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A közmunkaprogram változó
lehetőségei és kihívásai
A Magyar Kormány 2011. január 1-jétől az új, egységes közfoglalkoztatási rendszert azzal a szándékkal indította el, hogy a munkaügyi központokban álláskeresőként nyilvántartott munkavállalók
foglalkoztatását a munkaerő-piac helyett az önkormányzatok, költségvetési szervek, civil és egyéb szervezetek végezzék, melyhez jelentős állami támogatást kapnak. Az elmúlt időszakban sok-sok kritika érte a programot. Mondták rá, hogy „akadályozza a résztvevők
munkaerő piacra jutását”, „elszívja a munkaerőt a versenyszférától”, „a költségvetési spórolás eszköze”.
Hogy akadályozná a résztvevők munkaerő piacra jutását – ez az
évek alatt, és főleg napjainkban teljesen megdőlni látszik. A közmunkaprogramban alacsony iskolai végzettségű, szakmával nem
rendelkező dolgozók foglalkoztatását oldottuk meg. Képzések szervezésével és a munkaerő-hiány megjelenésével azonban a legtöbbjük ma már a piacgazdaságban keresi a kenyerét, egyre jobb lehetőségekhez jutva a családja életszínvonalának emeléséhez.
A második kritika sem állja meg a helyét. Az igazság az, hogy ma
nem a közmunka program szívja el a munkaerőt a versenyszférától,
hanem fordított a helyzet, folyamatos a programból való elvándorlás a jobb munkabért kínáló ágazatok felé.
Az utolsó kritikai megállapítás azonban igaz, már ami az önkormányzati költségvetési spórolást illeti. Az elmúlt években a munkabérre jutó kormányzati támogatás mellett jelentős többletet hozott a dologi költségekre nyújtott központi finanszírozás, így ebből
tudtunk térkövezni a faluban nagyon sok helyen, járdát építeni, fóliasátrat, öntözőrendszert és gyümölcsöst telepíteni, közfoglalkoztatási központot építeni, hogy csak a legfontosabbakat említsem.
Az indulás kezdeti nehézségei után folyamatosan emelkedett az
önkormányzatnál közfoglalkoztatási munkaviszonyban dolgozók
száma, a legtöbb közfoglalkoztatott 2017-ben volt, összesen 97
fő. A megművelt terület mára kb. 7 hektárra nőtt, a zöldterületkezeléssel, betonelemek gyártásával és beépítésével, a kézműves
ajándékkészítéssel és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokkal jelentős értékteremtés zajlik. Ezt a szintet tartani azonban egyre nagyobb erőfeszítésbe kerül, hiszen az elmúlt egy-két évben jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak száma, (jelenleg 50 fő dolgozik
ebben a formában az önkormányzatnál), s a létszám csökkenésével
csökken a központi költségvetési támogatás, és szűkül a felhasználhatóság is. A legaktívabbak magasabb bérért, bizonyos képzettségek birtokában – melyet a közfoglalkoztatás alatti képzéseken szereztek – Mezőkövesden, Egerben vállaltak munkát. Az építőiparban, pékségben, városgazdálkodásnál, vagy esetleg a mezőgazda-

A közfoglalkoztatottak keze munkáját dicséri felújított COOP bolt előtti tér

ságban, a környező szőlők művelésében dolgoznak. Ez az ő szempontjukból teljesen érthető, hiszen a jobb megélhetés reményében természetes, hogy élnek a lehetőséggel. A naponta változó létszám mellett a munka szervezése azonban komoly kihívás, az önkormányzat szempontjából ez egyre nagyobb probléma. A megművelendő terület nagysága nem változik, a közterületeinken az eddig
elvégzett munkát ezután is el kell végeznünk, s végre jó helyet kap
az ajándéktárgy-értékesítés is a fürdő bejáratánál, így a piac adott,
már csak termelni kell. A programban egy-egy évben a vállalt létszámot is tartanunk kell, vagy kellene, de ez is egyre nehezebb. Akik
dolgozni akartak és tudtak is, azok már rég nincsenek nálunk, az új
jelentkezőkkel pedig mindig az elejétől kell kezdeni a betanítást, a
munkafegyelmet is meg kell ismerniük, és meg kell tanulniuk.
Az előző évekig tehát az volt a feladatunk, hogy az egyre növekvő számú dolgozónak értelmes, képességeikhez igazodó, értékteremtő munkát találjunk, most pedig egyre inkább az a feladatunk,
hogy a felépített rendszert tovább működtessük a csökkenő dolgozói létszám és támogatás mellett legalább a korábbi, vagy annál
jobb minőségben. A programban való részvételt mindezek ellenére
továbbra is fontosnak tartom, hiszen minden nálunk munkát kezdő
bogácsi lakos, aki a későbbiekben máshol jobb helyet talál, közelebb jut és közelebb juttatja családját a biztosabb megélhetéshez,
a jobb életszínvonalhoz.
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Dsida Jenő: Hálaadás
(részlet)

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Anyák napja alkalmából szeretettel
köszöntök minden kedves édesanyát,
nagymamát és dédnagymamát!
Csendesné Farkas Edit
polgármester
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Új termelői piac
Korszerű termelői piacot adtak át Bogácson a Gyógy- és Strandfürdő főbejáratával szemben 2019. április 11-én, csütörtökön. A
beruházás a Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések Dél
Borsodban projekt keretében készült.
Bogács önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében 27,2 millió forintos támogatást kapott, melyet
4,9 millió forint önerővel egészített ki. A konzorciumi támogatásnak
köszönhetően a településen még további 39,7 millió forint áll rendelkezésére, amelyből egy kisebb hűtőház épül majd.
Az új, kulturált termelői piacnak az őstermelők is nagyon örülnek

A bogácsi termékek minőségéről elismerően beszélt
Tállai András országgyűlési képviselőnk is

A most átadott létesítmény alapterülete 172 négyzetméter, ebből az árusító tér 132 négyzetméter, ahol a helyi termelők 18 asztalon kínálhatják házi termékeiket. Helyet kapott továbbá egy helyi
termékek értékesítését szolgáló bolt, valamint nyilvános mosdó is.
A létesítményt Tállai András országgyűlési képviselő, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, Csendesné
Farkas Edit, Bogács község polgármestere, valamint a kivitelező cég
képviseletében Szilvási András ügyvezető adta át.
Csendesné Farkas Edit az átadón hangsúlyozta, hogy Bogácson
építenek a helyi adottságokra, és egy ilyen kulturált környezetben
könnyebben alakulhat ki az a fogyasztói bizalom a termék előállítója és vásárlója között, ami segítheti a gazdaság erősödését és a helyiek megélhetését.
Marczis Zsófia, Jankó Gergely

Tavaszi gasztro sikerek
Március 30-án ismét felkerekedett kis
csapatunk és a hajnali indulás, néhány
óra „kanyargós” út után megérkeztünk
Mátramindszentre, ahol szép tavaszi időben, és csodás természeti környezetben
Vadétel készítő versenyen képviseltük Bo
gácsot. Minden kategóriában (leves, sültek,
egyéb) indult a Bogácsi Vadhajtások csapata, az igyekezetünk pedig két különdíjra és
egy második helyezésre lett elég, valamint
különdíjban részesítettek bennünket a legszebb tálalásért is…
…két hét elteltével pedig már ismét pirkadatkor úton volt a kis csapatunk, ezúttal
Békés város volt az úti cél, ahol virágvasárnap töltött káposzta készítő versenyen találtuk magunkat, s ahonnan idén is első helyezéssel térhettünk haza és rengeteg díjjal a sütemény készítő versenyen való szép
szereplésért. Köszönjük a segítséget Szajlai
Sándornak, a mi Sanyi bácsinknak, aki évről
évre segít nekünk a győztes káposzta elkészítésében, valamint köszönet Jankóné Jónás Zsuzsának, Jankóné Katona Juditnak és
Pintér Miklósnénak a süteményekért, amiket nevezhettünk a versenyre.
Az eredményhirdetést követően ismét ellátogathattunk a Libás tanyára Tarhosra,
ahol békési barátaink ebéddel vártak bennünket és eltöltöttünk velük egy kellemes

délutánt. Várjuk őket is vissza Bogácsra, ígéretük szerint ismét találkozhatunk velük a
Tárcsás Ételek Fesztiválján, hiszen rendszeres résztvevői a rendezvényünknek; méltón
képviselve Békés várost és színesítve a mi
programunkat.
Mindamellett, hogy kiadványainkkal is
népszerűsítettük településünket mindkét
helyszínen, nagyon fontosnak tartjuk ezek-

nek a kapcsolatoknak az ápolását, hiszen nagyszerű emberek között lehetünk, akik
rendszeresen részt vesznek a mi gasztronómiai rendezvényeinken is, mint főző csapatok, ezáltal gazdagítva, színesítve a bogácsi
programjainkat.
Marczis Zsófia

Az összeszokott kis csapat ismét eredményesen képviselte Bogácsot

Bogácsi Tavasz
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1. hét

2. hét

3. hét

4. hét

5. hét

Február

Zöld

31. vasárnap

31. csütörtök

Kommunális

30. szombat

28. csütörtök

27. szerda

26. kedd

25. hétfő

24. vasárnap

23. szombat

22. péntek

21. csütörtök

20. szerda

19. kedd

18. hétfő

17. vasárnap

16. szombat

15. péntek

14. csütörtök

13. szerda

12. kedd

11. hétfő

10. vasárnap

9. szombat

8. péntek

7. csütörtök

6. szerda

5. kedd

4. hétfő

3. vasárnap

2. szombat

30. szerda

Szelektív

Március

1. péntek

29. péntek

28. csütörtök

27. szerda

26. kedd

25. hétfő

24. vasárnap

23. szombat

22. péntek

21. csütörtök

20. szerda

19. kedd

18. hétfő

17. vasárnap

16. szombat

15. péntek

14. csütörtök

13. szerda

12. kedd

11. hétfő

10. vasárnap

9. szombat

8. péntek

7. csütörtök

6. szerda

5. kedd

4. hétfő

3. vasárnap

2. szombat

1. péntek

29. kedd

28. hétfő

27. vasárnap

26. szombat

25. péntek

24. csütörtök

23. szerda

22. kedd

21. hétfő

20. vasárnap

19. szombat

18. péntek

17. csütörtök

16. szerda

15. kedd

14. hétfő

13. vasárnap

12. szombat

11. péntek

10. csütörtök

9. szerda

8. kedd

7. hétfő

6. vasárnap

5. szombat

4. péntek

3. csütörtök

2. szerda

1. kedd

Január

2019
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5. hét

6. hét

7. hét

8. hét

9. hét

9. hét

10. hét

11. hét

12. hét

13. hét

Üveg

14. hét

15. hét

16. hét

17. hét

18. hét

Április

30. kedd

29. hétfő

28. vasárnap

27. szombat

26. péntek

25. csütörtök

24. szerda

23. kedd

22. hétfő

21. vasárnap

20. szombat

19. péntek

18. csütörtök

17. szerda

16. kedd

15. hétfő

14. vasárnap

13. szombat

12. péntek

11. csütörtök

10. szerda

9. kedd

8. hétfő

7. vasárnap

6. szombat

5. péntek

4. csütörtök

3. szerda

2. kedd

1. hétfő

Május

Június

30. vasárnap

29. szombat

28. péntek

27. csütörtök

26. szerda

25. kedd

24. hétfő

23. vasárnap

22. szombat

21. péntek

20. csütörtök

19. szerda

18. kedd

17. hétfő

16. vasárnap

15. szombat

14. péntek

13. csütörtök

12. szerda

11. kedd

10. hétfő

9. vasárnap

8. szombat

7. péntek

6. csütörtök

5. szerda

4. kedd

3. hétfő

2. vasárnap

1. szombat

Július

31. szerda

30. kedd

29. hétfő

28. vasárnap

27. szombat

26. péntek

25. csütörtök

24. szerda

23. kedd

22. hétfő

21. vasárnap

20. szombat

19. péntek

18. csütörtök

17. szerda

16. kedd

15. hétfő

14. vasárnap

13. szombat

12. péntek

11. csütörtök

10. szerda

9. kedd

8. hétfő

7. vasárnap

6. szombat

5. péntek

4. csütörtök

3. szerda

2. kedd

1. hétfő

31. szombat

30. péntek

29. csütörtök

28. szerda

27. kedd

26. hétfő

25. vasárnap

24. szombat

23. péntek

22. csütörtök

21. szerda

20. kedd

19. hétfő

18. vasárnap

17. szombat

16. péntek

15. csütörtök

14. szerda

13. kedd

12. hétfő

11. vasárnap

10. szombat

9. péntek

8. csütörtök

7. szerda

6. kedd

5. hétfő

4. vasárnap

3. szombat

2. péntek

1. csütörtök

Augusztus

30. hétfő

29. vasárnap

28. szombat

27. péntek

26. csütörtök

25. szerda

24. kedd

23. hétfő

22. vasárnap

21. szombat

20. péntek

19. csütörtök

18. szerda

17. kedd

16. hétfő

15. vasárnap

14. szombat

13. péntek

12. csütörtök

11. szerda

10. kedd

9. hétfő

8. vasárnap

7. szombat

6. péntek

5. csütörtök

4. szerda

3. kedd

2. hétfő

1. vasárnap

Mi nem helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: zsíros, olajos oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz; egyéb, műanyagnak ítélt
hulladék; CD-lemez, magnó és videókazetta; semmiféle üveg; zsírral szennyezett műanyag flakon; élelmiszer maradványt tartalmazó papír.

Október

31. csütörtök

30. szerda

29. kedd

28. hétfő

27. vasárnap

26. szombat

25. péntek

24. csütörtök

23. szerda

22. kedd

21. hétfő

20. vasárnap

19. szombat

18. péntek

17. csütörtök

16. szerda

15. kedd

14. hétfő

13. vasárnap

12. szombat

11. péntek

10. csütörtök

9. szerda

8. kedd

7. hétfő

6. vasárnap

5. szombat

4. péntek

3. csütörtök

2. szerda

1. kedd

November

30. szombat

29. péntek

28. csütörtök

27. szerda

26. kedd

25. hétfő

24. vasárnap

23. szombat

22. péntek

21. csütörtök

20. szerda

19. kedd

18. hétfő

17. vasárnap

16. szombat

15. péntek

14. csütörtök

13. szerda

12. kedd

11. hétfő

10. vasárnap

9. szombat

8. péntek

7. csütörtök

6. szerda

5. kedd

4. hétfő

3. vasárnap

2. szombat

1. péntek

December

31. kedd
A változtatás jogát fenntartjuk!

30. hétfő

29. vasárnap

28. szombat

27. péntek

26. csütörtök

25. szerda

24. kedd

23. hétfő

22. vasárnap

21. szombat

20. péntek

19. csütörtök

18. szerda

17. kedd

16. hétfő

15. vasárnap

14. szombat

13. péntek

12. csütörtök

11. szerda

10. kedd

9. hétfő

8. vasárnap

7. szombat

6. péntek

5. csütörtök

4. szerda

3. kedd

2. hétfő

1. vasárnap

Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban, illetve edényekben háztartási vagy
egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1
méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

Szeptember

BMH BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Székhely: 3527 Miskolc, Besesnyő i út 26.
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Web: www.bmhnonprofit.hu

A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Mi helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: műanyag flakon: ásványvizes, üdítős; háztartási fém: italos és konzervdoboz; füzet, könyv; újság,
folyóirat; kiöblített tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondoboz lapítva; kisebb kartondobozok lapítva (csokoládés,
tojástartó); kiöblített italos kartondoboz; kiöblített tusfürdős, mosószeres flakon; műanyag szatyor.

31. péntek

30. csütörtök

29. szerda

28. kedd

27. hétfő

26. vasárnap

25. szombat

24. péntek

23. csütörtök

22. szerda

21. kedd

20. hétfő

19. vasárnap

18. szombat

17. péntek

16. csütörtök

15. szerda

14. kedd

13. hétfő

12. vasárnap

11. szombat

10. péntek

9. csütörtök

8. szerda

7. kedd

6. hétfő

5. vasárnap

4. szombat

3. péntek

2. csütörtök

1. szerda

Bogács

18. hét
19. hét
20. hét
21. hét
22. hét

22. hét
23. hét
24. hét
25. hét
26. hét

27. hét
28. hét
29. hét
30. hét
31. hét

31. hét
32. hét
33. hét
34. hét
35. hét

36. hét
37. hét
38. hét
39. hét
40. hét

40. hét
41. hét
42. hét
43. hét
44. hét

44. hét
45. hét
46. hét
47. hét
48. hét

49. hét
50. hét
51. hét
52. hét
1. hét

Ne csak dísz legyen a kokárda!
Légy Te is büszke hazádra!
E mottó jegyében készültünk nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére március idusán.
A tavasz beköszöntével együtt ünnepeljük
1848 dicső tavaszát, népünk szabadságharcára
és forradalmára emlékezünk. Arra a forradalomra, amely végigvonult 1848—49-ben Nyugat- és Közép-Európán, s amelynek eseményei
aranybetűkkel íródtak be az európai és a magyar nép történetébe! Mi, most arra vállalkoztunk, hogy ennek a példás és hősies történelmi tettnek néhány fontosabb epizódján keresztül felidézzük annak feledhetetlen emlékét
és számunkra is hasznos jelentőségét.
Vegyünk példát a tenni akarásból, a forradalmi odaadásból!
Az egykori hatalmas tömeget azzal próbáltuk szemléltetni, hogy viszonylag sok tanulót vontunk be a szereplők közé, és sok évfolyamból igyekeztünk tanítványainkat a cél
érdekében „talpra állítani”. Büszkék voltunk
diákjaink színvonalas előadására!
Nem titkolt szándékunk volt, hogy ennek
reményében mind több szülővel együtt ünnepelhettünk községi ünnepségünkön.
A műsor keretén belül együtt énekelhettek diákjaink katonadalokat a Bogácsi Pávakör tagjaival, gyönyörködhettünk Szabó
Dániel táncoktató által koreografált ünnepi táncjelenetben, s megdobogtatta szívünket Magyar Gyula tárogatón előadott haza-

A szereplők színvonalas műsorral emlékeztek meg 1848 hőseiről

fias dallamai, valamint Hegedűs József tolmácsolásában elhangzott Veres Péter verse
a szülőföldhöz való ragaszkodásról.
Őrizzük és tiszteljük azok emlékét, akik
mind egyet akartak. A költőét, aki talpra
szólította a nemzetet, a márciusi ifjakét és
a honvédekét, akiknek életüknél fontosabb
volt a haza szabadsága.
Nem feledjük a 13 honvédtábornok nevét, akik vértanúként haltak meg Aradon,

1849. október 6-án.
Hiszen mind egyet akartak…
„Emelje ez föl lelkeinket,
Hogy mi vagyunk a lámpafény,
Mely amidőn a többi alszik,
Ég a sötétség éjjelén.”
(Petőfi Sándor)
Benyovszki Mária
és Lénártné Szeberin Csilla
a műsor összeállítói, szervezői

Hagyományt teremtettünk
2013 telén egy főzőklubszerű összejövetelen merült fel a csigacsinálás ötlete. Azóta 7 alkalommal rendeztük meg ezt a hagyományok átörökítésére irányuló tevékenységet, amely idén is bebizonyította, hogy az eltelt évek során községünkben élő hagyomán�nyá, belső igénnyé nőtte ki magát.
2019. február 23-án közel 60 személy jött el a Közösségi Házba,
hogy felélessze, továbbadja a csigacsinálás folyamatát. Minden
mozzanat egymásra épülve, csapatmunkában zajlott: reggel begyúrtuk a tésztát, majd kora délután jöttek a csigacsináló asszonyok, lányok, és kezdődhetett a jó hangulatú beszélgetés kíséretében folyó munka. Volt, aki a pihent tésztát nyújtotta, először kézzel,
majd fokozatosan vékonyítva géppel, volt, aki hosszú csíkokra feldarabolta. A fiatalabbak vitték a tésztacsíkokat, hogy az asztalnál he-

lyet foglalók ördöngös ügyességgel csigatésztává „pencergessék”.
Az asszonyok cukrászművészeteit bemutató, felsorakoztató asztalok most is megteltek. Kigyönyörködtük magunkat a szebbnélszebb házi süteményekben, de nemcsak a látvány, hanem az ízek is
meggyőztek bennünket arról, hogy a bogácsi asszonyok élen járnak
a konyhaművészetben.
Mindnyájan örömmel fogadtuk Farkas Józsefet, aki harmonikájával új színt hozott a Közösségi Házba. Józsi asztaltól asztalig lépegetve eljátszotta az asszonyok nótáját, és a harmonika utánozhatatlan hangja mellett az alkalmi kórus által felcsendültek az ismert
magyar népdalok, nóták és örökzöld dallamok szövegei is.
Hogy valóban átadják-e a fiatalabb korosztálynak nagyanyáink a
csigacsinálás tudományát, arról a jelenlévő kiskamasz lányok győztek
meg bennünket. Még két évvel ezelőtt, amikor először jöttek a csigacsinálásra, nem igazán állt rá a kezük a bordára, de most felnőttek
tempójában tudták már készíteni az ünnepi levesbe való tésztabetétet. Öröm ez számunkra, mert ezzel részesei lehetünk egy-egy olyan
folyamatnak, amely régen, a paraszti világban egyszerűen fogalmazva a felnőtté váláshoz vezetett. S az is biztos, hogy ők már nem hagyják feledésbe merülni hagyományainkat.
Mint mondják, a csigacsinálás magunkban nagyon unalmas elfoglaltság. De a Közösségi Házban mi jó társaságban voltunk, és az
idő észrevétlenül telt, miközben a csigatészta egyre gyarapodott az
asztalon.

A csigacsináláson idén is sokan vettek részt

Jankóné Jónás Zsuzsa
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„Az együtt maga az öröm"
A napjainkban tapasztalható technikai fejlődés állandó változást eredményez, amelyhez való alkalmazkodás versenyképességünk záloga.
Míg igyekszünk megfelelni a szinte naponta megjelenő újabb és újabb technikai,
munkahelyi, pénzügyi változásoknak, addig
kevesebb időnk jut a családra és a közösségre, amelyben élünk.
A Bogácsot körülölelő festői természet is
tartogat minden nap, minden évszakban
valami olyan szépséget, ami megállásra
késztethetne bennünket, amit jó lenne valaki mással együtt megcsodálni. Most, április végén például az ébredő természet meseszép látványát; a tavasz üde színeit, a virágba boruló fákat, a közérzetet javító kellemes virág, és a friss levegő illatát.
Nyáron nagy a rohanás. A szezonra, a turisták igényeinek kielégítésére koncentrálva kevesebb szabadidővel rendelkeznek
Bogács lakosai. Az ide látogató több tízezer
turistát lenyűgözi a pincesor teraszairól eléjük táruló panoráma, az alkonyatkor bíborban pompázó ég alján alábukó nap, de mi
ebből mit sem veszünk észre. Júliusban, augusztusban ezrek sétálnak ki a tóhoz, ahol a
táj harmóniája rabul ejt mindenkit. S míg a
lágy szél a hajukat borzolja, arcukon a nap
melegen simogató sugarait érzik, láthatják
a csillogó víztükörben visszatükröződő partszegélyt, közben irigykednek a bogácsiakra
azért, mert ők ebben a természeti csodában naponta gyönyörködhetnek.
Ősszel színterápiában részesít bennünket a természet, megerősíthetjük lelkünket a szürke, hideg, téli napok beállta előtt.
A Jató-tető színpompás erdőtakarója szinte vonzza tekintetünket, de a festői színárnyalatokat igazi pompájukban csak a ritkuló
lombkorona között áthatoló bágyadt napsugarak által megvilágítva erdei séta során
láthatnánk.

A könyvtár megfelelő körülményeket biztosít a kulturált kikapcsolódáshoz

Télen a táncoló hópelyhek változtatják
mesevilággá a tájat. A fák szerteágazó ágai
zúzmarából horgolt csipketerítőt öltenek, s
természetfeletti lények lelkén szólva a Teremtő alkotókedvéről mesélnek.
Mint az évszakok váltakozásának, úgy a
természet körforgásához igazodó ünnepeknek is hagyományai vannak. A keresztény
egyház nagy ünnepei a húsvét, a karácsony,
a búcsú még mindig meghatározóak községünk életében, ezeken kívül vannak az utóbbi évtizedekben településünk sajátságos arculatát meghatározó rendezvények, melyek
köré csoportosítva már hagyományosnak
mondható programsorozatokat szervezünk.
A Borfesztivál, a Fürdőfesztivál, az Egészségnapok a legrégebbi és legnagyobb turistacsalogató programunk, de találhatunk gasztronómiai, sport és szórakozást biztosító rendezvényeket is. A helyi lakosok rész vehetnek még pl. a községi ünnepségeken, a ma-

Természeti környezetünk szépségei nagyobb figyelmet érdemelnének
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jálison, az idősek napi ünnepségen, a Szent
Mihály-napi csurdításon.
Községünkben heti rendszerességgel működnek tornák; - jóga, asztalitenisz, zumba,
foci, mazsorett, - ahol a gyerekek és felnőttek a mozgás által feltöltődhetnek. A Bo
gácsi Pávakör évek óta hétfői napokon tartja próbáit. Az Idősek Klubja hétköznap 10
órától 14 óráig szeretettel várja a társaságra vágyó időskorú lakosokat. Vallásgyakorlásra lehetőség van szentmise és istentisztelet keretében a Szent Márton Római Katolikus Templomban és az Egészségházban.
A civil szervezetek alkalmanként szerveznek összejöveteleket tagságuk számára. Pályázatok keretében szinte minden korosztály képviselői látogathatnak közösségépítő, identitást erősítő, kulturális eseményeket. A közösségi házba és a könyvtárba is
számos rendezvényre jöhetnek a kellemes
környezetben kikapcsolódni vágyók.

A vidám jelenetek próbái közben más oldalukról ismerik meg
egymást a pávaköri tagok

A közös főzés közösségépítő hatása bizonyított

Tehát az év minden hónapjában van, lenne hova mennünk, - csak szándék kell hozzá -, de jelenleg kevesen élünk e lehetőségekkel.
- Elkényelmesedtünk?
- Lehet. Igaz, lábunkat ki sem kell tenni
otthonunkból és kapcsolatot teremthetünk
a több száz kilométerre élő rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal.
- Vagy megelégszünk a televízió sorozatainak nézésével?
- Magányosak vagyunk, de nincs is kedvünk másokkal kapcsolatot teremteni, a
meglévő kapcsolatok ápolásába energiát
fektetni. Pedig a szűkebb és a tágabb kapcsolatot is ápolni kell. Néha elég az utcán
egy-két mondat erejéig megállni, beszélgetni, de jó, ha szakítunk időt, leülünk, s rég
nem látott ismerősünk örömében oszto-

A pályázatok a szabadidő hasznos eltöltéséhez több lehetőséget
nyújtanak az iskolásoknak is

zunk, vagy éppen vigasztalást nyújtunk bánatában.
Új kapcsolatok kialakítására megfelelő alkalmak (különösen a nemrég Bogácsra költözők élnek ezzel a lehetőséggel) a községi rendezvények, melyeken mindegy, hogy
éppen a munka által érezhetjük hasznosnak
magunkat, valami jóízű ételt készítünk közösen, valakit sikerül jókedvre derítenünk,
vagy tudásunkat adjuk át. A lényeg, a közösségben eltöltött értékes idő.
Írásomat Müller Péter szomorúságról és
örömről szóló idézetével fejezem be. E sorok tartalmán - akár egyetértünk vele, akár
nem -, érdemes elgondolkodni.
„A levertség és szomorúság jól elvan önmagával, örömünket és boldogságunkat
azonban csak akkor élhetjük meg igazán,
ha van kivel megosztani.
Tudod, miért van ez? Mert az öröm: ünnep.

Közösségi pillanat. Nem működik szeretet
nélkül, mások nélkül, csak veled, velünk, veletek. De a bánat szeretetlen állapot, egyedül
az enyém, magamnak fáj, magamnak kell
szenvedni, és magamnak is kell meghalni.
Az öröm a láthatatlan és végtelen hálózat része. Nevezheted szeretetnek, összefüggésnek, összetartozásnak, az isteni teremtés és a természet titkának. Hogy ami
él: az örül, mert mással összetartozik. A depresszió pedig éppen attól van, hogy szétszakadt a háló, nem kapcsolódnak össze a
szemek. Egyedül maradtunk. És ez rossz érzés, és nem is valóságos állapot.
Valójában az örömömet nem „megosztom”, hanem bevonom a másikat is, mert
egyedül egy magányos szikra is hamar kialszik, ha nem tudja a környezetét lángba
borítani.
Az együtt maga az öröm.”
Jankóné Jónás Zsuzsa

A májusfa díszítése lehet egy családi, de akár közösségi program is
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Mozdulj meg Bogács!
Nyitott szemmel járva a világot, sokszor találkozom olyan emberekkel, akik az életük rossz sorsán siránkozva tengetik mindennapjaikat, hol a TV előtti fotelben, hol a kocsmaajtót nyitogatva. Várják az isteni csodát vagy - a magyar nyelv ironikus hasonlata szerint - tátott szájjal a sült galambot. Egymásra mutogatva, mást hibáztatva keresik a bűnöst, közben nem veszik észre, hogy a sok-sok
negatív gondolat megmérgezi életüket és egyre mélyebbre sodorja a boldogtalanság lejtőjén. Ez az egyszerűbb út, de tényleg ezért
születünk a Földre?
Hiszem, hogy életünk kezdetén a Jóisten valamilyen nemes, szeretettel teli feladattal bíz meg mindenkit, majd életünk során különböző próbatételek elé állít, melyre mi döntjük el, hogyan reagálunk! Az „akadálypályán” sok elágazó út, olykor magas tornyok
állnak, de a döntés mindig a mi kezünkben van, hogy merre haladunk! Betegség vagy gyógyulás, családi viszály vagy béke, tespedés
vagy tenni akarás, magány vagy közösség.
Az élet örök körforgásában a változás állandó, sosem késő váltani, magunk mögött hagyni a belénk vésődött hamis dogmákat. Sosem késő felismerni magunkban azt a lelki, isteni erőt, ami a legmélyebb gödörből is kihúz minket. A vonzás törvénye, a közösség
ereje és a magunkba vetett hit hegyeket képes megmozgatni, ha
szükség van rá.
Ezen gondolatok hozták el életem változásnak több állomását,
köztük a Mozdulj meg Bogács facebook csoport létrehozását is.
Ezen az oldalon szeretném- több aktív csoporttársammal együttfelhívni a hozzánk csatlakozók figyelmét, hogy sokat tudunk tenni egészségünkért, sporttal, egészséges táplálkozással, szabadidőnk
aktív kihasználásával.
Hiszem, hogy ha az ember tudatosabban kezdi élni életét, rendezettebbek, letisztultabbak lesznek mindennapjai. A lélek és a test
együttes karbantartása mellett a szépségre, tisztaságra való igény
is megnövekszik. Ezen az úton haladva jött a belső igényemből fakadó ötlet, egy faluszépítő szemétszedés program szervezéséhez.
Bogács, gyönyörű kis falu. Ebben az ékszerdobozban szinte minden megtalálható, ami az aktív kikapcsolódást szolgálja! Gyógyító
víz, csörgedező patak, festői táj, erdő-mező, friss levegő. Ezen természeti értékeken azonban sokat ront a szemetes patakmeder, a
falu határában lévő, szeméttelepnek használt szőlőhegy, bánya.
Ahogy járom a falut, szomorúan láttam, hogy a szemétkupac egyre gyarapodik. Míg végül úgy nem határoztam, hogy teszek a változásért! Március végére a facebook csoportban szemétszedést hirdettem, bízva hogy találok hasonló természetszerető, szemétellenes rokonlelkeket. Az akció sikeresen lezajlott. 4 óra alatt sikerült
megtöltenünk az önkormányzat által biztosított konténert, melyet
ezúton is köszönünk! Hócza Ádám, a férjem, Mucsonyi Zsolt és Viola kislányom, azaz egy maroknyi csapat segítségével sikerült kihalászni a patakmeder alsó szakaszából a szemetet, majd a falu északi részén, a Vén-hegyen folyt tovább a munka. A konténerbe, iszap
lepte babakocsi, pöttyös labda, több zsák kidobott ruha, hűtőszekrény, egykerekű fűnyíró, kábelek, szigetelések és még sok minden
más „felkutatott kincs” került.
A faluszépítő munka két héttel később a temetőben folytatódott
az önkormányzat és az egyház közös szervezésében. Lipcsák János
atya meglepődve tapasztalta, hogy a sírok közül és a fák, bokrok
alul temérdek mennyiségű szemét került elő. A dolgos kezű gyerekek és asszonyok mécsesek összetört darabjaival, koszorú foszlányokkal, műanyag hulladékkal töltötték meg a zsákokat. Emellett
a férfiak a sírok közt kisarjadt fákat gallyazták, vágták ki, hogy ren-
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Köszönet azoknak, akik a temető szebbé tételéért tevékenykedtek

dezettebb képet mutasson eltávozott szeretteink végső nyughelye
Húsvét ünnepére. A fárasztó munka után mindenkinek jól esett a finom tárkonyos leves, mellyel Csendesné Farkas Edit polgármester
asszony lepte meg a kb. 20 főből álló csapatot.
Több konténer szeméttől búcsúzott Bogács, miközben jókat beszélgettünk, közelebb kerültünk egymáshoz és formálódott a közösség. Nem utolsó sorban pedig a szemétért hajladozó gyerekek, talicskázó fiatalok egy életre megtanulták, hogy ne szemeteljenek! A faluszépítő munka a két napi akcióval nem állt meg, hiszen
még van bőven feladat. Az önkormányzat támogatásával a főszezon előtt tervezzük a következő akciót. Köszönjük mindenkinek segítő szándékát!
Vigh Ilona

Lomtalanítás
Bogács Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja Önöket,
hogy a BMH Nonprofit Kft. (közszolgáltató) a lomtalanítást már
nem egy előre meghirdetett időpontban, hanem igénybejelentés alapján, évente két alkalommal vehető igénybe.
Az igénybejelentés történhet személyesen a közszolgáltató
ügyfélszolgálati irodájában, telefonon a 06-21/3500-111-es telefonszámon, illetve a közszolgáltató honlapjáról letöltött igénybejelentő lapon http://bmhnonprofit.hu/wp-content/uploads/
dokumentumok/lomtalanitasi_igenybejelento.pdf, de a Bogácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is kérhető, melyet
az azon szereplő elérhetőségek valamelyikén szükséges visszaküldeni. A nyomtatvány beküldését követően a közszolgáltató
egyezteti az ingatlantulajdonosokkal a lomtalanítás igényeit és
az elszállítás időpontját.
Kérjük, hogy ingatlanjaik elé az elszállítandó lomokat csak abban az esetben helyezzék ki, amennyiben a közszolgáltatóval
egyeztették a lomtalanítás időpontját. Ezúton tájékoztatjuk a
lakosságot, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, illetve a hulladék elszállítására kizárólag a közszolgáltató jogosult, magánszemély
nem!
dr. Papp Adrienn sk.
jegyző

Megelevenedett
oldalak 2019.
A 13. alkalommal megrendezett, jellegében országos viszonylatban még mindig egyedülálló olvasásnépszerűsítő vetélkedő sikeres lebonyolítása érdekében ismét sokan fogtak össze. Több mint
50 felnőtt (szülők, pedagógusok, volt tanítványok) vállalkozott
arra, hogy a regény illetve a mese helyszíneit berendezve, korhű ruhába bújva tegye hitelessé a történetet és a tanulók számára emlékezetessé e napot.
Az 5-8. osztályosok Fabian Lenk Idődetektívek sorozatának A hamis király című kötetből vett szemelvényekhez kapcsolódó kalandos feladatokon keresztül fontos ismeretekhez jutottak a Tudor
családról, legfőképpen a gyerekként királlyá koronázott VI. Eduárdról. A tanulók a XVI. századba csöppenve egy játékos ruhacserét
követően a gyerekkirály „kísérőjeként” járhatták be London utcáit,
kikötőjét. Dolgoztak asztalosműhelyben, takarítottak és felszolgáltak egy korabeli fogadóban. Néhány napig a Towerben raboskodtak, ahonnan csak a leleményességüknek köszönhetően szabadulhattak ki. Végül bemásztak a király orvosához, aki az utcán kóborló
álruhás királyt a tenyerén lévő (rajzolt) sebhely alapján azonosította. Az orvos segítségével egyenes út vezetett vissza a palotába, s a
gyerekek az audiencián fényt derítettek az igazságra.
Az 1-4. osztályosok az Aranyhajú Kálmán című székely népmese
alapján járhatták végig az elrabolt királyfiból lett molnárlegény útját. Szerencsét próbáló útjuk során sok feladat várt rájuk: fonniuk kellett, kenyeret dagasztottak, ládát készítettek, búzát őröltek.
S a világlátó asszony tanácsait követve legyőzték a vasfogú bábát,
végül a király előtt bebizonyították a gonosz boszorkány gaztettét.
E tanítás nélküli napon a gyerekek játszva, kalandok útján tanultak, tapasztalták meg az olvasás élményszerűségét. A feladatok

A rendezvény sikeres lebonyolításáért ténykedő felnőttek egyik csoportja

eredményes megoldásában a hangos olvasás, a szövegértés mellett a szóbeli kifejezőkészség kapott fontos szerepet, ugyanúgy,
mint a problémamegoldó képesség, a bátorság és az ügyesség. Az
indulásra várakozó, vagy már beérkezett csapatok tagjai sem tétlenkedtek: a kicsik karkötőket fontak, a nagyobbak a londoni Szent
Pál Székesegyházról készítettek mozaikos festményt.
A felsősök története a gyerekkirály újbóli trónra lépését megünneplő mulatsággal, az alsósok meséje pedig lakodalommal ért véget: tanulóink számára ezt táncházzal és egy nagyon finom ünnepi
ebéddel valósítottuk meg.
Az eredményhirdetés után mind a 21 csapat tagjai hasznos ajándékokkal, értékes könyvekkel térhettek haza. Megtiszteltetés számunkra, hogy községünk intézményeit; az önkormányzatot, a fürdőt, a takarékszövetkezetet több éve rendezvényünk támogatói között tudhatjuk. Köszönjük, hogy fontosnak tartják az általános iskolások olvasóvá nevelésének segítését, az olvasás élményszerűségének bemutatására irányuló törekvésünket.
Jankóné Jónás Zsuzsa
könyvtáros

Hungarikumok a könyvtárban
Valami újszerű módon szerettem volna a magyar kultúra napi
megemlékezést megszervezni. Most nem irodalmi alkotások bemutatásával, hanem a nemzettudat erősítését is szolgáló, rövid,
lényegre törő kiselőadások keretében a magyarság csúcsteljesítményének (hungarikum) bemutatásával terveztem a figyelmet ráirányítani a magyarság szellemi és anyagi kiválóságaira.
Köszönöm, hogy a megszólított személyek, akik munkájuk
közben vagy hobbijuk során kerültek, kerülnek kapcsolatba a
hungarikumokkal, elvállalták a felkérést. Azt gondolom, egy színes,

Siklósi János a matyóság hímzéskultúrájáról szemléletes előadást tartott

sok információval szolgáló est kerekedett így ki a könyvtár falain
belül.
Szabó László tanár úr a szikvíz és a fröccs, Hócza Ádám közterület-felügyelő - aki szabad idejében szeret túrázni -, a kaptárkövek és
a bükkaljai kőkultúra, Kacsirek Emese noszvaji kozmetikus az Ilcsi
szépítő füvekből készült natúrkozmetikumok bemutatására vállalkozott.
A matyóság hímzéskultúráját, a Matyó népművészetet Siklósi János tárgyi eszközökkel szemléltette és gyerekkori személyes történetekkel színesítette. A nemzetközileg is egyedülálló Magyar Védőnői Szolgálatot Fónad Beáta védőnő, a klasszikus magyar nótát és
a tárogatót Magyar Gyula, a világszerte ismert magyar futballista,
Puskás Ferenc életművét Jankó Róbert mutatta be. Zsák Terézia Kodály Zoltán által gyűjtött népdalokat adott elő.
Az Egri Bikavért Lengyelné Kiss Ivett hegybíró mutatta be, majd
meg is kóstolhattuk az általa hozott kiváló évjáratú bormintákat.
A magyar operettek legismertebb darabjaiból Daragó Károly előadásában és harmonikajátékának kíséretében hallhattuk néhányat.
Végül az általam készített, szintén hungarikumként nyilvántartott
gulyásleves kóstolása következett, amit kellemes hangulatú kötetlen beszélgetés zárt le.
A rendezvény résztvevőinek visszajelzései alapján, úgy gondolom,
érdemes folytatni a magyar értéktár gazdag skálájának ilyenfajta
bemutatóját.
Jankóné Jónás Zsuzsa
könyvtáros
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Anyák napjára
Elidegenedő, gyűlölködő, pénzimádó,
durva világunkban természetes emberi
vágy a megértőbb, szerető világ.
Honnan is származik a szeretet? Az Anyától, hiszen minden emberben, még öregkorban is az Anya szent és sérthetetlen!
Az anyai szeretet az az ember életében,
aminek megléte becsületessé, érzővé, emberszeretővé, hiánya pedig rosszá, érzéketlenné, embergyűlölővé teheti az embert!
Csak anyai szeretettel lehet formálni igazán
a gyermek lelkét, alkatát, jellemét.
Ezért fontos az Anya tudatos cselekvése, szeretete, mert mindent ő indíthat el a
gyermekben.
Ti ifjú, és leendő Anyák, odaadóan, türelemmel, megértéssel forduljatok gyermekeitek felé, mert csak így érhetitek el a
célt: gyermekeitek kiegyensúlyozott, boldog életét.
A mai világban könnyebb ezt véghezvinnetek, mert jobbak a körülményeitek. Nem
általános szokás ma már a sok gyerek nevelése, a lakások is kényelmesebbek, így az
egy gyermekre fordítható idő és hely ös�szehasonlíthatatlanul kedvezőbb számotokra, mint nagyanyáitok, déd és ükanyáitoké volt!
Ti, Anyák olyan gyönyörű érzést és feladatot kaptatok az Élettől, amelyet mi,
férfiak nem. Csak beleérezni tudunk, hogy
milyen érzés lehet, amikor először ölelitek magatokhoz a csecsemőt, méhetek
gyümölcsét, életetek értelmét! Ezért van
az, hogy elsőként és utolsóként is rátok,
Anyákra gondolunk, mert hozzátok fűz a
leggyengébb érzés!
Egy ír közmondás ezt mondja: A férfi a
kedvesét szereti a legforróbban, a feleségét a legmélyebben, de az édesanyját a
legtovább.
Egy másik csodálatos idézet Marietta
Lescitől: „Az anyaság a legtitokzatosabb
szentség a világon. Fájdalomban, könnyben születik, mérhetetlen öröm és bánat
születik belőle, de nagyobb boldogságot
nem adhat semmi, mint Anyának lenni!”
Ide kívánkozik még George Washingtonnak,
az Egyesült Államok egykori elnökének vallomása az édesanyjáról: „Az édesanyám volt
a legszebb a világon… Általa lettem az, aki
vagyok… Mindent neki köszönhetek: fizikai
gyarapodásomat, erkölcsi meggyőződésemet, az ismereteimet és a sikereimet.”
Kemenes János, kevésbé ismert költőnk
versrészlete is az édesanyjához szól:
„Édes, óh szent
Anyai szeretet!
Hova írjam én fel
Forró szerelmemnek
Piros betűjével
A te szép nevedet?”
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Ady Endre merészebb gyönyörűséggel
írt verset édesanyjáról:
Sötét haja szikrákat szórt,
Dió-szeme lángban égett,
Csípője ringott, a büszke
Kreol-arca vakított.
Szeme, vágya, eper-ajka,
Szíve, csókja mindig könnyes.
Ilyen volt a legszebb asszony,
Az én fiatal anyám.”
Arisztotelész lényegre törően elmélkedik:
„Azok a szülők, akik nevelik is gyermekeiket, nagyobb megbecsülésre érdemesek,
mint azok, akik csupán világra segítették
őket: mert az utóbbiak csak az élet lehetőségét biztosították számunkra!”
A magyar népdal gazdag kincstárából ide
írok egyet:
„Száll a felhő, száll a sóhajtás is
messze, messze délre.
Édesanyám háza fölött
Napfényes vidékre.
Ha én is felhő volnék,
Édesanyám háza felett,
Mindig csak ott állnék.
Szellővé vált sóhajtásom
Mindig hozzá szállna,
Sok keserű könnyeimből
Záporeső válna.”
II. János Pál pápa egyik levelében meghökkentő bölcsességgel így ír: „Az anyaság kezdettől fogva magával hozza a kitárulkozást az új személy felé: és éppen ez a
nő szerepe. Mert ebben a kitárulkozásban,
a gyermek foganásában és szülésében talál
magára az asszony őszinte odaadása által.”
A csodálatos óhaj, férfisóhaj zeng fel
Robert Flughum néhány sorában a csodálatos anyaszeretetről: „Én negyvenéves korom óta pontosan tudom, mit szeretnék
kapni karácsonyra. Szeretnék egy órára
újra ötéves lenni. Szeretném, ha még egyszer valaki felvenne, karjában álomba ringatna és ágyamba vinne.”
Mi, magyarok oly természetesen mondjuk ezt a szót: Édesanyám. Vajon tudjuk-e
mindannyian, hogy más népek szókincsében ez a szóösszetétel nincs meg, csak a
miénkben?
Nyelvünk érzelemgazdagságát bizonyítják a versek, melyeket ismert és kevésbé ismert költőink írtak az édesanyjukhoz. Igazi
gyermeki vágyakozás cseng ki az édesanyja
után Dudás Sándor polgármester költő barátom, Mindig című verséből:
„Anyám, hadd fussak újra karjaidba
gyermeki kedvvel. Én vagyok,
bár már felettünk szálltak a napok.
S jöttem sokszor, jövök újra.
Ölelj meg újra ölelő kezeddel,
mint mikor pályás voltam én

s oázó hanggal nyugvás éjjelén
zavartalak. És feledd el,
hogy így megnőttem, és hogy én nagy gyerek
lettem az évek folyamán:
most is úgy mondom: édes, jó Anyám.
Én így is mindig a fiad leszek!”
Kárpáti Csaba költő barátom lelke mélyéről szakadt e hat verssor:
„Ő szép volt.
Szép! - a szebbnél.
Ő jó volt.
Jó! - a jobbnál
Ő volt! - maradt
Az én Anyám!”
Így tükröződnek vissza a gyermeki lelkekben azok az anyák, akik Arisztotelész
szerint „a szép élet lehetőségét biztosították számunkra”!
Az anyai gyöngédség és szeretet által a gyermek érzelmi világában helyet kap ez a nagyon
fontos emberi tulajdonság: a szeretet!
Én kisfiú koromban sok igazságtalan pofont kaptam a felnőttektől. Ha rájuk gondolok, még most is ég az arcom, és megalázva érzem magam. Igaz, hogy kétszer
– a csínytevésem után – nem pofont, hanem egy életre emlékezetes, melengető
emléket is kaptam.
Az a két felnőtt, bölcsen szerető ember
nem vert meg, hanem rátette a kezét a fejemre, a szemembe nézett és azt mondta:
„Kisfiam, most rosszat cselekedtél, és nem
jól van ez így! Kérlek, próbáld meg ezt legközelebb elkerülni.”
Amikor levették kezüket a fejemről, én
ott maradtam még egy darabig valami furcsa érzéssel a szívemben, néztem utánuk
csodálkozva. Még ma is őrzöm őket a legszebb emlékeim között! Ők voltak az igazi emberek!
Anyák, ti drága társaink, attól a pillanattól, hogy megfogan bennetek egy új élet,
ti vagytok a legközelebb hozzájuk abban az
időben, amikor még fogékony a lélek, „hajlékony a vessző”. A ti tudatos, „arisztotelészi” cselekvésetek meghatározó, így hát nehéz, felelősségteljes, de gyönyörű feladatokat így végezzétek!
Így gondolok Rátok, ezekkel a gondolatokkal, szívem melegével köszöntelek benneteket az anyák napja alkalmából.
Gál Mihály

Iskolánk életéből
A Bükkalja Általános Iskola
korszerűsítése az EFOP-4.1.3-17-201700358. számú pályázat keretein belül
valósult meg.
A pályázat az Állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást
segítő tereinek infrastrukturális
fejlesztését célozta meg.
A fejlesztés az alábbi felújításokat
tartalmazta:
- sportpadló készítése
- magastető felújítása
- belső ajtók cseréje
- külső sportpálya felújítása
- sportudvar melletti kerítés cseréje

1. Tornatermi sportpadló készítése:
A régi sportpadló cseréje azért vált indokolttá, mert már elhasználódott az évek során, az illesztéseknél hézagos volt.
Az új burkolat előnyei: színe választható
volt, tartós, könnyen takarítható, rugalmassága folytán csökkenti az esetleges sportsérülések súlyosságát. Mindemellett kielégíti
az építési szabályzatok sportlétesítményekre vonatkozó szabvány előírásait.

3. Új belső ajtók:
Szinte minden helyiség ajtaját kicserélték. A régi ajtók kiszerelése után beszerelték az újakat, amelyek kiválasztásánál kritérium volt, hogy a nagy igénybevételnek ellenálljon.

4. Külső sportpálya felújítása:
A meglévő sportpálya felújítása azért volt
indokolt, mert elhasználódott, repedezett,
nem volt már felületfolytonos a burkolat.
Ezeken a részeken balesetveszélyes volt.
Először a meglévő repedéseket, foltokat
javították ki, ezután került rá az új burkolat.

5. Sportudvar melletti
kerítés cseréje:
A meglévő 5 méter magas kerítést ki kellett javítani; ahol a régi kerítést eltávolították, a tartóoszlopok alapozásának előkészítése után kerültek behelyezésre és betonnal való kiöntésre az új oszlopok. Ezek festése is megtörtént.

További pályázatok iskolánkban
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0002 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása Eger térségében”
2013/2014-es tanévtől partnerintézményként
veszünk részt az Eszterházy Károly Gyakorlóiskolában jelenleg is. - Obrusánszki Zsuzsanna –
Lénárt Péter és a 7. osztályos tanulók
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” - Tóth István, Benyovszki Mária, Lénártné
Szeberin Csilla
EFOP-3.1.8-17 „Együtt testvérként” Hejőbábai
Zrínyi Ilona Általános Iskolával - Tóth István - Erdei
Ferenc – Lénárt Péter – Lénártné Szeberin Csilla
EFOP-3.3.1-15-2015-00460 Tanodai program
zárása 2018.10.31.

2. Magastető felújítás:
A tetőlécezés rögzítése után minden faanyagot gomba-, rovar-, és tűzvédelem ellen az előírásokat teljesítő anyaggal kezeltek le. Ezután a bádogozási munkákat végezték el, majd a cserepek felhelyezése
következett. A kivitelezés során az általános tűz-, és munkavédelmi szabályok be
voltak tartva.

2016.11.01. – 2018.10.31. - Kis Katalin,
Lénártné Szeberin Csilla, Lénárt Péter, Soltész Tamás, Hajduné Nyírő Veronika
EFOP 3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése
Bükkábrányban és térségében - Iskolai színtér Tóth István - Bodnár Marianna – Erdei Ferenc –
Obrusánszki Zsuzsanna
EFOP-3.11.1-17. „Szülő-suli” programok megvalósítása a Mezőkövesdi Tankerületi Központ oktatási intézményeiben nyert pályázat
A tanulók iskolai előmenetelének javítása és a
korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül - Tóth István – Várnai Katalin - Kis
Katalin – Kissné Sereg Erzsébet
EFOP-4.1.3-17 „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”
EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” - Jankóné Jónás Zsuzsanna - Duchony Tímea – Lukács Lajosné

Világosan látjuk és hisszük, hogy azzal,
amit az iskolában teszünk, magunk is alakítjuk a bennünket formáló környezetet. Iskolánk nevelőtestülete arra vállalkozik, hogy
megtartva eddigi értékeinket, a célkitűzéseit megvalósítsa.
A településünkön élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól
nagymértékben eltér, ezért nevelő-oktató
munkánk ehhez a helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátrán�nyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek
fejlesztését is.
Akkor tudjuk eredményesen megvalósítani a pedagógiai programunkban megfogalmazott célokat, ha közben figyelünk azoknak a visszajelzéseire, akikkel kapcsolatban
állunk: szülőkre, tanulókra, fenntartóra. Iskolánk dolgozói nyitottak, érdeklődők a tanítványaink problémái iránt, legyenek azok
tananyagokkal kapcsolatosak, vagy akár iskolán kívüliek. A pedagógusok időt és figyelmet szentelnek tanítványaiknak, meghallgatják őket és őszinte érdeklődéssel, segítőkészséggel fogadják élményeiket, panaszaikat. Kívánom, hogy ezek a jó tulajdonságok kísérjenek minket továbbra is a mindennapi munkánk során!
Iskolánkban magas színvonalon végzi
munkáját az iskolatitkárnő,
Kreszadló Petronella. Ő vezeti, bonyolítja,
iktatja az iskolai és tanügyigazgatási adminisztrációt, levelezést, köztük a tanulókkal,
dolgozókkal kapcsolatos iskolai szintű adminisztratív teendőket.
Rendszergazdánk Szilágyi Gyula segítőkészen, naprakészen segíti a tanulók és a nevelők munkáját, gondosan karbantartja a
gépeket, a hálózatot, munkáját mindnyájunk megelégedésére végzi.
Pedagógiai asszisztensünk Márkusné Szabó Edit 2018. december 3-tól dolgozik iskolánkban; beilleszkedett közénk, rendkívül
segítőkész, pontos munkájával mindennapjainkat segíti.
Az iskola takarítását, a szép környezet biztosítását három takarítónő
Baloginé Kormos Anikó, Juhász Istvánné
és Zilai Bertalanné végzik.
Mata Zsolt karbantartó/portás gondoskodik a hibák kijavításáról, mindent ellenőriz,
karbantart, javít, szerel, nyilvántartást vezet,
segíti a pedagógusok és a tanulók munkáját.
Szent Györgyi Albert: „Az iskola dolga, hogy
megtanítassa 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.”
Hajduné Nyírő Veronika
intézményvezető-helyettes
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Anyák napi köszöntő
„Nincs nagyobb dolog annál, mint a semmiből
teremteni valamit. (...) Ezt teszi az Isten vagy egy anya.”
(Rainbow Rowell a szülőségről)
Anya! Az első és az egyetlen. Ő az, aki elsőként viszonozza mosolyunk
és szól hozzánk anyanyelvünkön. Ő az, aki mellettünk van, amikor először megbotlunk és velünk örül, amikor átéljük életünk legelső sikerét.
Ő az első, akinél vigaszt keresünk gyermekként egy rossz álom után, és
Ő az, akihez néha felnőttként is tanácsért fordulunk, ha már sehol nem
találunk megértést. Az élet legnagyobb és legnehezebb feladata az övé.
Holtig tartó hivatás, melyben megtanít emberré válni, továbbadni a kapott szeretetet. Az egyetlen törődés, amely feltétel nélküli és szüntelen.
Az édesanyák törődése elnyűhetetlen kapocs társadalmunkban, ezért
május első vasárnapján nyíljon minden virág az Ő tiszteletükre!

Isten éltessen minden
Édesanyát és Nagymamát!
Tállai András
országgyűlési képviselő

Programajánló
XIII. Országos BMW Találkozó

VIII. Sörfesztivál

Helye: Alabástrom Panzió

Helye: Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

Kerékpártúrával a mozgásért

XVI. Kaktusz-, pozsgás növények-,
valamint ásványok kiállítása és vására

Ideje: 2019. május 11.
Helye: Rendezvénypark

Ideje: 2019. május 18.

XXVII. Bükkvinfest – Bükkaljai
Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny
Helye: Közösségi Ház, Rendezvénypark,
Cserépi úti Pincesor

Ideje: 2019. június 20 – 23.

Ideje: 2019. július 20.

Helye: Közösségi Ház

Ideje: 2019. július 26-28.

XV. Tiszaihal- napok
Helye: Strand Hotel

Ideje: 2019. július 27-28.

Bogácsi Mozgolódós Hétvége

Helye: Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

XV. Bogácsi Egészségnapok
Az egészséges életmódot népszerűsítő
ismeretterjesztő előadások és ehhez
kapcsolódó programok

Medence buli - zenés Éjszakai Fürdőzés

Ideje: 2019. július 13-14.

Ideje: 2019. augusztus 3.

Helye: Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

Ideje: 2019. augusztus 3-4.

Helye: Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

Bővebb információ:
Bogácsi Turisztikai
és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Tel.: +36-49-534-011
www.bogacs.hu
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