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Villámárvíz 2019. június 23-án
Tisztelt Olvasók!
Biztos vagyok benne, hogy még valamennyiünkben elevenen élnek a június 23-i villámárvíz megdöbbentő képei. A szűnni nem
akaró intenzív eső, a kerítések és a házak falát nyaldosó, hömpölygő sáros vízfolyam, az utcákon tengelyig vízben gázoló autók
képe, és mindaz, ami utána maradt. A sárral beterített pince, szoba, konyha, terasz, udvar látványa, a víz által a környező dombokról
behozott mérhetetlen mennyiségű hordalék és szemét. Hihetetlen,
milyen pusztítást képes végezni a természet egy fél óra alatt! Képes elpusztítani a több éves igyekezetünkkel összegyűjtött javainkat, egyik óráról a másikra szinte lakhatatlanná tenni a korábban
felépített hajlékokat.
A magántulajdonokban keletkezett károk enyhítésében az önkormányzat anyagi támogatás nyújtásával segített 52 családnak összesen 6.445.000.- Ft értékben. A támogatást a lakosok kérésére, a káreseményt a helyszínen is megvizsgálva ítélte meg a képviselő testület, a mértéke 25.000.- Ft-tól 500.000.- Ft-ig terjedt. Ez azonban nagyon sok konfliktust okozott a döntéshozók, a károsultak és a lakosság körében. Gyakorlatilag mindenki elégedetlen: aki támogatást kapott, az azért, mert kevésnek találta azt, aki nem kapott, az azért
méltatlankodott, mi pedig értetlenül álltunk a helyzet előtt. Olyan
segítséget vállalt az önkormányzat a villámárvíz után, amely nem
volt feladata! A magántulajdon védelme, a károk helyreállítása minden esetben a tulajdonos dolga. Az, hogy ezt milyen forrásból teszi,
– korábbi megtakarításait használja-e fel, vagy a biztosító által fizetett kártérítésből oldja meg, vagy esetleg hitelt vesz fel – a saját döntése. A képviselő-testület minden tagja segíteni szeretett volna, de
nem tudtunk mindenkinek jól, és eleget adni. Nagy tanulság!
Közterületeink rendbetétele sem kis feladat! A József Attila, Béke,
Rákóczi, Ifjúság utcai árkok, átereszek tisztítása, az Ibolya és Ady
Endre utcákon a burkolt árkok helyreállítása, egyéb útjavítások a
következő hónap feladatai. A legsürgősebbeket már elvégeztük, hiszen az övárkokat kimélyítettük, a víz útját a legtöbb helyen biztosítottuk, a többi munkát pedig folyamatosan végezzük. A Belügyminisztériumhoz benyújtottuk a pályázatunkat vis major támogatásra, mely remélhetőleg segítség lesz a szükséges munkálatok elvégzéséhez.

A villámárvíz után sok udvar hasonló állapotban volt,
mint ahogyan ez Kreszadló Petronella felvételén látható

De nem csak a lakóingatlanokban és a közterületeken keletkeztek károk, hanem a fürdőben is. A gépházakba betört a víz, az iszap
és a sár tönkretette a szivattyúkat, melyek nélkül sem a vízi játszótér, sem a csúszda, sem az úszómedence nem működött, vagy csak
részben üzemelt. A helyreállítás sok-sok időbe és munkába telt, az
idegenforgalmi szezon közepén komoly gondot okozva. Hetek teltek el, mire minden visszakerült a régi kerékvágásba, a fürdő minden egysége teljes egészében üzemelhetett.
Az időjárást figyelve azonban nem dőlhetünk hátra, hiszen nap,
mint nap érkeznek hírek a környező településekről a miénkhez hasonló katasztrófáról. Rendben és tisztán kell tartanunk tehát a vízelvezető rendszerinket, kijavítani az épületek tetőszerkezetében
keletkezett kisebb hibákat, és érdemes átgondolnunk azt is, hogy
talán érdemes lenne biztosítást kötni, vagy a meglévőt felülvizsgálni. Ezen túl már csak a jobb időjárásért tudunk imádkozni.
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Tisztelt Szolgáltatók! Tisztelt Lakosok!
Úgy tűnik, hogy 2019 nyara nem a mi nyarunk! Szinte minden héten esik az eső, a levegő hőmérséklete is inkább az őszt idézi,
ráadásul általában hétvégére romlik el az
idő. Ez látszik a vendégforgalomban is, alig
látjuk azt a nyüzsgést, amihez a korábbi szezonokban hozzászoktunk.
De tényleg csak az időjárás számlájára írható a vendégforgalom csökkenése? Nem
múlik ez rajtunk, bogácsi szolgáltatókon is?
Érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen tényezők alakítják a bogácsi turizmust, s ezekre mi milyen hatással lehetünk.
Először is számba vehetjük azt, hogy a magyar társadalom javuló életszínvonala egyre több család számára teszi lehetővé a magasabb kategóriájú nyaralást, a jobb minőségű szolgáltatások igénybevételét, lehet ez
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akár külföldön is. Nekünk már nem csak a
körülöttünk lévő fürdőhelyekkel kell versenyeznünk, hanem akár a tengerpartok nyújtotta lehetőségekkel is, hiszen egyre többen engedhetik meg maguknak ezt a fajta
kikapcsolódást.
Ehhez képest Bogácson nyaralni – a vendégeink megítélése alapján – nem olcsó
mulatság. Drága és nem megfelelő színvonalú az élelmiszer-ellátás, a fürdőben működő büfék balatoni árakkal dolgoznak, ráadásul már 6-kor szinte mindenki bezár, holott a fürdő 8-ig tart nyitva. Ez nem éppen
vendégmarasztaló tényező, itt talán lehetne a helyzeten javítani.
Ebben az évben jelentősen megugrott a
szállásértékesítési engedélyt kérő vállalkozások száma. Csak remélni tudom, hogy az

új szobák, apartmanok új szemléletet, magasabb minőséget hoznak, hiszen az idén
már volt arra példa, hogy a jegyzőnek kellett intézkedni színvonaltalan, igénytelen
szálláshely értékesítés miatt. Ráadásul egyre több lakossági panasz érkezik a legénybúcsús, leánybúcsús társaságok trágár hangoskodására, a helyi lakosok életét megkeserítő eget rengető hangos zenére, az elviselhetetlen viselkedésre. A szállásadó nem
bogácsi, többnyire nem is tartózkodik itt, s
gyakorlatilag nem is érdekli, hogy mi történik az ingatlanban. Őt csak a bevétel érdekli, az, hogy a környéken lakók hogyan „vészelik át” így a nyarat, az már nem nagyon
számít.
De ez a mi utunk? Bogácsnak ezeket a
vendégeket kell kiszolgálnia? Biztos, hogy

alkalmazkodnunk kell nekünk, BOGÁCSIAKNAK ehhez a kialakult helyzethez? Az önkormányzat a saját eszközeivel (felszólítás,
pénzbüntetés a közösségi együttélés szabályainak megsértéséért) igyekszik ez ellen tenni, de szélmalomharc, ha a szállásadók mindenféle viselkedési normát felrúgó társaságnak kiadják az ingatlant. Bogács
már rég nem csak a fürdőjéről híres! Országszerte ismernek minket azért, mert
„jó buli hely” vagyunk. Meggyőződésem,
hogy lehet bulizni Bogácson kulturáltan, a

helyi lakók által is elfogadva, sőt ezzel békében együtt élve. De ez az irány, amerre
most mi megyünk, az nem erre visz! A pincesor jórészt az igénytelen szórakozásnak, a
lerészegedésnek a helye, a csendes termelői borkimérések, helyi bort kínálók szinte
hangtalanok a nagyok mellett. A szállásaink egyre hangosabbak, s egyre több gondot jelent a helyi lakosok túlzott hangerővel
ránk erőltetett mulatós zenéje.
Még megálljt tudunk parancsolni ennek a
folyamatnak! Még el tudunk mozdulni abba

az irányba, hogy a szolgáltatások minőségének javításával azokat a vendégeket tudjuk
ideszólítani és megtartani, akikkel együtt is
tudunk élni. Meg kell tanulnunk nemet is
mondani! Nemet mondani a lerészegedni
vágyó társaságnak, az igénytelen, fülsértő
szórakozásnak. Meg kell tennünk nekünk,
magunknak, és mihamarabb, mert különben a piac teszi meg helyettünk, és az nagyon kemény lesz mindannyiunknak.
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Egy ballagás margójára

Farkas Antónia, Farkas Renáta, Horváth Gábor Ödön, Horváth
Károly, Pusomai Attila, Pusomai Diána, Pusomai Gergő, Rácz Ramóna, Szitai Karolina, Szitai László, Szitai Ödön, Szitai Roland
12 gyerek, 12 különböző élethelyzet. Van, aki alig 14 éves, van,
aki 18. Ketten közülük előbb lesznek családanyák, mint középiskolások. A nyolc (kilenc-tíz) év hamar elszállt. Nem volt mindegyikőjük mögött erős családi háttér. Példaképeik inkább a sport és a
szappanoperák hősei közül kerültek ki. Sokkal több problémával,
gonddal küzdöttek ők, mint egy átlagos gyerek. De akkor is megcsinálták! Sikerült. Büszkén mondhatjuk, hogy mindegyikük becsületesen befejezte az általános iskolát, ami – valljuk meg – 10-15 éve
még nem is volt olyan természetes dolog.
A megható ballagási ünnepen összekarolva énekelték: „A műsor

már véget ért, ez csak ráadás.” Számukra most már egy másik műsor kezdődött el, aminek a címe: Az élet. Bízom benne, hogy mi ehhez alaposan feltarisznyáztuk őket.
Megpróbáltuk pótolni a pótolhatatlant, igyekeztünk tudást táplálni a fejekbe, igaz, ők nem mindig voltak erre fogékonyak. Nem
a tanulmányi versenyeken tűntek ki, de jó akkor is most visszaemlékezni rájuk. Mindig jóindulatúak és tisztességtudók voltak. Segítőkészek, és hallgattak a szelíd szóra. Ez pedig nagy szó a mai világban. Lehetett őket szeretni.
Mindegyikük sikeres felvételit tett, és egy kivétellel Mezőkövesden tanulnak tovább. Övék a jövő, Bogács jövője.
Szabó László
osztályfőnök
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Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015.( V.29.) önkormányzati rendelete
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) E rendeletet Bogács Község közigazgatási területén
minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy
bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás
vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.
A közigazgatási hatósági eljárása valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva
álló határidő lejártától,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 3 hónapon belül indítható meg.
(4)1 Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben tízezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a
figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.
(6) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör
gyakorlását Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bogácsi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át.
1
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(7)2 Helyszíni intézkedés során, ha a helyszíni intézkedés alkalmával a szabálysértő a jogsértést teljes mértékben elismeri, a
közterület-felügyelő ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki.
2.§ (1) A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás
súlyát és a felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amen�nyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 30 napon
belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Bogács
Község Önkormányzatának 11734107-15348702 számú költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni
II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes
magatartások
1. Közterületek tisztántartása és települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos szabályok megszegése
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az,
aki nem gondoskodik:
az ingatlana előtti, melletti, az úttestig terjedő terület, közterület - kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területeket - gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekről) hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésről, a hulladékgyűjtő edényzet környezetének tisztántartásáról,
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálymentes elvezetéséről,
tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról,
beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről.
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a járműbehajtók átereszeinek a befogadó felé egy mérettel
nagyobb vagy legalább a szomszéddal megegyező méretű építéséről, jó karban- és tisztántartásáról.
(2) Megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti és melletti közterület tisztántartásáról,
hó- és síkosság-mentesítéséről, zárás előtt a szemét összetakarításáról.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi aki:
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait hulladékkal, szennyvízzel, vizelettel,
emberi és állati ürülékkel – vagy bármilyen ás módon - beszen�nyezi, megrongálja,
b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést,
szennyvizet, egyéb vegyszeres anyagot, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz elvezető rendszerbe belesepri, illetőleg beleönti,
c)3
d) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fák, díszcserjék, virágok stb.) megrongálja, megcsonkítja, leszakítja,
e) a parkokat, parkosított zöldterületeket rendeltetéstől eltérően használja, azokra járművel ráhajt, azon parkol, azt bármilyen módon károsítja.
f) tüzelőanyagot, építőanyagot közterületen, - úttesten, járdán
- a lerakást követő 1 héten túl tárol.
g)4
h)5
i) közterületre a gyűjtőedényből szemetet kiönt, kivesz, guberál.
2. Az ingatlanok tisztán tartására vonatkozó szabályok
megszegése
4.§6 A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az az
ingatlantulajdonos, bérlő, használó, aki nem gondoskodik az ingatlan udvarának a közterületről látható részének a tisztántartásáról, rendben tartásáról és gyomtól való megtisztításáról.
3. Égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályok
megszegése
5.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki
a)7
b)8
3
4
5
6
7
8

Hatályát vesztette 2019. június 1-jétől a 11/2019.(V.31.) önkormányzati
rendelet szerint.
Hatályát vesztette 2019. június 1-jétől a 11/2019.(V.31.) önkormányzati
rendelet szerint.
Hatályát vesztette 2019. június 1-jétől a 11/2019.(V.31.) önkormányzati
rendelet szerint.
Hatályát vesztette 2019. június 1-jétől a 11/2019.(V.31.) önkormányzati
rendelet szerint.
Hatályát vesztette 2019. június 1-jétől a 11/2019.(V.31.) önkormányzati
rendelet szerint.
Módosította a 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019.
március 2-tól.

c) a település belterületén május 15. és október 15. között
avart és kerti hulladékot éget.
d)9 aki a gyógyhely területén az év bármelyik szakaszában
kerti hulladékot, avart éget.
4. Közterület-használatra vonatkozó szabályok megszegése
6.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az,
aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használ.
5. Zajvédelmi szabályok megsértése
7.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki:
a.) a tulajdonában, használatában lévő belterületi ingatlanon hétköznap 8.00 - 20.00 óra időtartamon túl, szombati napon 9.00 - 20.00 óra időtartamon túl, vasárnap és ünnepnap
9.00-12.00 órán túl (rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását kivéve) kertépítéssel és zöldterület-fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet, így különösen motoros kerti gépek használatát, vagy motoros fakivágást, favágást folytat. Szezonban – május 15-től szeptember 15-ig – szombati és vasárnapi napokon, illetve ünnepnapokon ilyen jellegű munkavégzés 9.00 – 12.00 óra között végezhető.
b.)10 a közterülettel érintkező felületre, építmény udvarába,
ablakba zajhatással járó hangosító berendezést helyez el és
üzemeltet.
c.)11 közterületen megtartott rendezvényen, vendéglátó ipari egység szabadtéri teraszán nyitvatartási időn túl üzemeltet
hangosító berendezést, vagy szolgáltat zenét.
d.)12a Cserépi úti pincesoron magán- és közterület 24 óráig
(éjfélig) szabadtéren: a pincéjéhez tartozó a terasz szélén mért
70 dB értéknél magasabb hangerővel üzemeltet hangosító berendezést, vagy szolgáltat zenét, továbbá aki hangosító berendezését, hangszóróit nem a pince irányában, hanem a falu felé
fordítja
e.)�a Cserépi úti pincesoron 24 óra (éjfél) után magán- és közterületen, szabadtéren, pincéhez tartozó teraszon hangosító
berendezést üzemel, vagy zenét szolgáltat.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,
rendelkezéseit a hatályba lépését követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
szankcionálására lehet alkalmazni
Csendesné Farkas Edit
polgármester

dr. Papp Adrienn
jegyző
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Módosította a 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019.
június 1-jétől.
10 11 Módosította a 6/2016.(II.26) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.
március 1-jétől.
11 Módosította a 6/2016.(II.26) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.
március 1-jétől.
12 Módosította a 6/2016.(II.26) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.
március 1-jétől.
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Bükkaljai Borfesztivál és
Nemzetközi Borverseny
A programokról:
Színes és széles programokkal készültünk az idei, 27. BükkvinfestBükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borversenyre.
Június 19-én Deák Adrienn – „Csodálatos Bogács” fotókiállítását
láthatták az érdeklődők. Adrienn egy csodálatos „szemüvegen” keresztül mutatja meg nekünk Bogács pincéit, szőlőskertjeit, a szüret pillanatait…
Képei azóta is megtekinthetőek a Közösségi Házban, szeretettel
ajánlom mindenkinek, hogy tekintse meg.
A kiállításmegnyitót követően Meder Iván Emléktúrára indultunk,
ahol ezúttal Szomolya volt a vendéglátó, s ahol nagyon kellemes
pár órát tölthettünk együtt kedves barátok között.
Június 20-án, csütörtökön reggel 8 órától este 7 óráig vártuk a
borversenyre jelentkezőket. Az idei évben 232 tétel érkezett Magyarország különböző borvidékeiről és külföldről is. 10 órától 23 fővel indult el a „Családi túra a kulturális örökség nyomában” programunk a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő bejáratától. A vezetett túrán
útba ejtettük a Kilátót, a Tájházat, a Hagyományőrző Házat, mely
pontokon helyi termelők portékáival, és hagyományos bogácsi ízekkel ismerkedhettek meg a résztvevők.
Este 7 órától pedig ötfogásos borvacsora került megrendezésre a
Bükkalja Általános Iskola éttermében.
A Bükki borvidéki borászok válogatott tételeihez Tóth Mihály
komponált különleges fogásokat.

A menüsor a következő volt:
1. Roszkos Mihály: Tramini 2017 - Tépett füstölt pisztráng mangóval roppanós salátalevélben
2. Gallay Kézműves Pince: Nyékládháza 2016 - Fácánleves házi csigatésztával és zöldségekkel
3. Hajdu Roland: Chardonnay Cherép 2016 - Kakukkfüves szűz
baconben pirított gombával, parmezános batátapürével körítve
4. Sándor Zsolt: Zweigelt 2015 - Szuvidált marhapofa burgundi raguban rokfortos burgonya-fánkocskákkal.
5. Palmetta Pincészet: Késői szüretelésű Olaszrizling 2018 - Őszibarackos-mentás mascarpone-krémpohár kekszmorzsával.
Június 21-én, pénteken reggel került sor a Borfesztivál ünnepélyes megnyitójára, melyet követően kezdődött a borbírálat. A nevezett tételeket 7 bizottság értékelte, az eredmények megtalálhatóak a www.bogacs.hu oldalon. A péntek délelőttre tervezett dűlőtúrát sajnos ki kellett hagynunk a tervezett programból a nagy esőzések miatt, valamint a lengyel nyelven tervezett borbemutató is elmaradt érdeklődés hiányában.
Este fél 6-kor indult a Vidám zenés bortúra a Cserépi úti pincesoron, melyre minden évben szép számú érdeklődő érkezik, s mely
mindig nagyon jó hangulatban telik. A pénteki napot az ILDI RIDER
buli- zenekar koncertje zárta.

Deák Adrienn kiállítása napjainkban is megtekinthető a Közösségi Házban

Kiváló borokhoz különleges ételeket kóstolhattak a borvacsora résztvevői

A Borverseny ünnepélyes megnyitóján
a Bogácsi Pávakör dalcsokra is felcsendült

A hozzáértő zsűri neves borászokból állt
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Band of Streets jó hangulatot teremtett a Rendezvényparkban

Majka koncertjére több ezren voltak kíváncsiak

Június 22- én szombaton Bükkaljai nyitott pincenapra vártuk az
érdeklődőket. Kiváló zenészek /Uknow Duo, a Bence kalandjai, Nemes Gábor „Kölyök”, a Balchicanos, Orbay Lilla és Thorpe Gáspár,
valamint az Illés Benjamin Trio adták meg a pincesori hangulatot,
ami mellett különböző streetfood ételeket /a Leves, Keszegsütő,
Bab és víz, Morcsányi kézműves sajtok/ és zamatos borokat kóstolhattak az érdeklődők.
Délután négy órától a hagyományos borlopó verseny került megrendezésre, majd 5 órától került sor a borverseny eredményhirdetésére.

A minősítés feltételei a következők voltak:
- a jelentkező min. 1 féle palackozott, bükki szőlőből készült bort
forgalmazzon,
- a tételek előzetes kóstolással ellenőrzésre kerülnek,
- min. 1 tétellel nevezés a borversenyre,
- 1-1 bükki és szekszárdi borász patronálása,
- a rendezvény plakátjának, illetve a rendezvényre létrehozott
esemény megosztása a közösségi médiákban.
Ezen feltételeket elfogadva összesen 6 borászat jelentkezett /
Csáter Apó, Muslinca, Szent Borbála, Judit pince, Muslinca, Zenit/ a
borfesztiválon ily módon történő megjelenésre. Részükre dekoratív
táblát készíttettek a szervezők „Minősített bogácsi pince” felirattal.
A bogácsi nyitott pince napon a helyi-, és vendégbortermelők bemutatkozása mellett streetfood ételekkel, mozgó és fix utcazenészekkel, valamint népi játékokkal, játszóházzal vártuk az érdeklődőket. Így a szombati napra egy egész napos pincebarangoláson vehettek részt az érdeklődők, akik a nyitott pincenapon Pohárponton
vásárolhatták meg a bogácsi fesztiválpoharat, melyből kóstolhatták
a zamatos nedűt. Célunk egy olyan vendégréteg megszólítása, vagy
inkább megnyerése volt, akik számára kedves lehet az általunk kínált programlehetőség, s hogy mindebben a „fejlődni akarásban”
a helyi szolgáltatók együttműködésére lelünk. Elsőre ez „kevésbé”
bizonyult sikeresnek. Talán jövőre… Vagy talán még nem érett meg
erre a település… Talán.

Este 7 órától a Band of Streets koncertje kezdődött a Rendezvényparkban felállított nagyszínpadon, ez kellően megalapozta a hangulatot az este 9 órától kezdődő Majka koncertre, melyre több mint
10 ezren érkeztek Bogácsra, s mely fergeteges hangulatban telt. A
koncertet követően pedig -a borfesztivál zárásaként- tűzijátékkal
zártuk az estét.
Szervezői részről:
27 év… 27 év hagyományai… 27 év tapasztalatai… és a megújulni akarás…
Így vágtunk bele az ide borfesztivál szervezésébe, programjainak
tervezésébe még a tavalyi év végén. Majd az idei év elején megkezdődtek az egyeztetések, pontosítások, a részletes programok kidolgozása. Hiszen szebbet, jobbat, többet szeretnénk minden évben,
még ha ennek a megvalósítása csak látszólag tűnik könnyűnek.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet mindenkinek, aki akár
Ebben az évben célul tűztük ki a Bükki Borvidék- így a bükki és
a szervezésben, akár a lebonyolításban önzetlenül, és idejét nem
bogácsi termelők hangsúlyosabb népszerűsítését, hiszen egyrészt
sajnálva segítetett a Turisztikai Kft. dolgozóinak a 27. Bükkvinfest-sajnos- a borvidék elismertsége elmarad más borvidékekétől,
Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny sikeres kivitelemásrészt szerettünk volna vendégeink számára bemutatni, hogy
zésében.
helyi termelőink is igen szép borokat készítenek, melyek megállják
Jövőre újra, új ötletekkel, újult erővel.
helyüket -Sőt!- más borvidéki borok mellett. Nem titkolt célunk a
Marczis Zsófia
minőségi bortermelés és a minőségi borfogyasztás népszerűsítése.
S hogy ennek így elsőre nagyobb hangot adhassunk -gondoltuk mi, szervezők- vendégborvidékként szekszárdi /Heimann, Pastor,
Posta Borház, Schieber, Prantner, Pálinkás,
Lajvér/ és bükki /Gallay, Sándor Zsolt, Palmetta, Roszkos Mihály, Majnár Gergely, Patvaros János/ borászatokat vártunk kitelepülésre a Cserépi úti pincesorra.
Az eddigi évektől eltérően a szombati napra /június 22./ 11:00- 19:00 óra között nyitott pincenapot terveztünk a Cserépi úti
pincesorra, gasztronómiával, valamint utcazenével egybekötve.
Ennek első lépéseként létrehoztunk egy
bogácsi minősítési rendszert, próbaként az
idei borfesztiválon alkalmazva.
Megemlékezés a Szent II. János Pál pápa emlékművénél
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Új turisztikai attrakció Bogácson
A flash alapú számítógépes online játékok népszerűségére alapozva a szilícium-völgyi programozók 2006-ban készítették el az Agatha
Christie regényei ihlette első élő szabadulós játékot, az “Origin”-t. A
szabadulószobák Amerika után Európában is hamar megjelentek -s
mondhatni-, mára a szabadulós játék iparággá nőtte ki magát.
2019. június 8-án Bogácson is megnyílt egy izgalmas, interaktív
társasjáték; a Pánik pince.
Megálmodói Verhóczki Máté és barátai, akik mérnöki pontossággal tervezték meg a lexikális tudást nem igénylő, logikai összefüggések és fejtörők megoldására épülő kijutós játékot. Témája nem
is lehetett más, mint a Bogácshoz évszázadok óta kapcsolódó borászat. A kivitelezésben Máté családja aktívan kivette részét, és
az üzemeltetés is családi összefogást igényel, de eddig leginkább
Máté húga, Luca vállalkozott a feladatra. Az új turisztikai attrakció
egyre vonzóbb, egyre közkedveltebb – s nem csak a fiatalok körében. Az aktív kikapcsolódást nyújtó csapatépítésre kiválóan alkalmas szabadulójáték során egyéni rejtett képességek, tulajdonságok is megmutatkoznak; láthatjuk, ki vezéregyéniség, ki felületes,
ki milyen kombinációs készséggel bír, ki mennyire kreatív, mennyire együttműködő.
Főként együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy minél rövidebb idő alatt, -vagy egyáltalán- kijussanak a pincéből a be-

A Pánik pince Bogács, Rózsa u. 3. szám alatt található

zárt játékosok, akik biztonságban érezhetik magukat, mert állandó
kapcsolatot tarthatnak fenn a játékmesterrel, aki monitoron figyeli
őket és igény szerint segítséget nyújt.
Ajánlom a kihívásokkal szívesen szembe néző családoknak, tudásukat készséggel egyesítő baráti társaságoknak, cégek dolgozóinak
ezt a felejthetetlen élményt nyújtó, izgalmas játékot.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Jubilál a Vadvirág
Megnyitásának 10. évfordulóját ünnepli idén Bogács leggazdagabb ételkínálatával
rendelkező étterme, a Vadvirág Étterem. Az
elmúlt tíz év kapcsán beszélgettem a tulajdonosokkal, akik elmondták, hogy az induláskor megfogalmazott küldetésükhöz híven vezették az éttermet, tíz év alatt sikerült egy olyan békés helyet teremteniük
Bogácson, ahol a betérők hangulatos környezetben, odafigyelő személyzettel körülvéve, illatozó ételek, zamatos borok vagy
épp egy aromás kávé mellett lazíthatnak,
testileg és lelkileg feItöltődhetnek. Akkori
mottójuk ma is aktuális: „Egy hely, ahol a
gyomor és a lélek felvidul”.
A tíz évet folyamatos fejlesztés, fejlődés
jellemezte: 2011-ben elkészült a 80 fő befogadására alkalmas rendezvényterem,
új technológiákat (pl. sous vide) ismertek
meg, és alkalmaznak. Az eszközigényt tekintve ezek tőkeigényes beruházást jelentenek, de megkönnyítik, lerövidítik az ételkészítés munkafolyamatát, megtartják az
alapanyagok eredeti tulajdonságait, jobban
megfelelnek a modern (egészséges) étkezési szokások szabályainak, használatuk által
garantálhatóbb az ételek minősége.
Üzletpolitikájuk középpontjában ugyanis
a minőség áll. Minőség megfizethető áron.
Ennek következtében sok vendégük van,
akik között szép számmal akadnak visszajárók, törzsvendégek. Neves vendégeik közül
Pataki Attila és Gundel-Takács Gábor is di-
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A Vadvirág Étterem csapatát szakmai hozzáértés, figyelmesség és kedvesség jellemzi

csérő szavakkal illette a szakácsot, a kiszolgáló személyzetet, magát az étterem miliőjét, szerintük -is- a Vadvirág Étterem a világ
bármely nagyvárosában megállná helyét.
Ezt a kijelentést igazolja, hogy a világ legnagyobb utazási platformja, a TripAdvisor
az utazók értékelései és véleményei alapján 2019-ben Kiválósági Tanúsítvánnyal illette a Bogácsi Vadvirág Éttermet a folyamatos kiemelkedő utazói osztályzásért. A
We Love Hungary három nyelven megjelenő útikönyvben is megtalálható a Vadvirág
étterem, mely szintén óriási elismerés a tulajdonosok számára.

Az ételek kiváló ízvilága főszakácsuk, Farkas Albin sokéves tapasztalatából eredő
szakértelmének köszönhető. Az étterem vezetői Bene Ildikó és Farkas Tamás kiemelten
fontosnak tartják az értékmegőrzést, az eddig elért minőségi szolgáltatás megtartását,
az új gasztronómiai kihívásoknak való megfelelést. A jövőben is erre alapozva kívánják
családi vállalkozásukat működtetni.
Gratulálunk az elmúlt évek eredményeihez, a jövőben hasonlóan elégedett vendégkört kívánunk!
Jankóné Jónás Zsuzsa

Pályázati közösségépítő programok
2019.07.25-én az EFOP- 1.5.3-16-2017-00094 azonosító számú pályázat keretén belül működő Idősek klubja tagjai másodjára tűzték programjukra a nyársalást. Az idősek (főként asszonyok)
sok régi emléket elevenítettek fel miközben maguknak csurdították a kenyeret. Felszabadult beszélgetés, jó hangulat jellemezte az
együtt töltött néhány órát, mely egyfajta lehetőség a ritkán látott
ismerősökkel való találkozásra.
A klub vezetője, Huszár Zoltánné nagy lelkesedéssel, egyéni
és közösségi igények figyelembe vételével szervezi a szabadidős
programokat, melynek célja a hétköznapok színesebbé, vidámabbá tétele. A havi egy foglalkozásra a Turisztikai Iroda mikrobuszával szállítják el a mozgásszervi problémákkal küzdő, nehezen járó
idős klubtagokat, így betegsége miatt senki sem kényszerül otthon maradásra.

A jó társaságban jobban esik a legegyszerűbb étel is

Kaland, kikapcsolódás - tábor
EFOP-os pályázatok keretében a bo
gácsi gyerekek hazánk különböző pontjain ottalvós táborokban, június végén pedig
négynapos napközis táborban tölthették el
a szünidő egy részét.
A csopaki tábor jellegében honismereti
tábor volt, ennek függvényében a tanulók
sok ismeretet szerezhettek a déli Balaton
part növény- és állatvilágáról, az itt élő híres személyiségekről. Részt vettek egy postatörténeti időutazáson, sétahajóztak a Balatonon, viszont fürdésre a kedvezőtlen időjárás és a víz hidegsége miatt kevesebb lehetőségük volt. A szárazföldön azonban
sportolhattak, tesztelhették edzettségüket.
A napközis tábor minden napja gazdag
programot kínált a tanulóknak. Első nap
Szilvásváradra kirándultak, a Bükk hegység növény-és állatvilágával ismerkedtek, majd a bobpályán emelték adrenalin szintjüket. Második napon strandolással kapcsolódtak ki a gyerekek, ebéd után
pedig Szafari buszos kirándulás várt rájuk.

Szomolyára utaztak, ahol a riolittufába vájt
barlanglakásokat tekintették meg. Dicséretes, hogy a nagy hőség ellenére végigmentek a hungarikumnak számító kaptárkövekhez vezető tanösvényen.
A harmadik nap lillafüredi kirándulást tartogatott. A Szent István Cseppkőbarlang
megtekintése után az időjárás átformálta
a szabadtéri programot, de a gyerekek ezt
nem bánták, mert így több idejük maradt a
kalandpark beltéri arénájában a lézerfegyverek kipróbálására.
Az utolsó nap kézműves foglalkozáson
ügyeskedtek, majd megérkezett a Tekergő zenekar és elkezdődött egy jó hangulatú
táncház, amire a óvodások is ellátogattak.
Bükkszentkereszten, hazánk legtisztább
levegőjű településén ifjúsági táborban volt
a szállásunk. Egy nagy hőséghullám söpört
végig éppen ekkor hazánkban, de a tábor
kellemes klímájában könnyen átvészeltük
a napokat. Ezekkel a táborozókkal is elutaztunk Lillafüredre, ahol délelőtt a Sport-és

Kalandpark eszközeit próbálták ki nagynagy örömmel a gyerekek, délután pedig
Lillafüred nevezetességeivel ismerkedtünk
meg. A rövidke négy nap alatt kirándulást
szerveztünk a bükkszentkereszti gyógyító kövekhez és Szabó Gyuri bácsi gyógynövényházába. Játék, sport, kulturális és kézműves foglalkozások tették színessé a tábori életet. Utolsó este igazán hangulatosra sikeredett, körbeültük a tábortüzet, beszélgettünk, szalonnát sütöttünk, és nyársra
került a gyerekek kedvence, a pillecukor is.
A szarvasi honismereti tábor helyszíne a
Holt-Körös partján egy kemping területén
volt. Egy számukra ismeretlen életforma részesei lehettek a gyerekek négy napra. Néhányan jól alkalmazkodtak a faházban való
alváshoz, megszerették az élővízben való
fürdést, a vízi sportokat, a hosszú sétákat,
a nyüzsgő várostól távolabbi életet. Lehetőséget kaptunk a Szarvasi Arborétum megtekintése révén a Körös-Maros Nemzeti Park
természeti értékeinek megismerésére. Az
érintetlen tájat megcsodálhatták a sétahajózás során, de testközelből a Holt-Körösben való fürdés, csónakázás alkalmával is. A
Mini Magyarország makettparkban értékes
tudást szerezhettek a történelmi Magyarország jeles épületeiről, hagyományainkról,
eléjük tárult hazánk gyönyörű földrajzi fekvése. A kézműves foglalkozást, sportolást,
szellemi vetélkedőt és strandolást jó hangulat jellemezte.
Mind a négy táborból élményekkel tele,
hasznos információkkal gazdagodva térhettek haza a gyerekek. Köszönet ezért mindenkinek, aki anyagiakkal támogatta a táborok létrejöttét, részt vett a programok
megszervezésében, a gyerekek táboroztatásában.

A Szarvasi Mini Magyarország interaktív makettparkban neves épületeink,
főbb vasútvonalaink apró részletekig kidolgozott kicsinyített mását csodálhattuk meg

Jankóné Jónás Zsuzsa
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Hívójele: HA6FQ
Beszélgetés Papp Dénes
amatőr rádióssal
- A címet olvasva bizonyára mindenkiben, mint bennem is, önkéntelenül felmerül az első kérdés; - Mi ez a „hívójel”? És rögtön utána sorakoznak a kérdések; Hogyan, mikor és miért kapta Papp Dénes ezt a hívójelet?
- 1973-ban születtem Egerben, gyerekfejjel nagyon sok mindenbe
belekóstoltam, szinte minden sportot kipróbáltam, kisseb-nagyobb
sikerrel.
Olyan tíz éves lehettem, amikor megkérdezte a két lépcsőházzal odébb lakó rádióamatőr szomszédom (Pankacy József - HA6VA),
hogy akarok-e rádiós szakkörre járni. Én persze abban a pillanatban
-minden gondolkodás nélkül- rávágtam, hogy igen… -ezzel el is indult a lavina!
Akkor még nem sejttettem, hogy pontosan miről is szól ez a dolog,
de izgalmasnak tűnt, így hát elmentem vele a szakkörre, és egy életre megszerettem ezt a szép hobbit.
Gyerekfejjel hamar elkezdtük a tanulást, jó kis csapat verődött ös�sze, talán 10-12-en voltunk a tanteremben, és mindjárt az első szakköri napon elkezdtünk a rádiózással foglalkozni, természetesen
csak elméletben, amit később a gyakorlati képzés követett. Nagyon
sok műszaki, biztonságtechnikai és rádióforgalmi ismeretet szereztünk. Később jött a Morse oktatás és szinte pár hónap alatt kb. 40es ütemmel (40-betű/perc) tudtunk adni-venni, amit ma már versenykörülmények között 300/betű/ percre fejlesztettem a sok-sok év
alatt. A Morse-abc iránti szeretet a mai napig tart az összeköttetéseim nagyrészét ebben az üzemmódban készítem. Néhány hónapos
tanfolyam után Budapesten sikeres Rádióamatőr vizsgát tettem és
14-éves koromban megkaptam az egyéni hívójelem (HA6FQ), ez a
hívójel az éterben a mi nevünk, így ismernek bennünket a világban.
- Ha jól számolok ez a múlt század 80-as éveiben volt. Mi történt
az elmúlt jó 30 év alatt?
- Azóta eltelt jó néhány esztendő, nagyon sok hazai és nemzetközi
verseny, számtalan átvirrasztott éjszaka, rengeteg tapasztalat. Közel
300 különböző országgal létesítettem kapcsolatot a világ összes földrészéről, több mint 100.000 összeköttetésen vagyok túl. A Föld ös�szes kontinensével létesítettem már kapcsolatot, nagyon sok egzotikus és jónéhány igen ritka állomás hívójele került a naplómba.
- Az érthetőség kedvéért kérlek, kicsit részletesebben fejtsd ki
légy szíves ezt a mondatot. Először is arra válaszolj, hogyan lehet
az amatőr rádiózásban egyáltalán versenyt rendezni?
- Az amatőr rádiózás egy technikai sportág, melyben több kategóri-

Papp Dénes kimagasló eredményeihez szívből gratulálunk
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Papp Dénes rádiózás közben

ában mérhetik össze tudásukat a versenyzők. Én a rádióforgalmi aktivitási versenyben szoktam indulni. Ezek általában 48-órás versenyek,
egy ilyen versenykor alvásra igen kevés idő jut, kb. 3-4 óra.
A verseny célja egy adott időtartam alatt a versenykiírásnak megfelelően a lehető legnagyobb pontszámot elérni. A morzetávíró, távbeszélő vagy digitális üzemmódban forgalmazva a meghatározott információcserével kölcsönösen igazolt rádió-összeköttetéseket kell létrehozni más rádióamatőr-versenyállomásokkal. Az elért összeköttetések egyenként meghatározott pontot érnek, amelyek összegét a versenykiíró által meghatározott szorzókkal megszorozva kapjuk a végeredményt. Szorzók lehetnek pl. az elért különböző országok, szigetek, földrészek, vagy egy adott ország államai, illetve megyéi stb. A
versenyek végeztével egységes jegyzőkönyvek beküldésével és keresztellenőrzésével alakul ki a versenyen győztes állomások rangsora.
- Milyen eredményeket értél el eddig?
- Számos hazai és nemzetközi eredményeim vannak, a teljesség igénye nélkül talán ezekre vagyok a legbüszkébbek:
40 méteres sávban 2014-ben magyar bajnoki címet szereztem. Rövidhullámú rádióforgalmi verseny többszörös hazai bajnoka vagyok,
nemzetközi versenyeken, többek között 2018-ban egy amerikai rendezésű világversenyen: Világ 2. ; Európa 2. ; Magyar 1. helyezést értem el, ezzel a világranglistán 7. helyen jegyzett versenyző vagyok.
Többször indultam már kisteljesítményű versenyeken, amely érdekessége, hogy 1 hétig tart és csak nagyon szerény eszközökkel lehet
rádiózni – tehát egy igazi kihívás. Ezeken a versenyeken álltalában
1-3. helyezéseket értem el.
Tagja voltam 11 éven keresztül a magyar válogatott csapatnak –
csapatban 10 éven át a magyar csapat nyerte a világbajnokságot!
- Mit szeretnél még elérni ebben a sportágban?
- A rádiósok a begyűjtött és leigazolt összeköttetéseik alapján különböző diplomákat kérhetnek. Azonban van egy, ami talán minden
rádióamatőr álma, DXCC diploma a neve, amit szeretnék a rádiósszobám falán látni. Ehhez 300 körzetet kell igazolnom. A DXCC körzetek
tulajdonképpen a világban kiadott aktív hívójelkörzetek, amelyekből
jelenlegi állás szerint 337db van. Ezek a körzetek nagyrésze a világ
országai, de pl. Olaszországon belül a Vatikán, illetve Szicília is külön
körzetnek számít, ehhez még hozzá jön az Óceánia szigetvilága, ahol
nagyon sok apró szigetecske van és egyes tájvédelmi körzetek, melyek egy része külön-külön DXCC körzetbe vannak sorolva.
- Említetted ezt a DXCC diplomát, hogyan állsz e tekintetben?
- Nekem jelenleg leigazolva közel 290 db van, megrádiózva már 300
felett tartok, célom, hogy elérjem a 300-t, amellyel már egy szép diplomát lehet kérni.
- Mennyi idő kell még szerinted a hiányzó körzetek eléréséhez?
- Szerintem még jó néhány év! Az az igazság, hogy a hiányzók között
elég sok olyan pici sziget van, amelyekre nehéz eljutni vagy nem adnak ki rádiós engedélyt, így aztán lehet, hogy 15-20 évet is várni kell
egy-egy ritka körzet felbukkanására. Egy jó példa erre a világ legtávolabbi pontján a Déli sarkkör közelében található Bouvet sziget, mely-

re 2018-ban kétszer is (két külön csapat) is próbált eljutni. Az egyik
expedíciós csapatnak még magyar érdekeltsége is volt, de a zord időjárási viszonyok miatt vissza kellett fordulniuk, és nem sikerült onnan
rádiózniuk, pedig az egész „rádiós világ” erre várt.
- Milyen célokat tűztél ki magad elé?
- Saját tudásom és eszközeim fejlesztésével szeretnék egy világ 1.
helyezést elérni, de tudni kell, hogy ez olyan, mint a Forma-1, és ezen
a szinten mindenki fejleszt a világban.
- Munka mellett mikor lehet ezt a sok időt igénylő sportot űzni?
- Az én „rádiós szezonom” a téli időszakra aktivizálódik, ez nagyon
jól összeegyeztethető a munkámmal. Főleg éjszakánként és hajnalban rádiózom, ugyanis ekkor nyílnak meg a sávok és válnak alkalmassá távoli (DX) összeköttetések létesítésére. Ilyenkor szinte naponta
rádiózom USA, Japán, Karibi állomásokkal. Szerencsére a családom
mindenben támogat, így hobbimat akadály nélkül tudom űzni.
- Igaz ma már nincsenek amatőr rádiós szakkörök, de javaslod-e
ezt a sportot az utánad jövőknek?
- Az amatőr rádiózás nincs életkorhoz kötve, a világon inkább idősek űzik ezt a sportot, sajnos utánpótlás nevelés nem igazán megoldott ezért is nevezik „kiöregedő sportnak”, pedig a mai világban
is kulcsfontosságú lehet a rádiózás. Egy-egy természeti katasztrófa

idején, amikor a rádiótelefon, internetkapcsolat megszűnik, a külvilágtól elzárt települések kommunikációját, a mentés megszervezését oldhatja meg a tapasztalt, hozzáértő amatőr rádiós. Erre sajnos számos esetben van példa a világban, gondoljunk csak az amerikai kontinensen, vagy mostanában Ázsiában előforduló természeti katasztrófákra, amikor rádióamatőrök vették át a kommunikációt!
Természetesen nekem is feladatom olyan állapotban tartani berendezéseimet, eszközeimet, hogy bármikor, vészhelyzetben is használható legyen! Ezért is, és a sportág más szépségeiért ajánlani tudom
mindenkinek a rádiózást. Ez a hobbi, sport olyan sokrétű, hogy mindenki kedvére válogathat, van aki forgalmazni szeret, van aki építeni – bütykölni, de lehetőség van a tájfutásra vagy akár a rókavadászatra is.
- Köszönöm, hogy beavattál bennünket a rádiós sportágba. Az olvasók nevében is kívánom, hogy álmaid váljanak valóra, érjél el
szép sikereket, s találj legalább egy olyan követőre, mint amilyen
te voltál tíz éves korodban, akivel szenvedélyesen meg tudod szerettetni ezt a nem mindennapi sportágat.
- Köszönöm szépen a megkeresést és remélem, hogy egy pici bepillantást tudtam adni ebből a világból.

Kedves Vendégeink és Kedves Bogácsiak!
A nyár vége felé haladva szeretnék tájékoztatást adni az idei évben eddig elvégzett
feladatokról, elsősorban a panzió fejlesztéséről és a vendégforgalom alakulásáról.
Június 22-én tartottuk a Bogácsi Gyógy- és
Strandfürdő felújított, immár 3*-os minősítésű panzió épület átadó ünnepségét. Az
ötszobás, egy vizesblokkos, konyhás panziót 33 millió forint önerőből, valamint a Kisfaludy-programban nyert 42 millió forintból kilencszobássá alakítottuk át, minden
szobához fürdőszoba tartozik, a helyiségek
klimatizáltak. Létrehoztunk teakonyhát és
konferenciatermet is az egykor irodáknak is
otthont adó épületben. Teljesen új, modern
bútorzatot vásároltunk az egész épületbe. A
fűtést a termálfürdőben rendelkezésre álló
hővel oldjuk meg, a villamos energiáról napelemek gondoskodnak.
Tállai András, a térség országgyűlési képviselője beszédében méltatta, hogy a bogácsi
fürdőben felismerték, nemcsak fürdőszolgáltatást és vendéglátást kell nyújtani, hanem szállást is kell biztosítani. Élnek a lehetőségeikkel, s ennek egyik eredménye, hogy

panziójuk megduplázta szobáik számát, és
minőségben is fejlődött. Kiemelte, a település félmilliárd forintos állami támogatást is
kapott, amelyből szeptemberben megkezdődik az új szaunarészleg és fedett élménymedence építése.
Nyikes Zoltán, a kivitelező Nyikes és Társa
Bt. ügyvezetője elmondta, rövid határidővel
vállalták a munkát és sikerült is végezniük
vele időben, ez pedig a munkatársaknak és a
projektmenedzsmentnek köszönhető.
Az ünnepség végén Csendesné Farkas Edit
polgármester mondott pohárköszöntőt,
méltatva, hogy most nem az önkormányzat,
hanem a fürdő vezetése koordinálta a fejlesztést. Kívánta, könnyű legyen a szálláshely
üzemeltetése. Végül hozzátette, hamarosan
indulhat a fedett fürdő beruházás.
A vendégéjszakák száma 1800-zal magasabb volt az első 7 hónapban, mint a tavalyi
év azonos időszakában, ami azért is számít
kiemelkedő eredménynek, mivel a panzió
épület január 10-től július 10-ig átépítés miatt nem üzemelt, tehát itt ebben az időszakban egyáltalán nem jelentkezett vendégéj-

A panzió átadás ünnepélyes pillanata

szaka, összességében mégis növekedést realizáltunk.
A fürdő forgalma az első 7 hónapban 2300
fővel volt magasabb 2018. év azonos időszakához viszonyítva, itt kiemelném a június hónapot, amely 64 %-kal hozott magasabb belépőszámot a tavaly júniusi eredménynél, viszont a rossz időjárás miatt a júliusunk 15
%-kal gyengébb forgalmat eredményezett a
2018. év júliusihoz viszonyítva. Az augusztusi
időjárás előrejelzés sem kecsegtet sok jóval,
de bízunk mégis a jó forgalomban.
Az idei sörnapon az ABBA soul és a KFt zenekar álltak színpadra és szórakoztatták a
vendégeket, ez a nap a fürdő szállóvendégeit is beleszámolva 4500 vendéget hozott.
Végül, de nem utolsósorban megemlítem
a szeptemberben kezdődő nagy beruházást,
amely a régen várt szaunarészleg és fedett
élménymedence építését foglalja magában,
erre a fejlesztésre 500 millió Ft állami támogatást kapott a település.
Szép időt és az egész településnek jó forgalmat kívánok!
Jacsó Zoltán

Igényesen berendezett szobák várják a vendégeket
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A kiskertből
a kamrába

A szélsőséges időjárás (jégeső, villámárvíz)
nem kímélte a gyümölcsösöket és a konyhakerteket sem. Sok helyen eltűnt a szabadtéri paradicsom és paprika. Lukács Lajosék kiskertjében még nem voltak a zöldségek olyan
fejlődési stádiumban, hogy végzetes legyen a
pusztulás, és a gondos növényápolásnak köszönhetően most bőséges termés ígérkezik.

Lukács Lajosnénak nem kell messzire
mennie friss zöldségért

További bogácsi programajánló
Fergeteges szezonzáró retro
party a Rendezvényparkban
2019. augusztus 18. (vasárnap)

21:00 - UFO együttes
21:40 - Groovehouse koncert
22:30 - Ámokfutók
2019. augusztus 19. (hétfő)
21:30 - Irigy Hónaljmirigy
élő nagykoncert
23:15 - Tűzijáték
A zene mellett zamatos bükki borok,
jó hangulat és vidámság várja Bogács
vendégeit, hiszen nálunk nem csak a
fürdőzés élmény!
2019. augusztus 20.

Nagy Józsefné őstermelőnek szintén szembe kellett néznie a jégverés okozta károkkal,
de a hozzáértő növényápolási munkálatoknak köszönhetően mára bőséges terméssel áll
a vásárlók elé. Idén is a jól bevált recept szerint készít majd lecsót télire, melyet most közreadunk, hogy Önök, Tisztelt Olvasók ez alapján szintén el tudják készíteni a bogácsi lecsót.

11:00 Szentmise a Szent Márton
Római Katolikus templomban
12:00 Az államalapítás és az új
kenyér ünnepe
Bogácsi díjak, kitüntetések átadása

Lecsó télire
Zsíron az apróra vágott hagymát megdinsztelem, a felszeletelt paprikát hozzáadom, sózom, és együtt dinsztelem addig, amíg a hozzávalók megpuhulnak. Ekkor a meghámozott,
feldarabolt paradicsomot is hozzáadom és
együtt készre főzöm. Forrón üvegbe szedem,
csavaros tetővel lezárom, és meleg dunsztban
hagyom kihűlni.
A nyár ízeit őrző lecsót télen pörköltek ízesítéséhez is használom.
Próbálják ki! Jó étvágyat kívánunk hozzá!

2019. augusztus 24.
1úton - Nemzetközi Zarándoklat Zarándoklat az édesapákért
A Mária-út Közép- és Kelet-Európa
legfontosabb zarándokútja, melynek
kelet-nyugati tengelye az ausztriai
Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig
vezet, a mintegy 1400 km-es távnak
Bogács is egyik állomása.

Helyszín: Közösségi Ház

Helyszín: Szent Márton-műemléktemplom

2019. augusztus 24.

IX. Halra fel!
Országos horgásztalálkozó és verseny
Helyszín: Szoros-völgyi víztározó

2019. szeptember 21.

Szüreti mulatság

A bor és a gasztronómia ünnepe
Nagy Józsefné az új termelői
piacon árulja termékeit

Helyszín: Cserépi úti pincesor

2019. szeptember 21.
Szüreti Medencebál,
éjszakai fürdőzés

Helyszín: Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

2019. szeptember 28.

Szent Mihály-napi
közös csurdítás

Helyszín: Rendezvénypark

2019. október 05.

BMW-találkozó

Helyszín: Alabástrom panzió

2019. október 12.
Magyar Fürdőkultúra Napja –
zenés éjszakai fürdőzés

Helyszín: Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő

2019. október 19.

IX. Tárcsás Ételek Fesztiválja
Helyszín: Rendezvénypark

2019. október 19.
Retrozenés éjszakai fürdőzés

Helyszín: Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő

Bővebb információ:
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