemutatója.
2013. július 13. és 14-én került sor
IX. alkalommal a Bogácsi Egészségnapok megrendezésére a Bogácsi
Thermálfürdőben. A rendezvény Dr. Képes Ildikó Anna, a község háziorvosa
és a Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató
Nonprofit Kft. együttműködésében valósult meg. Doktornő immáron IX. alkalommal igyekszik a nagyon fontos rendszerességet és szorgalmat igénylő önmegóvó tevékenységhez több és jobb
motivációt adni a rendezvényen résztvevők számára. A kétnapos rendezvény
programját színesítette többek között
zenés vízi aerobik, interaktív ismeretterjesztő előadások, gerinctorna, táncbe-

tor kicsik a Talmácsi mini
motoros iskolában ismerkedhettek a motorozás szépségével, a legkisebbek pedig a póniciklit
próbálhatták ki, mely egy
olyan lovaglást szimuláló játék, amely nem csak
aranyos, de egyedülálló is, mert már 1,5 éves
kortól (valóban) lehet rajta lovagolni. A póniciklit
úgy tervezték, hogy minden gyermek és felnőtt,
aki szereti a lovaglást,
A borlopó verseny a júniusi programunk egyike volt
használhatja.
mutatók és Maksa Zoltán humorista felAkik szerették volna megmérettetlépése. Mint minden évben, idén is ha- ni magukat, arra is volt lehetőségük,
tártalan sikere volt az ingyenes vérnyo- hisz a kétnapos rendezvényen szkander
más- és vércukorszint mérésnek, hal- bajnokság és fekvenyomó verseny kelás- és látásvizsgálatnak, hátmasszázs- rült megrendezésre. A sportprogramonak és ortopédiai szűrésnek. A Magyar kon kívül táncbemutató, trampolin- és
Vöröskereszt sátrában egész hétvégén zumbabemutató színesítette a prograszeretettel várták a véradókat, az idén mokat.
is számtalan elhivatott vendég nyújtott
A hétvégi időpontokra koncentrálóönzetlen segítséget. Az érdeklődők nagy dó rendezvényeken kívül a turisztikai kft.
örömére a rendezvény első napján Ka- igyekszik további szabadidő eltöltési letus Attilával tornázhattak együtt a mo- hetőségeket kínálni a vendégek részézogni vágyók, a második napon pedig re. Ebben legfontosabb a kerékpár kölCzanik Balázs volt a rendezvény vendé- csönző működtetése, mely 2013 májuge, aki capoeira aerobik bemutatóra vár- sában nyílt meg a Turisztikai Információs
ta a vendégeket.
Irodában. A kerékpár kölcsönzési lehető2013. augusztus 03. és 04-én került ség nagyban hozzájárul a vendégek szamegrendezésre második alkalommal badidejének színesítésében, igény eseBogácson a Mozgolódós Hétvége. Szom- tén akár már pár főnek is lehetősége van
baton és vasárnap a strand területén szá- vezető kíséretében szervezett túrán részt
mos ingyenesen kipróbálható játék és venni. A kerékpártúrákon kívül az idén
sporteszköz állt a vendégek rendelke- idegenvezetéssel történő faluséta is kezésére, többek között szkandergépek, rült meghirdetésre.
boxring, rodeóbika, mászófal, szumó birAz év további részében megrendezéskózás, paintball és lézerharc. Az idén is
re kerülő programokra is sok szeretettel
kortalan érdeklődéssel fogadták a venvárunk minden kedves érdeklődőt. Részdégek a Segway-t, mely egy modern
letes programjaink megtekinthetők: a
technikával rendelkező kétkerekű szerwww.bogacs.hu honlapon.
kezet, mely határtalan élményt nyújtott
Tóth Csilla
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A bá-

Sokan kísérték figyelemmel a gyerekek látványos ugrásait
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22 jól felszerelt, új kerékpár kölcsönözhető a turisztikai Kft-nél

A Thermálfürdő hírei
Rendezvényeink terén tartalmas és izgalmas nyár után az
ősz folyamán is rengeteg program várja az idelátogató vendégeket.
A XV. Fürdőfesztivál látogatottsága is mutatja a
programok népszerűségét. Augusztus 17-én a közel 4 ezer, 18-án közel 5500
vendég látogatta meg fürdőnket (a szálláshelyeinket
igénybe vevő vendégekkel
együtt). 17-én sportrendezvények és játékos vetélkedők kerültek megrendezésre, 18-án sztárfellépők szóraTakács Nikolas koncertjére
koztatták
a közönséget, úgy
sokan voltak kíváncsiak
mint Dolák Saly Róbert, Irigy
Hónalj Mirigy, Takács Nikolas. Új élménnyel, sőt ajándékokkal
(amiért még egyszer külön köszönet a felajánlóknak) távoztak az emberek. Győztesek és résztvevők elmondásai alapján,
a várton felüli érzéssel indultak haza, és közülük többen külön
megköszönték a szervezőknek, hogy itt lehettek. Jóleső dolog
ilyenben részt venni, jóleső dolog örömet szerezni.
A szüreti medencebál és a már hagyománnyá váló Fürdőkultúra napi (tardi kakasfesztivál estéjén) éjszakai party is jó hangulatban telt.
Reméljük, hogy a további őszi (Szellemes éj; Márton-napi
medence bál; Mikulás-parti; Elő Szilveszteri fürdőzés) programjaink hasonló jó érzéseket váltanak ki a vendégeinkből. Az éjszakai fürdőzések zenés alkalommal a mulatni, nem zenés alkalmakkor a pihenni, relaxálni vágyóknak az igényeit elégíthetik ki pénteken és szombaton esténként.
Fontos mindenki véleménye a jelen és a jövő változtatásai
végett, ezért felmérést végeztünk, és folytatunk. Kiértékelése
után tervezzük a következő évek fontosabb változásait odafigyelve a leírt igények teljesítésére. Ilyen terv a csúszdapark
megépítetése. 3 pályás, egyaránt 9 méteres indítómagasságú
rendszer tervei készültek el, melynek építéséről októberben
dönt a testület.
A fejlesztések témájára áttérve említem meg a Jurta étterem
fölötti tetőtéri szálláshelyek átépítését, amely október 9-én kezdődött, és a közös fürdőszobás szobák zuhanyzós apartmanná
való átalakítását, illetve teljes felújítást tartalmazza.
A szezonról elmondható, hogy a fürdő látogatottságra negatívan hatott a szélsőséges időjárás, a vendégéjszaka szám viszont nőtt a tavalyi évhez viszonyítva.
Az év további napjaiban is szeretettel várjuk a bogácsi lakosokat a fürdőbe, a turistákat pedig szálláshelyeinkre is.
Jacsó Zoltán
ügyvezető igazgató
Bogács - Csúszdapark Koncepció 3

Bogács - Csúszdapark Koncepció 3

1956-os forradalom
és szabadságharc
Udud István

Hősök voltak
(részlet)

Hősök voltak nagyapáink,
Büszkék vagyunk rájuk okkal:
Kilencszázötvenhat őszén
Szembeszálltak a zsarnokkal.

Több mint félszáz éve ennek,
Újra szabad Magyarország,
Szabad akarata szerint
Maga intézi a sorsát.

1956-os forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt a XX. században.
Az egyetemisták békés tüntetésével kezdődött október 23-án,
és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be. Forradalom volt a sztálinista diktatúra ellen, és szabadságharc a szovjet megszállás ellen. A tüntetők a nemzeti színű lobogókból kivágták a sztálinista címert, majd ledöntötték
a zsarnokság jelképét, a Sztálin-szobrot. A küzdelem, a hősök
áldozata nem volt hiábavaló, a Magyar Köztársaságot 33 évvel
később, 1989. október 23-án Szűrös Mátyás a parlament elnöke kiáltotta ki az Országház ablakából.

Iskolások ünnepi műsora

2013. október 22-én iskolai ünnepségünk az őszt idézve, az
alsó tagozatos tanulók (Czagány Ádám, Czagány Kitti, Kondráth
Tekla, Kovács Léna, Mohácsi Ákos, Salavári Bence) játékos jelenetével kezdődött, majd csatlakoztak hozzájuk a nagyobbak
(Molnár Gréta, Budai Noémi, Csiri Marcell, Kerékgyártó Evelin,
Kis Simon, Marada Márk, Ócsai Gréta, Szabó Dániel, Szabó Petra, Verhóczki Luca), akik versekkel színesítették a megemlékezést. A Benyovszki Mária tanárnő által vezetett énekkar előadásában szólalt meg többek közt a „Ha én rózsa volnék” című dal,
amely alatt a szereplők különböző alakzatokat hoztak létre, ezzel is illusztrálva az ének szövegét. Az ünnepi műsor során virágok letételével és gyertyagyújtással emlékeztünk meg az ’56os események hősi áldozatiról. A gyerekek által bemutatott irodalmi összeállítást Lukács Lajosné tanárnő és jómagam állítottuk össze.
A községi ünnepi műsor október 22-én 17 órakor kezdődött
a Közösségi Házban. Csendesné Farkas Edit polgármester as�szony ünnepi köszöntőjével indult a megemlékezés, majd a diákok foglalták el a színpadot. A tanulók műsora után a megszokott koszorúzás, fáklyás felvonulás helyett idén a Kiss Kata Zenekar koncertjét tekinthették meg a nézők. Az előadók az ünnepi hangulathoz kapcsolódó dalokat mutatták be, melyek a
magyarságról, a nemzeti hovatartozásról szóltak.
Az 1991-ben hivatalos nemzeti ünneppé nyilvánított október 23-át Bogácson az 1956-os forradalom és szabadságharc
eszméihez méltóan ünnepeltük.
Duchony Tímea
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programajánló

XIII. Márton-napi Vigasságok
2013. november 8-10.  -  Bogács

2013. november 8. (péntek)
Helyszín: Szent Márton Műemléktemplom
16:30 Steve Taylor-Szabó
pánsípművész koncertje

(Stockholm)

2013. november 9. (szombat)
Helyszín: Közösségi Ház
10:00 Szent Márton Borrend ünnepi közgyűlése
11:00 Szent Ferenc Kórus műsora
Helyszín: Cserépi úti pincesor
12:00 Lúdételek és bográcsban főtt ételek főzése és kóstolása
13:00 A Szent Márton Borrend ünnepi műsora és borlovag avatása a Színészligetben
14:00 Bogácsi Pávakör előadása
14:15 Bogácsi Mazsorettek bemutatója
14:45 Gólyalábas vásári komédiások: tréfás
árusok, lóvásár, medvetáncoltatás
Mókás fotóparaván – Fotózkodj mint Ludas
Matyi vagy mint Döbrögi Uraság!
15:30 Borra-való Együttes koncertje
16:30 „Tűzszelídítők” élőzenés látványos tüzes produkció
16:45 Gergely Róbert előadása
17:30 Bogácsi Tündérrózsa Néptánccsoport
és barátai fellépése
17:45 Táncház
19:00-23:30 „Márton-napi medence bál” Fellép: a LIVE! zenekar

Bacchus Borozó (Cserépi úti pincesor 23. sz. pince)
• libaaprólék leves lúdgége tésztával
• töltött libanyak lilahagymás burgonyatallérral
• libahúsos töltött káposzta
• libacomb lilahagymalekvárral, párolt káposztával, hagymás tört burgonyával
Bíboros Borozó (Cserépi úti pincesor 34. sz. pince)
• tárcsán sült libamáj párolt lilakáposztával
• libagulyás
Bükkalja Borház (Cserépi úti pincesor 1. sz. pince)
• libacomb párolt káposztával tört burgonyával
Csáter Apó Pincéje (Cserépi úti pincesor 56. sz. pince)
• tárkonyos vadraguleves cipóban
• vaddisznópörkölt túróscsuszával
• mákos bobajka erdei mártással
Dósa Pincészet (Cserépi úti pincesor 38. sz. pince)
• babgulyás
• ludaskása
Hintóvölgye Étterem és Borozó
(Cserépi úti pincesor 31. sz. pince)
• libacomb párolt káposztával tört burgonyával
• bőrkötő
• verőce
• flekken
Kompa Pince (Cserépi úti pincesor 30. sz. pince)
• libahúsos töltött káposzta
• libacomb hagymás törtburgonyával, lilakáposztával
Muslinca (Cserépi úti pincesor 25. sz. pince)
• vaddisznópörkölt
• mákos bobajka erdei mártással

• Sült liba „Brassói” módra
• Töltött libanyak „Jurta” körettel
• Libapecsenye „Vendégek kedvence” módra
• Sült libamáj almával, fűszeres káposztával, és tokaji mártással
• Gombás libamáj burgonyafánkkal
• Ropogós libacomb fokhagymás laskagombával,
és pirított csuszatésztával
• Pikáns libacomb „Jurta” rizskörettel
• Almás libamell cipó „Jurta” módra
• Krumplikalács „Jurta” módra
Ételeinket a borvidék újboraival kínáljuk.
Asztalfoglalás és házhozszállítás az alábbi telefonszámon kérhető: 06/20/523-8403
Öreg Malom Étterem (Bogács, Dózsa Gy. u. 10-12.
oregmalombogacs.hu)
• Libahúsleves lúdgége tésztával
• Libamáj roston, sültalmával és vajas burgonyával
• Sült libacomb, birsalmás lilakáposztával és hagymás törtburgonyával,
• Libazúza pörkölt, házi tarhonyával
• „Mágnás” palacsinta (mézes, diós, fahéjas almával töltött palacsinta, vanília öntettel)
• Házi rétes variációk
Strand Hotel*** (Bogács, Dózsa Gy. u. 16.;
www.strandhotel.hu)
• Libanyakleves tőtikével
• Libatepertő lilahagymával
• Újborban párolt libacomb almás párolt káposztával, hagymás tört burgonyával
• Tejfölös - gombás zúzapörkölt galuskával
• Mézes sörben pácolt libamellfilé mazsolás-mandulás rizzsel, párolt gyümölcsraguval
• Roston sült libamáj Lyon-i módra kukoricás rizzsel

Szeretettel várjuk Bogácson!
Éttermek Márton-napi különleges ajánlatai

Belépő: 1200 Ft/fő
2013. november 10. (vasárnap)
Egész napos kirakodóvásár a termálfürdő
parkolójában
11:00 Szentmise, újbor megáldása a Szent
Márton műemléktemplomban

BOGÁCSI ŐSZ
Bogács Község
Önkormányzatának lapja

A Cserépi úti pincék különleges Márton-napi
ajánlatai 2013. november 9-én

Jurtakert Étterem (Bogács, Fürdő u. 6.;
www.jurtakertetterem.hu)
• „Jurta” hideg libatál
• Tejszínes lencsepüré leves füstölt libamellel
• Márton napi libaleves zöldséggombóccal
• Ludaskása
• Töltött liba „Jurta” módra

Szerkesztő: Jankóné Jónás Zsuzsa
Szerkesztőség:
Bogács,
Alkotmány u. 9.

Jöjjön el és kóstolja meg a
zamatos újborokat és
az ízletes Márton-napi lúdételeket!

Fotók:
Jankóné Jónás Zsuzsa
Jankó Gergely
ifj. Huszár Zoltán
Koczka Zsolt

Info:  www.bogacs.hu
turizmus@bogacs.hu
49/534-011

Nyomdai munkák:
Pető Nyomda
Mezőkövesd,
Tel.: 49/414-000

