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Testvérvárosi találkozó

Bogács neve jól cseng!
Tisztelt Olvasó!

A családala pítást, helyben maradást, le

20 1 4 a választások éve, így elengedhe
tetlen, hogy a 20lO-ben választott képvi
selő-testület mérleget készítsen az elmúlt
négy év történéseiről, fejlesztéseiről.
Bogács életében az elmúlt négy eszten
dő meghatározó volt, eddig nem látott
ütemben indultak meg az élhetőséget, a
telepü lésképet pozitívan befolyásoló fej
lesztések.

Az

ön kormányzat

igyekezett

minden pályázati lehetőséget kihasznál
ni, mely a legtöbb területen jelentős elő
relépést hozott. A környékről és az ország
távolabbi pont jairól, sőt külföldről is szíve
sen látogatnak a vendégek a termálfürdő
be, amelynek folyamatos fejlesztése a he
lyi turizmus erősödésének feltétele. Emel
lett természetesen az önkormányzat azért
is sokat tett, hogy a helyiek megélhetése
biztosítva legyen.
A legnagyobb foglal koztató a telepü
lésen az ön kormányzat, illetve az önkor
mányzati tulajdonban lévő két gazdasági
társaság. A Turisztikai Kft. létrehozásával
és a termálfürdő fejl esztéséhez kapcsoló
dó létszámbővítéssel új munkahelyek jöt
tek létre, de emellett a közfoglal koztatás
ban résztvevők száma is jelentősen emel
kedett, - hatvan és százöt fő között moz
gott, attól függően, hogy milyen projek
tekben vettü n k részt. Ez jelentős válto
zás 201 0-hez képest, hiszen akkor tíz fő
alatt alkalmazhattuk ebben a formában a
bogácsiakat.
A helyi gazdaság legfőbb motorja a tu
rizmus, az önkormányzat tulajdonában
lévő termálfürdő fejlesztései jelentős ha
tással vannak a helyi vállal kozások műkö
désére, stabilitására. 20 1 1 -ben került sor
arra a beruházásra, amelynek során me
dencék kaptak új burkolatot a fürdőben,
egy vízi-játszótérrel bővült a legkisebbek
szórakozási lehetősége, megújult a kem

telepedést segíti a z első lakáshoz jutók tá
mogatása, amelyet az önkormányzat he
lyi rendelete alapján tudnak biztosítani. Az
a l a pinfrastruktúra fejlesztése - iskola, óvo
da, orvosi rendelő, sportpálya, sportöltö
ző, úthálózat, csapadékvíz-elvezető rend
szer - is az élhetőbb település megvalósí
tását szolgálja.
A helyi civil szervezetek működését az ön
kormányzat jelentős összegekkel támogat
ja, cserébe a ktív közreműködésre számítha
tunk a tagok részéről a turisztikai és közössé
gi rendezvények megvalósításában.

Pályázatok
Bogácson az elnyert uniós pályázatok el
sősorban a helyi lakosok igényeit kívánják
kielégíteni, az a l apszolgáltatások megfele
lő színvona lú ellátását biztosítják. A t uriz
mus fejlesztésére jelentős saját forrást köl
tött az önkormányzat, kiegészítve ezzel a
pályázati támogatást. Az elmúlt ciklusban
több mint 1 milliárd forint állami és uniós
támogatás érkezett a telepü lésre, amelyet
igyekeztünk a legjobban felhasználni.
Pályázati támogatással fejlesztettük a
termálfürdő!, a z iskolánk energetikai kor
szerűsítésén is túl vagyunk, és felújítottuk
a sportpályánkat is. Építettünk buszmeg
állót, járdákat, játszóteret, sportöltözőt,
és sikerült újjávarázsolni a Szabadság te
ret. Előreléptünk a csapadékvíz-elvezetés
ben, augusztus végére pedig elkészül az új
Egészségházunk. Folyamatban van az Al
kotmány, a Dózsa György és a Táncsics ut
cák felújítása, amely a Miniszterelnökség
támogatásával és saját erőből, több mint
1 40 millió forintból készülhet el. Ez lénye
ges, hiszen az utak minősége a lakosság
és a turistaként hozzánk érkező emberek
komfortérzetét is befolyásolja.

Megvalósításra váró tervek

A Turisztikai Információs Iroda szolgáltatásai:

kerékpárkölcsönzés, ajándéktárgyak
értékesítése, túraajánlatok, fénymásolás,
nyomtatás, hirdetésfelvétel (a képújságba),
ingyenes tájékoztatás, ingyenes
internethasználat és win

a lehetőséggel a közmunka program to
vábbi folytatásában, tervezzük esetleges
szociális szövetkezet létrehozását a hasz
nált termálvíz hőjének mezőgazdasági
hasznosítását. Szintén nagyon fontos fel
adatnak tartjuk a helyi munkaerő értékte
remtő foglal koztatását, és a válla l kozások
megerősödésének segítését - nem segé
lyekkel és támogatásokkal, hanem olyan
gazdasági

környezet

megteremtésével,

melyben a z előállított értékek jól értéke
síthetők, legyen az kézzel fogható árucikk
vagy szolgáltatás. Ugyanakkor szintén lé
nyeges, hogy a gazdasági lehetőségeiket
kihasználva olyan fiatal, tettre kész mun
kaerő álljon rendel kezésre, mely motor
ja, hajtóereje lehet a helyi gazdaságnak.
Nyelveket beszélő turisztikai szakembe
rekre, képzett borászokra, jó kereskedők
re, vendéglátósokra van szükségük, s ha
ők jól mozgatják az idegenforgalom szá
lait, akkor az ehhez kapcsolódó szolgál
tatások is jól fognak mű ködni, a kevésbé
képzett m u n kaerőt is megfelelően tudjuk
foglal koztatni.

pinghez és a medencékhez tartozó szoci

A megyei területfejlesztési program ke

S ha összegezni szeretném az önkor

ális blokk, és a nagymedence egy része fe

retén belül reméljük, hogy lehetőségünk

mányzat elmúlt négy évét, munkánkat a

dés alá került. Ezt követte 201 4-ben egy

lesz jelentős fejlesztések megvalósítására

tenni akarás, a javító szándék, a megúju

új csúszdapark építése, amellyel a telepü

a termálfürdőben. Tervezzük a meg lévő öl

lás igénye jellemezte. Nagyon sok energia

lésünk régi álma vált valóra, végre a fiata

tözőépület felújítását, új bejárati rész kiala

van az elmúlt időszak fejl esztéseiben, vál

lok számára is vonzó lehet a bogácsi fürdő!

kítását, a fürdő szolgáltatásainak bővíté

toztatásaiban, bár voltak hibák is, és talán

sét, a kemping és a szálláshelyek korszerű

nem mindig a legjobb megoldások szü

Tervezett ütemben halad az Egészségház
felújítása és bővítése
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sítését. Ezen kívül nagyon fontosnak tart

lettek. Mégis úgy vélem, hogy az eredmé

juk a kerékpárút megépítését a Mezőkö

nyekre büszkék lehetünk mi bogácsiak

vesd - Bogács - Hór-völgye útvonalon, így

valamennyien. Köszönjük mindazoknak

kerékpározható lenne a Tisza-tó és a B ü k k

a segítségét, akik véleményükkel, tetteik

közötti szakasz. A horgászturizmus feltét

kel segítették az önkormányzat m u n káját,

eleinek javítása, a borturizmus fejlesztése

s bíztattak bennünket új tervek megvaló

is terveink között szerepel, infrastruktúra

sítására. Mi így értéke l j ü k a munkánkat, s

fejlesztésével és a helyi vállalkozások be

reméljük, hogy Ö n ö k az októberi önkor

vonásáva l .

mányzati választáson megerősítik a mi

Mindezek mellett szükséges az iparterü

véleményünket.

letként kijelölt településrész fejlesztése,

Csendesné Farkas Edit

ú j munkahelyek létesítése. Kívánunk élni

polgórmester

Testvérváros találkozó - négy nemzet képviselői Bogácson
2014. július 2. és 5. között Bogács adott

vós csoport. A kiránduláson kellemesen el

otthont a Visegrádi Alapból finanszírozásra

fáradt fiatalokat hatalmas tábortűz várta

kerülő testvérváros talál kozónak.
Minthogy Bogács és Ogrodzieniec tele

Augusztusban

azonban

újra

találko

zunk régi és új barátainkkal, ez alkalommal

Bogácson, mely kőrűl vacsora után örőm

Ogrodzieniec fogja vendégül látni a ma

zene és jó hangulatú össztánc kerekedett.

gyar, cseh és szlovák fiatalokat, valamint a

pülések idén ünneplik együttműködésük

A projekt bogácsi találkozóját július S

fennállásának 20. évfordulóját, így lengyel

é n nívós felvonu lás, s az azt követő gála

testvértelepülésünk -Ogrodzieniec- pályá

műsor zárta a termálfürdőben.

nemzetek küldöttségeit.

Marczis Zsófia

zatot nyújtott be a Visegrádi Alaphoz, mely
pozitív elbírálásban részesült, így jött létre a
,,20 éves Visegrádi együttműködés - ünne
peljünk együtt barátainkkal" című projekt,
amely keretén belül két találkozó megszer
vezésére nyílt lehetőség. Ennek az első ta
lálkozónak adott otthont július első napja
iban Bogács.
Lengyel, cseh, szlovák és magyar tehet
séges mazsorettes és fúvós fiatalok töltöt
tek együtt néhány igazán tartalmas napot.
Természetesen új barátságok is köttettek ez
idő a l att, d e voltak, akik számára a viszont
látás öröme járta át ezeket a napokat.
Az első estén egy színvonalas bemutat
kozó est keretén belül a négy nemzet fia
taljai a zsúfolásig megtelt Közösségi Ház
ban településük történetét, kultúráját, ha
gyományait és saját csoportjukat mutattá k
be. Másnap a kedvezőtlen időjárás ellené
re is jó hangulatú egri városnézés követke
zett, a Bazilika előtt pedig egy rövid koncert

A lengyel országos bajnokságat nyert Ogrodzieniec-i mazsorett

erejéig bemutatkozott az ogrodzienieci fú-

csoport műsoróva/ elkápráztatta a közönséget

A Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítványról röviden
A Bogácsi Iskolás Gyermekekért Köza!apítvány 1 995-ben alakult.

mekek komfortérzeténekjavítása érdekében. A 201 3/201 4-es tanév

2009 és 20 1 3 között zárolva volt az al apítvány számlája, a kuratóriu

ben a tanulmányi versenyeken való részvétel bővítése érdekében a

mi tagok változása miatt. Ez a folyamat egy nagyon nehéz, mondhat

nevezési díjak átvállalása csökkentette a szülők terheit.

nám körülményes munka volt a NAV Észak-magyarországi Regioná
lis Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága, a Miskolci Törvényszék Cégbí
rósága és az alapítvány között. Az alapítvány korábbi kuratóriumi el
nöke Szerencsi Miklósné helyére jómagam lettem jelölve. Én, mint a
Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány új kuratóriumának elnö
ke csak korlátozott intézkedési jogkörrel rendel kezhettem az új tagok
bejegyzéséig. Ezért kértem a polgármester asszony segítségét. Az ő
közbenjárásával sikerült a nyilvántartásba vétel.
A Miskolci Törvényszék Csendesné Farkas Edit polgármester által
képviselt, Bogács Község Önkormányzata alapító által alapított, "Bo
gácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány" alapító okirata módosítá
sának bírósági nyilvántartására irányuló nemperes eljárásban meg
hozta a végzést.
A kuratórium új tagja, új elnöke, az alapítvány új képviselője jóma
gam lettem.

A nyári táborozás költségei hez az alapítvány az alábbiak szerint já
rult hozzá.
Az alsós táborhoz (Kács)

20.000 Ft

a felsős táborhoz (Csopak)

40.000 Ft összeggel nyújtott segitséget.

Bevételeink az alábbiakból származtak:
2013 augusztusában felajánlás Bogács Község Ön kormányzata a
Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány számlájára utalt 1 07.960
ft-ot a 2012. évi iparűzési adó 1 0%-ábó1.
20 1 3 októberében 1 5.300 Ft összegű bevételünk származott az
elektronikai hulladék értékesítéséből.
Nyitó egyenleg
Kiadás:
Záró egyenleg

A kuratórium új tagjai: Czagányné Horváth Réka, Lénártné Szeberin
Csilla, Kondásné Hornyák Katalin és Tóth István.
Az ön kormányzat, mint alapító kéreime és annak mellékietei
együtt megvizsgálásra kerültek és a módosítások nyilvántartásba let
tek véve a Miskolci Törvényszék Cégbírósága által 201 3 júniusában.

201 3. június

Bevétel:
20 1 4. j únius

-?

545.995 Ft.

-?

1 23.260 Ft.

-?

259.693 Ft.

-?

409.562 Ft.

A 201 3/201 4-es tanévben nem tudtu nk bevételhez jutni a szemé
lyi jövedelemadó l%-os felajánlásokból, melyre 201 5-ben már ismét
lehetőségünk lesz.
Az alapítvány könyvelését Győri Józsefné végzi, a könyvelést, a
gazdálkodási feladatokat határidőre pontosan és hibátlanul készíti el,

Ezúton szeretném megköszönni a segítségnyújtását Csendesné

különjuttatás nélkül. Ezúton szeretném megköszönni Győri Józsefné

Farkas Edit polgármester asszonynak, Csetneki Ernőné jegyzőasz

Zsókának a segítségét, Bogács község polgármester asszonyának pe

szonynak, valamint Győri Józsefné a Polgármesteri Hivatal pénzügyi,

dig a támogatását, a tanulók, a szülők, az iskola dolgozói és jóma

könyvelési mun katársának.

gam nevében.

Beszámoló a vagyongazdálkodásról
A 20 1 3. évben a Közalapítvány a Bükkalja Általános Iskola tanter
meinek szépítését, felszereltségének kiegészítését segítette a gyer-

Bogács, 2014. június 30.

Hajduné Nyírö Veronika

"A Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány" elnöke
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A 2013/2014-es tanév a Bükkalja Általános Iskolában
tanév versenyeredményei
I

A 201 3/201 4-es tanév a változások, il

A

A verseny megnevezése

A versenyen induló tanulók

Körzeti

MATEMATIKA
Curie verseny

8.0.
Szabó Dániel Márk 8. o.

Csiri Marcell Botond

KtMlA
Curie verseny

8. o.
Csiri Marcell Botond 8.0.
Juhász István 7.0.
Ócsai Gréta Anna 8.0.
Szabó Dániel Márk

Országos környezetismereti

és környezetvédelmi

levelezős csapatverseny

Megyei

Országos

Megyei

Országos

III. hely
III. hel

Körzeti
I. hely

IX. hely

II. hely

X. hely

Megyei

2. osztálycsapata:

Csutar Dorina

döntö III.

KisTamás

hely

3. osztálycsaoata:

Burcsák Bence

Elődöntő"

$zeberin Dániel

X. hely

Körzeti

MAGYAR NYELV ts IRODALOM

7. o.

Juhász István

Térségi Mesevetélkedö

4.osztáfycsapata:

Mezökeresztes

verseny

Országos irodalmi levelezös

verseny

Koós Anna

Hüvelyes Emília Panna

Szépkiejtési verseny

Mezőnyárád

Szép Magyar Beszéd
verseny

8.0.

XVII. hely

Kovács Léna 4.0.

Hüvelyes Emília Panna 4.0.

Verhóczki Luca Virág 8.0.

Juhász István

7. o.

Szabó Dániel Márk

Figedy János Általános

Iskola Noszvaj által

Mezőnyárád

Juhász István

7. o.

VERSENYE

Burcsák Bence

3. o.

Kovács Léna

kek nevelése, tanítása, akik nem jutottak

vezetése felmenő rendszerben, 1 -2., 5-6.
osztá lyban. Életbe l é pett a tankötelezett
Egy év távlatából el mondhatom, hogy
jogszabályok által előírt feladatokat. Én

Megyei
II. hel

Meqye;

V. hely

4.0.

Kondráth Tekla Virág 4.0.

dig még nem lévő szakkörök, feIzárkóz
tató és tehetségg ondozó, a tanulást és a

lll. hely

Ócsai Gréta Anna 8.0.

zetését, amelyek eddig iskolánkban nem
voltak. A gyerekek délutánjaikat nem az

Csaoattaqok'
Hák Gábor 4.0.

utcán, vagy éppen a számítógép előtt
töltík, hanem fel ü gyelet mellett hasznos

Salavári Bence 4.0.
Farkas Alex 6.0.

V. hely

Kovács István 6.0.

7.0.

len pedagógust sem kellett elbocsájtani,

felkészülést segítő tevékenységek beve

Si!SfJlIill

Szitai József

Gondoljunk arra, hogy iskolánkból egyet

kozások lehetővé tették olyan újabb, ed
III. hely

8.0.

Szabó Dániel Márk

Orszáqos

ú g y látom, hogy a vá ltoztatások, változá
sok többségében pozitív kritikát kaptak.

gyerekek számára a 1 6 óráig tartó foglal

VI. hely

Friedrich Ellen Anna 6.0.

Országos

a szakos ellátottság jónak mond ható. A

V. hely

Kis Mercédesz 8.0.

elfog laltságokkal. Igy a szülő ís nyugodt,
hogy bíztos helyen tudja a gyermekét.

8.0.

A 201 3/2014-es tanév zökkenőmente
sen kezdődött, minden feltétel adott volt

�

a hhoz, hogy a B ü k kalja Általános Iskola

Nagy László Olivér 4.0.
Salavári Bence 4.0.

egy sikeres tanitási évet zárjon. 1 45 tanu

Pozsomai Sándor 5.0.

5.0.
6.0.
Farkas Flórián 6.0.
Kovács István 6.0.
Bakondi Gábor 7.0.
Pozsomai Zsolt 7.0.
Szitai József 7.0.

lóval kezdtük a tanévet és 1 43 fővel fejez

Pusomai Norbert

tük be. Sajnos két tanuló a család elköl

Farkas Alex

4

programok el indítása,

ség 16 éves korig.

lX. hel

Körzeti

4.0.

Ócsai Gréta Anna

LABDARÚGÁS,

HID

amelynek célja egyrészről azon gyerme

zővé vált a mindennapos testnevelés be
Országos

III. hely

Ócsai Kamilla Csenge
KISISKOLÁK ATLtTIKA

Megyei

II. hely

Körzeti

TESTNEVELÉS
ÚSZÓVERSENY·

a köznevelési

nos iskolát sem tudták befejezni. Kötele

X. hely

V. hely

tNEK-ZENE
Megyei rézfúvós verseny

a pedagógus életpálya modell bevezeté
sére, a gyerekek 1 6 óráig tartó foglalko

be a középis kolába, illetve akik az általá

III. hel

II. hely

8.0.

tályba a közoktatásba. Gondoljunk a pe
dagógusok kötött munkaidejére (32 óra),

pedagógusaink sikeresen teljesítették a

szervezett verseny

"Mini nyelvvizsga"

II. hely

Körzeti

verseny

201 3 . szeptember l-jével nagyon sok

v á lasztani. A változások sorába tartozik

X. hely

7. o.
8.0.

Központ vette át.

ben megváltoztak az ingyenes tanköny

VIII. hely

Marada Márk

fogva a Klebelsberg Intézményfenntartó

kötelező az első és ötödik évfolyamon a

7.0.

Juhász István

ba. Az oktatás szakmai irányítását ettől

zásainak megszervezésére. Szeptember

II. hely

Ócsai Kamilla Csenge 4.0.

Mezőkövesd - Szent László

201 3. január l-jétől kerültek a települé
si önkormányzatok által fenntartott köz

vek megrendelésének feltételei, továbbá

Molnár Gréta 7.0.

ANGOL
Gimnázium által szervezett

nak.

hittan és az erkölcstan tantárgyak közül

Kovács Léna 4.0.

Szabó Petra

Országos

I. hely

KondráthTekla Virág 4.0.

Juhász István

Megyei
XI. hely

KondráthTekla Virág
Megyei olvasásnépszerüsítö

ni, amelyek jelenleg is folyamatban van

jogszabályi és törvényi változás l é pett ha

Bugyik Dalma

HelyesíráSi Verseny

Orszógos
Országos

Gál Anna Szonja

Simonyi Zsigmond

jogszabályi változások sorát kellett átél

nevelési intézmények állami fenntartás

XII. hely

Körzeti

KÖRNYEZETISMERET

Ietve a változtatások éve volt. A törvényi,

Elért eredmén ek

III. hely

tözése miatt más iskolába folytatta tanul
mányait. Tanulóink nevelését, oktatását
18 fő pedagógus és 1 fő gyógypedagó
gus végezte.

Iskolánk ebben az évben is nagy hang

"
"Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
/Weöres Sándor: Szembe-fordított tükrök!

súlyt fektetett a tehetséggondozásra. Ezt
bizonyítja, hogy a bogácsi iskola tanu

Elballagtak végzős diákjaink...

lói nagyon sok járási, megyei és orszá
gos versenyeken vettek részt, ahol kiváló
eredményeket értek el. Ez is alátámaszt
ja, hogy egy kis községi iskola diákjai is fel
tudják venni a versenyt a nagy m a m utis
kolák tanulóiva l . Ehhez a tanulók kitartá
sa és szorgalma mel lett az öket felkészítő
pedagógusok lelkes hozzáállására is szük
séges volt.
A tehetséggondozás mellett iskolánk
nagy figyelmet fordított a lemaradott,
gyengébb képességű tanulók felzárkóz
tatásra is. Ezen tanulókkal két fejlesztöpe
dagógus és egy gyógypedagógus foglal
kozott.

Ez a június is ugyanúgy kezdődött,
mint a többi: melegen sütött a nap, két
hét volt még hátra az iskolából, és min
denki fáradtan, de izgatottan várta a
nyári szünidőt.
ra élesebben rajzolódtak ki a vakáció
szó girbegörbe betűi, a levegőben már
ott volt a nyár sokszínű hangulata.
Talán a mi osztályunk volt egy kicsit
hiszen nyolcadikosokként tud

ták diákjaink, hogy ez a z év vége nem
ugyanaz, mint a többi, egyszeri és meg

Iskolánk a 1 6 óráig tartó foglalkozások

ismételhetetlen. Lassan a táblánkon a

keretében a tanulók számára 16 féle szak

megszokott bűvös szó helyén megje
"
lent a " búcsúzunk felirat, és egyre töb

kört tudott biztositani, amelyek részben
m űvésziek, illetve szaktárgyiak voltak.

bet készülődtünk a ballagásra.

Ezen szakkörök a következők: német

A szekrények egyszerre csak kiürül

szakkör és médiaszakkör, matematika és

tek, és mélyükről előkerültek a régi em

kémia szakkör, rajz szakkör, énekkar, felvé

lékek, a diákcsínyek, az együtt töltött

teli előkészítő magyarból. felvételi előké

nyolc év felejthetetlen pillanatai.

szítő matematikából, sport-játék szakkör,
hon-és népismeret és történelem szak
kör, informatika szakkör, színjátszó szak
kör, mazsorett szakkör, úszás szakkör, sakk
szakkör, a krobatikus rock and roll.
Természetesen a következő években a
lehetőségeinkhez és az igényekhez mér
ten szeretnénk ezen fog l a l kozások számát
tovább növeini.
A 201 3/201 4-es tanévet egy nyugodt,

Hiányozni fognak szeptembertől a
reggeli talál kozások, a titkok, melyeket
megosztotta k velem, hiányozni fog a

Az osztálytermek tábláin napról-nap

más,

rándulások é l ményeire, a sok-sok közö
sen hozott döntés sokszínűségére.

Voltak nagy-nagy nevetések, és hos
szú-hosszú ha llgatások. Volt, aki inkább
maradt volna még és volt, akit már nem
lehetett megállítani . .

sok nevetés, és a rengeteg őszinte be
szélgetés. De elégedett is vagyok, mert
ősztől valamennyien az általuk kivá
lasztott közép- vagy szakiskolában foly
tatják tanulmányaikat.
És most mit is kívánhatnék útravaló
ként?
Bízom abban, hogy az itt megszer
zett tudást és ismeretet mindannyian
továbbgya rapítják majd új iskolájuk
ban, tudnak majdan helyesen és böl
csen dönteni, bátran szembenéznek a
megpróbáltatásokkal

és eligazodnak

az élet útvesztőiben is.
Szeretném, hogy az életük úgy ala
kulna, ahogyan azt a legszebb álmaik
ban el képzelik! Legyenek boldog, sike
res és elégedett felnőttek, találják meg
helyüket a világban!
Őrizzék meg az ifjúság három nagy
ajándékát: az értelmet, a szépséget és

Egy jó közösség volt a miénk, ra
gaszkodó, kreatív, ötletes, szókimon
dó, néha perpatvarkodó, zsörtölődő,

a mosolyt!
Ehhez kívánok minden búcsúzó di
áknak a Bükkalja Általános Iskola vala

de csöppet sem csendes és visszahúzó

mennyi pedagógusa és dolgozója ne

dó. Tizennégy kamasz, tizennégy egyé

vében kitartást hitet és jó egészséget!

niség,

sokszor tizennégy vélemény,

kiegyensúlyozott pedagógiai munkajelle

de azért ebből a tizennégyből min

mezte. Pedagógusaink szembesültek az

dig valahogyan kikerekedett egy teljes

zal, hogy felkészültségük, tudásuk nem

egész . .

Ez a szeptember is majd ugyanúgy
kezdődik, mint a többi: elsején újra
megszólal az iskolacsengő, diákoktól
lesz megint hangos az iskola, és nélkü
lük talán csak nekem lesz egészen más

mindig elég a nagy teljesítmények eléré

Sokat tanultam tőlük, é s bízom ben

séhez. Ahhoz, hogy tanulóink ilyen tanul

ne, hogy ők is szívesen gondolnak majd

mányi-, illetve versenyeredményekkel di

vissza az együtt töltött évekre, a sosem

Várnaí Katalin

csekedjenek az ő hozzáállásuk mellett egy

csöndes és sosem unalmas órákra, a ki-

osztályfőnök

az érzés és a pillanat . .

összetartó, kiegyensúlyozott, egymást se
gítő és támogató nyugodt lég körben dol
gozó

pedagógusgárdára van

szükség.

Olyanra, mint a Bükkalja Altalános Iskola
dolgozói, köszönöm munkájukat.
Köszönöm Bogács Község Önkormány
zatának, polgármester asszonynak anyagi
és erkölcsi támogatását, amellyel hozzájá
rult iskolánk sikeres működéséhez.
Köszönet illeti a Szülői Munkaközössé
get, hiszen nélkülük sok iskolai program,
kirándulás, színházlátogatás nem valósul
hatott volna meg.
Remélem, hogy a 201 4/201 5-ös tanév
is ilyen tanulói eredményekkel, ilyen pe
dagógus hozzáállással és ilyen külső, se
gítő kapcsolatrendszerrel zajlik le, és is
mét elmond hatjuk, hogy egy sikeres évet
zárt a Bükkalja Általános Iskola.

Tóth István
iskolaigazgató

Ballagó diákjaink 20 74 júniusában
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A Napot Bogácson sem a kakas ébreszti
Minden, ami első, az kitörölhetetlen élmény az ember életében. Le
gyen az az első csók, az első szerelem, az első könyv, amit írtál. De ki
emlékszik már a 22.-re?!
Nincs ebben semmi meglepő � gondolom én. Ami sokadszor ismét
lődik, az nemcsak megszokottá, hanem könnyen felejthetővé is válik. A
nagy számok törvénye erre is megtanít minket.
Ami tartós, ami megszokott- érdekes mód- csak akkor válik újra ér
tékké, ha már nincs. Törvényszerű, hogy így legyen?
E bevezető pár sor annak kapcsán jutott eszembe, hogy Bogácson
20 1 4 júniusának végén 22. al kalommal rendezték meg a Bükkaljai
Nemzetközi Borversenyt és Borfesztivált, a SÜKKVINFEST-et, amely. .
- s ezt 'mint résztvevője, sőt bizonyos programjainak szervezője mon
dom - mára megszokottá vált.
Ez a minősítés se nem dicséret. se nem bírálat, csupán tényközlés.
A kritika (pozitív is, negatív is) ezután következik.
Mondandómban azt próbáltam megfogalmazni, közreadni, hogy
mit is gondolok én erről az egészről. Méghozzá - mint már előbb is
említettem - nem kívülálló "fanyalgóként" (vannak sokan, az ő táboru
kat nem kívánom gyarapítani), hanem nagyon is a rendezvény részese
ként, hiszen a 22-ből 21 fesztiválnak kisebb-nagyobb mértékben aktív
szervezője, résztvevője lehettem.llyen minőségben, ráadásul eközben
sok-sok tapasztalatot szerezve, határozottan leszögezem - méghozzá
mindenki figyelmébe ajánlva- az összes kulturális és szórakoztató ren
dezvény kapcsán: a Napot Bogácson sem a kakas ébreszti!
Ez alatt azt értem, hogy rendezhetünk mi itt megszámlál hatatlan
és rangosabbnál rangosabb fesztivált, gasztronómiai eseményt vagy
kaktuszkiállítást (kihangsú lyozom, jó, hogy ilyeneket rendezünk!), ám
ne álltassuk magunkat: nem ezek miatt áramlik a nép hosszú, tömött
sorokban Bogácsra. Amiért idejön s néha tényleg hosszú, tömött so
rokban (reggelente a fürdő pénztára előtt ez mérhető), az a gyógyvíz.
Igen, a falut fel kereső vendégek 90 százaléka kizárólag a termálvíz mi
att látogatja Bogácsot; a gyógyító, üdítő meleg víz az, ami ismételten
idecsalogatja őket. Nem a borfesztivál. nem a tiszai halnapok, nem a
tárcsás és summás ételek bemutatója, nem a Márton-napi evés-ivás!
Nem, nem! A vonzerő, a varázserő az ország egyik legmagasabb kalci
um tartalmú gyógyvize.
Viszont- és az igazság okán ezt aláhúzva ki kell hangsúlyoznom- ha
a vendég a fürdő élvezete mellé, a termálvíz nyújtotta élményhez kap
mást is (például "habot a tartára'; s az imént felsorolt rendezvények ezt
a "habot" jelentik), akkor mindezekért külön hálás. S ezekkel együtt an

nak a bizonyos mérlegnek a nyelve Bogácsjavára billenhet. az ugyan
csak "jó vizet" kínáló Mezőkövesddel, Demjénnel, Tiszaújvárossal vagy
Bükkszékkel szemben.
Ám ezekkel a mérleg nyelvét netán javunkra el billentő rendezvé
nyekkel kizárólag a gyógyvízért Bogácsra látogató vendégek napköz

ben (egészen a fürdő zárórájáig) csak abban az esetben talál kozik, s vá
lik részesévé, élvezőjévé, ha azokat oda, a medencék mellé, vagyis a ter
málfürdő területére szervezik. Ellenkező esetben viszont nem.
Ez az idei 22. BÜKKVINFEST alkalmával újfent beigazolódott. Bogács
másik frekventált (de fontossági sorrendben az elsőtől messze lema
radva második) helyszíne a Cserépi úti pincesor csak a késő délutáni,
kora esti órákban, konkrétan a fürdő zárása után válik főszereplővé,
csak akkor kezd éledezni, majd pedig a késő esti, éjszakai órákban oly
kor tombolva élni. De korábban nem!
Persze erőltetni lehet a pincesor előtti Rendezvényparkba (az egy
kori Delelőre) korábbi időpontokra szervezett programokat. de akkor
legfeljebb 50 arra tébláboló vendégnek és a vásárlókra váró, eköz
ben unatkozó vásárosoknak tud beszédet mondani a fővédnök
miniszterhelyettes úr. S mindössze ilyen lét
számú sereglet láthatja, hogy például mi
ként avatja borlovaggá a bogácsi Szent Már
ton Borlovagrend Miller Lajos Kossuth-díjas
operaénekest. a Magyar Állami Operaház örö
kös tagját. mestermüvészt, Balázs Árpád nem
zetközi hírü zeneszerzőt és Tóth Istvánt a bo
gácsi iskola igazgatóját, aki mellesleg szőlő- és
bortermelő is Bükkalján.
A Rendezvényparkba persze eljöhetne Bogács

A Szent Márton Borrend új tagjai: Tóth István, Balázs Árpád, Miller Lajos
népe is, az a több mint 2000 ember, akinek a személyi igazolvány lak
hely rovatába az van beírva: Bogács. De Bogács népe viszont- ne ker
teljünk! - közömbös e rendezvények iránt. Közülük idén is alig voltak
néhányan a borfesztivál nagyheti (hétfőtől-vasárnapig tartó) rendez
vényein, így a hétfői meseesten és templomi hangversenyen, a keddi, a
Tájházban a szomolyaiakkal közösen tartott Meder Iván emléktalálko
zón, majd az azt követő erdei túrán, a szerdai, Korpás Károly mezőkö
vesdi fotós Közösségi Házban nyílt tárlatán, a vasárnapi II. Szent János
Pál emlékművénél tartott megemlékezésen. Sőt, a péntek esti bortú
rán is csak elvétve akadt bogácsi, pedig talán ez volt ez évben is a fesz
tivál legsikeresebb rendezvénye.
Megjegyzem, viszont dicsérendő, hogy a néhány év szünet után a
bogácsi fürdőben (szép számú közönség előtt) megrendezett borki
rálynő választáson képviseltette magát Bogács, sőt az első három he
lyet bogácsi kislány szerezte meg, név szerint Somogyi Patrícia, Nagy
Gabriella, Kondráth Kamilla.
Ismétlem, 22. al kalommal rendeztek, rendeztünk borfesztivált Bo
gácson. Tekintélyt parancsoló szám ez, amit az is bizonyít, hogy a feszti
vál egyetlen szereplője sem vett részt valamennyin. Az évek során cse
rélődtek a szereplők, és ez így van rendjén.
De mit hoz a jövő? Lesz-e 23. , 24. vagy éppen jubileumi 25. feszti
vál? Remélem, lesz. SŐt. mint egyik alapító úgy fogalmaznék: Kell, hogy
legyen! Ugyanis a borfesztivál nélkül szegényebb lenne Bogács - ez
meggyőződésem.
Ugyanakkor, mint huszonegy fesztivál részese, aktivistája azt is hang
sú lyozom, meg kell újulni! (Ez a megállapítás egyébként Bogács szinte
valamennyi rendezvényére érvényes.) Meg kell újulnunk, mert környe
zetünkben mindenhol gomba módra teremtődnek, születnek - szin
te a semmiből - érdekesebbnél érdekesebb rendezvények, közönség
vonzó fesztiválok.
Nekünk ma még helyzeti előnyünk van, mert nem a semmiből kell
építkeznünk. Van erős alapunk, de arra megújult, a mainál vonzóbb
küllemű és tartalmú házat kell építenünk. Az építkezéshez pedig kelle
nek az új arcok, az új emberek, az új ötletek. Azt a közömbösséget. ami
ma még tapasztalható Bogácson meg kell törni! Ellenkező esetben a
falu előbb-utóbb azt veszi észre, hogy egyhelyben jár. S csak azt látjuk
majd, miként húz el mellettünk a demjéni, a bükkszéki, de a szomolyai,
noszvaji, tardi vicinális, holott mi a "Zsóry-expresszt" is meg tudnánk
előzni.
Egyáltalán, akarunk mi előzni?

Hajdu Imre

Szerteágazó gondolatok egy kiállítás kapcsán...
A Közösségi Házba betérők augusztus
3 1 -ig egy különleges kiállítást tekinthetnek
meg.
Az augusztus l-jei megnyitó több mély
érzésű, szerteágazó gondolatot ébresztett
bennem (s remélem, ezzel nem csak én va
gyok így), amiböl néhányat továbbgondo
lás céljából szeretnék megosztani a Tisztelt
Olvasókkal.
Köztudott, hogy a fát, mint nyersanya
got az ember már az őskorban hasznosítot
"
ta. Kezdetleges szerszámai, ..fegyverei fá

" Négy évszak a természetbenn
Dr. Kapusi Imre erd6mérnökkel

ból voltak, de élelmiszereinek nagy részét
is a fák ágairól, gallyakról gyűjtögette. Majd
egy természeti jelenség (fába sújtó villám

röl anyanyelvünkben található szókapcso

csapás) nyomán kezdeti félelmét legyözve

latok is tanúskodnak: pl. a tudás fája a bűn

megtanulta, hogy a tűz meleget. biztonsá

beesés, a keresztfa az áldozatból újraéledö

got nyújt. De a tüzet örizni és táplálni kel
lett, így a fa ez okból is nélkülözhetetlenné
vált számára.
Évmilliók teltek el azóta, de fa és fából
készült használati tárgyak nélkül nem kép
zelhető el a mai modern világunk sem. Az
1927-ben íródott (több fordításban is meg

mének szükségét.
Igaz, a fákat mindig is tisztelet, csodálat

tók mellett elhelyezett tájékoztatót figyel
mesen elolvassa), hogy az évszakonkén

egy ember őseit, leszármazottjait bemuta

ti tematikus rendben kiállított képeken

tó szimbólum. (Az egyik legkülönlegesebb

olyan növényeket, elsősorban fákat látha

családfa a Krisztus családfáját a korai kö

tunk, amelyek a l kalmazkodnak a megvál

zépkortól ábrázoló gyöngyöspatai Jessze

tozott klimánkhoz, öshonosak tájunkon,

hatj u k el), életüket veszélyeztetetö meg

övezte.

gondolatlan magatartással (tervszerűtlen

Az ösi magyar hitvilágban a világszerke

erdőirtással) az emberiség saját maga ki

zetet égig érő fa (világfa) jelképezte, ahol

pusztulását gyorsítja meg. Ezért is nagyon

a földi halandó a középsö világban élt, a fa
égbolt irányába nyújtózkodó ágai az ember

fontos felhívni a figyelmet természeti kör

lsten utáni vágyait jelenítették meg, míg a

nyezetünk, azon belül is a fák, cserjék vé

mélyre hatoló gyökerek a föld alatti világot

delmére.

jelképezték. Népköltészeti alkotásainkban

A fa szeretete, iránta érzett alázat kap

(mesék, faragások, hímzések) is gyakran

csolta össze azt a két férfit is, akiknek élet

megjelenik a szerteágazó fa motívuma.

útja keletröl indu lt, s a 2 1 . század elején
Kácson keresztezte egymást, s Bogácsra

Sokan emberhez hasonló tulajdonsá
gokkai ruházták fel a fákat: táplálkozik, nö

eljöve munkásságuk töredékének bemu

vekszik, tavasszal fe löltözik, összel álomba

tatásával tisztelegtek a természet elött.

szenderül, pihen . .

Dr. Kapusi Imre erdőmérnök fotóit más

szemmel nézi az, aki hallhatta (vagy a fo

tés, a májusfa a termékenység, a családfa

Az ember biológiai értelemben is szoro
"
san kötödik a fához. A fa a Föld "tüdeje (s
ezt már nemcsak szimbólumként fogad

ugyanakkor érzelmesen tükrözi a fák védel

tárlat megértéséhez vezető " ajtót':

élet. az életfa és karácsonyfa az újjászüle

fája.)

jelent) Erdő fohásza című vers részletesen,

Borsos Tibor
fafaragó művész

Aki nem volt jelen az aug usztus l-jei ki

A z emberiség történetét végiggondol

á llitásmegnyitáson, nem kapta meg az al

va a fa sokmindent szimbolizált már, mely-

kotóktól azt a " kulcsot': amely kinyitja a

gyógyító hatásúak, amelyek szaporító
anyag forrásként felhasználhatók. A fotó
kat készítő jeles erdömérnököt a példamu
tatás vezérelte, amikor úgy döntött, hogya
saját maga által megá lmodott és létreho

zott " Kácsi Kapusi Kertben" található 356

fafajtát másoknak is bemutatja. A mint
egy 30 éves fák lenyűgözö látványt nyúj
tanak a kora őszi színpompában és a ta

vaszi zsendülés idején. A 201 3-ban orszá
gos jelentőségű arborétummá nyilvánított
"
"Tibolddaróci Kapusi Kert is az év minden
szakában várja a természet szerelmeseit,
így nem csak fotók révén tekinthetjük meg
e csodás élőfa gyűjteményt.
Az Erdélyböl származó Borsos Tibor fa
faragó művészt -mint a kiál lítást megnyi
tó beszédében Hajdu Imre is elmondta
róla- a friss fenyőgyanta jellegzetes illata
még gyermekkorában megérintette, s arra
késztette, hogy az édesapjától ellesett fű
rész, véső és gyalu használatát továbbvi
gye.
Összefésült gondolatok cimű tárlatában

iIll erdő fohásla
Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!
Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele,
Melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől,
És gyümölcsöm oltja szomja dat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, és Vd�:rU' ,"ll,OIOO

zodiákus fésű it és a Maros megyei falu
rombolás helyszínéröl, a vízzel elárasztott
Bözödújfaluról származó diófából készített
bútordarabjait, mívesen faragott székeit és
ládáját láthatjuk.
A kiállításmegnyitó műsort ünnepélyes
sé és felemelövé tette Hajdu Imre mélta
tó beszéde, a Kácsi Népdalkör dalcsok
ra, Daragó Károly tangóharmonika játéka,

Én vagyok az ágy, amelyben fekszel,

Dr. Pázmándy László Vakok festette táj

A deszka, amelyből csónakod építed.

című verse Szikszai Istvánné elöadásában.

Én vagyok házad ajtaja

Ha idejük engedi, tekintsék meg ezt az
egyszerűségében szép tárlatot a Közössé

Bölcsőd fája ..

gi Házban! S ne feledjék, egy a népi mon

... Ko porsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem,
Hallgasd meg kérésem:
Ne b�nts!
--

dás szerint aki fát ültet, a jövöt építi. Kivá
nom, hogy minél többen ültessenek facse
metét, s legyen módjuk sokáig gondozni,
figyelemmel kísérni növekedését.

Jankóné Jónás Zsuzsa
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"
"Az egészség tanulható és visszanyerhető

BOGÁCSI EGÉSZSÉG NAPOK
2014.07.12.-2014.07.13.
Szívvel és lélekkel készültünk az

juk: nem véletlen, hogy ma min

egészségnapokra, s már csak egy

den második ember allergiás, pá

kimondatlan tényező nyugtala

nikbeteg, vérnyomás-problémák
kal és alvászavarral küzd, valamint

nított bennünket, ami az időjárás
volt. Tudtuk, bármi megtörténhet,

kiábrándítóan rossz a stressz-in

hiszen"az idő a gazda mindenütt':

dexe... - ezek a problémák ugyan
is "betudhatóak" az elektroszmog
hatásának.

S aztim szombaton hajnalban el
eredt az eső. Esett és esett, áldást
osztva a földre. Indulás előtt még

Az orvosok általános vélekedé

felnéztem az átvonuló felhőkre,

se szerint ezek a betegségek az

s fejemben ott zengett a "SÜSS fel
nap, fényes nap" dallama, de a fel

bodni fognak. A sok tévénézéstől

hők nem mozdultak, bár már én

és számítógép használattól példá

világosabbnak kezdtem látni az

ul egyre nő a látásproblémákkal

évek előrehaladtával csak súlyos

és krónikus fejfájástól szenvedők

eget.

száma, amely általános közérzet

A X. alkalommal megrendezés
re került Bogácsi Egészségnapok
vendége 2 napig SchirilIa György
a nemzet rozmárja és jógaoktatója
a rendezvény megnyitása után átvette a házigazda szerepét, s így az interaktív
előadások igazán érdekesek és szórakozta
tóak lettek. Az elha ngzottakból összeállított
csokrot most szeretettel adom közre:
Szó volt a csodálatos gyógyvizünk szelíd
módon gyógyító hatásai ról, s arról, hogy az
erdős-dombos kímélő mikroklíma mint ter
mészeti adottság eleve megteremti a gyógy
ulás, a felüdülés és a rekreáció lehetőségét
községünkben. A gyógyvíz hatására testünk
ellazul, a fájdalmaink csillapodnak, csökken a
vércukor és a húgysavszint, immunrendsze
rünk bonyolult kötőszöveti enzimrendszeren
keresztül erősödik, s az anyagcserénk har
monizálódása mellett felszabadulnak saját
fájda lomcsillapító és boldogság hormonja
ink. Megindulnak a szervezetünk öngyógyí
tó folyamatai, s észrevétlenül gondolataink
pOZitív áthangolódását is tapasztalhatjuk. A
gyógyvíz melletti gyógyulás alappillére mind
a megelőzésnek és a rehabilitációnak.
fzületeink védelme és megóvása nagyon
fontos, hiszen az időskori mozgásszabadsá
gunknak és fizikai aktivitásunknak is ez az
alapja, arról nem is beszélve, hogy minden
egyes testmozgáss�1 eltöltött idő két órával
hosszabbítja meg az életünket. Minden em
bernek naponta javasolt mozogni, ami leg-

romláshoz, és nem kielégítő alvás
hoz vezet. A fáradt ember immun-

A szürövizsgálatokba a fiatal egészségügyi dolgozók

rendszere pedig gyengül, amelyet

és egyetemi hallgatók is bekapesolódtak

jobb, ha 30 percet meghaladó folyamatos
mozgás. Lehet ez séta, gyaloglás úszás kerék
pározás, jóga vagy kocogás, csak az a fontos,
hogy szeressük és jó kedvvel tegyük.
Köztudott az a szám, hogy az egészséget
az életmód több mint 40%-ban határozza
meg. Rendszeres testmozgással és megfelelő
étrenddel számos rettegett betegség meg
előzhető. Ha csak a mozgást nézzük, hosszú
távon csökkenti a vércukor és vérzsírszintet,
emelkedik a védő HDL koleszterin s nagyon
jól csökkenti a stresszt, a szorongást és a de
pressziót.
Nagyon

nagy

érdeklődéssel

hallgat

tam az elektroszmogról szóló előadást. Az
elektroszmog folyamatosan körülöttünk ör
vénylik: az otthonainkban, a munkahelyein
ken, a közintézményekben, de még az uta
kon is - és attól, hogy nem látjuk, nem árt
tudnunk, hogy rossz hatással van ránk ...Ter
mészetes és mesterséges elektroszmogot
különböztetünk meg.
Természetes források között számon tart
juk a vil lámlásokat, a különböző meteoroló
giai jelenségeket és a föld mágneses sugár
zásait, beleértve a vízereket és az érctelére
ket is.
De mesterséges elektroszmogból lénye

gyorsabban leterítenek a küIönfé
le kórokozók, így az emberek hamarabb és
gyakrabban lesznek betegek, mint egyéb
ként.
Az USA-ban egy rákkutatással kapcsolatos
vizsgálatsorozat keretében több mint 2.000
leukémiás beteget figyeltek meg, akikről ki
derült, hogy 9 1 %- u k

(l) elektromos és mág

neses mezőben élt, aludt vagy dolgozott.

Mára a magasfeszültségű távvezetéket,
transzformátor állomást, rádió-adóállomást,
mobil- adótornyot, a mikrohullámú sütőt, de
még a wifi lefedettséget is, jelentős kockáza
ti faktorként tartják számon!
S, hogy mit tehetünk mindez ellen? Igye
kezzün k energiatakarékos gépekkel körül
venni magunkat, és egyszerre lehetőleg mi
nél kevesebb gépet használjunk. Ne tart
sunk tévét és más elektromos gépet a háló
szobánkban vagy éjszakára áramtalanítsuk a
készülékeket, hogy miközben alszunk, ne le
gyen körülöttünk az egészségünkre ártalmas
elektromos és mágneses mező. A tévét, szá
mítógépet lehető legtávolabb helyezzük az
ágyunktól, legalább 2,5- 3 méterre, és arra is
gondoljunk, hogy mi van a tévé mögötti fal
túloldalán - az elektroszmog ugyanis áthatol
a falakon. Szakemberek szerint egyes kristá
lyok is a segítségünkre lehetnek: ilyen példá

gesen több jut ki a modernkor emberének.
Az elektromos készülékek uralta kényel
mes világ egyik " nem várt" és sok kellemet
lenséget okozó hozadéka az elektroszmog,

vagyis azok az elektromágneses sugárzások
összessége, amelyet a különféle elektromos
berendezéseink árasztanak magukból.
Régóta mondják, hogy a gyakori mobilte
lefon-használat például migrént, fáradtságot,
levertségérzést és kimerültséget okoz. De va
Az egészséges életmód elkötelezett hívei:
Dr. Képes Ildikó Anna és Schirilla Győrgy

8

jon mit okoznak az egész nap "munkában
álló" számítógépek, tévék, háztartási gépek

A Mezőkövesdi Fúvószenekar fergeteges kon

és a házaink felett húzódó vezetékek? Elárul-

certtel ajándékozta meg a hallgatóságot

"S én vén diák . • :'

ul a rózsakvarc, amelyet tarthatunk az
éjjeliszekrényünkön vagy a polcainkon,
de egyszerűen a táskánkba is csúsztat
hatjuk, illetve ékszerként is viselhetjük
őket.
Schirilla Gyuri előadásában felhívta a
figyelmet a test és a lélek egységére, a
mozgás fontosságára, a gondolkodásunk
és hitrendszerünk felülvizsgálatára, a re
zonancia és a vonzás törvényére, vala
mint a megbocsátásra, s a negatív érzel
mek romboló hatására. Az egész életün k
egy folyamatos tanulás. Fontos, hogy bé
kében és harmóniában legyünk önma
gunkkal, mert a körülöttün k lévő világ
saját lelkünk tükörképe. Hasonló hason
lót vonz....Mindaz, amit egy másik em
berben szeretsz vagy gyülölsz, az a saját

50

éves osztálytalálkozó

" No, nem! Az nem lehet! Már SO éve? Talál
kozunk és mikor? Kik lesznek ott? Nem is tud
tam, nagyon sajnálom . . . Persze, hogy megyek,
izgatottan váram." - Ezek és ehhez hasonlóak
hangzottak el a találkozó szervezésekor a tele
fonos beszélgetések során. Pedig igaz, SO éve
nyolcadikos bizonyítványába ez a bejegyzés:

unokák születéséről, munkahelyi sikerekről,
munkanélkü Hségről, válásokról, családi tragé

megérettek arra, hogy felelevenítsük, újra át

diákróI. Többünk életében voltak nehéz idő
szakok, de mindig mindenkinek sikerült talp
ra állni, újrakezdeni. Öröm volt hallgatni, hogy
a bajokat elfelejtve a jövőt tervező beszélgeté

éljük, esetleg átértékeljük. Huszonkilencünk
nek adatott meg, hogy megéljük ezt a szép ke

ben. Ha meg akarod változtatni a külvilá

Aki csak tudott, jött. Akik nem tudtak jönni, te

got és a környezetedet, a legelső dolog a

lefonon vagy e-maii ben biztosítottak bennün

saját hozzáállásod megváltoztatása. Min

ket arról, hogy lélekben velünk lesznek. HAZA
jöttek! Azok is ezt mondták, akik életük nagy

gadban keresd!
Aztán egy jó tanács a hétköznapokra:
"Bízz mindent Istenre, mintha minden
rajta múlna, s aztán tégy meg mindent,
"
mintha minden rajtad múlna !
A rendezvény ideje alatt lehetőség
volt

ingyenes

gos

nyirakmasszázsgép

hátmasszázsra,

nadrá

használatára,

gyógyteakóstolásra. Több százan mé
rették meg vérnyomásukat és vércuk
rukat. S sokan adtak vért a Ments meg
3 életet! program keretén belül szerve
zett véradáson. Ingyenes Tibeti hangtál
és gongkezelésre Iehetett jelentkezni a
gyógycentrumban. Csontkovácsolás, ál
lapotfelmérés és Schirilia Gyuri szemé

részét nem itt élték le. A gyökerek itt vannak a

ra vetni nem lehet, csak átélni. A szemekben
meg-megcsillanó könnycsepp, a gyengéd öle
lés, kézszorítás, az együtt érző szavak, a su
gárzó boldogság, mind-mind az egymás irán
ti tisztelet, szeretet jelei voltak. Nagy adóssá
gunkat törlesztettük, hiszen voltak olyanok,
akik a nyolcadikos ballagásunk óta nem is lát

tovább. Természetesen előkerültek a régi fény

helyként Bogács szerepel. Itt születtünk. Első
hosszabb utunkra szüleink a templomba vit

képek és az újabbak a gyerekekről, unokákról.
Teszteltük egymás memóriáját, ki hogyan em

tek bennünket megkeresztelni. A gyülekező
után a mi utunk is ide vezetett.

lékszik egy-egy eseményre, csínytevésre.
Gondolatban újra fürödtünk 9 km-nél a pa
takban, kosaraztunk a Pigli kertje alatt, megvá
lasztattuk a foci csapatokat, átélve a minden
napos csatákat, bigéztünk, számháborúztunk,
felmásztunk a Jató tetőre, megpihenni betér

Bogácsi Mazsorett Csoport műsorán va
lamint a Mezőkövesdi Fúvószenekar és

tünk az őrsi búvóhelyün kre. Jó volt visszaem
lékezni az osztálykirándulásokra, az első sze
relmekre. A lányok a beszélgetés közben kicse

Mazsorett Csoport fergeteges koncert
jén, előadásán. A Tüzmedvék Hagyo
mányőrző Egyesület energetizáló dobo

rélték receptjeiket is. Egy fájó emlékre azon
ban most sem kaptunk választ: miért nem en

lását mindenki kipróbálhatta. Az aqua
fittness megmozgatta a kicsiket és na

gedélyezték a ballagás utáni bankettet? De ta
lán, ma már ez nem is fontos.

gyokat, volt a urafotózás, gerinctorna, és

Azt eddig is tudtuk, hogy Schirilia
Gyuri remekül úszik a jeges vízben, jól
fut, kiválóan tanít jógát és masszázst,
de a hétvégén azt is megtapasztalhat
tuk, hogy kiváló házigazda és műsorve
zető is.
Búcsúzáskor nemzetünk rozmárja fél
rehívott és meg kérdezte:
- Mondd, tavasszal nem lehetne itt va
lami befagyott tavat átúszni? Szívesen
eljönnék! ..
Végezetül szeretnék köszönetet mon
dani Bogács Község Önkormányzatának
és a Bogácsi Thermálfürdő kft.-nek, s na
gyon köszönöm a csapatmunkát a ren
dezvény minden személyes segítőjének.
Jó egészséget kívánok mindenkinek:

Dr, Képes Ildikó Anna

Együtt jókedvűen, mint 50 évvel ezelőtt

Ezek a beszélgetések azután a finom vacso
ra közben egy pohár ital mellett folytatódtak

ták egymást.
A mi hivatalos okmányainkban születési

szórakoztunk az Senzi dance club és a

kat is.

sek hangzottak el.

gyermekkorban, az általános iskolában.
A találkozáskori kitörő érzelmeket papír

lyes tanácsadása várta a vendégeket. Jól

megtekinthettük a gyógyító ásványo

rencsére az utóbbi történt. Beszámolók hang

"Általános iskolai tanu lmányait befejezte:' Az
elmúlt fél évszázad alatt velünk történtek már

len fordított gyűlölet vagy harag is egy

den egy... A megoldás benned van ... Ma

A találkozó következő programját így fogal
maztuk meg: SO év 5 percben. Mire elegendő
S perc? Semmire vagy minden lényegesre. Sze
zottak el az általános iskola utáni továbbta nu
lásrói, a családalapításról, a gyerekek, ma már

1 964. június 13-án harminchatunknak került a

rek évfordulót. Ebből B-an lakunk Bogácson,
a többieket az ország legkülönbözőbb vidé
keiről, 12 településről kellett összeverbuválni.

magad szeretete, vagy a saját magad el

tályközösségünknek, így róluk is megemlékez
tünk. Nyugodja nak békében!

Az itt látható csoportkép a Szent Márton
templomban készült. Büszkén sorakoztunk fel
az Alkotó díjas osztálytársunk Csíki László ál
tal készített köoltár előtt. Mécsest, gyertyákat
gyújtva emlékeztünk meg elhunyt tanáraink
ról, szeretteinkről.
Ta lán jelképes is lehet, hogy első tanító né
nink Fodor Julianna, és utunkat az utolsó két
tanévben egyengető Mohás Sándorné (Mag
da néni) sírja a temetőben egymás mögött ta
lálható. Miközben nyugvó helyükön mécsest
gyújtottunk, abban

reménykedtünk,

látják

munkájuk nem volt hiábavaló.
Sajnos közülünk heten - Farkas Szeréna, Fo
dor László, Janka Lajos End re, Kiss Imre, Ördög
Gábor, Tóth László, Verebélyi Lajos - már nem
lehettek jelen ezen az osztályta lálkozón. Két
osztály
társu nkat -Ördög Irénke, Fodor Imre
pedig még iskolás korunkban elveszítettünk.
Ök valamennyien aktív részesei voltak osz-

Az idő könyörtelen is tud lenni. A másna
pi teendők miatt be kellett fejezni a beszélge
tést. Pedig szívesen folytattuk volna. Távozás
kor egyhangúlag fogalmazódott meg az igény,
találkozzunk 5 év múlva! Ha rövid időre is, de
nagyon jó volt újra gyereknek lenni.
Nem felejtettük el, hogy mennyi mindent
köszönhetünk volt iskolánknak, tanárainknak.
A mostani diákoknak Ady Endre soraival üze
nünk:
S én, vén didk, szívem fölemelem
S így üdvöz/öm a mindig újakat:
Föl, föl, Mk, csak semmi féle/em.
Bdr zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabad/e/kű diák.

Az eseményröl készült film megtekinthető
az interneten: http://www.tamasfotovideo.hu/
index.ph p/video/egyeb

Pintér Sándor
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Csúszdaparkkal gazdagodott a Bogácsi Thermálfürdő
Az új csúszdapa rkról és a für

nagyobb bevételt valószínűsít,

d ő rendezvényeiről, valamint a

ezért választottu k ezt a megol

látogatottság alakulásáról be

dást. Tová bbi előnyként jelent

szélgettünk a fürdő igazgatójá

kezik, hogy nem szükséges to
vábbi csúszda karszalagot vásá

val, Jacsó Zoltánnal.

rolni, nem szükséges a külön el

- Az idei nyár legfontosabb

lenőrzés, illetve nem tartja fel a

eseménye a fürdőben Q csúsz

sort a külön jegy vásárlása. Úgy

dapark megépítése volt. Mi

gondolom, hogy a forgalomnö

lyen elemeket tartalmaz a léte

vekedésre is nagyobb az esély,

sítmény?

amennyiben nem külön áras a

- A csúszdatípusok kiválasz

csúszdahasználat, ezt a z eddigi

tásánál törekedtünk arra, hogy

gyakorlat is alátámasztja, amely

különleges, lehetőleg az ország

további bevétel növekedést je
lent.

ban egyedülálló elem is legyen
a

csúszdák között. Az U-ala-

kú csúszdát törökországi minta

A BIKINI együttes koncertjére ezertől is többen voltak kíváncsiak

a l a pján vála sztottuk, hazánkban ná l unk van az első ilyen típus. Itt
kétszemélyes csúszógum i n csúsznak le a vendégek, majd a szem
közti íven fölfelé haladnak, aztán vissza, és a z ingázást követően
az alján lehet kiszállni. A hagymacsúszdá nknak az a különleges
sége, hogy itt egy újabb csőbe csúszunk a spirális haladást köve
"
tően. A harmadik egy "black hole és egy kamikáze szakasz kom
binációja.
- Nevezhető mérföldkőnek a fürdő életében a csúszdapark?
Tapasztalható növekedés e beruházás alapján a vendégforga
lomban?

- Tá llai András m i niszterhelyettes úr is nagy eredményként ér
tékelte az átadóünnepségen elmondott beszédében, hogy a fej
lesztés önerőből tudott megvalósulni. A beruházás előkészítése
során az vezérelt minket, hogy további korosztá lyokat is ki tud
junk szolgálni, élményjellegű szolgáltatást tudjunk nyújtani a na
gyobb gyermekeknek és a fiatal felnőtteknek is. Az elmúlt egy hó
nap eredményei azt mutatják, hogy az elképzelés bevált, hiszen
nagyon kedveltté váltak a csúszdák. A bevétel és a forgalom nö
velése is cél volt. Már látható, hogy a júliusi vendégforga lm unk
néhány százalékkal növekedett a tavalyi j úl iusi hóna phoz viszo
nyítva, ami az idei változékonyabb időjárás ellenére jó eredmény

- Vezettek be további változásokat is a fürdőben?

- Kültéri fitneszeszközöket telepítettü n k a játszótér mellé, ame
lyek szintén népszerűek, továbbá árnyékolókat helyeztünk el az
ikermedencéhez, valamint új pénztárat nyitottunk meg a régi új
ságos helyén, ami csökkenti a belépés várakozási idejét.
- Hogyan sikerült a fürdő által rendezett idei sörfesztivál és
milyen programok lesznek a fürdőfesztiválon?

- Július 1 9-én III. a l kalommal került megrendezésre a ..sÖRFESZ
TIVÁt:'. A fellépő zenekarok műsora előtt sörrel kapcsolatos játé
kokon, versenyeken (Sörpong bajnokság, Sörhas szépségverseny,
Miss Sörfesztivál Szépe) vehettek részt az arra jelentkezők. A nyer
tesek és a díjazottak az él ményen kívül értékes ajándékokkal tér
hettek haza. Az értékes díjak és nyeremények felajá n lásáért ismét
köszönetünket fejezzük ki a helyi vállalkozóknak: Te/e-Tá/ Éte/bár,
Vadvirág Étterem, Virágsziget Ajándékbo/t, Nagyfa/at Büfé, Villa Fa
milia Kft., Kisfa/at Kft., /stvánfi és Társa, Mus/inca Borospince, Hintó
völgye Borozó-Étterem.

A fellépő EZÜ ST-PATAK és EXTÁZIS rock zenekarok nagy sikert
arattak, de főként a BIKINI együttes koncertje miatt érkeztek nem
csak hazánkból. hanem a határon túli Szlovákiából is a vendégek.
A vendéglátósok szerint rég várt forgalom koncentrálódott
erre a hétvégére. Reméljük, az energiájuk kitart egész nyáron, hisz

nek számít.
- A csúszdákat emeltjegyár mellett, külön belépő megváltása
nélkül lehet használni. Mi vezetett erre a döntésre?

- Már a beruházás előkészítése folyamán felmerült a kérdés,
hogy külön jegyáras legyen vagy beépítsük az alapárba a csúsz
da használatát. Megvizsgáltuk mindkét lehetőség várható bevé

a rendezvények folytatód nak és a csúszdapark megnyitásával is
több látogatóra számítunk egész nyáron.
Augusztus 1 6-án a XVI. Fürdőfesztiválunkon az immár hagyo
"
mánnyá vált"Fürdő szépe választása mellett a fellépő művészek
sem hiányozhatnak. Este 1 8:00-tól a R-GO együttes nagykoncert

gyelembe véve a többi fürdő példáját, 1 000 forintos külön napi

jét. délután pedig a "SZOMSZÉDNÉNI P. I:' humoristák és a "CIRÁ
"
DA zenekar autentikus pop műsorát tekinthetik meg a fürdőnk

csúszdajegy bevezetésével számoltunk, ebben az esetben - szin

be látogatók.

teli és üzemeltetési vonatkozásait. Az első lehetőség esetében, fi

tén más fürdők adataiból kiindulva - arra lehetett volna számítani,

r-------------.===::;:::='l

hogy a vendégek 10 %-a váltja meg

tal

a külön jegyet. A nyári vendégek

péntek

koordinált programsorozatunk.

na, vízi aerobic, aqua dance, családi
vetélkedők vannak.

juk a várható bevételt. A másik eset

A gyerekeknek mindhárom n a p

ben azzal számoltunk, hogy ha a ta

lehetőség nyílik kézműves foglalko

valyi a la p jegyárat 200 Ft-tal meg

zásokon való részvételre, az elkészí

emeljük a nyugdíjas jegyen kívül,

tett ajándékok természetesen haza

akkor a nyári vendégszámból az át

is vihetők.

lagos 2S.000 nyugdíjas vendéget
levonva, 1 3 5.000 főt kapunk, ezt a

Mindenkit sok szeretettel várunk!

számot 200 Ft-tal beszorozva meg
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még a

darts, röplabda, futball, reggeli tor

ni, ez 1 6.000 csúszdajegyet jelent,
ezt 1 000 Ft-tal beszorozva megkap

tó bruttó bevételt. A második verzió

attrakció

Ezek keretein belül felnőttek részére

száma 1 60.000 körül szokott alakul

kapjuk az ebben az esetben várha

Nyári

től vasárnapig tartó a n i mátorok á l 

- Köszönöm az interjút. Viszontlá
Június 27-én ünnepélyes keretek között adták át a
csúszdaparkot a fürdövendégeknek

tásra a bogácsi fürdőben!

Újra itthon a nagy csapat . . .
Nehéz dolgom van, hiszen több oldalon

míg az utóbbit az MLSZTAO program kere

keresztül is tudnám a sportegyesülettel

tein belül a Magyar Labdarúgó Szövetség

kapcsolatos történéseket ecsetelni, még

hez. A pályázatok sikeres elbírálása után

is megpróbálom ezt néhány mondatba sű

2 0 1 3 tavaszán elkezdődtek a beruházá

ríteni.

sok. Az önkormányzat felmérve a régi öl

Nem is olyan régen, egészen pontosan

töző á l lapotát úgy határozott, hogy bár je

két évvel ezelőtt ünnepeltük a felnőtt csa

lentős összeggel kell hozzájárulnia, mégis

pat bajnoki cimét a megyei II. osztályban,

egy teljesen új öltöző felépítését vállalja.

amivel jogot szereztünk a megyei elitben

Az egyesületnek az MLSZ által meghatáro

való szerepléshez. Az önkormányzat jelen

zott összeg m integy 88%-át sikerült össze

tős támogatásával ezt vállaltuk is. Ugyan

gyűjtenie, amiből megkezdhette a focipá

akkor be kellett látnunk, hogy az öltöző,

lya felújítását. Több lehetőségként felme

de főleg a focipálya nem alkalmas a ma
gasabb osztályhoz. Athidaló megoldás
ként a hazai mérközéseinket Mezőkőves
den a Mezőkövesd Zsóry Fc műfüves pá
Iyáin rendeztük. Az elmúlt két év alatt 60
bajnoki meccset (30 ifjúsági és 30 felnőtt)
játszottunk a megszokott hazai környezet
től távol, nem beszélve a számtalan edzés
ről. Ezúton szeretném kőszönetem kifejez
ni a Mezőkövesd Zsóry Fc elnökének, Tá llai
András úrnak és ügyvezető igazgatájának,
Bocsi Annának, hogy két évig hajlékot ad
"
"
tak egy " hajlékta lannak . Ez aZ "albérlet je
lentős anyagi terhet jelentett az egyesület

nek, amit jó gazdálkodással sikerült meg
oldanunk.
Az első bajnoki szezonban, amit távol
töltöttünk a minimális célt teljesítve, a 1 2.
helyen végezve a magyar labdarúgás nagy
átalakításának ellenére sikerült megragad
n i a megyei I. osztályban. A második évben
egy csapnivaló őszi teljesítmény után a ta
vaszi szezonban remekelve az el őző évhez
képest előrébb végezve a 1 0. helyen zárt
csapatunk. Az U 1 9-es ifjúsági csapatunk
mind a két évben több pontot szerezve,
mint a felnőttek a 1 1 . és a 7. helyen zárták
a pontvadászatokat. Ez a tény reményre
adhat okot a jövőre vonatkozóan.
Az éppen zajló bajnokságok ideje alatt
a vezetőség sem tétlen kedett, hiszen va
lahogyan meg kellett oldani a csapatok
hazai környezetben történő szerepelteté
sét. Több megbeszélés után mind az ön
kormányzat, mind pedig az egyesület egy
mástól függetlenül kereste a pályázás le
hetőségét. Szinte egy időben ezt a lehető
séget meg is találtuk. 2 0 1 2 -ben az önkor
mányzat az öltöző, míg az egyesület a pá
lya felújítására nyújtott be pályázatot, az
előbbit az akkori Belügyminisztériumhoz,

rülő részmegoldás helyett a teljes felújí
tás mellett döntöttünk. Nagyban segítet
te ezt a döntést az a tény, hogy 201 3-ban
is sikeresen pályáztunk a TAO programban.
így a két pá lyázat összevonásával már le
hetőség ünk volt a teljes felújítás mellett,
sportfelszerelések (mezek, melegítők, tás
kák, labdák, edzéskellékek, stb.) és pálya
karbantartó gépek beszerzésére (fűnyíró
traktor tartozékokkal, pályavonalazógép,
mosógép, szárítógép) is. Az öltöző építé
se a műszaki átadással a nyár végére befe
jeződött, viszont a pálya felújításának szin
te még csak az elején tartottunk. Első lé
pésként a pálya talajának feltöltésére, ki
egyenlítésére került sor, majd sorban kö
vetkezett a labdafogó háló és a belső kor
lát megépítése, végül tavaly ősszel, a füve
sítéssel zártuk a felújítás első szakaszát. A
téli pihenő után 201 4 tavaszán folytatód
tak a m u nkálatok, a külső kerítés, a foci ka
puk, valamint a kispadok és a játékos kijá
ró telepítésével készen állt a teljes létesít
mény a birtokba vételre.
Ez a pillanat 2014. augusztus 02-án kö
"
vetkezett be. Két év " hontalanság után
egy nagyszabású átadó ünnepség keretein
belül újra hazai környezetben fogadhattuk
szurkolóinkat. A létesítmény átadást közö
sen szerveztük az önkormá nyzattal, ami
nek köszönhetően i l lusztris vendégeket
köszönthettünk településünkön. Az előre
megírt forgatókönyv alapján Csendesné
Farkas Edit polgármester asszony köszön
tője után rövid beszédet mondott Tállai
András ú r a Nemzetgazdasági Minisztéri
um miniszterhelyettese, parlamenti állam
titkár. A beszédében két személyes élmé
nyét mesélte el a labdarúgással és a játék
vezetéssei kapcsolatos múltjából, majd fi
atalos lendülettel passzolva átadta a csa

hogy az új pályára léphessenek

csapatun k mérkőzőtt meg az NB II-es Me
zőkövesd Zsóry Fc csapatával és szégyent
nem vallva, helyenként meglepően jó já
tékkal 5-0-ás vereséget szenvedett. Ez a
mérkőzés a felkészülést jól szolgálva re
ményt adhat a közelgő megyei L-es baj
nokságra. A félidőben műsort adott a Bo
gácsi Mazsorett Csoport, amit ezúton is
köszönök nekik.
A másik mérkőzést a bogácsi és a diós
győri öregfiúk játszották, ahol szoros csa
tában 4-2-es vereséget szenvedtünk. Ezen
a mérkőzésen leginkább arra

lehetünk

büszkék, hogy számos meghatá rozó volt
NB l-es labdarúgó ellen léphettünk pályá
ra, és testközelből tapaszta lhattuk meg já
téktudásukat.
Az ünnepség közös vacsorával és kötet
len beszélgetéssel zárult. Remélem, hogy
egy felejthetetlen szombat délutánt sike
rült szerezni mi ndazoknak, akik kilátogat
tak új létesítményünkbe.
Végül nem marad más, mint köszönetet
mondani azoknak, akik valamilyen módon
hozzájárultak, hogy a környék egyik legki
sebb öltözőjéből és legrosszabb talajú pá
Iyájából, bő egy év leforgása alatt a kör
nyék példaértékű létesítményét sikerült
létre hozni.
Támogatók: Belügyminisztérium,
Agro Zrt.,

Hór

Bükkalja Ta karékszövetkezet,

Nyikes és Társa Építőipari és Kereskedel
mi Kft., OTP Bank Nyrt., Admant Kft., Platt
2003 Kft., Szirákfarm Kft., Csermely- Med
Kft., Pörtli Kft. Gefec Magyarország Kft.,
Kivitelező: Sportélet Kft. és alvállalko
zói:Terméskő Kft., Szilvási Trans Kft., Fa-Ker
Osztrá k-Magyar Kft., Schlosser Mester Kft"
Horoz Kft.
Külön szeretnék köszönetet mondani
Bogács Község Önkormányzatának: hogy
az öltöző építésén túl a pálya felújításában

patnak az ajándékba hozott 1 5 labdát. Ezt

is segédkeztek a közmunka program kere

követően Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője és

tein belül.

Balázs András az MLSZ Megyei Igazgatósá

Bízom abban, hogy ez az új létesítmény

gának társadalmi elnöke méltatta az egye

minden bogácsi megelégedését szolgálja

sület sportlétesítmény felújítása érdeké

és egyre több bogácsi és környékbeli gye

ben tett erőfeszítéseit és az önkormányzat

reket, fiatalt és nem is annyira fiatalt - kit

példaértékű támogatását. Jelen volt még,

játékosként, kit szurkolóként - vonz a lab

de beszédet nem mondott Sajti Viktor az

darúgást szeretők jelenleg is népes tábo

MLSZ B.-A.-Z. Megyei igazgatója. Az ünne

rához.

pélyes szalagátvágást követően végre újra
A pályaavatás ünnepélyes pillanata

A futballisták izgatottan várták,

a labdarúgásé volt a főszerep. Két mérkő
zést láthatta k a jelenlévők. Először felnőtt

Sportbaráti üdvözlettel:

Ittes Endre
KSK Bogács, elnök
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Bogácson a kulináris világ, avagy Bogács a kulináris világban
Napjainkban már országszerte, sőt néz

helyezett: Pándi Hagyományőrzők,
II. helyezett: Karcagi Birkafőzők Egye
sülete,
III. helyezett: Karancslapujtői Hagyo
mányőrzök

hetünk nyugodtan távolabbra határain
kon kívül is, gasztronómia rendezvények,
fesztiválok tömegével találkozunk. Ez így
van rendjén, a
szokások,

különböző tájegységek,

országok

sokszínűsége

Pánd Különdíját a Bogácsi Pávakörnek

csak

ítélték oda.

gazdagítja az embereket, ugyanúgy mint a

A süteménysütö versenyre 27 fajta házi

kultúra, építészeti·, természeti vagy egyéb

finomság érkezett, ebben a kategóriában

látnivaló, élmény.

3 díjat osztott ki a szakmai zsűri.
I.
Pintér MikJósné
II. Bogácsi Pávakör
III. Kovács Sándorné

Nálunk az ebbéli tevékenység nem kis
múltra tekint vissza, nézzük csak a hagyo
mányos május végi főzőversenyt és más
gasztrokulturális programjainkat.

Június 21 -én, Cserépváralján tartották

A mezőkövesdi Hagyományos Ete/ek Fözőversenyén

A Bogácsi Tavasz-ban a Kamra Mustrá-

az "Első Bükkaljai Mustra" el nevezésű

csapatunk pa/óclevesével'. helyen végzett

rói megjelent cikkhez kiegészítést szeret
nék fűzni: A Kamra Mustra Szakács-Oszkárdí
ját Kács település kapta.
A februári Kamra Mustránkra Békésről l.; ér
kezett csapat - nagy örömünkre, és amikor

körül és a színpadon" mottóval. Természete

szarvasfőző versenyt. Ezen a Bogácsi Ifjú
Titánok csapata aratott nagy sikert vadpör
költjével.

sen, mint ilyenkor szokás, a színpadon kísérő
rendezvények színesítették a kulináris élveze

Június 22-én Mezőkövesden a Mezőköves

tek iránt ide érkező vendégek időtöltési lehe

di Közkincs-Tá r Non profit Kft. és a Matyó Kert

rök úgy érkeztek, hogy főztek is, feldíszítet

képviseltük Bogácsot a Kavicsos-tó és Sza

meghívás érkezett tőlük a Békési káposzta tőségeit. Idén először együtt tartottuk a már barát Egyesület közös szervezésében a 2014.
főző és süteménysütő versenyre a Bogácsi szintén hagyományos Dalostalál kozóval a fő évi Város Napja - Matyó Fesztivál keretén be
zőversenyt. lgy voltak csapatok, akik mind ket lül megrendezett "Lábatlantyúk" IV_ Matyó
zói nevében azonnal elkezdtük szervezni rész tőből kivették részüket, pávakörök, népdalkö Hagyományos Ételek Főzőversenyén
is
Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft. dolgo
vételünket. Aprilis l 3-án, a töltött káposzta

alapanyagaival, süteményekkel megrakodva,
jópár Bogácsot ismertető prospektus és színes
kiadvány kíséretében bevettük Békés városát;
felállítottuk, feldíszítettük sátrunkat és a főzés
mel lett beszélgettünk az ottani emberekkel,
megetettük őket mindenféle jóval, ajánlottuk
településünket.
Huszárné Erika és Farkasné Julika házi süte
ményeit a legjobbak között értékelte a zsűri, el
is hozták az első díjakat.
Május 24-én tartottuk itthon a szokásos má
jus végi főzőversenyünket "Tájak, ízek, han

"
gulatok néven, "Hagyományőrzés a fakanál

ték sátraikat, sőt még néptáncosokat is hoz
tak magukkal.
Sok meghívát küldtünk szét, és jöttek is
elég sokan; főztek, süteményeket hoztak, kel
lemesen, jó hangulatban töltötték, töltöttük
a napot. 8 csapat főzött, mindenféle étel ké
szült, egy-egy csapatnál akár 4-5 fajta is. A fő
zőcsapatok:
Eredmények: Különdíjasok lettek a Tardi Ha
gyományőrzők, a Magyar Nemzeti Gasztronó
miai Szövetség Különdíját a Salgótarjáni Ifjú
Palócok vitték el, Kiemeit Fődíjat a Tiszacsegei

badidöparkban.
Csapatunk - a Turisztikai Kft. a képzeletbe
li dobogó elsö helyére állhatott fel! Kellemes,
színes programokkal tarkított nap volt ez is,
olyan ahogyan mi szeretjük.
Lesz még idén több gasztronómiai és
gasztrokulturális rendezvényü n k itt helyben,
amik mindig nagyon jó hangulatban zajla
nak. Látogassanak ki minél többen, biztos
nem lesz elvesztegetett idő, aki már volt, tud
ja, aki pedig még csak fontolgatja, próbálja ki,
és nem fogja megbánni!

Néptánc és Hagyomá nyőrző Egyesület kapta.

Tová bbi prog ramajánló
XVI. Bogácsi Fürdőfesztivál
2014. augusztus 16. (szombat)
Helysz/n: Bogácsi rhermálfürdö

Fürdő Szépe választás
Keressük a legmacsósabb fürdőzőt!
Vetélkedők, játékok kicsiknek és
nagyoknak

14:00-14:40 Szomszédnéní P. I.
humoristák
15:00-16:00 Círáda zenekar
18:00 R-GO élő nagykon,ert

A fesztival idejen délulanosjegy nemkapható

1 2:00 Az ál lamalapitás és az

új ke

nyér ünnepe a Közösségi Ház
ban
" :00 -, 3:00"ÉLÓ" DINÓ SHOW

2014. szeptember 29 - október 2.
2014. szeptember 20.

Szüreti medencebál
Helyszín: termálfürdö

- az Európában is egyedülál ló,
különleges DINOSZAURUSZOK
megérkeznek a Bogácsi
Thermálfürdőbe

2014_ augusztus 23.
21 :00 Dolly Roll élő nagykon,ert
22:30 TŰZijáték
Helyszín: Rendezvénypark

Országos nyugdíjas találkozó
2014. október 1 1 .

Magyar fürdőkultúra napja
2014. szeptember 27.

XI. Szüreti Mulatság és
IX. Summásság ételeinek
bemutatója
Helyszín: úerépi útipincesor

2014. szeptember 28.

Éjszaki vizes party
Helyszín: termálfürdö

2014. október 25.

IV_ Tárcsás ételek fesztiválja
Helyszín: úerépi útipincesor

"
"Szellemes éj
Programok a fürdöben

2014_ augusztus 20.

2014. szeptember 06.

Országos Lábtenisz Bajnokság

Vízilabda-bajnokság

közös csurdítás

2014. november 7-9.

Helyszín: termalfürdö

Helyszín: Rendezvénypork

XIV. Márton-napi Vigasságok

a termálfürdőben
1 0:00 Szentmise a Szent Márton
Római Katolikus templomban

Szent Mihály-napi

Helyszín: Cserépi úti pincesor

