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A Bogácsi Mazsorett Csoport előadása
színesítette a térátadó ünnepséget

Ünnepélyes keretek között adta át október
24-én a Fiatalok terét Tállai András
miniszterhelyettes, Csendesné Farkas Edit
polgármester és Jankó Szabolcs vállalkozó

Fejlesztési terveink a 2020-ig tartó Európai Uniós támogatási időszakra
Napjainkra jól láthatóak a 2014-2020-as uniós programozási
időszakhoz kapcsolódó fejlesztési irányok, lehetőségek. Tudjuk,
hogy mely területek azok, amelyek hangsúlyosak lesznek, jelentős
támogatásra számíthatnak, és melyek azok, amelyek Európai Uniós forrásból nem fejleszthetőek.
A kormány a gazdaság fejlesztésére az összes uniós támogatás 60%-át kívánja fordítani, ebből következően jelentős anyagi segítségre számíthatnak a kis és közép vállalkozások. Igen fontosnak tartom, hogy az információ itt, Bogácson is eljusson minden vállalkozóhoz azért, hogy minél többen élhessenek a pályázati lehetőségekkel. Figyelmükbe ajánlom a Vidékfejlesztési Program Kézikönyvet, mely részletesen taglalja a mezőgazdasággal,
erdőgazdálkodással és élelmiszer-feldolgozással foglalkozó termelők támogatási igénylésének lehetőségeit. A kézikönyv elektronikus változata a http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelemgazdalkodoi-kezikonyvek/3128--50/file címen érhető el. Ezen kívül a pályázati lehetőségekről személyesen is érdeklődhetnek a
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kirendeltségeinél,
vagy a Polgármesteri Hivatalban is tudunk felvilágosítást adni arról, hogy egy-egy témában hová érdemes fordulni.
Az önkormányzat számára is új lehetőségeket jelent a 20142020-as fejlesztési ciklus támogatási rendszere. A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan projektterveink között szerepel egy mezőgazdasági központ létrehozása, amely a helyben megtermelt élelmiszerek hűtésén, tárolásán kívül a környező településeken előállított élelmiszerek elsőfokú feldolgozására ad lehetőséget. Ez konkrétan hűtést, szárítást, aszalást, válogatást és csomagolást jelent.
A fejlesztéssel stabilizálni tudjuk a közfoglalkoztatásban dolgozók
munkahelyét, és újabb munkahelyek létrehozását is meg tudunk
valósítani.
A helyi gazdaság fejlesztését szolgálja mindezeken kívül valamennyi – a turisztikát segítő – támogatás, akár az önkormányzat,
akár magánszemély, vagy vállalkozás igényli azt. Tervezés alatt van
a Mezőkövesd-Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc településeket összekötő kerékpárút, melyre várhatóan uniós forrást tudunk igénybe
venni. Ezzel egyrészt új célközönséget sikerül Bogácsra hívni vendégként, másrészt pedig a települések közötti együttműködést, a
térségi turizmusban rejlő lehetőségek jobb kihasználását jelentheti. A tervezett idegenforgalmi fejlesztések között meghatározó
jelentősége lesz a kerékpárút megépítésének.
Jelenleg a faházak bontása folyik a Termálfürdőben, a következő szezon kezdetére önerős fejlesztésként új könnyűszerkezetes házak építését tervezzük, melynek várható költsége 130-140
millió Ft. Szintén saját forrásra lesz szükség az öltöző épület és a
bejárat korszerűsítésére, felújítására, hiszen az Európai Unió a fürdőfejlesztéseket ebben a ciklusban nem támogatja. Sajnos, a szálláshelyek fejlesztését és modernizálását is pályázati pénz nélkül
kell megvalósítanunk, előre láthatóan nem lesz támogatás ezekre a tervekre sem. Pedig a következő évekre terveznünk kell a korszerűsítést azzal együtt, hogy elengedhetetlenül szükséges egy fe-

A Glóner Iskola helyére tervezett épületben vállalkozások,
szolgáltatások kaphatnak helyet
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A Thermálfürdő főbejárata és öltözője a jövőben így nézhet ki

dett fürdőrész kialakítása is, azért, hogy az idegenforgalmi szezont
kinyújtsuk.
A fürdőn kívül a rendezvénypark kialakítása, parkolóhelyek létesítése is a turizmust szolgálja, várhatóan erre tudunk támogatást igényelni. Ha sikerül a fejlesztés forrását előteremteni, akkor
a megvalósításnak nem lesz akadálya, hiszen a tervező már járt a
helyszínen, alternatívák kidolgozását vállalta, melyet a képviselőtestülettel egyeztet majd.
Már tárgyalta az önkormányzat az Ady Endre úti ingatlanon tervezett új hagyományőrző ház lehetséges tervét, melynek megvalósítása szintén saját forrásból történhet. Ide tervezzük az új helyét a summások életét bemutató baba-kiállításnak, valamint egy
olyan közösségi tér kialakítását, amely helyszíne lehet különböző
gasztronómiai hagyományőrző szabadtéri rendezvényeknek, esti
táncháznak. Ezzel együtt a Tájházban is jelentős fejlesztést és állagmegóvást kell végeznünk.
A Glóner Iskola épülete a jelenlegi formában nem maradhat sokáig a település központjában. Terveink szerint annak helyén új
épületet építtetünk, vállalkozói tőke bevonásával. Az épületben
különböző vállalkozások, szolgáltatások kaphatnak helyet, melyek
a helyi lakosság és a vendégek igényeinek minőségi kiszolgálását
biztosítják majd. Erre várjuk azoknak a vállalkozóknak a jelentkezését, akik szeretnének itt üzletet nyitni, helyiséget bérelni. Az épület előtti teret és a térhez szervesen kapcsolódó Ady Endre úti zöld
területet az önkormányzat alakítja majd ki, lehetőséget teremtve
arra, hogy ez élő közösségi térként működjön.
Intézményeink rendbetételének sorában az óvoda következik,
hiszen itt még nem történt meg a felújítás, az energetikai korszerűsítés. Erre is készülünk, hiszen várhatóan pályázati támogatás
igénylésére lesz lehetőség, s ezzel élni is akarunk. Reméljük, hogy
megszűnik az emeleti csoportszobákban a téli kellemetlen hideg,
a fűtés korszerűsítésével és a tető szigetelésével komfortosabbá
tudjuk tenni az épületet.
Ezek a tervek kiegészülnek a már korábban megkezdett és tovább folytatni kívánt út és járda felújításokkal, csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartásával, közmunka programok szervezésével, a helyi lakosság problémáinak kezelésével.
Szándékunk szerint az önkormányzat által tervezett kisebb-nagyobb fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a bogácsi emberek
és az ide érkező vendégek jól érezzék itt magukat, érdemes legyen
Bogácson letelepedni, itt maradni, és ide ellátogatni is. Valamen�nyi tervünk nagy-nagy körültekintéssel, alapos megfontolással,
szakmai segítség igénybevételével készül. Megvalósításuk azonban – bármennyire igyekszünk is – átmeneti kellemetlenséggel jár
majd, hiszen az építkezések, felújítások felforgatják a környezetében élők mindennapjait. Ezért kérjük a lakosság részéről a megértést, a türelmet, s képviselőtársaimmal együtt bízunk abban, hogy
az eredmények mindenki megelégedésére szolgálnak majd.
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(VIII.7.) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés d pontjában
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
14/2015. (V.29.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.)
7.§-a  d. ponttal egészül ki:
 Zajvédelmi szabályok megsértése
7.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki:
a.) a tulajdonában, használatában lévő
belterületi ingatlanon hétköznap 8.00 20.00 óra időtartamon túl, szombati na-

pon 9.00 - 20.00 óra időtartamon túl, vasárnap és ünnepnap 9.00-12.00 órán túl
(rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását kivéve) kertépítéssel és zöldterületfenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet, így különösen motoros kerti
gépek használatát, vagy motoros fakivágást, favágást folytat. Szezonban – május 15-től szeptember 15-ig – szombati és vasárnapi napokon, illetve ünnepnapokon ilyen jellegű munkavégzés 9.00
– 12.00 óra között végezhető.
b.) a magáningatlanokon tartott rendezvények, szabadidős tevékenység során – napszaktól függetlenül - nem tartózkodik a mások nyugalmát indokolatlanul zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől.
c.) aki közterületen megtartott rendezvényen, vendéglátóipari egység szabadtéri teraszán úgy üzemeltet hangosító
berendezést, vagy szolgáltat zenét, hogy

azzal mások nyugalmát indokolatlanul
zavarja
d.) aki a Cserépi úti pincesoron magán- és közterületen 24 óráig a terasz
szélén mért 70dB értéknél magasabb
hangerővel, 24 óra után a terasz szélén mért 35 dB értéknél magasabb
hangerővel üzemeltet hangosító berendezést, vagy szolgáltat zenét, továbbá aki hangosító berendezését,
hangszóróit nem a pince irányában,
hanem a falu felé fordítja.
2.§
E rendelet kihirdetést követő napon lép
hatályba.
dr. Papp Adrienn sk.
jegyző
Csendesné Farkas Edit sk.
polgármester

Ismét egy hétvége Bogácson nem csak a mozgás szerelmeseinek!
Augusztus 1-2. között a Bogácsi Thermálfürdőben rendeztük
meg a már hagyományosnak mondható Mozgolódós Hétvégét, melynek célja, hogy idelátogató vendégeinket minél több
mozgásformával ismertessük meg, s hogy minél színesebb
programokkal töltsük meg a nálunk, Bogácson eltöltött idejüket. A rendezvény első napjának derűs reggelén frissítő tókerülő futásra invitáltuk az érdeklődőket- az első 15 nevező számára belépőjegyet ajándékoztunk a Bogácsi Thermálfürdőbe.
Az igazán jó hangulatban telt két nap alatt gyermekeknek
és felnőtteknek egyaránt kínáltunk programokat. A Holiday
Animation animátorainak közreműködésével a kisebb korosztály mesetornán, vízidiscón és különböző ügyességi feladatokon vehetett részt, míg a nagyobb korosztály alakformáló
aerobic edzés, latin tánc-, és önvédelmi bemutató, vízi és szárazföldi zumba közül válogathatott a rendezvény mindkét
napján. Megismerhettünk egy újfajta alakformáló eszközt is, a
Kyokey Boardot, melyet látványos show kíséretében mutattak
be a közönség számára, valamint mindkét nap tartott bemu-

Tatarek Rezső és csapata jó hangulatú zsírégető tornát tartott

tatót a World Jumping
Eger. A bemutatók után
az eszközök a közönség számára is kipróbálhatóak voltak. A versenyezni kedvelők mindkét nap megmérettethették magukat; szombaton a szkander bajnokságra, míg vasárnap
a „Muscle Bogács”-ra lehetett nevezni. (Mindkét
verseny igen népszerűnek bizonyult a fürdőzők
körében.)
Mindezek mellett - a
teljesség igénye nélkül Béres Alexandra fitnesz világbajnok
a következő programok
alaposan megmozgatta a fürdőzőket
voltak látogathatók: szabadtéri kondipark, foci bajnokság, hetes rúgó verseny, légvár,
flabelos, pónicikli, lézerharc, valamint egészségmegőrző előadások…
Vasárnap, a hétvégi programsorozat zárásaként két híres
aerobic edző érkezett hozzánk, első ízben Béres Alexandra mozgatta át a fürdőzőket, utána pedig a kihívást kedvelők
Tatarek Rezső meglehetősen intenzív iron cross boxing edzésén vehettek részt.
Mi, szervezők úgy láttuk, hogy sikerült minden korosztálynak örömteli perceket szerezni a mozgás és a jó hangulat által, reméljük, hogy ezt a vendégek is így érezték, s hírét viszik
Bogácsnak, s visszatérnek jövőre is hozzánk.
 Marczis Zsófia
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Állami ünnepünkön
A Közösségi Ház megtelt ünneplő közönséggel augusztus más ételek főzőversenye, bemutatója terén. Szervező munká20-án, ahol Péter Zoltán alpolgármester köszöntő szavai után a ja a pávaköri farsangi mulatságokon mindig megmutatkozik.
jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt. A kulturális műsort a
További hagyományőrző munkájához egészséget, kitartást
Bogács Pávakör kezdte régi magyar énekek előadásával. Ezután kívánunk!
Juhász István szavalatában hallhattuk Tűz Tamás Szent István
Alkotói Díj
király című versét.
Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Alkotói Díj azon
Csendesné Farkas Edit polgármester ünnepi beszédé- személyeknek adható, akik Bogács község kulturális életében,
ben ismertette az augusztus 20-i ünnep létrejöttét, alakulá- sportmozgalmában, egészségügyi-szociális ellátásában a község
sát napjainkig. Beszédéből többet között azt is megtudtuk, felemelkedése érdekében kiemelkedő munkát végeztek.
hogy a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000
Ebben az évben Alkotói Díjban részesítette Bogács Község
éves folytonosságának emléknapját történelmünk egyes kor- Önkormányzata Ittes Endrét, a Községi Sportkör elnökét. Ittes
szakaiban nem ünnepelték meg. 1991-ben emelte a Magyar Endre 1982-től volt igazolt játékosa a bogácsi futball szakosztályOrszággyűlés a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe nak, 2005-től lett a Sportkör elnöke, előtte vezetőségi tagként
rangra.
végzett eredményes munkát. Elnöksége idején a Községi SportSzent István királyunk augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony kör futballcsapata egyre szebb eredményeket ért el.
napját avatta ünneppé, de Szent László 1083-ban áttette az
2012/13-as szezonban a megyei I. osztályban játszhatott a
ünnepi dátumot augusztus 20-ra. A változtatást az indokolta, csapat. 2014/2015-os bajnokságot a 4. helyen zárták. Endre elhogy IV. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emelhet- nöksége alatt megújult a bogácsi futballpálya, és új korszerű ölték oltárra Székesfehérváron Szent István relikviáit.
tözőépületet vehetett birtokba a csapat. Ittes Endrének nagy
Beszéde folytatásaként Csendesné Farkas Edit polgármes- szerepe volt a TAO-s támogatások megszerzésében, mely az önter kiemelte Szent István király államalapító érdemeit, törvé- kormányzati támogatásokkal együtt jelentősen hozzájárult a benyeinek jelentőségeit. Majd párhuzamot vont Szent István ruházás sikeres lebonyolításához, kivitelezéséhez. Odaadó munszellemisége, az ország felvirágoztatása és a mai kor bogácsi kájának, fociszeretetének köszönhetően Bogács a legeredméfejlesztései között.
nyesebb éveit tudhatja magáénak.
Az ünnepi beszédet követően Szuhanics Albert Szent IstTovábbi munkájához sok sikert kívánunk! Gratulálunk!
ván ünnepe című versét Molnár Gréta szavalta el. Ezután
Bogács Közszolgálatáért Díj:
Csendesné Farkas Edit polgármester asszony megszegte az
A díj az önkormányzat által alapított intézményekben foglalelőzetesen megszentelt új kenyeret, melyet az ünnepség után koztatott azon természetes személyeknek adományozható, akik
megkóstolhattak a jelenlévők.
kiemelkedő szakmai felkészültségükkel, munkájukkal, magatarA folytatásban a bogácsi származású Szabó Tamás életút- tásukkal jelentős mértékben segítették az önkormányzati feladaját ismertette a polgármester asszony, és mindenkinek figyel- tok végrehajtását, az állampolgárok ügyeinek intézését, a köz
mébe ajánlotta a Közösségi Ház falát díszítő festmények meg- szolgálatát.
tekintését.
Ebben az évben a Bogács Közszolgálatáért díjban részesítetA kulturális műsorok sorában Magyar Gyula tárogatójátéka te az Önkormányzat Vajdovics Andrásnét – Marika óvó nénit.
következett, majd Nagy Mátyás mezőkövesdi diák hegedűjáMarika 40 éves óvónői hivatására a nyugodtság, kiegyensúlyotékában gyönyörködhettünk.
zottság volt a jellemző. Vidám, derűs természete segítette abban,
Ezután az önkormányzati díjak ünnepélyes átadása követ- hogy napjait szívesen töltse a kicsikkel. Mintegy szülőhelyettes
kezett. A méltatásokat Péter Zoltán alpolgármester olvasta fel, szerepet töltött be a kicsik mindennapi életében. Az óvoda saját
a díjakat Csendesné Farkas Edit polgármester asszony adta át. életének kialakításában, a szokások, helyi hagyományok megteEbben az évben 3 kitüntető díj került kiosztásra:
remtésében a saját ötleteire is támaszkodott. Mindennapi mun- egy személy „Vig Rudolf”- díjban,
kájában nagy hasznát vette ötletgazdagságának, kreativitásának.
- egy személy Alkotói Díjban,
A nevelésben a pozitív megerősítést alkalmazta. A gyerekek tulaj- egy személy Bogács Közszolgálatáért Díjban,
donságai, szándékai vagy cselekedetei közül mindig olyat emelt
ki, amit igaznak és helyesnek tartott. A szakmai munkaközösVig Rudolf-díj
Bogács Község Önkormányzatának rendelete értelmében ség munkájában aktívan vállalt részt, együttműködött a dolgo- „Vig Rudolf-díj adományozható azon személynek, aki Bogács zók közösségével. Munkatársai mindig számítottak segítségére,
támogatására. Kiemelkedő szakközség kulturális életében hosszú
mai felkészültséggel rendelkeéveken keresztül színvonalas, álzik, munkájával nagyban segídozatos munkát végzett”.
tette a jövő generációjának elinEbben az évben Vig Rudolfdulását az iskolai élet felé. A rábídíjat Sári Beátának adomázott gyerekeket lelkesedéssel kényozta az Önkormányzat. Sári
szítette fel a közösségi rendezvéBeáta hosszú évek óta kiemelnyekre, melyen mindig nagy sikedő, lelkes tagja a Bogácsi Pákert arattak.
vakörnek, résztvevője a községi
Gratulálunk! Nyugdíjas éveikulturális rendezvényeknek, ünhez jó egészséget kívánunk!
nepségeknek. Odaadóan vesz
A díjátadások után Tóth Marészt a népdalfesztiválokon hariann
a Kormorán együttes Vilátárainkon innen és túl. Aktív
gok
világa
című dalát adta elő,
részvételével hozzájárult a népmajd
az
ünnepi
műsor befejedalkör Vass Lajos-Nagydíjához
zéseként
a
jelenlévők
közösen
és Arany Páva Díjához. Tevéelénekelték
a
Szózatot.
kenysége kiemelkedő a sumBogács kitüntetettjei 2015-ben
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Meghívó
A Bükkalja Általános Iskola
Tantestülete és Szülôi
Munkaközössége szeretettel
meghívja Önt, Családját, Baráti
Társaságát és Ismerôseit
Községünk képviselői a III. Palóc Világtalálkozón

Ha a palócok találkoznak…
Bogács község 8 fős csapattal képviselte magát Bátonyterenyén a 2015. augusztus 7-9. között megrendezett III. Palóc Világtalálkozón. A palócságot összefogó
rendezvény mottójául Wass Albert gondolatait választották a szervezők: „Együtt
erő vagyunk. Szerteszét gyöngeség”. S, aki
ott volt a Gyürky-Solymossy kastély őshonos fákkal teli parkjában, érezhette a Kárpát-medence második legnagyobb népcsoportjának, a palócságnak páratlan, a
szülőföld iránt érzett szeretetéből fakadó
összetartását.
A 3 napos rendezvény alatt 86 település 1300 képviselője mutatta be a csodálatos, ugyanakkor sajátságos palóc népi
kultúrát. A berendezett, nemezzel borított jurták az ősi magyarok életmódjába engedtek betekintést. Láthattunk kultikus tűzhelyet, de a hatalmas területen
megfértek egymás közelségében a palócok különböző korokban űzött mesterségeit bemutató személyek is (kovács), valamint az általuk előállított, kiállításba illő
kész termékek: pl. vasszerszámok, agyagedények, hímzések, gyöngyszövések, bőrből készült használati tárgyak.
A bogácsi csapat feliratos, hímzett falvédők, házi szőttesek, népviseletes babák és a paraszti világ konyhai eszközei
révén ismertette meg a III. Palóc Világtalálkozó második napjának résztvevőivel
dédszüleink hagyományokban gazdag
mindennapi életét.
A gasztronómiai hagyományokat bemutató Íz-lelő főzőversenyre is benevezett csapatunk, ahol jellegzetes palóc
népi ételekkel (csombókos haluska leves, tereptős laksa, placki, muhi, lagzis kalács) nyűgöztük le a zsűri tagjait, és kaptuk meg az I. helyezéssel járó oklevelet.
Kovács Sándorné Manci néni ízes tájszólásban előadott népmeséi a palócok
furfangos észjárásáról tanúskodtak. Az
emberi együgyűséget bemutató történetek mosolyra fakasztották a színpad előtt
helyet foglaló hallgatóságot.

Szombat délután 4 órakor kezdődött
a „Palóc lakodalmas”. A vőlegényt kísérő násznép (köztük a bogácsi asszonyok
is) zene- és énekszó mellett vonultak a
menyasszonyos házhoz, ahol a néphagyományok szerinti kikérés, búcsúztatás
tanúi lehettek a népviseletben öltözött
számos jelenlévővel együtt. A helyi tájház küszöbén álló menyasszony öltözéke, virágokkal díszített koszorúja, a szeméből kicsorduló könnycsepp olyan�nyira valódinak tűnt, hogyha nem emelkedik fejünk fölé a légi felvételt készítő
drón, talán azt hihettük volna, hogy egy
múltbeli lagziba csöppentünk.
A lakodalmas menetet fényképezve
hallhattam az előttem elhaladó hagyományőrzők ajkairól felszálló mély emberi érzéseket kifejező magyar népdalokat, népi hangszereink ékes csendülését. Megfigyelhettem a felvonuló több
mint 40 csoport lányainak, asszonyainak
pruszlikja, főkötője változatos szín- és
formavilágát, az ingvállak hímzése, a kötény és a szoknyák hossza, de a férfiak kalapjai, nadrágjuk szabása, ingük hímzése
terén megmutatkozó különbségeket. Az
eltérő színek és minták szemet gyönyörködtetőek voltak, de a változatosság, a
különbség csak a külsőségekben nyilvánult meg, mert szívében mindenki az
összetartozás egységet érezve haladt a
nagy színpad felé, ahol a szervezők minden csoportot köszöntöttek, és megköszönték részvételüket mielőtt megkezdődött az össztánc, merthogy a lagzi itt
is, mint mindenhol mulatsággal végződött.
A III. Palóc Világtalálkozó összes résztvevője egy közös értéket képviselt: a Palócföld néphagyományainak széles körű
ápolását, átörökítését. És ezen a napon
megtapasztaltuk mindnyájan, mi is, a 8
fős bogácsi kis csapat tagjai, hogy „Palócnak lenni (valóban) kegyelmi állapot”.

Jótékonysági
Batyus Báljára
Ideje: 2015.

november 21.

(szombat) 19 óra

Helye: Bogács, Bükkalja
Általános Iskola étterme
A báli hangulathoz
és a táncos kedvhez a zenét

MC BEE BEE szolgáltatja
A bál fôvédnöke:

Csendesné Farkas Edit
Bogács polgármestere

Belépôjegy ára: 2500 Ft/fô
Jegyek elôvételben
megrendelhetôk:
06/30 2913567
vagy 06/49 534 012
Tombola felajánlásaikat
köszönettel fogadjuk.

Jankóné Jónás Zsuzsa
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Idősek köszöntése
Községünkben immár hagyomány, hogy az idősek világnapja alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntjük Bo
gács jelenéért a múltban oly sokat tevékenykedő idős lakosainkat.
Idén 2015. október 2-ra esett az a nap, amikor az iskola ebédlője nem gyerekzsivajtól volt zajos, hanem az idősek
gyülekezése, egymás üdvözlése keltett tavaszi zsongást a
gyönyörű őszi időben.
A 280 meghívott közül 120 hetven év feletti személy
egészségi állapota tette lehetővé, hogy elfogadva a meghívást, jelen legyen az ünnepségen, melyen a fiatalabb generáció szeretetét, háláját és megbecsülését fejezte ki.
A Községi Önkormányzat nevében Péter Zoltán alpolgármester köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Megköszönte,
hogy az év minden napján számíthatunk az idősek szeretetére, bölcsességére, segítségére.
A Bogácsi Pávakör dalcsokra után Csendesné Farkas Edit
polgármester asszony ünnepi beszéde következett, melyben külön köszöntötte azokat a személyeket, akik idén töltötték be a 70. életévet, s most először vehettek részt az idősek napi ünnepségen. Nemes gondolatokkal átszőtt beszédét Müller Péter a Benső mosoly című könyvéből származó idézettel kezdte: Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem
azért tisztelték, mert „fáradságos életükkel kiérdemelték”, nem
is abból a józan előrelátásból, hogy „egyszer én is öreg leszek,
s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre!”, hanem
azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s
az öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt!
(...) Az öregember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem
hogy ki lakik benne!”
Az öregkor erényéről, a higgadtságról, a türelemről, tárgyilagosságról is szólt a polgármester asszony. Elmondta, hogy
milyen problémákkal kell megküzdeniük a bogácsi idős embereknek mindennapjaikban, de kérte, ez a délután legyen a
felhőtlen kikapcsolódásé.
Beszédét jó kívánságokkal fejezte be: „Kívánom, az időseknek és szépkorúaknak, hogy bajaik ellenére is élvezzék életük
minden egyes pillanatát! Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését! Érezzék, hogy szükség van
Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak,
vagy vannak dolgok, amit csak Önök tudnak.”

A következő percekben középiskolás fiatalok és a Bükkalja
Általános Iskola tanulóinak találkozója következett. A gyerekek a terem egyik végében kialakított „színpadról” tudásuk
legjavát adva szavaltak, dramatizáltak, zenéltek és táncoltak,
próbáltak örömet szerezni és mosolyt csalni az idősek arcára.
Műsorukat a következő verssel zárták:

Aranyosi Ervin:

Ölelj, szeress
kortalanul!

Lenni kell álomnak,
lenni kell oknak,
– legyen céljuk
a fáradt karoknak!

Szeretet parazsát
ne hagyd kihűlni!
A lélek fájdalmát
arcodra ülni.

Az ölelés, tudod,
nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is,
örömöt hordoz.

Ölelés, és mosoly?
– Várja a lélek!
Érzi, – még itt vagyok,
– érzi, hogy – élek!

Tárd ki a szívedet,
élj szeretettel!
– Öleljen, örüljön,
míg él, az ember!

Ezután Eperjesi Erika a Miskolci Nemzeti Színház primadonnája és Jenei Gábor a budapesti Madách Színház színművésze operettslágereket énekelt. Műsoruk végé felé a közönség tapssal és énekkel kísérte a produkciót.
A Központi Konyha dolgozói ismét finom estebéddel vendégelték meg a jelenlévőket. Az est további részében jó hangulatú beszélgetések következtek, és aki kedvet kapott, táncolhatott is Daragó Károly harmonikajátékára.
Minden nap nem lehet ilyen ünnepi jellegű, de minden
nap tartogathat örömet, csak észre kell vennünk a körülöttünk lévő csodát, melyre, engedjék meg, hogy Márai Sándor
szavaival hívjam fel figyelmüket.

AJÁNDÉK
És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat, a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát! Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
milyen megajándékozott, micsoda bőség, minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez, csodálatos ajándék.
A földig hajolok, úgy köszönöm meg.
Kívánok mindnyájuknak jó egészséget, hosszú boldog életet!
A derűs kisfiúk derűs verseket szavaltak
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Szüreti mulatság
A hajdani summásság ételeinek készítése és kóstoltatása a népi hagyományok ápolásának jegyében már 10. éve
kedvelt szeptember végi gasztronómiai program Bogácson. A rendezvényhez
kapcsolódik pár éve már a Szüreti Mulatság – bár az idén az időjárás alaposan átalakította a forgatókönyvet. A Szent Mihály-napi közös szalonnasütés pedig vasárnap, idén is az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! országos rendezvényfolyamhoz kapcsolódott.
Táncházzal indult péntek este a programsorozat, szombaton aztán felpörögtek az események, miközben az eső is
szakadatlanul esett, mintha soha el nem
akarna állni. Ennek ellenére az előzetesen bejelentkezett 15 csapat mindegyike
eljött a X. Summásság Ételeinek Bemutatója versenyére és készített finomabbnál-finomabb ételkülönlegességeket.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy olyan – manapság már alig ismert
nevű – ételek készültek, mint pl. a tepertős laksa, placki, habart bableves, kőtt
kalács, krumplis kalács, öhön, puliszka,
görhe, ganca, muhi, macok, csombókos
galuska, summás sztrapacska, paraszt
tarhonya, szolgaleves. Persze a csapatoknál olyan ételeket is kóstolhattak a kilátogatók, amelyek neve már ismertebben
cseng, mint a pl. birkapörkölt, babgulyás,
paraszt kifli, slambuc, túrós batyu... A
vendégek számát talán csappantotta kissé az időjárás, de akik ezzel dacolva mégis eljöttek – és szerencsére nem kevesen!
–, azok a kóstoló után nem csalódtak.
A csapatok persze versenyeztek is, teljesítményüket szakmai zsűri értékelte.
Idén I. helyezett Bogács csapata; II. helyezett a Füzesabonyi Kertbarát Kör csapata; III. helyezett a Verhetetlenek csa-

Az FG 4 együttes zenéjére sok örökifjú táncolt

A főzőcsapatok a mostoha időjárási körülmények fölött is győzedelmeskedtek

pata lett. Különdíjat kapott a Bogácsi
Thermálfürdő Kft. és a Bogácsi Nagymamák csapata.
Rajtuk kívül a többiek is dicséretet érdemelnek: a Miskolci Betyárok, a Mezőkövesdi Járási Hivatal, azaz a Matyó
Ízfokozók csapata, a Karcagi Pörkölt Királyok, a Mámor Bisztró és csapata, a Tardi
Hagyományőrzők, a Bogácsi Tündérrózsa Néptáncegyüttes, a Bogácsi Lövészklub, a Csendes csapat, a Bogácsi Polgárőr Egyesület és a Vászon Vőgyi Vadásztársaság.
A délutáni programot, a XII. Szüreti Mulatságot a Közösségi Házban kellett megtartani, így elmaradt a mindig
nagyon látványos és óriási érdeklődéssel kísért szüreti felvonulás. Viszont fellépett a Bogácsi Pávakör, a Matyó- és a
Meszes Néptáncegyüttes, a bogácsi Liliom és Tündöklő Mazsorett csoport. Varga Ferenc József humorista fokozta a jókedvet, sztárvendégünk Szandi fergete-

ges koncertet adott, végül pedig az FG-4
Illés és Fonográf Emlékzenekar nagysikerű koncertje zárta a rendezvényt. A nap
házigazdája Vajtó László volt.
A Szent Mihály-napi közös csurdítást
már 3. alkalommal tartottuk meg vasárnap, 27-én. Nagyon sokan jöttek el most
is erre a nagy, közös szalonnasütésre. A
sercegő zsír mellett baráti beszélgetések,
vidám éneklés és tánc is folyt, a talpalávalót bogácsi zenészek húzták. A résztvevőket forralt bor (a gyerekeket meleg
tea) is fűtötte, bár ekkorra az időjárás már
kegyesebb arcát mutatta.
Összességében elmondhatjuk, hogy
jól sikerültek a szeptember utolsó hétvégi rendezvényeink. Finom ételeink elfogytak, jó hangulatú kulturális és szórakoztató programjainkra sokan voltak kíváncsiak.
A mostoha időjárási körülmények
megnehezítették a főzőcsapatok és a
szervezők munkáját, de végül is valamennyien álltuk a sarat...
Hegyi Anna

Helyi és idelátogató baráti társaságok,
családok nyársaltak együtt
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Hírek iskolánkból
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
még zöldell a nyárfa az ablak előtt...”

Szeptember elsején községünk iskolájában is elkezdődött az
új tanév. 16 elsős kisdiák lépte át iskolánk kapuját ezen a szeptemberen. Ők várták talán a legjobban az iskolakezdést, nekik
még új volt itt nálunk minden. Az óvodában kellő alapossággal
készítették fel őket az iskolai feladatokra. Iskolánk tanulói létszáma 134 fő. Az oktatás 8 osztályban működik. Feladatainkat kibővítettük, kicsit az iskolaotthonos formához igazítva, a délutáni felkészülést segítő órákkal, korrepetálásokkal és a tehetséggondozással. Iskolánk pedagógusai készek arra, hogy az iskolai
tudásanyagot átadva, minden lehetőséget kihasználva, megkönnyítsék tanítványaink eligazodását a rendkívüli tananyaghalmazban.
Induljon ez a tanév három fontos üzenettel – tegyünk meg
mindent azért, hogy szorongás és félelem nélkül teljen el ez a
A gyerekek örömmel vették birtokba az új berendezési tárgyakat
tanév. Az iskolában kialakult közösségek ápolják, erősítsék egyA TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskomást. Tanulóink képességeinek továbbfejlesztése, a hozzáállás, a
lában” projekt, Partnerség és hálózatosodás modul keretében,
jóindulat, a fegyelem legyen közös ügyünk.
pályázat útján új bútorokat kaptunk,
Az iskola arculatának megőrzése, alamelyet a 4. osztályosok már birtokba is
kítása az egész iskolaközösség ügye, fovettek.
lyamatos feladata. Ezt a feladatot csak
Október 1-jén megemlékeztünk a
akkor teljesíthetjük, ha a nevelőtestület,
Zene Világnapjáról. A kedves megemléa tanulók, a szülők közössége egyaránt
kezést Benyovszki Mária tanárnőnek kövállalja a rábízott teendőket és azokat a
szönhettük.
legjobb hatásfokkal meg is oldja.
Az Idősek napi ünnepségen kedves
Iskolánk tanulóinak sokféle délutáni
kis
műsorral köszöntötték a megjelent
elfoglaltságot szervezünk magyar nyelv
vendégeket iskolánk tanulói. A műsort
és irodalomból, matematikából, rajz és
Jankóné Jónás Zsuzsanna tanítónő állívizuális kultúrából, környezetismerettotta össze.
ből, angolból, informatikából. NépszeA 4. osztályosok október közepén Burű a mazsorett szakkör, a fafaragó kör, a
dapestre kirándultak, múzeumpedagólabdarúgás és az énekkar is. Orvosi végiai órán vettek részt, Lénártné Szeberin
lemény alapján vesznek részt az érintett
Csilla és Várnai Katalin tanárnők szervetanulók a gyógytestnevelés órákon.
zésében. Ez a nap már egy kis ízelítő volt
Az idősek köszöntésére őszinte szeretettel
Erdészeti nyílt napon vettek részt a
a
történelemből, melyet majd jövőre fogkészültek
a
gyerekek
2. osztályosok Egerben, Jankóné Jónás
nak
tanulni ezek a gyerekek.
Zsuzsanna tanítónő vezetésével. Az ÉrPedagógus
minősítési
eljárás
keretében lefolytatott minősítő
sekkertben megrendezésre kerülő program keretén belül az
EGERERDŐ Erdészeti Zrt. szakemberei bemutatták az erdei élővi- vizsgán kolléganőnk Kis Katalin tanítónő kiváló minősítést szerlágot, az erdész munkáját, gyermekközelivé hozták az erdőgaz- zett, melyhez ezúton is szívből gratulálunk.
Rajz és vizuális kultúra szakos szaktanácsadó látogatta meg
dálkodást. Hosszú távú céljaink között szerepel a jövő generációjának szemlélet- és magatartásformálása a környezettudatos ne- iskolánkat. A 6. a csoportban az óra témája: A népvándorlás korának művészete volt. Erdei Ferenc tanár úr elsődleges céljávelés megvalósításával.
nak azt tűzte ki, hogy jól érezzük magunkat, a második pedig
az, hogy jól átélhető képet kapjanak a gyerekek erről a csodálatos művészettörténeti korszakról. Az óra remekül sikerült és elérte a célját.
Alig 8 hete kezdődött el az új tanév, és mint a kedves olvasó
láthatja, számtalan kedves, népszerű, gyermekközpontú és szakmai eseményen vagyunk túl. Munkatervünk szerint így lesz ez a
tanév végéig.
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy
megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni
azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szentgyörgyi A.)
Egy-egy neves zeneszerző életének bemutatásával
készültek az osztályok a zene világnapjára
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Hajduné Nyírő Veronika
igazgatóhelyettes

A nyári szezon értékelése
Az év végéhez közeledve aktuális számadást végezni. Jacsó Zoltán
ügyvezető igazgatóval arról beszélgettem, hogy hogyan értékelhető a
Bogácsi Thermálfürdő teljestíménye
az év eddig eltelt részében, illetve milyen volt a nyári szezon.
A fürdő forgalma az eddig eltelt időszakban 6 %-kal növekedett az elmúlt esztendő azonos időszakához képest. A nyári három hónap növekedése 8,5 %-os volt,
amely nagyjából megfelel az országos átlagnak. Érdemes megemlíteni, hogy a
bogácsi fürdőben a rosszabb időjárás ellenére 2014-ben is növekedés volt, amely
csak néhány fürdőben alakult hasonlóan.
Jelentős eredmény, hogy míg az országos
átlag vendégszám növekedés a 2015- ős
szezonban 2013-hoz viszonyítva 5 % alatt
volt, addig a bogácsi fürdő 17 %-os növekedést realizált.
A vendégéjszaka számunk is növekedést mutat, az első háromnegyedévben
2600-zal haladta meg a tavalyi első 9 hónapot. Ebben az évben előreláthatólag
újra csúcsot fogunk dönteni szálláshely
értékesítésben.
A Bogácsi Thermálfürdő Kft. árbevétele várhatóan 13 %-kal lesz magasabb az
év végére, mint az előző évben, és a nyereségünk is növekszik. Mindkét gazdasági mutató esetén felülmúljuk a korábbi
évek eredményeit.
Hogyan sikerültek a nyári rendezvényeik?
Már hagyományosan két rendezvényt
szervez a fürdő, a sörnapot és a fürdőfesztivált. A sörnapon, július 18-án nagy
volt az érdeklődés a Beatles dalokra és
a Queen emlékzenekar koncertjére, hiszen a szállóvendégeinkkel és a kempingezőkkel együtt 5500 látogató volt, sajnos Jamie Mosesék buliját már elmosta
az eső.
A fürdőfesztivál népszerűsége továbbra is töretlen. Kaczor Feri előadása is több korosztályt mozgatott meg,
öröm volt nézni az idősebb vendégeink
önfeledt szórakozását. A napot a Balkán
Fanatik fellépése zárta, amely szintén jól
sikerült.

2015. június 4. és szeptember 30. között megrendezésre került a fürdők közönségszavazása. Mit tudhatunk ennek
eredményéről?
Az idén először került megszervezésre a termalfurdo.hu portál gondozásában az ország fürdőinek népszerűségi internetes szavazása, ahol a fürdővendégek adhatták le voksaikat az általuk legjobban kedvelt fürdőre. A szavazás 3 kategóriában zajlott, amelyek közül a Bogácsi
Thermálfürdőt a feltörekvő fürdők között
indította a portál. A másik két kategória
Az év fürdője és A helyiek kedvenc fürdője elnevezésű csoport volt. A mi fürdőnk
kategóriájában a 7. helyet érte el 80 fürdő közül, első helyen Cserkeszőlő végzett.
Örömmel közlöm, hogy a megyei rangsorban – ahol minden fürdőt kategóriától
függetlenül tüntettek föl – a 2. helyet szereztük meg, a Miskolctapolcai Barlangfürdő mögött, a Zsóry a 3. helyen zárt. Figyelemre méltó adalék továbbá a versenyen
elért helyezés értékelése szempontjából,
hogy az év fürdője rangsorban a Zsóry a
11. helyet érte el az Egri Fürdő és Bükfürdő
előtt, ami azt jelenti, hogy szavazatszámban az említett két jelentős komplexumot
is megelőztük. Itt szeretném megragadni
az alkalmat, hogy a kedves bogácsi lakosoknak megköszönjem a szavazatokat.

A Fürdő Szépe verseny dobogós
helyezettjei 2015-ben

A fürdőt képviselő csapat jól teljesített
a Summás ételek versenyén

Kaczor Feri rajongótábora Bogácson is népes volt

Történtek-e fejlesztések idén, és milyen
változások várhatóak a továbbiakban?
Május elsejére sikerült átadni a felújított nagy gyógymedencét, amelybe új
ülőkéket és derékmaszírozó élményelemeket építtettünk be. A medence mellé
új fémszerkezetes fedett ülőpadokat és
asztalokat helyeztünk ki.
Ősztől megkezdtük a faház építési beruházást a régi házak bontásával, amelyeket értékesítettünk. A régi alapok
bontása után kezdődik az új infrastruktúra kiépítése, úgymint ivóvíz- és termálvezetékek, valamint csatorna lefektetése. Terveink szerint tavaszra elkészül
a 8 db új, termálhővel ellátott ikerfaház,
amelyek összesen 16 apartmant fognak
tartalmazni.
A munka mellett volt-e lehetősége a
dolgozóknak kikapcsolódásra?
Már hagyomány, hogy a fürdő is képviselteti magát a helyi gasztronómiai versenyeken. Dolgozóink egy része a szeptember 26-án megrendezett Summás ételek
versenyén indult. A délelőtti folyamatos
esőzés ellenére csapatunk minden tagja
jól érezte magát, kiváló ételeket készítettünk, melyet a zsűri Különdíjjal jutalmazott.
Szeptember 28-án egy jól megérdemelt kirándulásra mentünk. Szafari bus�szal a Bükk hegységen át Répáshutáig
utaztunk, utána a Remete étteremben oldott hangulatban közösen megvacsoráztunk.
Október 23-i Tárcsás ételek versenyén
is indult fürdőnk csapata, itt 3. helyen végeztünk. A vándorkupát –sajnos- vissza
kellett adnunk, de jövőre mindent megteszünk a visszaszerzése érdekében.
Gratulálunk ezekhez a szép eredményekhez, a továbbiakban is sok sikert kívánunk!
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Nemzeti ünnepünk október 23.

A nemzeti ünnep olyan kitüntudat, azért, hogy büszkék legyenek nemzeti múltjukra, s ezáltal a
tetett napot jelöl, amelyen egy orjövőképük formálódjon.
szág, egy nép nemzeti összetartoÍgy volt ez most is. Ünnepi díszzását ünnepli. 59 évvel ezelőtt Mabe öltöztettük az iskolai és az oszgyarországon történt valami, ami
tály faliújságokat, melyeken az
ma méltón nemzeti ünnep. Októünnep jelképe, a középen kiégeber 23-án a harmadik köztársaság
tett nemzeti színű lobogó, az akkikiáltására, valamint az 1956-os
kori eseményeket megörökítő
forradalomra és szabadságharcra
fényképmásolatok és naplórészemlékezünk.
letek hozták közelebb a gyerekekOktóber 23-a Szabadság naphez 1956 eseményeit. Tanítási órája! Az a nap, amikor egységbe kokon felidéztük az 59 évvel ezelőtt
vácsolódott a Nemzet. A Nemzet,
történteket, és az ünneppel kapamelyet a szabadság eszménye, a
csolatos irodalmi művekkel ismerszabadságvágy elsöprő ereje kokedtünk meg.
vácsolt össze.
A tanulók tisztelettel adóztak ’56 hősei előtt
Már hetekkel az évforduló
Az 1956-os forradalom történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozott, amikor szinte az előtt tanulóinkkal lázasan készültünk az ünnepi műsorra. Dicséret
egész ország egy emberként lépett fel egy közös ügy érdeké- illeti őket érte!
Az iskolai ünnepi előadást október 22-én este községi ünnepben. A közös ügy a sztálini típusú diktatúra elsöprése és a szovjet megszálló csapatok kivonása volt. 1956 októberének utolsó ség követte. A Himnusz eléneklése után 1956. október 23. történénapjaiban e két célért küzdött mindenki, ki szóval, ki fegyverrel. seit Csendesné Farkas Edit polgármester asszony méltatta ünne1956 októberében nagyon sok embernek kellett egész életé- pi beszédében. A Pávakör katonadalokat énekelt az ’56 után elbujre kiható döntést hoznia. Volt, akinek ez a döntés később az éle- dosott magyar katonák emlékére. A Bükkalja Általános Iskola tanutébe került, másoknak hosszú börtönéveket vagy több évtized- lói irodalmi műsorban idézték fel a több mint fél évszázada történt
nyi emigrációt jelentett. E nemzeti ünnepünkön elsősorban azok őszi eseményeket, a pesti srácok legendáját. A Szózatot valamen�emléke előtt tisztelgünk, akik azért áldozták fel karrierjüket, sza- nyi ünneplő 1956 eseményeivel azonosulva, lelkileg átszellemülve
badságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, énekelte el az ünnepség végén.
Nem tudnám szebben leírni ezt az érzést, mint ahogyan Mácz
független, demokratikus országot. Nem rajtuk múlt, hogy akkor, 1956-ban ez nem sikerülhetett. Mégis hatalmas részük volt István vall erről.
„Az ünnep az emberi lélek öröme, amely a testet áthatja. Az ünabban, hogy 1989. október 23-án – a forradalom 33. évfordulóján – Szűrös Mátyás, a parlament akkori elnöke az Országház ab- nep örömóra. Az ünnepben az ember szabadságát élheti meg. Az ünlakából kikiáltotta a Magyar Köztársaságot, hogy ma, 2015-ben nep érzést kér, nem mindennapit. Gondolatot kér, amely lelkesít. Éregy szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk. zés nélkül nincs ünnep. Eszme nélkül az ünnep halott. Az ünnep érzéAz iskolában méltón emlékezünk meg nemzeti ünnepe- sek és gondolatok napja. E kettővel lesz az ünnep szabadság és öröm.”
inkről. Azért, hogy gyermekeinkben kialakuljon a nemzeti önLénártné Szeberin Csilla pedagógus

„Nem halnak meg ők, kik szívünkben élnek” – Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk
A temető éjszakai csendjét ősszel
egy-egy lágyan lehulló elsárgult falevél,
és egy erőteljes koppanás kíséretében
lepottyanó gesztenye hangja töri meg.
A költöző madarak már útra keltek, de a
bágyadt napkeltével együtt ébredő itthon telelők vidám csicsergése érezteti
velünk az ellentétet, még nem lehet magányos némaságba burkolózni.
Pedig október vége felé lelkünk egy
kis nyugalomra, csendre vágyik… Gyertyát gyújtunk és halottainkra gondolva
kicsit magunkba fordulunk. Merthogy
halottja mindenkinek van, akinek emlékét örökre szívébe zárta, s ezt az emléket a maga belső indíttatásából eredően ápolja.
Amint lehajtott fővel megyünk egyik
sírhelytől a másikig, szomorú összegzést
készítünk elhunyt ismerősökről, hozzátartozókról, s elkeseredünk, mert ezek a
számok az idő haladtával folyamatosan
nőnek.
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Bogácson ebben az évben gyermek,
több fiatal édesanya, nagymama, nagypapa, dédnagymama, dédnagypapa,
üknagymama hunyta le szemét örökre.
Családjuk számára mindnyájuk pótolhatatlan. És most is távoztak az élők sorából olyan személyek, akik egykoron sokat tettek községünk fejlődéséért, cselekedeteikkel színesítették településünk
életét, vagy csak hosszan tartó létükkel
tették nevessé Bogácsot. Ilyen szemé-

Bogács legidősebb lakosától
nyáron vettünk végső búcsút

lyek voltak: Csiki János volt tanácselnök,
Derda József a Szent Márton Borrend
tagja, Gál Mihályné takarékszövetkezeti
elnök, Bényei Imréné gobelin készítő és
a 105 évet megélt Fodor Gáborné Panni néni.
A november eleji mécsesek fel-felvillanó fényei még felerősítik a szívünkben
hordozott friss emlékeket, s a sírokon elhelyezett kegyelet virágainak színpompás látványa sem tud bennünket egészen felvidítani. Pedig szép ilyenkor a temető... A krizantém gömb, ernyő, sugár
virágaival sziromruhákba öltöztetett sírok, a milliónyi mécses fénye teszi varázslatossá.
A virágok szirmai a fagyos hajnalra
csendben lehullanak, a gyertyák fényei
ellobbannak, de amíg égnek, lángnyelveikkel üzenik; szívünk láthatatlan mélyén sosem alszik ki a szeretet, az emlékezés fénye.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Tárcsás ételek fesztiválja
Bogács évente több gasztronómiai
rendezvénynek ad otthont. Az idei október 23-i tárcsás ételek fesztiválja bizonyítja, hogy az ősz eljöttével kinyújtható,
folytonossá tehető a szezon.
Ezen a hétvégén minden kedvezett
ahhoz, hogy sikeres legyen a program.
Sok csapat nevezett, gyönyörű őszi, napfényes időt jósoltak, és a hosszú hétvége miatt is sok turista látogatott Bogácsra, akiket a fürdőnk mellett a finom ételek kóstolásának lehetősége is vonzott.
S bizonyosan senki nem csalódott. A
szállásadók szívesen fogadták a vendégeket, a fürdő vize kellemes volt, a programszervezők a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt nyújtottak kikapcsolódási lehetőséget, és a főzésre vállalkozó
36 csapat tagjai is különleges, tárcsán készített ételeket kínáltak kóstolásra.
Mitől is voltak különlegesek ezek az
ételek? Nem elsősorban a fűszerezésben
rejlett a titok, hanem a sütés-főzés módja, a tárcsán való elkészítés tette kivételessé az ízeket. Az egyszerű mezőgazdasági boronatárcsából kisebb módosítás
útján kialakított tárcsa, „a magyar wok”
nagyszerű gasztronómiai eszköznek bizonyult. A Bikaréten láthattuk a tárcsák
sokféleségét, amit minden csapat a számára legelőnyösebb módon használt;
voltak, akik bográcsra emlékeztetve tűz
fölé függesztették, a magas lábakon álló
tárcsához nem kellett lehajolni, a füllel
ellátott tárcsákat könnyen mozgathatták, s mivel a tárcsa egész felülete átmelegszik, a nagyobb tárcsákon egyszerre
sok adag étel is készülhetett.
A csapatok sokféle nyersanyagból finomabbnál finomabb ételeket tálaltak,
összesen 110 félét. Ismerjük el, nem lehetett könnyű dolga a szakmai zsűrinek. Népi és tájjellegű ételek pácolt húsból (csirke, sertés, szarvas, vaddisznó,
hal, bika), zöldségekből (paprika, padlizsán, burgonya, cukkini, paradicsom, zeller, tök, sárgarépa, cékla), gyümölcsökből (alma, körte, birsalma, szőlő) változatos módon elkészítve kerültek eléjük.

A vendégeknek is ízlettek az ételek

Az egészen apróra vágott, a nagyobb darab sült húsoktól, a pörköltön át, a raguig, mindenféle változattal találkozhattak,
ugyanúgy, mint a zöldségek és gyümölcsök terén,- párolt, sült, egész vagy apróra kockázott változatban. A sajátságos
módon elkészített pácoknak köszönhetően nem voltak egyforma ízek, de a legtöbb ételen érezhető volt a rozmaring,
a kakukkfű, a bazsalikom, az oregáno, a
majoranna, a kapor. A tárcsán sütésben
az a jó, -amit több csapatnál is megfigyelhettünk-, hogy egyszerre többféle étel is
elkészíthető. Míg a tárcsa szélén sültek a
húsok, kolbászok, szalonna szeletek, addig ezek lecsorgó és középen összegyűlő
zsíradékában krumplit, baconba tekert
májat sütöttek.
Voltak csapatok, akik tócsnit készítettek, mások hamburgerhúst, de a legsokoldalúbbak desszertről is gondoskodtak: palacsinta bundában almaszeleteket sütöttek. S mert tudjuk, hogy a magyar emberek szeretik a levest, több csapat erről is gondoskodott.
A zsűri mellett a Bikarétre kilátogató
vendégek; helyi lakosok és turisták is kiválóra értékelték az ételeket, hiszen délután 2 órakor már mindenfelé csak az
üres tárcsák, bográcsok sorakoztak.

A legjobb tárcsás ételeket készítő csapatok képviselői

Az eredményhirdetést óriási várakozás előzte meg. A díjat elért csapatokból
elégedettséget váltott ki a zsűri véleménye, mely a következőképpen alakult:
• Kiemelt Fődíj és Vándorserleg: Bogácsi
Lövészklub csapata
• Szakmai Díj: Topolyai Szakácsok csapata (Vajdaság, Észak-Bácska)
• Első hely: AMATŐR Királyi Szakácsok
(Nyíregyháza)
• Második hely: Alig csapat (Sóskút)
• Harmadik hely: Bogácsi Thermálfürdő
Kft. csapata
• Ifjúsági kategória:
• Első hely: Március 15. Szakképző Iskola
csapata (Lőrinci)
• Második hely: Molnár Viktor
(Tápióbicske)
• Harmadik hely: Deák Tamás (Jászberény)
• Különdíjasok: Duci csapat
(Karancslapújtő)
• Haspárti Team (Hódmezővásárhely)
• Pándi Hagyományőrzők csapata
• Bogácsi Polgármesteri Hivatal csapata
• Szent Lőrinc Vendéglátó Szakközépiskola tanulói (Eger)
• Szakmai Különdíjas: Bükkalja Általános
Iskola (Bogács)
A csapatok tagjai a sütés közben körbeállták a tárcsákat, forgatták a zöldségeket, locsolgatták a húsokat, s közben
jóízűen beszélgettek egymással, ezért
-véleményem szerint-, a tárcsán való sütés igazi értéke a kellemes társaságban
eltöltött időben rejlett, a finom ételek, a
díjak, a bevételek csak ráadások lehettek.
Jankóné Jónás Zsuzsa

11

Borban az igazság
Ennek a kijelentésnek a tartalmáról
próbáltunk meggyőződni október 13-án
a Közösségi Házban az Országos Könyvtári napok keretében rendezett borkóstolóval egybekötött irodalmi esten.
A magyar irodalom jeles képviselői, Márai Sándor és Vörösmarty Mihály
borról szóló műveit tolmácsolták helyi
előadók: Lukács Lajosné és Szabó László pedagógusok. Kovács Sándorné mosolyra fakasztó népmeséje is a borral, a
borivással kapcsolatos volt. Gyönyörű
bordalokat hallhattunk Benyovszki Mária tanárnő előadásában, majd Daragó
Károly harmonikajátékával kísért éneke
ragadott magával mindenkit.
Hegedűs József és Dr. Pázmándy
László helyi ihletésű verseket is szavalt.
A Szent Márton Borrend tagjai, név
szerint Tóth István (Mezőkövesd), Kósik
István (Cserépfalu), Prokai László (Bo
gács), Hajdu Imre (Bogács) vállalkoztak
kiváló boraik bemutatására. Valamen�nyien elmeséltek egy-egy számukra
emlékezetes borral kapcsolatos történetet, közben kóstolásra kínálták a nemes nedűt. Jordán Péter (Bogács) jóvol-

tából a Hór Agro Zrt. borát is megkóstolhatták a jelenlévők.
Mi hallgatók, jót derültünk a történeteken, csodálattal hallgattuk a művészi szinten előadott irodalmi műveket, s
a finom borok kóstolásától felbátorodva bekapcsolódunk a mesélésbe. Mert,
mint kiderült sokunknak van szőlő, de
leginkább bor ihlette történetünk.

De, hogy benne van-e a borban az
igazság, avagy nem, arra nem jöttünk
rá. Talán másoknak sikerül…
Amíg nem derítik ki, kérem, jöjjenek
a könyvtárba, és olvassanak, akár a borkészítésről, a szőlőtermesztésről vagy
neves írók műveiből.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Pintér Tibor
és Békefi Viktória
zenés estje

Időpont: 2015.

november 20. 17 óra

Helyszín: Bogács,

Közösségi Ház

Szeretettel meghívjuk Önt, Családját és Barátait.

Belépés díjtalan!

BOGÁCSI ŐSZ
Bogács Község
Önkormányzatának lapja

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

Fotók:
Jankó Gergely,
Jankóné Jónás Zsuzsa,
Marczis Zsófia,
Szilágyi Gyula

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

