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III. Falusi Kamra Mustra

Településfejlesztés 2014-ben
S örömmel írhatom, hogy elkezdődött a csúszda építése a

Tisztelt Olvasói

fürdőben, melynek költségét - 103 millió Ft-ot - teljes egészé

Végre itt a tavasz, a felfrissülés, a megújulás időszaka a ter
mészetben és a falu életében egyaránt. Megjelentek az első
vendégek a fürdőben, már idegenek sétálnak a kellemesen
meleg hétvégeken a főutcán, s szinte pezsdül az élet a közös
ségi tereken és a kiránduló helyeinken. A tópartra is kiköltöz
nek a horgászok, a pinceajtók is egyre sűrűbben nyílnak a pin
cesoron, s már zeneszót is hoz a tavaszi szél a hegy aljáról.
Természetes, hogy ezzel együtt a község szépítése is meg
kezdődik, indulnak a 2014-re tervezett fejlesztések, beruházá
sok, melyek jelentősen befolyásolják a település arculatát, él
hetőségét, a bogácsiak és a hozzánk érkező vendégek kom
fortérzetét.
A legfontosabb tervezett beruházás az

rehozása az orvosi rendelő épületében,

új Egészségház lét

melynek eredménye

ként remélhetőleg kényelmesebb, tágasabb várótermek, ren
delők és kiszolgáló helyiségek épülnek, s megújul az épület
külső homlokzata is. Az egészségügyi ellátás jó színvonalát
csak megfelelő körülmények közőtt lehet biztosítani, ennek
megteremtése pedig az önkormányzat feladata. Ezért is nyúj
tottunk be pályázatot az Egészségház létrehozására, melynek
során 80 millió Ft-os támogatásból épül újjá a főutcai épület.
A háziorvosi és a fogorvosi rendelés, valamint a védőnői szol
gálat már átköltözött a szomszédos Idősek Klubjának épületé
be, mely valószínűleg nem igazán kényelmes megoldás, de re
mélhetőleg 1 SO napnál nem tart tovább. Ennyi ugyanis a kivi
telezésre szánt idő, remélhetőleg augusztus végén, szeptem
ber elején már az új helyen gyógyítanak az egészségügyi dol
gozók. Addig is mindannyiuk türelmét, megértését kérjük, bíz
va abban, hogy a bogácsi betegek itt, az átmeneti helyen is
megkapják mindazt a törődést, segítséget, amit eddig is biz
tosítottak betegeiknek az ellátásban dolgozók.

ben saját erejéből biztosítja a községi önkormányzat. A három
pályából álló, medencébe érkező csúszdákat várhatóan júni
us végén vehetik birtokba a fürdőzők, s nagyon fontos, hogy
a jelenlegi építkezés nem zavarja a vendégeket és a vendég
látósokat.
Megújul a település főutcája is ebben az évben, új aszfalt
burkolatot kap az Alkotmány, a Dózsa György és a Táncsics
utca teljes egészében, s ezzel együtt a még fel nem újított
buszmegállók is javításra kerülnek. Ennek fedezetét a 100 mil
lió Ft-os központi támogatáson túl 40 millió Ft-tal az önkor
mányzat biztosítja, megvalósítása remélhetőleg az idegenfor
galmi szezon kezdetére fejeződik be.
Ehhez kapcsolódva már megkezdődtek a Dózsa György úti
járda felújítási munkái, melyet szintén saját erőből valósít meg
az önkormányzat, bruttó 9,7 millió Ft értékben. Ezek a munkák
kb. 1 hónapig tartanak. Az új járda a Kotyogó Kávézótól egé
szen a Rákóczi úti Coop ABC-ig tart majd, s remélhetőleg biz
tonságos, kényelmes gyalogos közlekedést biztosít az ott köz
lekedőknek.
S indul a szintén pályázati támogatásból megvalósuló csa
padékvíz-elvezetést biztosító projekt is, ahol a harmadik köz
beszerzési eljárás közeledik a végéhez, s nagyon bízom abban,
hogy ez eredményes lesz. Remélem, hogy találunk olyan kivite
lezőt, aki a rendelkezésre álló közel 1 00 millió Ft-ból meg tudja
valósítani a patak meder rekonstrukcióját, a Pap-güd riből lefo
Iyó víz és a Bossos árokból lefolyó víz útjának a szabályozását.
A kivitelezést legkésőbb 2014 novemberéig meg kell valósíta
ni, amennyiben ez nem sikerül, úgy a támogatásra nem tart
hatunk igényt. Már mi is nagyon szeretnénk a végére járni en
nek a beruházásnak, hiszen a pályázatot 2011 tavaszán nyúj
tottuk be, s azóta húzódik az engedélyeztetés, a tervezés és a
megvalósítás.
Nagyon sokrétű és komoly feladatok előtt áll tehát az ön kor
mányzat, hiszen ezeket a beruházásokat jól koordinálni, ered
ményesen megvalósítani nem kis kihívás. S még említést sem
tettem a kisebb fejlesztésekről, mint pl. a sétány kialakítása a
Cserépi úti pincesoron és a Bikaréten; az árkok fedése az Al
kotmány utca elején, valamint az Orvosi Rendelő melletti tér
kialakítása, a Petőfi utca második részének felújítása. Hiszen
ezek is már megkezdődtek, vagy tervezzük a megvalósításu
kat ebben az évben. S természetesen tovább foly tatjuk a meg
kezdett mezőgazdasági közmunka-programot is, és igyek
szünk a központi tereinket is szépíteni, virágosítani.
Az építkezések sajnos átmeneti kellemetlenségekkel is jár
nak, ezért kérem Önöket, legyenek türelemmel és megértés
sel, s bízzanak velünk együtt abban, hogy a sok-sok munka
eredményeként élhetőbb, szebb, vonzóbb lesz Bogács.

Csendesné Farkas Edit
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(j{eJ/emes IuístJéti iinnepe/let

lÚUámUtR minden kedces oluasó!ÚuuÚl!
2

III. Falusi Kamra Mustra és V. Bogácsi Kocsonyafőző verseny
kat, felszereléseket tárolták itt. Emberi tar
tózkodásra is alkalmasak voltak, hálóhelyül
is szolgáltak, a fűtetlen kamrákban alud
tak a nagycsalád asszonyai, lányai, vagy a
fiatal házaspárok télen-nyáron. Gondosan
védték az időjárás viszontagságaitól, soha
sem fűtötték, télen, ha nagyon hideg volt,
felmelegített cserepeket, köveket tettek a
dunna alá.
Napjainkban ezt az igen fontos szerepét
elveszítette a kamra, a spájz vagy legújab
ban tároló helyiség"váltotta fel, bár ugyan
"
úgy élelmiszereket, konyhai felszereléseket
is tárolunk benne, a mérete mindenképpen
kisebb lett és a fun kciója is átalakult. Lassan
már maga a szó is elfelejtődik, a ma szüle
tett gyerekek már nem biztos, hogy tudni

2012-ben úgy döntöttünk - Csendesné
Farkas Edit polgármester asszony javas�
latára -, hogy egy új hagyományőrző ren
dezvényt hozunk létre a településen a Ko
csonyafőzö verseny mellé, a Falusi Kamra
Mustrát, azaz régi vidéki kamrák bemutatá
sát. llyen jellegű progra mmal nem találkoz
tunk még az országban, és úgy gondoltuk,
hogy ez mindenképpen figyelemre mél
tó és igazán különleges lehet. Va n n a k táj
házak, skanzenek egy-egy kamrával, itt ná
lunk azonban együtt, egy helyen mutatunk
be 12-15 kamrát, különböző településekről,

Ezüst fokozatú oklevelet kaptak

Békés, Pánd, Túristvándi,
Kiemeltelsö dijatSzihalom csapata nyerte,

A Magyar Gasztronómiai Szövetség kü
löndíjat adott Kovács Sándorné Manci né

ninek.
A kocsonyák versenyére idén már S. alka
lommal került sor, 27 versenykocsonya ér
kezett, amit előző nap készítettek el. Első
sorban az íz, majd a küllem alapján dön
tött a szakmai zsűri, csak kizárólag hagyo
mányos ízesítéssel készülhettek, hagyomá
nyos alapanyagokkal, 'semmi mesterséges
ízesítő, zselatin nem kerülhetett bele. Vol
tak kocsonyák csirke húsból, füstölt és natúr
sertéshúsból, különböző formákban, egye
di díszítésekkel, tányér helyett cipóban tá

fogják, mi is az a kamra"!
"
Már 3. évben fordultunk tehát kéréssel

lalva.

települések önkormányzataihoz, hogy hoz

baknak:

zák el saját helyi jellegű, hajdani kamrájukat
és mutassák be a nagyközönségnek, egy
másnak is akár, és elevenítsük fel közösen a
régi paraszti világ hangulatát. A szihalmiak
néptánccsoporttal érkeztek, a békésiek fér
fi szólótáncossal, és minden csapat a szép
kamrák mellé hozott jó hangulatot, finom
kóstolókat, süteményeket, pálinkát.
Idén új helyszínen, a Közösségi Ház ud
varán és a mögötte levő Arany János utca

A zsűri a következőket találta a legjob
l. Szakács-Oszkár Födij: Szőkéné Tóth Ka
talin, Bogács
2. Aranyérem: Virág Dénesné, Szihalom
3. Ezüstérem: Ostorháziné Barta Emma,
Kács
4. Bronzérem: Lázók József, Pánd
5. Különdij: Kormos Kristóf és családja,
Tápióbicske
6. Különdij: Fejes Andrásné, Szihalom

lezárt szakaszán felállított sátorban Iehe

Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte

tett megnézni a változatos kamrákat, kós

magát, akár csapatként, akár látogatóként

tolni különféle pogácsákat, hájas-lila hagy

vett részt az eseményen, és szép emlékkel,

más kenyeret, egyéb házi készítésű, tájjelle

élménnyel, hasznos ismeretekkel tért haza.

az ország más és más vidékéről, sőt Székely

gű népi ízeket, vagy vásárolni az ősterme

földről is.

Reméljük, hogy jövőre is legalább eny

lők, népi iparművészek portékáiból és ter

nyi vagy még több település gondolja úgy,

A kamráknak nagyon fontos szerepük

mészetesen kocsonyát is lehetett kapni, va

volt a vidéki emberek életében, a házak

hogy az őseinktől kapott értékeket ápolva

lamint kínáltunk meleg teát és forralt bort a

eljön Bogácsra, elhozza a hajdani paraszti

hármas beosztásúak voltak: kamra, pitvar
és szoba, tehát a ház egyik alapvető helyisé
ge volt. Az élelmiszerek mellett a háztartás
és a gazdaság viteléhez szükséges a nyago-

szomjazóknak.

világ egy részletét, hogy továbbadhassuk

A zsűri az alábbiak szerint értékelt:
Arany fokozatú oklevelet kapott

a felnövekvő nemzedékek számára, és ne
merüljön feledésbe a kamra szó sem!

Karancslapujtő, Mezőkeresztes és Bogács,

Hegyi Anna

x. 80- Cse - 8ükk Latyakfutás
Az idei évben február 22-én, szombaton immár tizedik alkalom

szonyokkal. Erkeztek futók az ország minden részéről. Voltak, akik

mal került sor a Bo-Cse-Bükk Latyakfutásra a TTF Sportegyesület

már évek óta rendszeres résztvevői a versenynek és voltak, akik

rendezésében, Bogács- Cserépfalu-Bükkzsérc útvonalon. A ver

még soha nem is jártak a Bükkalján. A rajtra rekord számú neve

seny távja 14 km volt.

ző érkezett.

A szervezők Bajzát László irányításával már 09:30-tól várták a

Több mint 100 futó és 30 gyalogló vett részt a megméretteté

Jurta kemping éttermében az indulókat, akik a nevezési lap kitöl

sen. Az időjárás nem volt kegyes a sportolókhoz, hideg nyirkos idő

tése után megismerkedhettek egymással és a rájuk váró terepvi-

várta őket, a versenyt megelőző napok esőzései miatt latyakban és
sárban sem volt hiány.
A versenyt a Marcalról érkező Csécsei Zoltán nyerte meg, aki 57
perc alatt teljesítette a távot.
A hölgyeknél az ózdi Ihász Veronika győzött. A legfiatalabb ver
senyző 13, a legidősebb pedig 81 éves volt.
A célban a rendezők meleg teával és hagymás zsíros kenyérrel
várták a futókat, akik a verseny folyamán "futólag" megismerked
hettek a bükkaljai településekkel, majd az eredményhirdetés után
a bogácsi Thermálfürdőben kipihenhették a verseny fáradalmait,
és megoszthatták egymással tapasztalataikat.

A rajt előtt mindenki bizakodó volt

Jankó Gergely
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III. JÓTÉKONYSÁGI BÁL Al ÓVODÁBAN

2014. február lS-én 19 órai kezdettel megrendezésre került
harmadik jótékonysági bálunk.
Kitörö örömmel konstatáltuk, hogy ilyen szép számmal (180
föl gyűltek össze a vendégek ezen az estén. Mivel ez a szám
meghaladta mind a két terem befogadóképességét, így az ét
terem adott helyet a műsornak és a tánctérnek, a tornaterem
ben pedig az este folyamán lehetett megpihenni és fogyaszta
ni két zeneszám között. Itt a muzsikát és a parketten táncoló
kat figyelemmel tudták kísérni kevesebb hangerö társaságá
ban, a felszerelt kivetítő segítségével.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy Tállai András a Belügy
minisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára elvállal
ta bálunk fővédnökségét s bökezűen támogatta óvodánkat.
Az idei bál bevételét (706.700 Ft) digitális eszközök vásárlásá
ra fordítjuk, mellyel egyrészt a gyermekek mindennapjait tud
juk megörökíteni, másrészt e modern eszközöket a foglalko
zások, képességfejlesztések kiegészítéseként hasznosítják az
óvoda dolgozói.
"Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen
el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak mel
lé:' (Bőjte Csaba)
Kis kőzösségünk jellemzöi mindenekelőtt a közösségben
végzett tevékenységek során kerültek napvilágra, miközben
fontos emberi értékeket és készségeket sajátítottunk el. Alap
vető számunkra, hogy együtt tudunk működni és dolgozni.
Bátran mondhatjuk, hogy kialakult a közösség fontos ismér
ve a mi-tudat, mely által jobban összetartunk, elfogadjuk egy
mást, és kölcsönös bizalommal vagyunk egymás iránt. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az a lelkesedés, mellyel a rekord
számú díszítő, takarító; a vidám koreográfiát tanuló apukák,
anyukák; a süteményt felajánlók; a fellépő ruhát varrók; a za
vartalan hang- és fénytechnikát megalkotók rendelkeztek.
Köszönet a lelkiismeretes munkáért, a felajánlásokért, a bá
lon való részvételért!

Kásáné Szabó Erika

Szülők, óvónők önfeledt tánca

óvodavezetö

ÓVÓDAl BEíRATÁS A
2014/2015 NEVELÉSI ÉVRE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi (XC. törvény
és a 22/2013. (111.22.) EMMI rendelet vonatkozó előírá
sai alapján tájékoztatom a község lakosságát, hogy
a bogácsi Bükkalja Óvoda Intézménybe az óvodás
korú gyermekek beíratására az alábbi időpontok
ban és helyen kerül sor.

A beiratkozás ideje:
2014, április 23-25,

8,00 -16,00-ig
A beiratkozás helye:
Bogács, Alkotmány u. 52, (óvoda)

Kérem a Tisztelt Szülöket, hogy a beiratkozásra az
alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:
- A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakdmet igazoló hatósági igazolványt,

fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi (XC. törvény SO. § (l) bekezdése szerint, a tanköteles
tanulókat az elsö évfolyamra a kormányhiV3tal által meghatározott időszakban kell beíratni.
Mindezek alapján tájékoztatom a Tisztelt Szülöket, hogy a beiratkozás idöpontja:
2014. ápri li s 28, (hétfö) 8.00-18.00 óra között
2014. ápri lis 29, (kedd) 8.00-18.00 óra között
2014, április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között
Helye: BÜKKALJA ÁLTALÁNOS ISKOLA 3412 BOGÁCS, ALKOTMÁNY U, 54,
Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hi
ányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola elsö évfolyamára beíratni.
Az elsö évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonositó és a lakcimet igazoló hatósági iga
zolványt, a gyermek TAJ kártyáját, és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el
érését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetöje érdemben köteles elbírálni és a szülő részé
re írásban közölni.

- A gyermek TAJ kártyáját,
- A szülő személyi azonosító és lakdmet igazoló hatósági igazolványát.

Az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jog orvosi attai élhet a határozat kézhezvéte
létől számított 1S napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az adott intézmény fenntar
tójához, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezökövesdi Tankerület igazgatójához

Kásáné Szabó Erika
óvodavezetö
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkövesdi Tankerülete

kell benyújtani.

Tóth István iskolaigazgató

A

FÜRDŐ HíREI

Fejlesztések
A fürdőben a 2014-es esztendő na
gyobb szabású fejlesztése a csúszda
park építése lesz, amely március vé
gén kezdődik. A tél folyamán sikerült
lefolytatni az építési engedélyezési el
járást, a vonatkozó szakhatósági en
gedélyek beszerzésével egyetemben,
majd március folyamán a vonatkozó
jogszabályoknak eleget téve az Önkor
mányzat lefolytatta a közbeszerzési el
járást, tehát kezdődhet a kivitelezés. A
tavalyi év során kollégáim aktív közre
működésével

végrehajtott kérdőíve

zés során a vendégeink nyilatkoztak
- többek között - az általuk igényelt
fejlesztési elképzelésekről, amely vé
leménynyilvánítás adta a csúszdapark
építés alapját.

Az új burkolattal ellátott ikermedencét már használhatják Q gyógyulni

A gyerekeknek, fiataloknak és idő
sebbeknek egyaránt remek új szórako
zást kínál 2014 nyarától a csúszdapark,
amely a máshol is megtalálható pályák
mellett igazi ritkasággal is várja a vál
lalkozó kedvűeket.
Az egyik csúszda a
az

vagy felüdülni vágyó fürdővendégek

ladunk a csúszógumin, majd kiérve a

Az úszómedence fertőtlenítő hatás

fényre, az imént szerzett lendülettel

fokát növelendő technológiai átalakí

felfelé "szállunk'; hogy aztán a csúcsról
ismét a "vízszintre'; a medencébe ér

cenyitást.

kezzünk.

"

Spacehole",

örvénylö tál". Kilenc méter ma
"

gasságból indulva egy jó 20 méter

hosszúságú csövön keresztül egy nyi
"
tott "tálba érkezünk, ahol, mint az ör
vénylő vízben, megpördülünk, majd
be újra egy csúszda-csőbe, aminek vé
gén a medencében landolunk.
Nagyjából kétszer ekkora utat te
hetünk meg a " Blackhole + Up hiU

flying boats" (magyarul mondhat

tás előzi meg a május elsejei meden
A játszótér mellé kültéri fitness gé

Az igazi újdonság a "Wave slide", a
" hullámcsúszda': Itt is a 9 méteres ma
gasságban lévő, közös indítótoronyból
kezdjük utunkat: a csúszógumin lefelé
tartva kellő lendületet szerzünk, ami jó
magasra felvisz a szemközti íven! Onnan
megint vissza, és megint vissza - mind
addig, amíg lassan elfogy a lendület, és
az íves csúszda legalsó pontján megáll
va, szépen kilépünk a szerkezetből...
Az új létesítmény üzemeltetése júli

juk így:

egy fekete lyuk után felfe
"
lé repülö csónak") kettős csúszdá

us l-jétől várható. A csúszdamedence

ján. Előbb egy csőben (fekete lyuk) ha-

sát termálhővel fogjuk megoldani.

és a csúszdanedvesítő víz temperálá
Az
ce

peket, eszközöket helyezünk ki.

Rendezvények
A fürdő rendezvényei február lS-én
kezdődtek meg a "Valentin-napi zenés
éjszakai fürdőzéssel'; ahol piros szív ala
kú lufival kedveskedtünk az idelátoga
tóknak. A jókedv és zene felelőse Boldi
zsár Bertalan (Dj Bee Bee) sok mosolyt
csalt az elpiruló párokra, fürdözökre
romantikus zenei összeállításával és a
karaokéval.
Ezt követően március 8-án, április
19-én és május 3-án lesz még zenés éj

ikermeden

szakai fürdőzés és utána a nyári progra

kerámialappal

mok kővetkeznek: Egészségnapok, Sör

újraburkolá

fesztivál, Mozgolódós hétvége, Fürdő

sa zajlott, amely

fesztivál, amiket már évről-évre nagy

nek költségeit 70

érdeklődéssel várnak a vendégek.

való

%-ban a kivitele
ző és beszállító áll
ja, így elkerülhe
tő volt egy újabb
várhatóan

évekig

A tavalyi év jó példáját követve az
idén is híres zenekarokat hívunk meg.
A Sörfesztiválon a BIKINI, a Fürdőfesz
tiválon az R-GO ad másfél órás koncer
tet este 18:00-tól. Slágereiket fiatalok,

h úzódó per. A me

idősek egyaránt ismerik, és reméljük,

dence

együtt énekelik majd a színpad előtt.

üzemelte

tése április 5-étől
kezdődött.

Az

ikermedencét

ár

nyékolóval

látjuk

el a szezon előtt.

Jacsó Zoltán
ügyvezető igazgató és

DobosTamás
szállásértékesítési és marketing vezető

Áprilistól e/kezdődtek a csúszdapark építési munkálatok

5

Bogács "Lámpása"
A nagy pávaköri mozgalmak indulásánál, 1976-ban Bogácson is
szerveződött pávakör, melynek S alapító tagja közül egyik Kovács
Sándorné volt. Az azóta eltelt 38 évben a Bogácsi Páva kör meg
őrizte a Palócföld, ezen belül is Bogács község népdal kincsét, és
ezt napjainkban is továbbadja a fiatalabb nemzedékek számára.
A pávakör létrehozója Kodály Zoltán tanitványa és jó barátja,
Bogács község szülötte: Víg Rudolf népdalgyűjtő, karvezető volt,
akit később Meder Iván váltott fel, s több mint 20 éve nagy hoz
záértéssel Benyovszki Mária tanárnő vezet. A 38 év alatt nem
csak a karvezetök cserélődtek, hanem a pávaköri tagok is. Kovács
Sándorné az egyetlen, aki a kezdetektől kitartott a páva kör mel
lett, mindennapi életét a próbákhoz, fellépésekhez igazította.
Kovács Sándorné Manci néni 1990 májusában lett nyugdíjas, s
már ez év novemberétől -napjainkban is- a katolikus egyház kise
gítőjeként ténykedik, minden egyházi szertartás aktív résztvevő
je, jó esztétikai érzékkel szépíti templomunk belső terét.
Az 1990-es években a televízió felhívására öltöztette fel Manci
néni első babáit bogácsi népviseletbe, az elkészített bogácsi több
generációs család tagjai napjainkban is az Abádszalóki'Babamú
zeumban találhatók. 200S-re Bogács első időszakos kiállításának
megnyitására már 40 baba népviseletét készítette el. Euel a te
vékenységével párhuzamosan gyűjtőmunkába kezdett: a község
legidősebb lakóit kereste fel, akiktől régi szőtteseket, dísztörlőket,
1800-as évek végén és az 1900-as évek elején készült családi fény
képeket gyűjtött, melyek segítségül szolgáltak a baba ruhák hite
les elkészítéséhez.
A Közösségi Ház nyaranta két hétre adott otthont a mindig bő
vülő babakiállításnak. Manci néni látva a nagy érdeklődést, az év
többi napjára a plébánia udvarán lévő kis termet rendezte be az
életképeket bemutató babákkal, s bármikor szívesen mesélt az
arra járóknak, érdeklődőknek a bogácsi szokásokról, akik ízes pa
lóc beszédét szivesen hallgatták. Az évente megrendezett úgyne
vezett pávakörös farsangon előadott vidám jelentekben is kiváló
előadókészségéről győződhettünk meg.
Ennek a sikernek köszönhetően engedett annak az ösztönzés
nek, hogy benevezzem őt mesemondóversenyre.
2009 márciusában (70 évet betöltve) vett részt a balassagyar
mati Palóc mesemondóversenyen, ahol magával ragadó előadás
módjával első helyen végzett. Még abban az évben részt vett a Fő
városi Művelődési Házban rendezett Benedek Elek Mesemondó
versenyen, itt 2. helyezést ért el. 2010 tavaszán az Albertfalvi Mű
velődési Ház Nagyi, mesélj! c. mesemondóversenyen a zsűri kü
löndíját kapta. Még ez év nyarán a bogácsi parasztság életképe
it (a lakodalmas menetet, a fonót, az aratást, a kukroricafosztást)
népviseletes babák segítségével megismerhették az Albertfalván
élők is. 201O őszén Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv
tárban mesélt nagy érdeklődés közepette.
A süteménysütő

�ersenyeken elért első helyezései, a summás

ételek bemutatóján egyszerű alapanyagokból varázsolt fensé
ges ízei meggyőztek bennünket Manci néni sütő-főző tudomá
nyáról is.

Kovács Sándorné, a néphagyományok ápo/ójo

A bogácsi Kamra Mustra aktív résztvevője, a rendezvény egyik
meghatározó személyisége.
A 2011 júniusában megnyílt Hagyományőrző Ház tárlatának
legtöbb darabja is Manci néni nevéhez fűződik.
Kovács Sándorné számos rendezvényen ápolta a palócság ha
gyományait. A 2013. augusztus 2-án megrendezett I. Palóc Világ
találkozón szerepelt a Bogácsi Páva körrel, a mesemondó verse
nyen (77 évesen) kiemelkedett teljesítményével a mezőnyből, az
általa készített népi ételeket megkóstolhatta bárki, és a népvi
seletbe öltöztetett babái révén megismertette a nézelődőkkel a
bogácsi parasztság szokásait is. Sokoldalúságával itt is igazolta,
hogy a palócok találékony, tehetséges emberek.

Kovács Sándorné

-

Bogács Manci nénijeként vált ismertté. A

községről forgatott számos televíziós műsor szerkesztői, újság
írók szívesen készítenek vele riportot, mert részletes néprajzi tu
dása mellett személyisége biztosítja a sikert.
A község néphagyományának ápolásáért Bogács Község Ön
kormányzata Manci nénit 1993-ban Víg Rudolf- díjjal, 2006-ban
pedig Alkotói Díjjal tüntette ki.
A fent felsorolt tevékenységéért a Falvak Kultúrájáért Alapít
vány által felkért 14 országból származó 70 tagú Tanácsadó Tes
tület döntése alapján Kovács Sándorné a Kultúra Lovagja címben
részesült. A díjátadó ünnepségre 2014. január 19-én Budapesten
a Corinthia Hotelben került sor.
Manci néni neve a következő méltatás kíséretében került a Kul
túra Lovagjai Aranykönyvébe:

" Kovács Sándorné (Bogács) mezőgazdasági munkásnak
Lovagias tettek: Manci néni a palóc népi hagyományok ezen be
lül a népdalkincs és a népviselet, valamint az étkek készítésének hi
teles őrzője és tovább örökitője. Izes palóc nyelvjárású meséivel,
anekdótáival a parasztvilág hangulatának felelevenítője. A telepü
lés kulturális és idegenforgalmi életének meghatározó személyisé
ge. Alapító tagja és motorja a 37 éves, országosan többszörösen el
ismert Bogácsi Pávakörnek. A katolikus egyházközség gondnoka, a
templom szépítője. A Bogács öltözeteinek babákon való megörökí
tője, helytörténeti gyűjtemény létrehozója, és bemutatója. A Falvak
Kultúrájáért Alapítvány megítélése szerint a település lámpása."
"
" A kulturális örökség ápolása érdekében kifejtett életművéért
Szívből gratulálunk Manci néni! Kívánjuk, hogy sokáig tudja

még az elismeréshez kapott érmet és ezüst kitűzőt hordani, s ami
a legfontosabb, sokáig tartsa meg egészségben a Jó lsten, hogy
továbbra is önzetlen ápolója maradhasson népi kultúránknak.
Manci néni nagy tapsot kapott a budapesti dijátodó ünnepségen
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Jankóné Jónás Zsuzsa

Lokálpatrióták lexikona
Akik bogácsinak vallják magukat
Hír: " Akik bogácsinak vallják magu
kat" - főcímmel, és " Ki kicsoda Bogácson ?
2014" alcímmel június első felében névIe

akik most 2014-ben Bogácson élnek, s

Etelka, Köteles Istvánné Daragó Mária,

nap mint nap a tegnap falait a ma épí

Farmosi Rudolfné, Lukács Lajosné, Dr.

tőköveivel magasítják, hogy ez az "épít

Kerékgyartó István, Farkas Piroska (lf

xikon jelenik meg a dél-borsodi űdűlőfalu

mény" holnapra még nagyobb, még lak

júsag u.). Borbély Frigyes, Kiss Viktorné

lokálpatriótáiról. A kötet kiadója a Hajdu

ható bb otthonná terebélyesedjen.

Daragó Gizella, Spak Gyulané Verebélyi
Margit, Németh Mihályné Verebélyi Pi

- Vinpress Könyvkiadó, szerkesztője pedig

roska . .

Hajdu Imre, aki az alábbi ismertetőt küld

Felhívásomat, az általam felkínált le

te el a Bogácsi Tavasz szerkesztőségének,

hetőséget sokan megértették. Az adat

A névsort még sokaig folytathatnam,

a rövidesen megjelenő lexikonról.

lapokat, amelyeket e-mail-en vagy a

de gátat szab a helyhiany. Mindenesetre,

postaládámba bedobva illetve szemé

aki a példaként felsorolt neveket olvas

Minap egy gyermekkori barátom azt

lyesen kezembe adva kaptam az el

sa, és ismeri a nevek viselőit, rögtön rá

újságoita nekem, hogy szülőfalunkban,

múlt hetekben a Templomsorról, az Új

jön, hogy nemcsak most, 2014-ben Bo

Bogácson

városból, az Újsorról, a Szalából vagy a

gacson élők szerepelnek a listan, hanem

megkülönböztetni. Egyfelől vannak az

Verencéből (szándékosan használom a

olyan egykori bogacsiak is, akik ugyan

aktívak, a cselekvők, akik szavaikkal, de

régi utcaneveket) - mindenesetben 10-

napjainkban mar mashol élnek, de val

leginkább tetteikkel bogácsinak valljak

kálpatrióták töltötték ki. A teljesség igé

laljak hajdani közösségüket, s tetteikkel

kétféle

embertípust

lehet

magukat, s identitástudatukat büszkén

nye nélkül (de hogy mégis kellően konk

orszagban-vilagban terjesztik Bogacs jó

vállaljak; s vannak a passzívak, a közöm
bösek, akiknek ugyan "papírjuk van" ar

rétnak tűnjön, amit mondok). íme né

hírét.

hány név, ők már valamennyien benne

Mint a könyv szerkesztője és kiadója,

ról, hogy Bogácson élnek, ám Bogácsért

lesznek az Akik bogácsiaknak vallják ma

bízom benne, hogy 2014. április 30-ig ez

cselekvőknek, lokálpatriótáknak túlzott

gukat című könyvben: Kovács Sándorné

a lista tovább gyarapodik, ugyanis ad

jóindulattal sem nevezi őket az ember.

(Manci néni). Fodor Gáborné (103 éves),

dig még el tudom fogadni a jelentkezé

Vigh Dávid, Trajmár Sándor, Nyeste Ist

seket. Szóval, Ön Tisztelt Olvasó, ha még

Nem tudom, ez az állítás, ez az osztá
lyozás megfelel-e a valóságnak. Ha igen,

ván,

Albinné,

nem regisztraltatta magat, aprilis végéig

akkor sem gondolom, hogy a falu fe

Benyovszki Mária, Prókai László, Papp

ezt még megteheti, vagyis nem késett le
semmiről. De csak azok jelentkezését va

Daragó

Károly,

Hegyi

le-fele arányú megosztottsagáról lenne

Károlyné, Szerencsi Ottó, Dr. Lukács Zol

szó. Az arány valószínűleg "nagy több
ség - elenyésző kisebbség" formában

tán, Fekete Rudolfné, Dr. Ócsai Péter,

rom, akik önmagukat nyiltan és büszkén

Szajlai Sandor (korábbi polgármester),

bogacsinak vallják! (Passzívak, közöm

mérhető.

Mohás Lívia, Siklósiné Daragó Marianna,

bösek viszont kíméljenek!)

Bogacs ilyenfajta ta

Ittes Miklós, Szőkéné Tóth Katalin, Kéke

A jelentkezéshez adatlapot tudnak kér

golódását csupán azért hoztam szóba,

si Istvánné Gyurcsik Margit. Fónad Beá

ni a Turisztikai Informaciós Irodaban, a

hogy elmondhassam; a bogácsi közöm

ta, Kiss Anna, Dorogi Mihalyné, Tóth Di

Községi Könyvtarban, illetve a Polgar

bösekről jómagam nemigen veszek tu

ána, Tóth Evelin, Molnár Tihamér, Fe

mesteri Hivatalban. A kitöltött adatlapo

domást. Ugyanúgy közömbös vagyok

kete Ernőné, Bene Istvánné, Zsák Teré

kat - (jó lenne, ha igazolványképet is mel

Mindenesetre

irántuk, miként ők falujuk, faluközösség

zia, Hócza Imre (Kucser), Vasas László,

lékelnének hozza, de nem kötelező) - te

ük iránt. Engem csak szavakkal, tettek

Gál László (teológus - hittanar), Feke

hát, 2014. április 30-ig adhatják le -ápri

kel egyaránt közösséget építők, telepü

te Attila, Ittes Emilné, Csernyi Lászlóné

lis lS-től mar csak nekem!- a következő

lésüket így vagy úgy, de gazdagítók ér

Zsitkovits Julianna, Antal Gáborné Sütő

címekre: személyesen (vagy postaláda

dekeinek. Vagyis a lokál

ba bedobva) Bogacs, Daru

patrióták, akik barhol és

szög (Rozmaring) utca 3., il

bármikor megértik a jót,

Ietve Csater apó Pincéjében

mitöbb

kötelességük

(Cserépi úti pincesor 56-os

nek érzik, hogy azért cse

pince); vagy e-mail-ben a

boldogítva,

hajduimre47@gmail,com

gazdagítva ezzel patriá

lekedjenek,

címre küldhetik el. A jelent

jukat.

kezéssei

Nekik, szamukra, - s
őket

megmutatni

milyen

má

kapcsolatos
informaciót

számon

20/9590-040-es

soknak, országnak - vi

bár

a 06-

kérhetnek!

lágnak, - találtam ki a

Szóval, aprilis hónapban

tavaly megjelent Ki ki

még lehet jelentkezni. Aki

csoda

lemarad, az sajnos kimarad.

Mezőkövesden ?

2013-ban

című

lexikonunk

sikerén

név

Egy biztos, az Akik bo

fel

gácsinak

buzdulva, hogy hason
lót szerkesztek és adok
Azokról,

magukat

lében - Önnel vagy Ön nél

ki szülőfalum, Bogács 10kálpatriótáiról.

vallják

című lexikon június első fe
kül - megjelenik.
A Szent Márton Borrend tagjai évek óta sokat tesznek Bogács jó híréért

Hajdu Imre
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Néphagyományok
átörökítése
Csigacsinálás 2014. február 22.
-

Egy 1782-es debreceni feljegyzés alap
ján arra következtethetünk. hogy a csiga

Nem lehet elég korán kezdeni
a csigacsinálóst sem

csinálás a tengersík Alföldről ered. A csiga
készítéshez őseink többféle anyagból; fá
ból, fémből, kerámiából is fabrikáltak bor
dákat (ez az elnevezés találóan a bordázott
felületre utal), melyek változatos alakban
(szív, virág), és különféle mintázattai (vé
sett, karcolt) maradtak ránk.
Bogácsi dédanyáink féltve őrzött kincsei
között is találunk bordát és orsót, ami lehet
séges, hogy valaha szerelmi ajándék vol!.
Szorgos kezű asszonyainknak köszönhe
tően sok családban él még a kézi csigacsi
nálás hagyománya, a fürdő előtt portéká
ikat áruló őstermelők legkeresettebb ter
mékei a tojásos tészták, köztük is a csiga
tészta.
Míg évszázadokkal ezelőtt a csigatész
ta csak jeles (sátoros) ünnepeken került az
asztalra, (a lakodalmi étrendből sosem hiá
nyozhatott), addig napjainkra általános le
vesbetétté vált.

- Mi eredményezhette ennek bekövetkez
tét? - gondolkodtam el e cikk írása közben.
Talán több idejük van az asszonyoknak?
Esetle9 napjainkban gyakrabban ünnepe
Iünk? Összeolvadnak ünnepnapjaink a hét
köznapokkal' Jobban élünk, mint őseink?
Ma már gépek is képesek előállítani házi
tésztával megegyező minőséget?

-

merült

ségéből adódó tömeges látogatottságú

segítségével egy mozdulattal végigper

nyári szezon után a most 70-80 éves fürdő

dítették a bordán, majd az ujjukkal letol

dolgozók telente (munkaidőben) közösen

ták az orsóról. Talán a felgyorsult mun

csigatésztát készítettek.

kafolyamatoknak köszönhetően ma már

Mert a csigatészta készítése évszázadok
ig társas munka volt.
Ezt tapasztaltam én magam is az 1980-as

módon szakítják el, és tolják le az orsóról,

évek elején; a mi lakodalmi előkészületünk

s pillanatok alatt ismétlik a mozdulatsort.

egyik jellegzetes momentuma szintén a

non sok lány és fiatalasszony is képes. Vol

nok, szomszédasszonyok, barátnők készí

tak, akik ily módon percenként lD-nél is

tették az ünnepi ebédbe való tésztát.

tőbb csigát meg tudtak csinálni.

A csigacsinálás néphagyományát szeret

Az idősek megmutatták, hogy tapasz

tük volna feleleveníteni, lehetőséget adni a

talt mesterei a csigacsinálásnak, s a lá

fiatalabb korosztályhoz tartozó asszonyok,
lányok számára e hasznos tevékenység
megtanulására.
2014. február 22-én a Közösségi Házban
délelőtt 10 kiló lisztből öt tapasztalt asz
szony gyúrt be tésztát, amibe, hogy szép
sárga legyen, természetesen házi tojásokat
tettek. A jó tésztának, mint megtudtuk, pi
hennie kell.
Délután 3 órától terveztük a csigacsiná
lás kezdetét, de néhányan már nagy örö
münkre 2 órakor megérkeztek, s helyet
foglaltak a közös asztalnál, ahol el is kez
dődhetett a csigapencergetés. Örömünkre

re adott válaszok összessége alapján meg

a legkülönbözőbb korosztályból jöttek asz

is kaptam nagyjából a magyarázatot.

szonyok, lányok. A jelenlévők közül a leg

A mezőgazdaságból élő őseinknek a téli

Erre, mint ahogyan láttam ezen a délutá

csigacsinálás volt, ahol családtagok, roko

fel bennem a kérdések sorozata, s az ezek

hónapok voltak az év nyugodt időszakai,

egy hosszú csikból folyamatosan teszik a
bordára a tésztát, számomra elleshetetlen

idősebb 80 év felett volt, a legfiatalabb pe
dig alig múlt 1 éves.

ám ez nem azt jelentette, hogy ekkor tétle

Előre meg nem beszélt rendben haladt a

nül ültek. Sőt! Lábtörlőket szőttek, hímez

munka: a népes jelenlévők egy része még

tek, kosarakat fontak, vesszőseprőket ké

több kiló tésztát gyúrt be, néhányan nyúj

szítettek, etették, majd hogy legyen saját

tották és darabolták, két kislány rendület

maguknak is táplálékuk, levágták a házi

lenül hordta az asztaloknál ülőkhőz a tész

állatokat, s persze tésztákat készítettek ta

tacsíkokat, legtöbben viszont ördögi gyor

vaszra, nyárra és a summások számára.

sasággal pencergették a csigát. Az időseb

A közelmúltra visszatekintve láthatjuk,

bektől azt is megtudtuk, hogy régen kis

hogy a fürdő megnyitása, majd az ismert-

méretű kockákra vágták a tésztát, az orsó

nyok, fiatalasszonyok pedig azt, hogy mél
tó követőik lesznek.
S mintha dédnagyanyáink ideje jött
volna vissza néhány órára: munka közben
itt is volt kínálgatás, hiszen szinte minden
ki szemet gyönyörködtető sütemények
kel érkezett ezen a délutánon a Közössé
gi Házba. A legegyszerűbb "kőtt" kalácstól,
kukoricamálétól a habos, krémes, csoko
ládés süteménykülönlegességig minden
megtalálható volt. Az asszonyok, lányok
könnyeden beszélgettek egymással, Man
ci néni elmondott egy történetet, s amikor
már kicsit elfáradtak az ujjaink, meglepe
tésként érkezett hozzánk Farkas József a
harmonikájával. Hamarosan megtaláltuk
a közös hangot, s Józsi folyamatosan ját
szotta a legismertebb népdalainkat, amit
az asszonyok énekükkel kísértek. S ez így
ment addig, amíg az utolsó csík tésztát is
felpencergette valaki az orsójával.
S hogy mi lesz az elkészített 20 kilo
gramm csigával?
Szeretnénk, ha egy részét a Bogácsra lá
togató jeles vendégek kapnák ajándékba,
másik részét megfőznék rendezvényeken
vagy a központi konyhán.
Ezen a napon megtapasztaltuk, hogy a
csigatészta készítés kedves emberek tár
saságában egészen kellemes elfoglaltság.
A legközelebbi hasonló jellegű összejö
vetel időpontjára utaló kérdésekből arra
a következtetésre jutottam, hogy akik ott
voltak, valamennyien jól érezték magu
kat.
Mint minden ilyen újszerű rendezvény
bőI, a közös csigacsinálásból is szeretnénk
a jövőben hagyományt teremteni.
Örülök, hogy szervezője, részese lehet
tem ennek a hangulatos rendezvénynek,
mely a visszajelzések alapján nemcsak
bennem hagyott mély nyomot.

A csigacsináfók népes tóbofa
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Jankóné Jónás Zsuzsa

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
166. évfordulójára emlékeztünk
"Ho/ sírjaink domboru/nak,
Unokáink leborulnak,
És á/dó imádság mellett

tó Móra Ferenc A furulya című tőrténetét adta elő. Az énekkar
előadásában 1848-as dalokat hallhattunk.
Este 5 órakor ismét megtelt ünneplő közönséggel a Közös

Mondják e/szent neveinket."

ségi Ház. A Himnusz eléneklése után Csendesné Farkas Edit

Petőfi Sándor

polgármester asszony köszöntötte az egybegyűlteket. Majd a

2014 tavaszán hazánk valamennyi oktatási intézményében
készülődtek a gyerekek és nevelői k az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc méltó megünneplésére.
igy volt ez Bogácson is. A kis óvodások apró nemzeti lobo
gókat készítettek, majd az iskola előtti emlékműhöz vonultak,
ahol harsány versmondás közepette az átnedvesedett földbe
szúrták zászlóikat.
Az iskola tantermei már március elején ünnepi díszbe öltöz
tek. A tanulók kokárdákat hajtogattak papírból és a faliújsá
gokra a szabadságharc eseményeit ábrázoló képeket tűztek.
Február kőzepétől több pedagógus is azon munkálkodott,

Bogácsi Pávakör dalcsokrát hallgathattuk meg. Az ünnepi be
szédet Fodor Zsolt a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus
Szakképző Iskola végzős tanulója mondta, aki a Mezőkövesd
Város Önkormányzata által hirdetett szónokversenyen 3. he
lyezést ért el. Színvonalas beszédében felidézte a forradalom
és szabadságharc történéseit, megfogalmazta 1848 fiatalok
na k szóló üzenetét.
Ezt követően a Tündérrózsa Néptánccsoport bemutató
ja következett. Majd a polgármester asszony megkérte a je
lenlévőket az iskolások ünnepi műsorának megtekintésére, s
egyben köszönetet mondott az ünnepi műsor szervezőinek;

hogy az iskolai emlékmű sor hűen és a gyerekek számára ért

Csiki János és Szabó László tanár uraknak az ünnepi műsorért,

hető módon tükrözze a 166 évvel ezelőtti jelentős történelmi

Jankóné Jónás Zsuzsa és Lénártné Szeberin Csilla tanárnőknek
a színjátszó csoport előadásáért, Benyovszki Mária tanárnőnek

eseményeket.
Március l 4-én a tanulók ünneplőben őltözve érkeztek az is

az énekkar fellépéséért, Zahari Orsolya tanárnőnek a zongo

kolába, szívük fölé ugyanúgy kokárdát tűztek, ahogyan egyko

rán való közreműködésért, Erdei Ferenc tanár úrnak a színpa

ron Szendrey Júlia tűzött Petőfi Sándor kabátjára. A 3. tanítási

di dekoráció elkészítéséért és valamennyi tanulónak a szerep

óra befejeztével mindnyájan átvonultunk a Közösségi Házba,

lésért.

itt a tanulók nagy figyelemmel hallgatták társaik tolmácsolá

A Szózat eléneklése után az esti szürkületben az ünneplők

sában a szabadságharc legfontosabb eseményeit, irodalmi al

kezében tartott fáklyák fényei csillagsorként világították be az

kotásait. Csiki János tanár úr a Feltámadott a tenger c. Szabó

Alkotmány utcát a Kőzösségi Háztól az iskoláig, ahol a kis óvo

Ferenc zeneszerző által megzenésített Petőfi versre a háborgó

dások zászlóinak kőzepén álló hős katonák emlékművének ta

tenger és a zsarnokság ellen feltámadó európai fölkelés kép

lapzatára Bogács Község Önkormányzata nevében Csendesné

kockáiból készített forradalmi hangulatot kifejező bemutatót.
Az iskola színjátszó csoportja az egyszerű falusi emberek
szabadságharc idején tanúsított jellemét kiválóan kidomborí-

Farkas Edit polgármester asszony és Péter Zoltán alpolgármes
ter elhelyezte az emlékezés koszorúját.

Jankóné Jónás Zsuzsa

Az ünnepi műsor főszereplői az általános iskolások voltak
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Gondolatok a zenetanulás pozitív hatásairól
"Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi,

előbb emlitett kutatások alapján tehát kijelenthető, hogy SEMMI

akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a já zene

MÁSSAL NEM PÓTOLHATÓ a zenei tevékenység, amely a két félte

kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy jár·

két egyszerre, és azonos intenzitással dolgoztatja!!! Az egyik agy

ja végig útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken."
(Kodály Z.)

Remélem, a február eleji farsangi koncert is ilyen feltöltödéstje
lentett közönségnek és előadónak egyaránt. Nagy örömömre, a
zeneiskolás növendékeken kívül, a családtagjaik lelkesedése sem

féltekénk elemez, ritmizál és komponál, a másik agyfélteke felelős
az érzelmekért, valamint a hu mor, fantázia, és belső képalkotás is
itt zajlik. Mivel minden zenének van ritmusa és dallama, valamint
többnyire az érzelmeinkre is hatással van, ezek követéséhez folya
matosan aktív, összerendezett agyműködésre van szükségünk.

hagyott alább az idei felkészülés alatt így sikerült egy hangula

A szókincsfejlesztésének is egyik eszköze az éneklés, hiszen

tos és úgy gondolom, egyedülálló műsort összeállítanunk az idei

a dallamhoz kötött szöveg jobban rögzül. Nem véletlen az sem,

farsangi koncertre. A jelmezek most is nagyon ötletesek voltak,

hogy a sokat éneklő, akár a legegyszerűbb hangszeren játszó,

és vendégelőadóink is igyekeztek egy-egy jelképes kiegészítővel

vagy a későbbiekben is zenével foglalkozó gyerekek között mini

szorosan a produkció részesévé válni. A bogácsi tanszakon több

mális a diszlexiás.

éve tanuló, és igazán színvonalas produkciókat nyújtó gyerekek
mellett, több új és ügyes növendékkel gazdagodtunk mind a zon
gora, mind a fúvós tanszakon. Ez nem csak azért fontos számunk
ra, mert a helyi zeneoktatás sikeres és zavartalan, hanem azért is,
mert a mi jövőnk is a gyerekek kezében van, és személyiségük fej
lődésében a zenetanu lás óriási szerepet játszik.
Ezért gondoltuk úgy, hogy egy pár gondolatot megosztunk az
olvasókkal, a zenetanulás fontosságáról. Ehhez segítségül hívtuk
több zenepedagógu s és híres agykutató tanulmányait, megfigye
léseit, sokéves tapasztalatát.
A zenei nevelés képességfejlesztő hatása tagadhatatlan, de en
nél is fontosabb, hogy gyerekeink örömmel, érzelmi gazdagsággal
énekeljenek és játszanak különböző hangszereken.
Milyen célok elérésében segít nekik a zenei nevelés? Szerintünk

Aki valaha tanult szolfézst vagy zeneelméletet, tudja, hogy
a zene egy óriási, jól nyomon követhető, logikus rendszer. Az a
kisgyerek,aki sokat énekel, vagy éppen hangszeren is játszik, meg
tanul kottát írni és olvasni, megérti és átlátja ezt az igen összetett
rendszert, általában a matematikaórán is jól teljesít.
A művészetekkel foglalkozó gyermekeknek kreatív a gondol ko
dásmódjuk, hiszen egy adott problémára sok lehetséges megol
dást keresnek. A zenetanulás csapatmunkára és fegyelemre tanít
ja őket, valamint megtanulják a kemény munka gyümölcsét érté
kelni.
Folytathatnám a sort, melyet a zene hatalma okoz mindenna
pi életünkbe, de Balázs Gabriella gondolatait továbbfűzve, egyik
zenepedagógiai tanulmányának soraival zárnám cikkünket, mely
szerint:

ez igen összetett több fontos területet érintő fejlesztés lehet. Bizo

"Az értelmi és érzelmi területet külön-külön próbáljuk változtatni,

nyára nem véletlen, hogy az intenzíven zenélő gyerekek többsége

de globális nevelő munkát az egységek kőzti ősszefüggéssel, össze

kiegyensúlyozott, figyelmes, és boldog kisgyerek!

kapcsolássai érhetünk el. Ehhez elsősorban az érzelmekre kell hatni.

Ilyen terület például a mozgáskoordináció, és a térérzékelés.

Ez hogyan lehetséges? Racionálisan biztosan nem.!

Az óvoda i és kisiskolás foglalkozások alkalmával egy-egy dalos

Megmagyarázni, megértetni nem lehet o szépséget. Indirekt mó

játék során észrevétlenül kifejlődik a gyerekek irányérzékelése, tér
forma követése. Zene nélkül táncolni sem tudnánk, pedig a moz
gás igen fontos. Bizonyos mozdulatokat a zene lényegesen meg
könnyít, szinte magától értetődővé tesz. A hangszertanulás még
tovább fejleszti ezeket a folyamatokat. Minden kézbe adott esz
köz, hangszer megszólaltatása, sőt a tapsolás is összehangolt fi
gyelmet kíván. ts hogy mit mond erről a tudomány? Gottfried
Schlaug, a Harvard Egyetem egyik professzora arra a megállapítás
ra jutott, hogy azoknál a professzionális zenészeknél, akik hétéves
koruk előtt kezdtek zenét tanulni, jelentősen megvastagodott az
agy két féltekéjének összeköttetéséért felelős része, a kéregtest.
Jobb és bal agyféltekénk más-más funkció! tölt be. Ezek har
monikus működéséhez mindkettőt - az érzelmes (jobb) és az ér

don, érzelmekkel, élmények hatására viszont igen.
A zene ereje abbon von, hogy nem lehet elsőre feldolgozni. Újra és
újra örömet okozhat! Az igényes zenében sokadszorra is felfedezhe
tünk valamit, amit addig nem hallottunk meg.
Érdemes ezeket a gondolatokat felidézni, amikor a gyerekek zenei
fejlesztését tervezzük, és kihasználni a benne rejlő IIhasznosságokat':
de leginkább szeressük, és szerettessük meg o gyerekekkel o zene cso
dálatos világát! Higgyük el, hogya gyerekek valóban boldogabbak és
elégedettebbek lesznek. "

Nagyon reméljük, hogy növendékeinknek itt Bogácson is tud
juk mindezt nyújtani, iskoláséveiket a ZENE örömével gazdagítani.

telmes (bal) agyféltekét - egyaránt aktívan használnunk kell. Az

Zahari Orsolya

A zene hangulatához il/ő látványos jelmezekben léptek fel a résztvevők
Ügyesen megszófaltatták hangszereiket a legkisebbek is
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a farsangi koncerten

Tavaszi programjainkból
Március első napján került megrende

bicikli n is megmutatták ügyességüket. A

zésre az iskolai farsangi bál. Hosszas elő

bohóc újra és újra mosolyt csalt az arcunk

készületek után jó hangulatban telt el ez

ra. Az állatidomárok megmutatták, hogy

a szombati délután. Az előző évekhez ha

a nagytestű elefántok és a kecses paripák

sonlóan az első osztályosok egyéni jelme

is tudnak táncokat és tornamutatványo

zekkel vonultak fel. A színpadon cica, ki

kat megjeleníteni. A vállalkozó szellemű

rálylány, legó, virág, varázsló jelmezekbe

ek a szünetben pár kör erejéig az elefántok
hátára is felülhettek. Sok élménnyel, apró

öltözve jelentek meg. Bizonytalan kis lép
tekkel m utatták meg magukat és jelme
züket a közönségnek és a zsürinek. A fel
sőbb osztályosok csoportos produkciókkal
készültek. A próbákkal telt délutánoknak,
a jelmez- és díszletkészítések munkálatai
nak eredményeként színvonalas jelenetek
nek lehettünk tanúi. A másodikos kalózok
a tengerek fenegyerekeit, a harmadik 05Z
tályosok a vadnyugat country hang ulatát
igézték meg, majd a negyedik osztály se
gítségével egy cirkuszi előadás részesei le
hettünk. Végül a hatodikosok Fekete-fehér
és a hetedikesek Egy szoknya egy nadrág
című táncos produkciója következett. Az
összhangban lévő láb és kézmozdulatok,

ajándékokkal folytattu k utun kat a Budai

A 2. osztályos kis kalózok

A délután többi részében is a táncé és
a zenéé volt a főszerep. A jó hangulatról
Lénárt Péter tanár úr, a finom fánkokról Pé
ter Zoltánné, Marika néni gondoskodott,
ezúton is köszönjük segítségüket. A szü
lőknek köszönhetően g usztusosan elké
szített szendvicsekből és süteményekből
csipegettek a gyerekek. Talán a vidámság
nak, a jó kedvnek, a zenének köszönhető
en végleg sikerült az idén elhessegetnünk
a telet és önfeledten jól érezni magunkat.
A jó időt kihasználva a következő hétvé
gén a Fővárosi Nagycirkusz egyik előadá

várba, ahol megcsodáltuk a gyönyörű pes
ti panorámát, a Mátyás-templom, a Halász
bástya impozáns épületét. A meleg idő
ben jólesett egy gyorsétteremben a fagy
laltozás és a falatozás. Kifáradva, de vidá
man hazaérve gyermekeink nem győzték
sorolni élményeiket, mesélni a mögöttünk
álló nap eseményeit.
A tanév folyamán igyekszünk további
hasznos és érdekes programokat szervezni
a tanulók számára. A napokban folynak az
osztálykirándulások, a gyermeknapi meg
lepetések, budapesti múzeumpedagógiai
foglalkozások, a nyári táborok szervezései.

a ritmusos zene tapsra buzdította vendé

sát tekintettük meg. Annyi jelentkező volt

geinket. A zsűri tagjai hosszas tanakodás

Benyovszki Mária tanárnő kezdeményezé

lával karöltve szeretne a Szülői Mu n kakö

után a Csimbum cirkusz előadását értékeI

sére, hogy két buszt is kellett a Szülői Mun

zösség támogatást nyújtani, biztosítani a

ték az első helyre, de természetesen min

kaközösségnek bérelnie a sok kisgyermek

Bükkalja Általános Iskolában tanuló gyer

den résztvevő kapott apró ajándékot és

szállítására. Az előadáson láttu n k akroba

mekek változatos szabadidős programjait.

oklevelet a Szülői Munkaközösségtől, amit

tákat akik félelmet nem mutatva szédítő

Fónad Beáta

a gyerekek boldogan vettek át.

magasságokban, trambulinon, kötélen és

SZM elnök

Megelevenedett oldalak
Március 7-én iskolánkban 8. alkalommal rendeztük meg a Meg
elevenedett oldalak kalandos olvasóversenyt, arra törekedve, hogy
szélesítsük a tanulók látókörét kalandos, tananyagtól független
feladatok segítségével szellemi táplálékhoz juttassuk a gyerekeket.
A tanulók ismételten S fős, a helyszínen kialakított csapatokban
versenyeztek, lehetőséget teremtve többek között az alkalmazko
dó-, kapcsolatteremtő-, problémamegoldó képességük, ügyessé
gük, találékonyságuk, emlékezetük kiválóságának, bizonyítására is.
Idén Böszörményi Gyula Jonatán kalandjai ifjúsági regénysoro
zatának I. kötetét, Az elveszett történetet dolgoztuk fel. Délután
fél 2-től 3 óráig e regény helyszíneivé alakítottuk át a tantermeket.
Most az időutazás a mi korunkba irányult, ugyanis a regény szerint
a 13 éves főszereplőt 2B10-ből szárműzik 2006-ba. E korra jellemző

Mindezekhez az önkormányzattal, az isko

A 4 órás rendez
vény végén, a Ker
ti

étterem

feliratú

helyszínen a pincé
reknek öltözött szü
lők feltálalták a Vad
virág étterem szaká
csai által elkészített
ízletes vacsorát, amit
a tanulók jó étvágy
gyal

fogyasztottak

el a nagy kalandok
után, az eredményhirdetésre várva.

A győztes csapat az
eredményhirdetés után

A legjobban teljesítő csapatok tagjai idén is értékes könyvjuta
lommal gazdagodtak, de támogatóinknak köszönhetően minden

helyszíneken (pláza, konditerem, kávézó, ezoterikus gyógyító szo

résztvevő gyerek kapott valamilyen ajándékot. Sőt! Az egyes terü

ba) játszódott a cselekmény, mely végén az elveszett történet kép

leteken kimagaslóan teljesítő gyerekek egyéni ajándékot is kaptak.

kockáit darabjaiból megpróbálták a tanulók összeállítani, s a saját
elképzeléseik alapján visszajuttatni a főszereplőt a jövőbe.
Nekem, mint könyvtárosnak különösen szívet melengető volt
találkozni az olvasás nép
szerűsítésének ügyéért ten
ni akarókkal, támogatni haj
landó emberekkel, szerve
zetekkel 2014 tavaszán is. A
8. Megelevenedett oldalak
kalandos olvasóverseny si
keres lebonyolítása érdeké
ben ugyanis most is sok szü
lő, volt tanítványunk, intéz
A regény szerep/őivé vá/tak a
gyerekek és a fe/nőttek

ményvezetők, helyi vállalko
zók fogtak össze a pedagó
gusokkaI.

Mindezért hálás köszönetet mondunk a Bükkalja Takarékszö
vetkezetnek, Bogács Község Önkormányzatának, iskolánk Szülői
Munkaközösségének, a Bogácsi Thermálfürdő Kft.-nek, a Villa Famí
lia Üzletház tulajdonosainak, a 209-es számú COOP bolt vezetőjé
nek, Poczik Lajosnénak, az Apáczai Kiadónak, a Könyvtárellátó Köz
hasznú Társaságnak, valamint a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárnak.
Köszönjük a Vadvirág étterem tulajdonosának a segítő hozzá
állást, a szakácsoknak a finoma n elkészített vacsorát. Köszönjük
mindazoknak, akik idejüket feláldozva segítették e hasznos tevé
kenység, az olvasás népszerűsítését.
Reméljük, a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló rendezvény
keretében felkelteni a tanulók érdeklődését az olvasás élményszerűsége iránt.

Jankóné Jónás Zsuzsa

11

"Ha Krisztussalmeghaltunk,
hisszük, hogy vele együtt élünk is.
Tudjuk, hogy Krisztus feltámadta halálból,
többé nem hal meg,
a halál nem lesz többé úrrá rajta.
Halálával egyszers mindenkorra meghalt
a bűnnek, élve azonban Istennek él.
Ezért tekintsétek magatokatis úgy,
hogy meghaltatok a bűnnek,
deéltek az Istennek Urunkban,
JézusKrisztusban."
(Róm.6,8-11)
A H úsvét a kereszténység legrégebbi és
legnagyobb ü n nepe. Jézus Krisztusnak, az

őt, mint Messiás királyt.
Mi, a keresztény Európában
pálmaág híján szentelt barká�
val köszöntjük a körmenetben
a Krisztust megjelenítő papot.
Ez a nap a nagyhét kezdete, Jé
zus

szenvedéstörténetének

első

napja. Jézus igent mondott Atyja
akaratára és önként vállalta a szenve
dést, mely elengedhetetlen része a szá
munkra megváltást jelentő dicsőséges
feltámadásának, ami végső soron meg
testesülésének igazi célja volt.

lsten fiának a halálból való feltá madása:

Nagycsütörtök az utolsó vacsora em

misztérium. A próféták megjövendölték az

léknapja. Ekkor volt utoljára együtt tan ít�

emberek megváltójának eljövetelét, szen�

ványaival még emberi mivoltában. Krisz

vedését, áldozatát és feltámadását. Krisztus halálával minden ember bű�
nét megváltotta és feltámadásával győzelmet aratott a halál felett.
A H úsvéthoz kapcsolódó zsidó ünnep héber neve a

Pészah, amely el�

kerülést jelent. A választott nép Egyiptomból való szabadulása idején Is�
ten angyala elkerülte a zsidóknak a bárány vérével megjelölt házait. A ke�
resztény tanítás ezzel állítja párhuzamba Jézus Krisztust. mint a mi húsvé�
ti bárányunkat, aki halálával és feltámadásával teljesítette be az Atya aka�
ratát: meg váltotta az emberiséget a bűneitől és az üdvősség lehetőségét
kínálta fel számun kra. Ez Húsvét misztériumának lényege: lsten végtelen
irgalmassága által mindenkinek megadja az üdvözítő kegyelem lehető�
ségét, csak tudnunk kell élni vele.
Néhány szó a Katolikus Egyház húsvéti szertartásairól: Az ünnepet
negyvennapos előkészületi idő előzi meg: a nagyböjt. Keresztelkedése

tus itt alapította a szentmisét és bízta ráj u k a legnagyobb titkot: az E u ka�
risztiát (Oltáriszentséget). A papság alapításának napja is ez, e szavak ál
tal "

. . . ezt cselekedjétek azén emlékezetemre. . . �

A nagypénteki igeliturgia, (népi nevén csonkamise), Jézus keresztha
lálának emlékezete. A szertartás központi eleme a kereszt előtti hódolat.
A zsidó időszámítás szerint a szombat este már a következő naphoz
tartozik, amit a keresztény hagyomány is átvett, így sötétedés után már
"vasárnapI/ van. Ezért a szombat esti misét húsvét vigíliájának (előestéjé
nek) nevezzük. Ezen az éjszakán a remény és az öröm együtt van jelen,
hiszen a tűzgyújtás szertartásáig még csak reméljük, azt követően pedig
már örvendezve ünnepeljük Urunk feltámadását.
A vasárnapi szentmisét már teljes mértékben húsvét misztériumának

előtt Jézus is negyven napot töltött a pusztában böjtölve és imádkozva,

megün neplése hatja át: a Fiúisten feltá madt a halálból, hogy örök üdvös

hogy felkészüljön testben és lélekben, mielőtt megkezdte nyilvános mű

séget szerezzen nekünk. Ezt fejezi ki a régi hagyomá ny, melyben a ka

ködését. Számunkra is ez a bűnbánat és megtisztulás időszaka, mely által

tolikus emberek a húsvéti időszakban a következőképpen köszöntötték
"
"
egymást:"Krisztus feltámadt! erre a válasz:"VaJóban feltámadt. Alleluja!

felkészülhetünk Jézus kínszenvedésére való megemlékezésre és feltáma
dásának megünneplésére.

Baloghné Kis Katalin Nóra
hitoktató

Virágvasárnap a nagyböjt utolsó vasárnapja, az előkészület csúcspont
ja. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe, ahol a nép pálmaágakkal

CSALÁDI HÚSVÉT aOGÁCSON
:ZOI1. iÍprili:; :ZO. (vomÍlrnilp)
KGl:G:i:ié;gi H;ál:
INGYENESprogramok 70-76 óráig:

További programok:

- kézmüves foglalkozás (tojásfestés és külőnbő

Arcfestés, henna, csillámtetoválás, lovaglási le

zö díszítö lechnikák: irókázás, dekupázs . . . ),

hetöség.

papírtulipán készités, nárciszkészítés, nyuszi

1Sórától a Müvelödési Házban jótékonysagi gá

készítés, karkőtö és győngyfa fUzése, kifestók,

lamüsorés láncház.

frászkarika és még sok minden más

Fellépnek:

-tojásvadászat
- nyuszi simogató
- népijálékok: gólyaláb, sarkányvadász, diótörö,
csirkepofozó éssok más érdekes játék.
-táncház ki<siknek és nagyoknak
- hagyományos locsolkodás
- élözene

-Tlindérróm Néptánccsoportés Barátai 
Zenél a Tekergö Zenekar

. Tavaszi prográmjaiíl k
'�

Május l.Íl(csütörtök)

Május 8. (péntek)

Színészliget - a Nemzet
Színésze'i'nek fa üItetéTh

Horgásztalálkozó - Ponty

III. Amatőr Baráti

Helye: Színész/iget

és Amurfogó Kupa

(Cserépi úti pincesor)

Helye: Szoros-völgyi
víztározó

Május 2. (péntek)
Majális

Május 17. (szombat)

Helye: Rendezvénypark

VIII. Országos BMW
találkozó

A Gálamüsorra ésaTáncházrabelépö
vásárlása szükséges, melynek ara 500 Ft.

Május 3. (szombat)

A programvdltozásjogát fenntartjuk!

Szezon nyitó éjszaki

Május 23. (péntek)

fürdőzés

Dalostalálkozó

Helye: Termálfürdő

