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Fejlesztések a közeljövőben
Tisztelt Olvasók!
Nagy-nagy öröm és büszkeség, hogy elkészült az új bejárati épület és öltöző a fürdőben, amely minőségbeli ugrást jelent a
szolgáltatás színvonalában. Az életünk és az
idegenforgalom azonban nemcsak a strand
és környékére korlátozódik, nagyon fontos,
hogy a településünk többi része is fejlődjön.
Nézzük, milyen lehetőségeink vannak, vagy
lesznek a közeljövőben.
Régi vágyunk teljesült azzal, hogy az egri
út új burkolatot kapott, megszűntek a kátyúk, a tó melletti szakasz most már nagyon jól járható. A Kossuth és Szomolyai utcák felújítása előkészítés alatt van, terveink szerint 2018. szeptember elején készülhet el. Pályázatot nyújtottunk be a Wass Albert utca burkolatának javítására, mellyel
együtt a csapadékvíz elvezetésének problémáját is kezelnünk kell, hiszen az itt korábban megépült árok a lezúduló esővíznek csak egy részét vezeti el, jelentős men�nyiség folyik az úttesten befelé a főutcára. S
hogy az útfelújításoknál maradjunk, hamarosan megkezdődik a Bogács-Cserépfalu közötti közút burkolatának felújítása, melyre a
pályázati fedezet rendelkezésünkre áll. A
kerékpárutak közül a Mezőkövesd-BogácsCserépfalu-Bükkzsérc közötti út engedélyes
tervei készen vannak, jelenleg a kisajátítási folyamat zajlik, Bogács vonatkozásában
csaknem 400 földtulajdonossal kell egyeztetnünk, Cserépfaluban pedig kb. 600 tulajdonos érintett a kisajátításban. Sajnos, míg
ennek a folyamatnak a végére nem érünk,
addig nem tudjuk az építést megkezdeni.
Ennek is megvan a fedezete, valamennyi
önkormányzat számláján rajta van a pályázati támogatás. A Miskolcot Egerrel összekötő – szintén Bogácson keresztül haladó
– kerékpárút engedélyes tervei készülnek, a
megvalósítás költségeit ebben az esetben is
pályázati támogatás fedezi.

Július 6-án Csendesné Farkas Edit polgármester, Tállai András parlamenti képviselőnk és a kivitelező
D-Gesztor Bau Kft. nevében Dányi Gábor ügyvezető adta át a fürdő felújított főbejáratát és öltözőjét

Az útépítéseken túl a közeljövőben – még
az idén ősszel – megkezdődik az új termelői piac építése a fürdő bejáratával szemben. Az épület stílusa hasonló lesz a már
megépült kereskedelmi egység épületéhez, s helyet kap itt az árusító téren kívül
egy információs iroda és a nyilvános WC is.
Az építkezést októberben kezdjük, s várhatóan a jövő év májusában már birtokba vehetik a termelők.
Jövő év májusára az új rendezvénytérrel
is szeretnénk elkészülni, színpadot, öltözőt, raktárakat, mosdókat és vendégfogadásra alkalmas helyiségeket építünk, hozzá parkolókat és a szükséges infrastruktúrát. A helyszín változatlan, a most is rendezvénytérnek használt Bikaréten, vagy
más nevén Delelőn valósítjuk ezt meg. Engedélyes és kiviteli terveink megvannak, a
forrás is rendelkezésre áll, amennyiben sikerül az Irányító Hatósággal egyeztetni
a költségeket, és sikerül kivitelezőt találni, kezdődhet is
az építkezés.
Jövőre (2019-ben)
úgy kell szerveznünk az óvodai nevelési évet, hogy az
épület korszerűsítését és bölcsödével való bővítését
is el kell végeznünk.
A korszerűsítés szigetelést, a fűtésrendszer átalakítáMindnyájunk örömére nem kell többé kátyúkat kerülgetni
sát, épületgépészeBogács és Noszvaj között
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ti munkákat takar, a bővítéssel pedig lehetőségünk lesz egy új 12 fős bölcsődei csoport indítására. Ez jelentősen megkönnyíti a kisgyermekes anyukák munkába való
visszatérését, a munkahelyeik megtartását
elsősorban a bogácsi szülők számára, de az
esetleges üres helyek a környező településekről is betölthetők lesznek.
Ezek a közeli terveink, melyek megvalósítása nem csak ígéret, hanem reális elképzelés. Realitását az adja, hogy az elmúlt évben rengeteg pályázat, támogatási igény került benyújtásra az önkormányzat részéről, s országgyűlési képviselőnk,
Tállai András mindent megtett annak érdekében, hogy a kívánságaink a lehetőségekhez mérten támogatást kapjanak.
A jövőt átgondolva továbbra is fontosnak tartjuk, és erőnkhöz mérten tervezzük is a belső útjaink felújítását, járdák javítását, pótlását. A 2019. évi költségvetés összeállításakor egyik fő feladatunk
lesz ezekre a fedezetet megtalálni. Várhatóan ilyen munkákra pályázati forrást
nem tudunk majd igénybe venni, minden
forint, amit erre költünk, a helyi bevételekből fog származni. Ezért nem mindegy,
mennyi lesz ez a helyi bevétel. Fő forrása az iparűzési adó és a vendégéjszakák
után befolyt idegenforgalmi adó. Most,
a cikk írásakor tombol a nyár, az idegenforgalomra nem lehet panaszunk. Kérem
tehát valamennyi bogácsi lakost, üzletvezetőt, szállásadót, hogy adóbefizetésével
segítse a település szépítését, úthálózatának javítását, fejlesztését.
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Kedves Bogácsiak és Településünkre
Látogató Kedves Vendégeink!
A következőkben az idén átadott beruházásról, a további fejlesztési tervekről,
valamint az idei év eddigi történéseiről
szeretnék beszámolni.
Tavaly november elején kezdődött meg a
várva várt öltöző rekonstrukciót is magában foglaló beruházás a fürdőben, amelynek ünnepélyes átadójára 2018. július 6-án
került sor. A beruházásban megvalósult a
régi öltözőépület teljes átépítése, amely
egy tetőteret is kapott. Ennek földszintjén
és (később) tetőterében is szekrényes öltöző blokk került kialakításra, amely a mai
kor követelményeinek megfelelő karórás
szenzoros zárrendszerrel van felszerelve.
Új bejárati épületrész készült a nyári pénztárak helyén, ahol a pénztárak mellett egy
fogadó-pihenőtér kapott helyet. A bejárati
épületrész tetőterében kialakításra kerültek az új irodák és dolgozói öltözők, amelyek jelenleg a panzió épület földszintjén
találhatók.
Az átadó ünnepségen Tállai András, parlamenti képviselőnk kiemelte annak jelentőségét, hogy a Bogácsi Önkormányzat képes
volt ilyen horderejű beruházást önerőből –
a fürdő nyereségéből – kivitelezni. Beszédében bejelentette, hogy a következő fejlesztési ütemek megvalósításához 2019-ben az
önkormányzat 500 millió Ft-os állami támogatásban fog részesülni fürdőfejlesztési
céllal, amennyiben a Parlament 2018. július 20-án elfogadja a 2019-es költségvetést.
Időközben a költségvetés elfogadása megtörtént, így a következő évben minden bizonnyal meg tudjuk kezdeni a szauna részleg, és a fedett élménymedence építését.
Ez nagyszerű hír, ezúton is köszönjük Tállai
András államtitkár úrnak.
A másik fejlesztési tervünk, hogy a panzió
földszintjén a jelenlegi funkciók (irodák, személyzeti öltözők) helyett szálláshelyet sze-

A Sörfesztivál (EDDA koncert) napján csúcsot döntött a fürdő látogatottsága

retnénk kialakítani, ez az elképzelés jól igazítható az októberben kiírt panziófejlesztési programhoz, amely a Kisfaludy szálláshely
fejlesztési pályázati csomagban jelent meg.
Társaságunk tavaly október 19-én benyújtotta pályázatát, mely a panziónk bővítésére
és teljes rekonstrukciójára vonatkozik, a maximálisan elnyerhető 42 millió Ft-ra pályáztunk, amelyhez szükséges 18 millió Ft önerő.
Bízunk pályázatunk sikerében.
Az idei esztendőben tartottunk attól, hogy
az építkezés negatívan befolyásolja majd a
forgalmunkat, de az apróbb kellemetlenségek (zaj, kevesebb vizes blokk, szűkebb öltöző) ellenére nem volt forgalomcsökkenés
az első 4 hónapban a tavalyi év azonos időszakához képest. Május hónapban 20%-kal
nagyobb volt a napi jegyvásárlók száma a
tavalyi májushoz viszonyítva, a júniusunk

Korszerű szekrényes öltözők szolgálják a fürdővendégek kényelmét

gyengébb volt, mint az előző esztendőben,
viszont ebben elsősorban az időjárás volt
befolyásoló tényező. A július hónapunk hasonlóan alakult a 2017-es évihez viszonyítva, és a hónap közepétől megnyitott új épületünk kedvező fogadtatásban részesült a
vendégeink részéről, sokan örültek a karórával üzemelő öltözőszekrényeknek.
A szálláshelyeinken az első hét hónapban
növekedett a vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Végezetül szeretnék mindenkit buzdítani,
hogy szavazzon fürdőnkre a feltörekvő fürdők kategóriájában az év fürdője internetes
szavazáson, hogy hasonló vagy még jelentősebb eredményt érjünk el a tavalyi 4.! (81
fürdőből) helyezésünkhöz képest!
Jacsó Zoltán
ügyvezető igazgató

A pénztár mellett pihenőteret alakítottak ki
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XXVI. BÜKKVINFEST
Nemzetközi Borverseny
Bogácson
2018. június utolsó
hetén immár XXVI. alkalommal került megrendezésre Bogácson
a BÜKKVINFEST - Bükk
aljai Borfesztivál és
Nemzetközi
Borverseny. A nagy múltú
rendezvény hetén természetesen a borverseny állt a középpontban, emellett azonban
Az ünnepélyes eredményhirdetés résztvevői
a szervezők szórakoztaa XXVI. BÜKKVINFEST-en
tó és kulturális programokkal is készültek a vendégek részére. Június 11-15. között a Felvidéken, a Gyöngyösi Hegyközségnél, Tokajban a Monyók Pincészetnél, Miskolc és Környéki Hegyközségnél, valamint Kiskőrös Város Hegyközségénél lehetett leadni a nevezéseket,
június 21-én, csütörtök reggel pedig 08:00 órától egészen este 19:00 óráig várta a
mintákat a Bükkaljai Hegyközség elnöke és hegybírója a bogácsi Közösségi Házban.
Az idén 239 minta érkezett a Bükki, Egri, Mátrai, Kunsági, Tokaji, Etyek-Budai borvidékről, valamint Szlovákia, Ukrajna, Románia és egy minta Mexikó területéről.
A borverseny szervezője és lebonyolítója a Bükki Borvidék Hegyközségi Tanácsa,
valamint Bogács Község Önkormányzata volt, s a bírák között sok neves borászat
szakembere képviseltette magát. A rendezvény fővédnöke Tállai András a Pénzügyminisztérium miniszter helyettesi feladatokat ellátó parlamenti államtitkára
volt, a borverseny szakmai védnöke pedig Frittmann János a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke, a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke volt.
A magas szintű borbírálatot segítette bizottsági elnöki munkájával Gál Péter az Agrárminisztérium Főosztályvezetője, Slezsák Zoltán a Magyar Sommelier Szövetség
elnöke és Nagy Szabolcs Borászati felügyelő.
A borversenyt követően zenés bortúra indult a Cserépi úti pincesoron igen nagy
sikerrel. A bortúra keretén belül tartotta a Szent Márton Borrend Lovagavató ceremóniáját. Borlovag lett: Klaus-Peter Willsch Bundestag képviselő és Erőss János az
Eszterházy Károly Egyetem borásza.
Június 23-án szombaton délelőtt 11 órakor vette kezdetét az eredményhirdetés.
A díjakat Tállai András államtitkár úr adta át. Az eredmények megtalálhatóak a
www.bogacs.hu oldalon. Az érdeklődők június 22-án, pénteken, valamint június
23-én, szombaton is kedvükre válogathattak a koncertek közül.
Lengyelné Kiss Ivett

A borkultúra
és a fesztivál
találkozása

A június végi szokatlan hideg ellenére is sokan voltak
kíváncsiak Radics Gigi és Király Viktor koncertjére

Ismét felpezsdült a település június 20–24.
között, hiszen június 20-án a Meder Iván Emléktúrával kezdődött a XXVI. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny.
A vidám, dalos emléktúrán ezúttal Bogács látta vendégül a szomolyaiakat, baráti tiszteletét
tette településünkön Szomolya polgármestere
is. A rendezvény keretén belül megnyílt a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével a
Természeti környezetünk című kiállítás.
Csütörtökön a Közösségi Házban egész nap
folyt a versenyborok gyűjtése, öt országból 239
minta érkezett, melyek bírálata pénteken reggel 10 órakor kezdődött az ünnepélyes megnyitót követően. 8 bizottság értékelte a nevezett tételeket, s nagy örömünkre szolgált, hogy
Frittmann János, a Kunsági borvidék elnöke elfogadta meghívásunkat, és a bírálat szakmai
védnökeként maga is értékelte a beérkezett
mintákat. Vendégünk volt országgyűlési képviselőnk, Tállai András miniszterhelyettes, valamint Gál Péter eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár is.
A bírálatot követően délután öt órától zenés
bortúrán vehettek részt az érdeklődők, amelyen
kilenc pince zamatos borait kóstolhatták végig a
Cserépi úti pincesoron. Este nyolc órától Szűcs
Judith szórakoztatta a közönséget, majd a Band
of Streets együttes varázsolt fergeteges hangulatot. Az estét a Korda–Balázs házaspár zárta, akiket
a szakadó eső ellenére lelkes közönség fogadott.
Szombat délelőtt a Közösségi Házban került sor
az eredményhirdetésre, este hét órától pedig
Singh Vikit, majd Pál Dénest láthatta és hallhatta
a közönség. A rendezvényt Király Viktor élő koncertje zárta, ahol vendégszereplőként jelen volt
Radics Gigi is. A koncertet követően tűzijátékot
láthattak vendégeink, akik hajnalig folytathatták
a mulatozást a Cserépi úti pincesoron.

A borbírálat neves borászok és borszakértők részvételével zajlott a Közösségi Házban
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Marczis Zsófia

Egészségnap 2018
Az Egészségnapoknak már több mint 15
éve a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő ad
otthont. A már hagyományoknak örvendő
rendezvényt sok vendég várja évek óta, s
tudatosan választják is sokan az egészségnapokat, mint pihenésre és szórakozásra
szánt hétvégét.
Vendégünk volt Schirilla György, nemzetünk rozmárja és jógaoktatója, aki 15 kg-os
fogyásának tapasztalatairól és a futás lélektani hatásairól beszélt, a jóga és a masszázs
kedvező hatásainak bemutatása mellett. Volt
jógaóra és masszázsbemutató, Gyuri új könyvét is bemutatta, aminek születését egy régebbi bogácsi egészségnap ihlette.
Katus Attila alaposan megtornáztatta a fürdővendégeket, majd életmódtanácsokat
adott. Elmondta, hogy mindenkinek napi 24
óra áll rendelkezésre... El kell hinned... a jobbaknak sincs több.
Magadra és a céljaidra kell figyelned, semmi értelme figyelmedet másokra elpazarolni,
azzal a felmentéssel, hogy nekik sokkal kön�nyebb, mert ők ilyenek vagy olyanok.
Meg kell értened is, hogy a változtatásnál
csak Te vagy a fontos, mert ez a Te életed!
Hány év is ez?
Az a kérdés, mi mire vagyunk hajlandóak
az egészségünkért? Hajlandó vagy-e változtatni? Képes vagy-e letenni a távirányítót? Az
edzőcipőt nem csak megvenni, hanem használni is célszerű.
Tudnod-e, hogy a krémes csak akkor válik
egészségedre, ha nem eszed meg. Ahogy tested változik, úgy fog javulni az erőnléted, a
hangulatod és az önbecsülésed is. A sorsfordító önbecsülés hatásait pedig minden döntésünknél tapasztalni fogjuk.
A rendezvényen táncos műsort adott a Miskolci Cukorbetegek Egyesülete. A Faatimah
Tánc és Életmód Studió fergeteges hastáncműsora felélesztette a bennünk is ott lakozó ősi ritmust. Volt mesetorna, trambulinos
edzés és vízidisco is. A Szenczi Dance Klub
műsora a színpad elé vonzotta a fürdővendégeket. Elsajátíthattuk az újraélesztés elméletét és gyakorlatát. A gyógyteák kóstolása
mellett lehetőség volt ingyenes hátmasszázs-

ra, vérnyomás és vércukormérésre. A „Ments
meg 3 életet!” motto alatt megrendezett véradáson sokan adtak vért, s ezzel együtt segítséget is ismeretlen rászorulóknak. A Zumba
Petivel még a nézőkkel is érzékeltette a mozgás örömét és kifejezte azt, amiért érdemes
zumbázni, hiszen a táncosok jó kedve magáért beszélt. Benne voltak a mozdulatban és
minden pillanat azt sugározta, hogy rendkívüli módon élvezik az edzést.
A két nap során lehetőség volt a vidámság
mellett a tanulásra is, bár tapasztalatom szerint, az emberek a mai internetes világban
szinte mindenről azonnali és széleskörű információval rendelkezhetnek. Lassan-lassan az
információ is egy túlterhelési faktor lesz, hiszen azok feldolgozása nem történik meg, mivel nincs rá elég idő, hiszen egyik információt
a másik követi, de nem szaladok ennyire előre.
Az egészségről tudjuk tanulható. Azt is tudjuk, hogy mindennapi tevékenységünk során
csupán azzal, hogy mire figyelünk -mennyit,
és mit eszünk, valamint, hogy mennyi a bevitelhez szorosan kapcsolódó napi mozgásunksaját magunk is tudjuk befolyásolni a testünkben lejátszódó folyamatokat. A testünk intelligens, meghálálja a legkisebb törődést is.
Azt is megfigyelhetjük azonban, hogy a tanult és berögzült szokások egy idő után vis�szaveszik felettünk a hatalmat. Hiába tudunk
mindent és gondolatban változtatnánk is, de
mégsem csináljuk, vagy ha csináljuk is, csak
1-2 hétig. Sokszor aztán a motivációnkat elvesztve újra a megszokások veszik át az irányítást. Ezt is ismerjük, mint yo-yo effectus,
amit megint nem kell senkinek sem bemutatni. Elég ehhez egy váratlan esemény, ami kizökkent a lelki egyensúlyból. A modern technikai megoldásokkal gombnyomásra működő világunk, s a minket körülvevő óriási élelmiszerbőség sem igen kedvez a mozgásnak
és a mértékletességet tartó táplálkozásnak.
Ha visszanézünk a múltba, láthatjuk azonban, hogy az evolúció során a testünknek
sokkal inkább a nincs-hez kellett alkalmazkodni (nem volt hűtő és élelmiszerpolcok
sem léteztek) és sokkal jobban fel van készülve a nélkülözésre, és jobban elbír a keveseb-

Az életkortól független mozgás örömét sugározták a fellépők

Dr. Képes Ildikó Anna és Schirilla György
az egészséges életmód elkötelezett hirdetői

bel mint a végtelen számú evésre ingerlő lehetőséggel.
Az emberi élet egyik alaptevékenysége a
helyváltoztatás is, ami mint gyaloglás volt
elsősorban jelen az egyedfejlődés során.
A futás és gyaloglás nélkül alig képzelhető
el az életünk, bár technikai eszközök révén
olyan kényelmet biztosítunk magunknak,
ami a mozgásszegény életmódra szoktat rá
mindannyiunkat. Hazaérkezve a garázsajtót
sem kell kinyitnunk, csupán egy automatát
hozunk működésbe az autónkból, sőt a televíziót is távkapcsolóval kezeljük. Még a gyerekek sem gyalogolnak eleget, a szülők viszik
autójukkal az iskolába, egyre keservesebb a
testnevelés órai teljesítmény is a számítógépes produkciókhoz képest.
S itt jön elő a szülői felelősség is. Vajon
én milyen szokásmintát adok át a gyermekemnek? A divatos diéták jönnek, mennek.
Minden évnek megvan a maga saját csodamódszere. Azt azonban elmondhatjuk,
hogy a hagyományos kalóriaszámlálás még
mindig verhetetlen a fogyásban.
Amit életmódváltásnál illik csökkenteni:
a fehér finomított cukrot tartalmazó élelmiszereket és a liszt minden egyes formáját. Tudni kell a rizs és a burgonya is full keményítő. Bár a rizs egészséges, a kalóriáját nem árt figyelembe venni. Az édes gyümölcsökre is jó odafigyelni, elsősorban az
aszalványok, a banán és a görögdinnye jelenthet lényegesen több cukrot. Az életmódváltásnál nem csak az étkezés a nagyon fontos, hanem a mozgás és a lélek állapota is.
Közel sem teljes elmélkedésem végén
Schirilla Gyuri szavaival kívánok minden
kedves olvasónak jó pihenést a nyár hátralévő részében: „Aki elhagyja magát azt
mások is elhagyják. Aki törődik magával,
azzal mások is törődnek.”
Hálásan mondok köszönetet minden segítőnek, külön-külön, egyenként. S nagyon
köszönöm a Bogácsi Önkormányzat, a
Bogácsi Turisztikai Kft. és Bogácsi Gyógyés Standfürdő segítő támogatását.
Jó egészséget Mindenkinek!
Dr Képes Ildikó Anna
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Tanévet
zártunk
Különös élmény tanévet zárni, hiszen
alig aludtunk néhányat a szeptemberi első
csengőszó óta és máris itt tolong 134 rakoncátlan diák, aki azt várja, kimondjam
végre az elbocsátó szép szavakat. De ezt
megelőzően végezzünk számvetést az előttünk álló hosszú vakáció előtt.
Amikor lezárunk egy időszakot, egy tanítási évet, természetesen számvetést is végzünk. Én úgy érzem, ha nem is teljes mértékben, de alapvető céljainkat teljesítettük.
Diákjaink az év folyamán szakkörökön vehettek részt, aki pedig elakadt valamelyik
tantárgy rejtelmeiben felzárkóztatásokon,
fejlesztő foglalkozásokon segítették.
A tanév során múzeumba, színházba vittük tanítványainkat, kirándulásokat, előadásokat, bemutatókat, rendezvényeket és
focibajnokságot szerveztünk. Igyekeztünk
minden közösségi programba bevonni iskolánk tanulóit, a szülőket, hozzátartozókat.

Tanulmányi téren 11 diák ért el
kitűnő eredményt:
• Szitai Dorina 2.o.
• Dobos Bendegúz Tamás 4.o.
• Dobos Pongrác László 4.o.
• Gál Dorka Sára 4.o.
• Szabó Donát Máté 5.o.
• Gál Anna Szonja 6.o.
• Hüvelyes Emília Panna 8.o.
• Kondráth Tekla Virág 8.o.
• Koós Anna 8.o.
• Ócsai Kamilla Csenge 8.o.
• Salavári Bence 8.o.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeles tanulmányi eredményt
10 diák ért el:
Farkas Jázmin Melissza 3.o.
Szitai Emília 3.o.
Dézsán Erik Péter 4.o.
Gál Csilla 5.o.
Kozma Kristóf 5.o.
Kupcsik Zsolt 5.o.
Hüvelyes Liliána 6.o.
Czagány Kitti 8.o.
Mohácsi Ákos 8.o.
Nagy László Olivér 8.o.

Iskolánk átlaga
a 2017/2018-as
tanévben: 3,43
6
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Az év folyamán több versenyen is részt vettek tanulóink, ahol szép eredményeket értek
el. Ezek a következő tanulók voltak.
A tanulók eredményes versenyeihez nagyban hozzájárult a pedagógusok felkészítő
munkája is, melyet ezúton magam és a tanulók nevében is megköszönök. Köszönöm pedagógusi elhivatottságból fakadó munkájukat, szabadidejüket feláldozó önzetlen tevékenységüket.
Persze nem csak sikereket értünk el, a kudarcokkal is számot kell vetnünk.
1 fő tanulónak a nyári szünetben kell pótolni a hiányosságait és majd az augusztusi javító vizsgán lesz lehetősége arra, hogy kiérdemelje a továbbhaladást.
6 fő tanulónak nem sikerült teljesíteni az
adott évfolyam követelményét, nekik sajnos
osztályt kell ismételni.
Köszönöm a kollégáknak és helyettesemnek a színvonalas szakmai munkát, mellyel
eredményessé tették a tanévet. Azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből a
bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre.
Szeretnénk megőrizni iskolánkban az otthonosságot, a családias légkört. Valamennyien
arra törekszünk, hogy munkájukra, életükre
igényes, felnőttként jól boldoguló, kiegyensúlyozott személyiségeket neveljünk.

Köszönöm azon szülők munkáját, akik segítettek a különböző programok lebonyolításában, támogatták iskolánkat a különböző rendezvények, kirándulások megvalósításában.
Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy
megköszönjem az önkormányzat és a képviselő-testület támogatását. Az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatása jelentősen hozzájárul a nyugodt pedagógiai munkához, terveink megvalósításához. A helyi intézmények közül évek óta szoros kapcsolatunk
van a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Termálfürdő Kft-vel. Mindennapi munkánkat nagyban
segíti a védőnő, az iskolaorvos. Kapcsolatot
tartunk a Bagolyvár Óvodával, a Pedagógiai
Szakszolgálattal. Partneri hozzáállásuk nélkül
nehezen tudtuk volna a tanévi feladatainkat
sikerrel megvalósítani.
Köszönöm a Mezőkövesdi Tankerületi Központnak, amit iskolánknak és az itt tanuló diákoknak nyújtott a tanév folyamán.
Kívánom minden tanulónak és a Bükkalja
Általános Iskola minden dolgozójának,
hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljen a nyár. Vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt
köszönthessük az új tanévet!
Tóth István
iskolaigazgató

2017/2018-as tanév versenyeredményei
• MATEMATIKA - Curie Matematika
Országos Emlékverseny: Kozma Kristóf
5.o megyei XII. hely (felkészítő: Bodnár
Marianna), Koós Anna 8.o. megyei
V. hely (felkészítő: Lukács Lajosné).
• KÖRNYEZETISMERET - Curie Környezetvédelmi Országos Emlékverseny (felkészítő: Jankóné Jónás Zsuzsanna): Dobos Bendegúz Tamás 4.o., Dobos Pongrác László 4.o., Majnár Dominik 4.o. megyei I. hely, országos IV. hely.
• KÉMIA - Curie Kémia Országos Emlékverseny (felkészítő: Lukács Lajosné):
Kondráth Tekla Virág 8.o. megyei XV.
hely, Koós Anna 8.o. megyei VII. hely, Salavári Bence 8.o. megyei XIII. hely.
• ANGOL - Angol nyelvi tanulmányi verseny – a Noszvaji Figedy János Általános
Iskola szervezésében (felkészítő: Farkasné
Kulcsár Krisztina): Gál Anna Szonja 6.o.
körzeti X. hely, Koós Anna 8.o. körzeti II.
hely.
• RAJZ - Országos Tanodahálózat „Nekem is lehet esélyem”- rajzpályázat (felkészítők: Tanodás nevelők): Pusomai Emília
4.o. II. hely, Szitai Kornélia 8.o. I. hely.
• TESTNEVELÉS - (felkészítő: Soltész Tamás László) Fiú labdarúgás: Nagy László 8.o., Salavári Bence 8.o. körzeti I. hely.
Kisiskolák sportversenye: Pusomai Gergő 7.o., Szitai László 7.o. megyei V. hely.
Lakatos Roland 8.o., Pozsomai Krisztián
8.o., Pozsomai Sándor 8.o., Szitai Zsolt
8.o. megyei elődöntő I. hely. Mezei futóverseny: Nagy László 8.o. körzeti IV hely.

• MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM -

Kerekemese Országos Honismereti vetélkedő: Czagány Ádám 5.o., Kozma Kristóf 5.o.,
Kupcsik Zsolt 5.o., Szabó Donát 5.o. 85 csapatból XIX. hely (felkészítő: Benyovszki Mária).
Országos Olvasó Verseny 1-2. o. szinten csapatverseny: Farkas Henrietta 2.o., Pozsomai
Ramóna 2.o. országos VI. hely (felkészítő: Kis
Katalin).
Bükkalja Általános Iskola által szervezett szavalóverseny 1-2. o. szinten: Kállai Klaudia 2.o. I.
hely. Emléklapot kaptak: Szitai Bemjámin Béla
2.o., Szitai Dzsesszika 2.o. (felkészítő: Kis Katalin)
Hahó Könyvtár(s)ak! Megyei Könyvtár által
hirdetett olvasás népszerűsítő verseny: Dézsán Erik Péter 4.o., Dobos Bendegúz Tamás
4.o., Dobos Pongrác László 4.o., Gál Dorka
Sára 4.o. megyei II. hely (felkészítő: Jankóné
Jónás Zsuzsanna).
„Te aranyok aranya” Országos Arany János szavalóverseny: Koós Anna 8.o. megyei VI. hely
(felkészítő: Jankóné Jónás Zsuzsanna).
Arany János magyarverseny: Gál Anna Szonja
6.o., Hüvelyes Emília Panna 8.o., Koós Anna
8.o. országos döntőbe jutottak (felkészítő:
Lénártné Szeberin Csilla).
Szivárványhíd Országos Levelezőverseny: Gál
Anna Szonja 6.o. országos II. hely (felkészítő:
Lénártné Szeberin Csilla).
• BIOLÓGIA - Madarak és Fák Napja: Gál
Anna Szonja 6.o., Czagány Kitti 8.o., Hüvelyes
Emília Panna 8.o. körzeti IV. hely (felkészítő:
Obrusánszki Zsuzsa).

Búcsúzóul
2018. június 16-án tanévünk egyik legnagyobb ünnepén, a ballagáson az ifjúkor kapujában álló 8. évfolyamos diákjaink utoljára járták
körbe tantermüket és a virágokkal feldíszített iskola épületét, hogy
aztán ki könnyes, ki mosolygós szemmel lezárja eddigi élete egy jelentős szakaszát.
Alsós tanító nénitekként megtiszteltetésnek éreztem, hogy elkísérhettelek benneteket erre az útra, melynek néhány percében bizonyára hozzám hasonlóan, bennetek is egyesült a múlt a jövővel; visszatekintettetek az elmúlt 8 évre, s egyben új célokat megfogalmazva előre néztetek.
Míg a búcsúbeszédek zajlottak, a világra rácsodálkozó egykori gyermekarcok, érdeklődő tekintetek villantak fel előttem. 6-7 éves gyermekek magabiztos arcai, - mert legtöbben már akkor azok voltatok- és
az iskola kapuját szorongva átlépő társaitoké, akik idővel aktív tagjai
lettek az osztályközösségnek, s egyre bátrabban álltak a kihívások elé.
A gyakorlati és elméleti tudást néhányan nagyon könnyen megszerezték, mások pedig a hibákból okulva, lépésről-lépésre haladtak előre.
Szüleitekkel karöltve négy évig lehettem az, aki figyelemmel kísértem, egyengettem utatokat. Ezek az évek az én életemben is meghatározóak voltak. A pedagóguspálya rögös útján sok örömben részesítettetek segítőkészségetekkel, sokoldalúságotokkal, nyitottságotokkal, szorgalmas tanulmányi munkátokkal. Kiemelkedő eredményekkel öregbítettük a Bükkalja Általános Iskola hírnevét a sportban
(Kindersport), az irodalom (szépkiejtési versenyek, mesevetélkedők,
szavalóversenyek) és a természetismeret terén (Ismerd meg az erdőt!
vetélkedő). De a farsangok, koncertek, kirándulások, közös családi
Az élménydús, aktív, kalandokkal teli alsós
évek után velem és még sok más új nevelővel elkezdődtek a felsős évek. Volt bennünk
némi félelemmel vegyes várakozás egymás
iránt, de egyben egyetértettünk – akartuk az
elfogadást, a megismerést, a szeretet kialakulását!
Szüleitekkel együtt akartunk egy eredményes, alapos tudást adó tanulmányi munkát,
jókedvű, emlékezetes diákéveket és olyan

programok, hulladékgyűjtések
idején is lehetett a lelkesedésetekre számítani.
4 évvel ezelőtt nyugodtan bocsátottalak útra benneteket,
mert tudtam, hogy a felső tagozatban olyan kolléganőm irányításával kezditek meg a munkát, akire
rábízhatom gyermekeimet. Az én megbízatásom akkor végét ért, de lehetőségeim szerint továbbra is bevontalak benneteket
az általam vezetett foglalkozásokba, együtt örültem sikereiteknek, s szomorúan vettem tudomásul egy-egy kamaszos csínytevéseteket.
Mint a negyedik osztály végén, most, a ballagásotokon sem tudtam
titkolni a mély érzelmeket, melyeket a búcsúzás váltott ki bennem,
hiszen mindnyájan beloptátok a szívembe magatokat. S majd megtapasztaljátok, hogy az igaz érzéseket, a szeretetet nem lehet, nem szabad eltitkolni.
A „Mesél az erdő” pályázatra közösen alkotott, könyvben és CD-ben
is megjelent „Az erdő legöregebb fája” című mesénk eltévedt gyermekek kalandját őrzi, akik végül is leleményességüknek köszönhetően ráleltek a helyes útra.
Kívánom, hogy az ÉLET szövevényes világában ti is találjátok meg a
személyes boldogságotokhoz vezető utat.
Jankóné Jónás Zsuzsa alsós osztályfőnök

tulajdonságokkal felvértezett fiatalokat útjukra bocsájtani, akik tudják, hogy mit szeretnének elérni és lesz hozzá akaratuk és kitartásuk, hogy megvalósítsák céljaikat. Ezért
mindent meg is tettünk, s ha voltak is nehéz
pillanatok, elértük célunkat!
Kiemelkedő tanulmányi eredményeitek révén mindannyian felvételt nyertetek az általatok választott iskolába. A feladat adott, - helyt
kell állni! Menni fog, ebben biztos vagyok!

Volt alkalmunk bőven megismerni egymást tanuláson kívüli helyzetekben is. Közös programjaink szép emlékké teszik az
együtt töltött időt, s utólag mindig csak a
szépre emlékezünk. Én azonban tudom,
hogy közben ti is rájöttetek, hogy volt helye
időnként a szigornak is.
Emberi hitvallásom szerint, aki jót akar,
nevel, jellemet formál, akkor jár el helyesen, ha jó szándékkal bírál, féltve óv, szeretve mutat utat. Úgy éreztem a végére sikerült
mindezt megértetnem
veletek is, és elfogadtátok intéseimet, megfogadtátok tanácsaimat!
Emlékezzetek mindarra, amit itt, a bogácsi
Bükkalja Általános Iskolában tanultatok, láttatok, hallottatok tőlünk,
amire neveltünk Titeket! A kérésünk csak az
– „Bármi lesz is, ember
légy fiam!”
Kívánunk számotokra
eredményes tanulást, további felhőtlen diákéveket. Érjétek el céljaitokat, valósítsátok meg terveiteket és emlékezzetek
ránk szívetekből igaz érzésekkel!
Lukács Lajosné
felsős osztályfőnök
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25 éves osztálytalálkozó
25 év elteltével, 2018. július 28-án a hosszas előkészületeket és az
osztálytársak felkutatását követően ismét találkoztunk, a Bogácsi
Általános Iskola 1993-ban végzett 8. osztályos tanulói (25). Sajnos
volt osztályfőnökünk (Szerencsi Miklósné) nélkül kellett megrendezni az osztálytalálkozót. Tanárnő sírjánál a délelőtti órákban helyeztük el a megemlékezés koszorúját, 25 szál fehér rózsával. Emlékét őrizzük, szeretettel gondolunk rá minden alkalommal.

Bogács egyik legszebb részén, gyönyörű természeti környezetben, a
Bagolyvár Pincesor egyik pincéje előtt tartottuk. Hócza László mint
házigazda mindent gondosan előkészített, nem volt hiány semmiben. A kötetlen beszélgetéseket és élménybeszámolókat követően,
legnagyobb meglepetésünkre egy élőzenés mulatságban is részünk
lehetett, Szabó Zoltán jóvoltából. Ezúton is szeretném megköszönni Hócza Lászlónak a kitűnő szervezést és a szívélyes vendéglátást.

Kevés olyan osztályról tudok, akik végzésüket követően, 5 évente
megtartják az osztálytalálkozót.

Az osztálytalálkozón részt vettek: (felső sor) Molnár Zsuzsanna,
Gál-Szajlai Júlia, Hócza László, Répási János, Márton Zsolt, Kovács
Krisztina, Bajzát Krisztián, Gyurcsik Péter, Győri Krisztián, (alsó sor)
Boldizsár Nikoletta, Hazafi Anita, Péter Zoltán, Farkas (Pipás) Tímea, Várnai Krisztián, Balogi László és Koczka Péter.

Örömmel mondhatom, hogy a Mi osztályunk ilyen.
Egy rendkívül összetartó közösség volt, a barátságokat mai napig
ápoljuk. Köszönhetően annak, hogy az osztály tagjainak több mint
fele Bogácson, vagy a környező településeken él. Az első találkozó
alkalmával 1998-ban megbeszéltük, hogy minden alkalommal kijelöljük azt a két személyt, akik az 5 évvel későbbi találkozót szervezik. Így volt ez legutóbb is 2013-ban. A mostani osztálytalálkozót

Köszönjük szépen mindenkinek, aki megtisztelt minket a jelenlétével.

5 év múlva, 2023-ban találkozunk!

Péter Zoltán

Osztálytársak 20 évvel ezelőtt és most

AZ ELSŐKKEL
1995. szeptember 1-jén 25 kisgyermek kezdte meg iskolai tanulmányait a bogácsi általános iskolában. Kicsit félve engedték el
szüleik kezét, mielőtt a tanterembe léptek, bár bevallom pályakezdőként én is hasonlóan éreztem. A napok azonban gyorsan
teltek, mindinkább megismerve egymást, úgy éreztem mindkét
részről elillant ez az érzés. A négy év alatt átélt élményeket is
felidéztük, 15 év távlatából, 2018. 07. 21.-én. Bár nem mindenki tudott eljönni a találkozóra, úgy érzem, a jelenlévők szívesen
emlékeztek az iskolában eltöltött évekre. Elfogadta a meghívást
Szabóné Monostori Márta felsős osztályfőnök. Domán Lászlóné
Mariann osztályfőnökre emlékezve mécsest gyújtottunk.
Büszkeséggel tölt el, hogy egészséges, szép, boldog felnőttek váltak belőlük, és ha ebben nekem is volt részem, ez külön
öröm számomra.
Kerékgyártó Andrea, alsós tanító néni

„Tedd, amit úgy érzel, tenned kell,
Arra menj, amerre a szíved terel,
Hisz időd oly’ kevés,
Légy hát a magad ura, amíg élsz.”
(Axl Rose)
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Akik jelen voltak:
Bakondi Péter, Bálint Attila, Budai Ádám, Császár Imre,
Csiki Norbert, Farkas Gergő, Fehér Szabolcs, Győri Szilvia,
Huszár György, Kerékgyártó Ágnes, Kozma Katalin, László
Péter, Nagy Péter, Orosz Gergely, Prokai Tamás, Ádám Renáta.

Lipcsák János személyében
új plébánost kapott Bogács
2018. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban tett látogatása alkalmával
Csendesné Farkas Edit polgármester as�szony fogadta meleg szeretettel településünk új plébánosát, majd augusztus 5-én a
helyi hívek és turisták előtt Gál László köszöntötte Lipcsák János plébánost, aki e
napon tartotta bogácsi bemutatkozó miséjét a Szent Márton Római Katolikus Műemléktemplomban.
Gál László köszöntő szavai mellett kiemelte a papi hivatás fontosságát korunkban. Azért, hogy a templomban megjelent hívek mellett községünk többi lakosa
is megismerje ezeket a gondolatokat, néhány részletet megosztunk kedves olvasóinkkal. Idézetek Gál László beszédéből:
„Rogate ergo Dominum messis, ut mittat
operarios in messem suam…
„Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába” (Mt 9,38)
Megadatott számunkra, hogy a mai nap
így a hálaadásé és a köszöntésé legyen!
A hálaadás a Mindenható Isten felé, aki
meghallgatta a hívők szüntelen imáját, és
nem hagyta pásztor nélkül nyáját.
A köszönet hangján kell szólnunk Érsek Főpásztorunk felé, aki ordináriusként gondoskodott a Bogácsi Egyházközségről. Isten áldása kísérje főpásztori munkáját!
Főtisztelendő Plébános Atya!
Az Aratás Ura most Bogácsra vezette. Egy
nagy múltú, de válságos jelenű egyházközségbe. A szekularizáció kihívásai mellett, a
magára maradottsággal, jövőkép nélküliséggel küzdő közösségbe.
Hogy plébániánk minden tagja számára
egyértelmű legyen a széles, könnyebb út és
keskeny, nehezebb út különbözősége, és a
választás determinált következménye, különösen fontos a hívők komoly belső életre
vezetése a keresztény tanítás elvei alapján.
Ma a korábbi időknél is fontosabb, hogy
újra fölfedezzük, mennyire fontos az imádság, a szentségi élet, az elmélkedés, a csöndes szentségimádás, a szívtől-szívig kapcsolat a mi Urunkkal, s azoknak az erényeknek
mindennapos gyakorlása, melyek hasonlóvá tesznek Őhozzá.
Nehéz ez a feladat, kihívásokkal teli, de
kérjük Plébános Atyát, hogy legyen kérlelhetetlen az igehirdetésben és a hiteles katolikus tanítás továbbadásában, a gyermekek és fiatalok katolikus nevelésében, s főképp abban, hogy hogy az evangélium üzenete azokhoz is eljuthasson, akik nem gyakorolják a vallást, vagy nem az igaz hitet
vallják, hogy Isten kegyelmével eljuthassanak a megtérésre.
A plébánia közössége többször megtapasztalta már a lelki mélységet, a szétszóratást,
de mindig jöttek lánglelkű papok, akik a ne-

hézségek ellenére mind anyagi javakban,
de kiváltképp a lelki életben fellendülést
hoztak.
Főtisztelendő Plébános Atya!
Őszinte szívből kívánom, hogy áldozatos lelkipásztori munkájával az egyházközség lelki életét építő, megújító elődök sorába lépjen.
Erre a munkára kérem a Mindenható Isten
végtelen kegyelmét és szüntelen áldását, a
papok Anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának és egyházközségünk pártfogójának,
Szent Márton püspöknek közbenjárását.
Isten hozta közénk, a Szent Márton Egyházközségbe!”
A következő bemutatkozó írásból
Lipcsák János plébános úr életútját,
életszemléletét ismerhetik meg olvasóink:

„Lectoris salutem!

Kedves Olvasó!
Születtem Isten kegyelméből és szüle
im életet vállaló szeretetéből 1980. ápri
lis 28-án a Felvidéken, az azóta már a tör
ténelem süllyesztőjébe került Csehszlováki
ában. Szülőfalum a történelem viharaiban
sokat szenvedett, színmagyar kettézárt falu:
Nagyszelmenc.
Isten szeretetét az anyatejjel együtt kap
tam édesanyám mély hitéből fakadóan,
egyszerre tanultam tehát beszélni és imád
kozni. Igazából elmondhatom, hogy fogal
mam sincs, milyen nem vallásosnak, nem
hívő embernek lenni. Isten gyermekévé a
keresztség szentségében Dobó István szü
lőfalujának templomában, a nagy vár
védő egri hős földi maradványai fölött, a
dobóruszkai plébániatemplomban lettem.
Elemi iskolámat szülőfalumban, a gimnázi
umot Nagykaposon jártam ki az ottani ma
gyar tannyelvű iskolákban. Érettségi után
lettem papnövendék 1998-ban, az Egri Fő
egyházmegye szemináriumában.

Papi meghívásom pillanatára nem igazán
emlékszem. Olyan, mint ha mindig is pap
nak készültem volna. Életem minden pilla
nata és szeretett személye ebbe az irányba
vitt. Így szinte nem is kellett gondolkodnom a
pályaválasztás időszakában, én tulajdonkép
pen mindig pap szerettem volna lenni. Min
dig éreztem Isten hívását, amelyre sikerült
is korán válaszolnom, hála érte szüleimnek,
lelkiatyáimnak és kiváló tanáraimnak.
Az egri készület évei után Dr. Seregély Ist
ván érsek szentelt áldozópappá a hármas ju
bileum évében, 2004. június 19-én a Baziliká
ban. Immáron tehát tíz esztendeje énekelhe
tem Urunknak irgalmas jóságát és állok elő
az örömhírrel akár alkalmas, akár alkalmat
lan. Istennek legyen érte hála!
A papi életem állomásainak sora Török
szentmiklóson kezdődött, ahol három évig
lehettem az ottani egyházközség káplánja.
Újabb három évet töltöttem Kazincbarcikán,
majd 2010-ben Mezőkövesd történelmi plé
bániájára, a Szent László Templomba kerül
tem. Négy évig szolgálhattam a Matyók gyö
nyörű városában, ebből az utolsó két évben a
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szak
képző Iskola érseki biztosi feladatait is ellát
tam. A mezőkövesdi négy év után a Miskolc
Mindszent Római Katolikus Plébánián lehet
tem Palánki Ferenc püspök atya közvetlen se
gítője, munkatársa, kinek Debrecenbe való
kinevezése után idén július 31-ig vezettem a
Mindszenti Plébániát. Kihívásokkal és papi
örömökkel teli tizennégy év van mögöttem.
Mindig érezhettem Isten gondviselő jóságát
és a hívő emberek imádságos szeretetét.
Ezen állomáshelyek után nevezett ki érsek
atya a Bogácsi Plébánia plébánosává, ahon
nan Mezőkeresztes, Mezőnyárád, Bükkzsérc,
Cserépfalu és Cserépváralja lelkipásztori el
látását is fogom végezni.
Papi jelmondatom a szentmiséből való:
„Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus,
az Isten Báránya.” Ezt a boldogságot érzem
papságom minden egyes napján és próbá
lom továbbadni minden embernek, akivel
csak találkozom.”
Kívánjuk, hogy a plébános úr településünkön segítőkész, együttműködő emberekre, igaz hívekre találjon.
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ORFK sajtóanyag
A 112 életet menthet. Felelőtlen hívással
ne kockáztassa mások életét!
Ha vészhelyzet állt elő, hívja a készenléti
szervek – a mentők, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító, ingyenesen hívható, alábbi hívószámokat:
• 104 (a mentők)
• 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv)
• 107 (az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv)
• 112 (egységes európai segélyhívó szám)
Mi a vészhelyzet?
Olyan ember, állat, műszaki hiba, elemi
erő, természeti esemény, baleset, betegség
vagy élettani körülmény okozta helyzet, ami
az életben, testi épségben, anyagi javakban
okozott kárral, illetve a természetes és mesterséges környezet fokozott megrongálásával vagy ezek veszélyeztetésével jár, és amelyet a segélyt kérő személy, illetve a környezetében lévők a készenléti szervek helyszíni segítsége nélkül önállóan megoldani nem
képesek.
A nap 24 órájában az országban két hívásfogadó központ szakképzett híváskezelői fogadják a segélyhívásokat.
A vészhelyzet szubjektív fogalom, így nem
lehet pontosan meghatározni, hogy mikor
tárcsázza a segélyhívószámokat. Néhány példa arra vonatkozóan, hogy a készenléti szerveknek milyen esetekben van intézkedési
kötelezettségük.
Hívja a segélyhívószámokat
minden olyan esetben, ha
• közvetlen vagy közvetett életveszély áll
fenn, az érintett nagy mennyiségű vért veszít, láthatóan nem kap levegőt, eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik, nem lehet vele kommunikálni, ön- illetve közveszélyes;
• súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető
közúti, légi, vasúti, vízi balesetet lát vagy annak résztvevője;
• több ember halálát okozó járványos
megbetegedés, mérgezés vagy kábítószertúladagolása esetén, radioaktív sugárzás,
vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;
• az állampolgárok életében jelentős fennakadás, emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény történt (tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges
meteorológiai helyzet);
• valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (például: emberölés, fegyveres
rablás, lopás, garázdaság, verekedés);
• eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy
megtalálásához kér segítséget, ismeretlen
kisgyermek megtalálásáról, kánikulában zárt
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gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy állatról, rendkívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról van
információja;
• a közlekedési jelzések megrongálódását,
működésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (például: gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályokat (például: közút veszélyes szennyeződése), közüzemi zavarokat (például: leszakadt
veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa, ami a közlekedést akadályozza)
észlel a bejelentő;
• rendkívüli halál történik (például: vízből
kivetett elhunyt személy megtalálása), körözött vagy elővezetni kívánt személy, vagy
körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről
van információja, talált tárgyról, elhagyott
gyanús csomagról, állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló adománygyűjtők működéséről van tudomása.
A hívásfogadó bejelentkezését követően a
következőket mondja el:
Még ha felfokozott érzelmi állapotban is
van, egy esemény bejelentésekor próbáljon
nyugodt maradni és a problémát tisztán, világosan, a hívásfogadó kérdéseire válaszolva
megfogalmazni: Mi történt? Mikor történt?
Hol történt? Kivel történt? Hogyan történt?
Ahhoz, hogy a hívásfogadó segíteni tudjon Önnek a következő információkra lesz
szükség:
• Az Ön neve és visszahívható telefonszáma
• Az esemény lehető legpontosabb helyszínének meghatározása
Város, utca, házszám, emelet, ajtó, vagy
közlekedési baleset esetén a pontos útszám, km szelvény, útirány, amennyiben
pontosan nem tudja a helyszínt, körülírással próbálja meghatározni.
• Az esemény rövid, lényegre törő pontos
leírása, elmagyarázása
Milyen bűncselekmény, vagy veszélyhelyzet áll fenn? Vannak-e sérültek? Ha igen,
milyen mértékű a sérülés? Ki a sérült?
Például: közúti közlekedési baleset esetén: hány autó ütközött össze, van-e sérült, ha igen milyen mértékű a sérülése (súlyos vagy kevésbé súlyos), van-e beszorult személy a gépjárműben, ha igen ki
tudják-e szabadítani, vagy segítségre lesz
szükség, fogalmi akadályt képez(nek)-e a
jármű(vek), folyik-e valami a gépjárműből.
Betörés esetén: mikor történhetett (napokkal vagy órákkal korábban, esetleg még
folyamatban van); látja-e még a betörőt,
ha igen személyleírást tud-e adni róla, tudja-e követni, illetve követi-e.
Mikor NE hívja a 112-t!!!
• Ne hívja, ha általános, tudakozó jellegű
kérdése van (például: ügyfélszolgálatok ha-

táskörébe tartozó ügyek, általános és különleges tudakozók által megadható elérhetőségek, egyéb információk);
• Ne hívja forgalmi információk, időjárásjelentés, vagy egyéb általános tájékoztatással kapcsolatosan (például: kisebb műszaki
meghibásodások, csőrepedés; kisebb áramkimaradások);
• Ne hívja, ha szemmel láthatóan nincs
vészhelyzet és nem igényel sürgős beavatkozást az eset (például: kidőlt fa, ami nem
képez közúti akadályt, nem veszélyeztet emberi életet, egészséget);
• Ne hívja, ha unatkozik, szórakozni vagy
beszélgetni szeretne.
Az indokolatlan hívások túlterhelik a rendszert, ezzel veszélyeztetve olyan emberek
életét, vagyontárgyait, akik valóban segítségre szorulnak.
Aki az egységes európai segélyhívó számot, illetve a nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetésétől eltérő célból, szándékosan felhív, szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetőjével szemben 5000 forinttól
150 000 forintig terjedő pénzbírság, illetve
közérdekű munka büntetés kiszabására kerülhet sor.

NÉHÁNY PERC IS SZÁMÍT!
NE TERHELJE A RENDSZERT
FELESLEGESEN!

Ön is kerülhet olyan helyzetbe, amikor a
készenléti szervek gyors reagálásán múlhat
az élete.

A bogácsi Színészligetben járt
Csomós Mari, a Nemzet Színésze
Talán csak egyedül Csomós Marit „hozta zavarba” az a hír, miszerint a jelenlegi Nemzet Színészei (Almási Éva, Molnár Piroska, Máthé Erzsi, Törőcsik Mari, Bodrogi Gyula, Cserhalmi György,
Tordy Géza, Haumann Péter, Király Levente, Andorai Péter,
Szacsvay László) a 2017. február 26-án elhunyt Berek Kati helyére
egyhangú szavazással őt választották meg.
A színészi pályája kezdetétől sokat dolgozó Csomós Mari, - akit színpadi szereplései mellett száznál több játék- és tévéfilmje tett ismertté- mindenben megfelelt a Nemzet Színésze cím adományozásához
rendelt kritériumnak: Shakespeare, Dosztojevszkij, G. B. Shaw, García
Lorca darabjaiban (hogy csak legismertebb szerzőket említsem) nyújtott kimagasló színjátszásáért Kossuth- és Jászai Mari-díjjal tüntették
ki, 2014-ben Prima Primissima-díjat, 2016-ban pedig Hazám-díjat kapott. 50 éve a színészi pályán van, s az utóbbi 30 évben szinte csak a
hivatásának él, nagy erőt merítve a közönség szeretetéből.
Amikor 2017 áprilisában meghívást kapott Bogács Község Önkormányzatától a helyi Színészligetben történő faültetésre, színházi elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni településünkre, de most 2018.
július 16-án életet adó anyafölddel borította be cseperedő emlékfája gyökerét és megöntözte, hogy ily fajta gondoskodásának köszönhetően a többi piramistölggyel együtt hirdesse a Bükkalja lankáin a Nemzet Színészeinek halhatatlanságát.

Hajdu Imre pincéjében értékes irodalmi kiállítás is fogadja a látogatókat

Csomós Mari találkozása emlékfájával

Ez a faültetés nem a nagy nyilvánosság előtt zajlott, de Csomós
Marihoz méltóra, emelkedett hangulatúra, de mégis közvetlenre
sikeredett. A neves színésznő érdeklődve és megilletődve lépdelt
a Színészliget lassan egy évtizede terebélyesedő piramistölgyei között, figyelmesen hallgatta a Színészliget létrejöttéről legtöbbet
tudó személy, Hajdu Imre érdekesebbnél-érdekesebb tájékoztatóját. Saját emlékfájához érve, hálával adózott a természetnek, azért
a kis facsemetéért, mely az ő tiszteletére 2017 tavasza óta gyökeret vert és növekedésnek indult a bogácsi földben.
Ezután Csomós Mari, Csendesné Farkas Edit polgármester, dr.
Papp Adrienn jegyző és Hajdu Imre az eltávozott színészek emlékére névtáblácskát helyezett el a Teátristák keresztjén. Magasztos
és kitüntető, fájdalommal átitatott feladat ez minden színház – és
filmművészetet kedvelő ember részére, de különösen annak, aki
személyesen ismerte, vagy együtt játszott egy-egy darabban az
„Égi Társulat” színészóriásaival, úgy, mint Csomós Mari…
Csáter Apó pincéje előtt, a „Borárus téren” a panorámában gyönyörködve vendégünk beszélgetett még községünk vezetőivel és
Hajdu Imrével, majd a Nemzet Színésze és kísérője (testvére) folytatta útját Vajdácska, Csomós Mari szülőfaluja irányába.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Ha július, akkor irány Bogács!
Idén is így volt ez. Megszámlálhatatlan fiatal énekes fordult meg az elmúlt 26
nyár alatt Daragó Károly, -Karcsi- házában,
Schultz Katalin tanárnő énekes táborában.
Vannak számosan, akik törzsvendégként
térnek vissza, még akár 20 éves művészitanári pályával a hátuk mögött. Van még
mit tanulniuk? Igen. Schultz tanárnő fáradhatatlan odafigyeléssel, „sas füllel” meghallja, mit lehet még finomítani. Komoly
pedagógiai tapasztalatcserére is alkalom
nyílik a mindennapi örömteli zenélés mellett. Jómagam is szerencsére részt veszek
e munkában zongorakísérőként. Együtt élvezhetem velük a munka, a siker, az együttlét örömét. Köszönöm mindannyiunk nevében azoknak, akik ezt a hetet lehetővé te-

szik számunkra évről évre, de mindenekelőtt Karcsinak! Sok-sok minden mellett azt
is megtanultuk tőle, - és ez már jelszavunk-

ká vált, - hogy Bogácson a boldogság megsokszorozódik! Jövőre is jövünk!
Dr. Hegedüs Gönczy Katalin

Az énektábor résztvevői minden évben csodálatos koncerttel ajándékozzák meg a közönséget
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A Bogácsi
Pávakör
újabb sikerei

További programajánló
2018. augusztus 18.

Szezonzáró koncert
21:00

Rúzsa Magdi
élő nagykoncert

Népdalkörünk szakmai megmérettetésének újabb állomásához érkeztünk.
2018. június 30-án Püspökladányban vettünk részt a KÓTA (Kórusok Országos Tanácsa) minősítési rendszerének országos versenyén. Örömmel osztom meg a kedves olvasókkal, hogy népdalkörünk ismét kitett
magáért, a népes mezőnyben -mintegy 25
dalkör között- a legmagasabb fokozatot érte
el: ARANY PÁVA-DÍJAT kapott.
E kimagasló elismerés mellett, más örömünk is volt június hónapban. Elkészült az
oly régóta vágyott hangzó anyagunk, egy
dalos CD a Pávakör kedves dalcsokraival. A
hangzó anyagot kiegészíti egy Bogácsot bemutató DVD film, mely alatt a Pávakör dalaiból hallható válogatás. Mindezt együtt
Önök is megvásárolhatják 1500 Ft / db áron
a népdalkör vezetőjétől.
Reméljük, Önöknek is örömet szerzünk az
értékes palóc dalok meghallgatásával, de
úgy gondoljuk, ajándékként szép emlék is
lehet Bogácsról.
Benyovszki Mária
népdalkörvezető

Helyszín: Rendezvénypark

22:45 Ünnepi tűzijáték

2018. szeptember 22.
XIII. Summásság ételeinek
bemutatója és
XV. Szüreti Mulatság
Helyszín: Cserépi úti pincesor

Szüreti medencebál,
éjszakai fürdőzés

Helyszín: Bogácsi Gyógyés Strandfürdő

2018. szeptember 29.

Szent Mihály-napi
közös csurdítás
Helyszín: Rendezvénypark
2018. október 01-04.
Országos nyugdíjas találkozó
Helyszín: Közösségi Ház
2018. október 13.
Magyar Fürdőkultúra Napja –
zenés éjszakai fürdőzés
Helyszín: Bogácsi Gyógy-és
Strandfürdő

2018. október 20.
VIII. Tárcsás ételek fesztiválja
Helyszín: Rendezvénypark

2018. augusztus 20.
11:00 Szentmise a Szent Márton
Római Katolikus Templomban

12:00 Az államalapítás és az új

2018. november 10-11.
XVIII. Márton-napi Vigasságok
Helyszín: Cserépi úti pincesor

Búcsúi szentmise

Helyszín: Szent Márton
Római Katolikus Templom

kenyér ünnepe

Bogácsi díjak, kitüntetések átadása
Helyszín: Közösségi Ház

2018. augusztus 25.

VIII. „Halra fel!”
Bogácsi horgászverseny
és országos horgásztalálkozó
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