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Tisztelt Olvasók!
A településünk életének meghatározó mérföldkövén jutottunk túl
októberben, rendben lezajlottak az önkormányzati választások.
Először is köszönöm valamennyi szavazónak, hogy élt a lehetőséggel, és elment választani október 13-án. Köszönöm azok bizalmát, akik érvényes szavazatukkal támogatásukról biztosítottak, és
hozzájárultak ahhoz, hogy munkámat tovább folytathassam az elkövetkező öt évben is.
Szükség is van valamennyi bogácsi lakos támogatására a jövőben,
hiszen nagyon komoly fejlesztések előtt állunk. Az elmúlt hetekben
indult négy beruházás, melyek régi hiányokat pótolnak, vagy új lehetőségeket jelentenek.
A legkomolyabb ezek közül a fürdőben induló építkezés, melynek
nettó költsége több mint 660 millió Ft, s erre a 2019. évi központi
költségvetésben 500 millió Ft-ot különített el a Kormány. A hiányzó
összeget az önkormányzat saját forrásként biztosítja. A munkálatok
elkezdődtek, jelenleg az építési területen haladó vezetékek áthelyezése történik. Reményeink szerint az új fedett fürdőt és wellness
részt jövő ősszel igénybe vehetik a látogatók.
Másik fontos beruházás az óvoda felújítása, kis csoportos bölcsődével való bővítése. Itt is megkezdődtek a munkálatok, az épületben az emeleti lépcső, a vizesblokkok áthelyezésre kerülnek, új
épületrész épül a bölcsőde számára, a melegítő konyhát korszerűsítjük, új tetőfedés készül, szigeteljük kívülről a teljes épületet, és a
fűtést is megújítjuk. A teljes építési költség 147 millió Ft, ebből 102
millió Ft pályázati támogatás, s a hiányzó 45 millió Ft önkormányzati önerő. Várhatóan 2020 tavaszán vehetik birtokba a gyerekek
és a dolgozók a megújult óvodát, addig pedig az iskola alsó szintjén
működik szinte zavartalanul az óvodai ellátás. Az új bölcsőde 12 fős
csoporttal indul majd, remélhetően nagy segítséget nyújtva a munkába visszatérni kívánó fiatal édesanyáknak.

Megkezdődött már a hűtőház építése is a mezőgazdasági területünkön, a Gárdonyi út végén. Itt egy közel 200 m2-es ház épül,
melyben zöldség és gyümölcs tároló kap helyet, valamint egy olyan
helyiség, ahol csomagolást, válogatást is lehet végezni. Az új hűtőháznak több funkciója is lesz, hiszen nem csak a mezőgazdaságban megtermelt élelmiszereket tudjuk majd itt tárolni, hanem jó
tárolóhelye lesz a központi konyhának is. A korábban telepített gyümölcsös termését is biztonsággal el tudjuk itt helyezni a feldolgozás és az értékesítés idejéig. A teljes projektköltséget pályázati támogatás fedezi, az önkormányzatnak ezt az összeget nem kell kiegészítenie.
A napokban megkezdődhet a rendezvénytér felújítása, melyre
szintén pályázati támogatás segítségével nyílt lehetőség. Itt végre megépülhet egy állandó színpad öltöző épülettel együtt, valamint raktározásra alkalmas egységet is terveztünk. A rendezvényeink vendégeit kiszolgáló mosdók is épülnek, valamint egy VIP helyiség. A rendezvényteret érinteni fogja a tervezett kerékpárút is a jelenlegi sétány helyén, így annak rendezettsége is fontos a használhatóságán túl. Erre a beruházásra pályázati támogatásként 100 millió Ft-ot nyertünk, ehhez 18,5 milliós önerőt kell biztosítanunk. A
beruházásnak a jövő év közepére kell elkészülnie, így itt is meg kell
kezdenünk az elkövetkező hetekben a munkát.
A környező települések polgármesterei gyakran irigykedve mondják, hogy Bogácsnak könnyű, Bogácsnak van pénze, tud fejleszteni.
Azért, hogy ez így legyen, igen sokat kell dolgozni, s az előteremtett
források ésszerű felhasználása is komoly felelősség. Erre tett esküt
az új képviselő-testület az alakuló ülésen, s ehhez láttunk nagy lendülettel idén ősszel is. Köszönjük a lehetőségét annak, hogy a falu
fejlődését szolgálhatjuk.

A képviselő-testület október 24-én tartotta alakuló ülését
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Csendesné Farkas Edit
polgármester

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és
polgármester, valamint a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásáról
Magyarország köztársasági elnöke 2019.
október 13. napjára tűzte ki a helyi képviselők és polgármester választását. Nemzeti
Választási Bizottság ugyanerre a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.
A választási szervek közül a Helyi Választási Bizottság volt az, amely megalakulásától
kezdődően folyamatosan működött. Munkája során döntött a jelöltek nyilvántartásba vételéről, a szavazólapok adattartalmáról és minden olyan kérdésről, amelyet a
jogszabály a hatáskörébe utalt.
A jelöltek 2019. szeptember 9-én 16.00
óráig kérhették nyilvántartásba vételüket. A
Polgármester jelöléshez 51, egyéni képviselő 17, roma nemzetiségi képviselő 5 érvényes ajánlásra volt szükség.
A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket ellenőrizte és annak eredményéről tájékoztatta a Helyi Választási Bizottságot. A választási bizottság valamennyi jelöltet (1 polgármester jelölt, 15 képviselő jelölt, 4 roma
nemzetiségi képviselő jelölt) nyilvántartásba vette, mert törvényes feltételeknek
megfeleltek, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a jelölt állításhoz szükséges számot.
A szavazás napján mind a 2 szavazókörben rendben zajlott a munka, nem volt külön nemzetiségi szavazókör, minden nemzetiségi szavazópolgár a lakcíme szerinti
szavazókörben szavazott. A nap folyamán
rendkívüli esemény nem történt. A választás eredménye ellen a rendelkezésre álló
határidőig (választást követő 3 nap) fellebbezés nem érkezett.
A szavazás napján a szavazás megkezdésekor a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1670 fő volt. Szavazatának leadására 819 fő jelent meg a 2 szavazókörben.
Polgármester választás eredménye:
Urnában lévő szavazólapok száma: 819.
Érvénytelen szavazólapok száma: 134, érvényes szavazólapok száma: 685.
Csendesné Farkas Edit FIDESZ- KDNP jelöltje a polgármester
Helyi önkormányzati képviselő-választás
eredménye:
A szavazás lezárásakor az urnában lévő
szavazólapok száma: 817 db volt. Érvénytelen szavazólapok száma: 8db volt. Az érvényes szavazólapok száma: 809
A leadott érvényes szavazatok megoszlása a szavazólapon feltüntettet sorrendben:

Helyi önkormányzati képviselők:
1. Horváth Gyula
független
2. Hajdu Ádám
független
3. Pusomai Árpád
független
4. Kis Gábor
független
5. Kiss Zoltán
független
6. Verhóczki György független
7. Hócza Zoltán
független
8. Szitai József
független
9. Kocsis István
FIDESZ-KDNP
10. Fónad Beáta
független
11. Péter Zoltán
független
12. Verhóczki Sándor
független
13. Dr. Képes Ildikó Anna független
14. Fekete Attila Rudolf független
15. Huszár Zoltán
független

119
176
97
203
210
370
146
83
298
297
298
435
247
148
316

A fent ismertetett szavazatok alapján a
megválasztott önkormányzati képviselő-testület tagjai ABC sorrendben: Fónad Beáta,
Huszár Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,
Verhóczki György, Verhóczki Sándor Zoltán.
A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása:
Településünkön roma települési önkormányzati képviselő választás is kiírásra került (névjegyzékben 49 roma szerepelt),
területi és országos listákra is lehetett szavazni esetükben. 1 német, 1 ruszin, 1 ör-

mény nemzetiségű is volt a nemzetiségi
névjegyzékben, az ő esetükben települési önkormányzati képviselő választás nem
történt, csak területi és országos listára
szavazhattak.
A szavazás megkezdésekor a roma nemzetiségi névjegyzékben lévő választópolgárok száma 49 fő volt. Szavazatának leadására 21 fő jelent meg a szavazókörökben. Érvényes szavazólapok száma: 20 db.
A leadott érvényes szavazatok megoszlása a szavazólapon feltüntettet sorrendben
1. Pusomai Árpád
2. Szitai József
3. Horváth Gyula
4. Horváth József

LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM

8
8
10
11

HVB sorsolással döntötte el a szavazás
eredményét, mert szavazat egyenlőség volt
2 jelölt között. Így a megválasztott képviselők: Horváth Gyula, Horváth József, Szitai
József
Gratulálok a megválasztott polgármester asszonynak, valamennyi képviselőnek.
Munkájukhoz sok sikert kívánok!
Bogács, 2019. 10. 21.

Jakab István
Helyi Választási Bizottság elnöke

Faluszépítés virágosítással
A Bogácsra érkező turistákat és az itt élőket virágzó utcák, terek látképe fogadja
az év minden szakában. Az üde színfoltok kialakítását az önkormányzat finanszírozza, de magánfelajánlóknak is köszönhetünk muskátli töveket. A közfoglalkoztatottak munkája nélkülözhetetlen a közterületek rendben tartásában, az örökzöldek
ápolásától kezdve a fűnyíráson, öntözésen keresztül a virágosításig. A faluszépítő
virágosítást tavasszal begóniák ültetésével kezdik, melyek helyét a virágágyásokban ősszel a fagyokig nyíló, és kora tavasszal is virágzó színes árvácskák veszik át. A
klímaváltozás következtében tapasztaltuk, hogy
egyre hosszabbak az eső
nélküli forró nyári időszakok, ám a dolgos kezeknek, a gondos ápolásnak (szabad- és ünnepnapokon is) köszönhetően a begónia, a muskátli, a főutca rózsái ontották virágukat.
Köszönet illeti ezért
mindazokat, akik mun
kájukkal szebbé, barátságosabbá teszik településünket.
J.J. Zs.
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Bogács kitüntetettjei
2019-ben
Az augusztus 20-i ünnepségsorozat talán legszebb része a Bogács
Község Önkormányzata által alapított kitüntető díjak átadása. A
díjakat olyan személyeknek ítéli oda a képviselő-testület, akik
hosszú időn keresztül kimagasló munkát végzetek a közösség, a
község érdekében, kulturális, sport, társadalmi téren egyaránt.
Ebben az évben Bogács község képviselő-testületének
döntése alapján 2 kitüntető díj kerül átadásra:
Vig Rudolf-díj
Bogács Község Önkormányzatának rendelete értelmében - „Vig
Rudolf-díj adományozható azon személynek, aki Bogács község
kulturális életében hosszú éveken keresztül színvonalas, áldozatos
munkát végzett”.
Ilyen személynek tekinthető az idei év díjazottja is, Szőkéné Tóth Katalin, aki egy igazi lokálpatrióta. Aki ismeri Katalint, elmondhatja róla,
hogy őszintén kötődik lakóhelyéhez. Ragaszkodása megmutatkozik
mindennapi tetteiben, gondolataiban. A bogácsi kulturális élet nélkülözhetetlen tagja. Szinte nincs olyan kulturális, közösségi rendezvény
a településen, melyen ne venne részt, akár csak hallgatóságként, de
legtöbb estben aktívan veszi ki a részét a szervezésből. Nincs olyan terület, ahol nem venné hasznát sokoldalúságának. Ízletes süteményeket süt, verseket ír és szaval, továbbá társszerkesztőként cikkeket ír a
térség kulturális lapjában, a Kaptárkövekben, melyet fáradságos munkájával el is juttat az előfizetőknek. A község egyházi életének is nélkülözhetetlen tagja. Segít ott, ahol csak tud. Kezdeményezte a parókia kerítésének festését, melynek kivitelezésében is aktívan részt vett.
Az egyházi ünnepeken a zarándokok fogadásából sem marad ki, önkéntes munkájával segíti a vendéglátást. A településkép kialakítsa során is számos ötlete van, főként a Cserépi úti Pincesoron található Színészliget kialakításában. Társadalmi munkában karbantartja az ott található emlékműveket, tájékoztató táblákat. Kívánom, hogy továbbra
is maradjon igazi Bogácsi, aki a településéért tesz és dolgozik. További
településszépítő munkájához egészséget, kitartást kívánunk!
Bogács Közszolgálatáért Díj:
A díj az önkormányzat által alapított intézményekben foglalkoztatott azon természetes személyeknek adományozható, akik kiemelkedő szakmai felkészültségükkel, munkájukkal, magatartásukkal jelentős mértékben segítették az önkormányzati feladatok végrehajtását, az állampolgárok ügyeinek intézését, a köz szolgálatát.
Ebben az évben a Bogács Közszolgálatáért Díjat Fülöp Gézánénak
– nyugalmazott óvodapedagógusnak adományozza a Községi Önkormányzat. Lívike 35 éves óvónői hivatására a nyugodtság, kiegyensúlyozottság volt jellemző. Vidám, derűs természete mindenképpen
segítette abban, hogy mindennapjait szívesen töltse a kicsikkel. Jó
együttműködési- és beszédkészsége révén könnyen megértette magát a gyerekekkel és a felnőttekkel egyaránt. Az óvoda saját életének
kialakításában, a szokások, helyi hagyományok megteremtésében a
saját ötleteire is támaszkodott. Mindennapi munkájában nagy hasznát vette ötletgazdagságának, kreativitásának. A nevelésnél a pozitív megerősítést alkalmazta, a gyerekek tulajdonságai, szándékai vagy
cselekedetei közül mindig olyat emelt ki, amit igaznak és helytállónak
tartott. A szakmai munkaközösség munkájában aktívan részt vállalt,
együttműködött a dolgozók közösségével. Munkatársai mindig számíthattak segítségére, támogatására. Kiemelkedő szakmai felkészültsége nagyban segítette a jövő generációjának elindulását az iskolai
élet felé. A rábízott gyerekeket lelkesedéssel készítette fel a községi
rendezvényekre, melyek mindig sikert arattak. Szakmai felkészültsége
kiemelkedő volt. A további nyugdíjas évekhez jó egészséget kívánunk!
Péter Zoltán alpolgármester
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A díjátadó ünnepséget követően Szőkéné Tóth Katalin és Fülöp Gézáné
örömmel állt a kamera elé Csendesné Farkas Edit polgármester
és Péter Zoltán alpolgármester társaságában

Köszönet a Vig Rudolf-díjért.

Szőkéné Tóth Katalin

Újra itthon

Negyvenhárom év után
Újra itthon.
Hazahúzott a szívem, a lelkem a csöndbe,
A nagyváros zajából, porából.
Szeretem a dél-bükki tájat,
Szelíd dombjaival távolban a kéklő vonulatával,
A horizontot, ami elém tárul
Kövesd felől a busz ablakából.
Látom falum templomtornyát,
Hallom a hazahívó harang szavát,
Szemeim előtt látom az utcát, a házat,
Érzem, hogy hív, vár reám.
Jó hazajönni, feltöltődni az emlékek hangulatával,
Betelni a friss hegyi levegő illatával,
A madarak csivitelésével,
A harangszó dallamával.
Szeretem a temető világát, a csendet, nyugalmat,
Ez az érzés szorosan hozzám tartozik.
Ráébreszt arra, hogy a világban minden mulandó,
Itt az anyagi világ véges, csak a lélek állandó.
Születés és halál, kezdet és vég körforgása,
Csak a köztes út, az ötven - hetven év a lényeg,
Tudtam-e úgy élni, dolgozni, szeretni,
Hogy érdemes és értelme legyen meghalni.
Az élet csak egy csalfa ködfátyol,
Sokat ígér és keveset ad,
Csak rajtad múlik, hogy mit könyvelsz el Magadnak
Az életed nagykönyvébe, annak tartozik és követel rovatában.
Sok minden történt az utolsó hat évben.
Sokan itt hagytak, elmentek mellőlem,
Csak a Hór-patak csendes zubogása, ami maradt,
S az udvaron a fenyőfák suttogása.
Mindent ellep az emlékezés, a múlt,
A jövő nélküli jelen sötét homálya,
Mégis azt vallom, hogy érdemes volt MINDEN!
TEREMTŐM! KÖSZÖNÖM NEKED!
Már, csak ez a jó érzés maradt meg útitársnak.

Idősek Napja

- figyeljünk a szépkorúakra! Közel 100 szépkorú vett részt az Idősek Napja alkalmából megrendezett községi ünnepségen október 4-én.
„Ugyanúgy, ahogy a tested sejtjei folyton változnak, és te mégis
ugyanaz maradsz, az idő sem múlik, csak változik.”
Paulo Coelho
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a megemlékezés is indok arra, hogy figyeljünk az idősek
problémáira, segítsük őket a mindennapokban, technikailag is rohamosan fejlődő világunkban. Az Idősek világnapja lehetőséget
nyújt, hogy megköszönjük az idős embereknek, mindazt, amit a
társadalomért tesznek.
Nagy előkészület előzi meg Bogácson az Idősek Napját minden
évben. Idén 2019-ben szeptember közepén 308 fő 70 éven felüli lakosa volt a településünknek, akiknek az Önkormányzat meghívóját személyesen kézbesítették a Szociális Étkezde dolgozói. Az
Idősek Napi rendezvényre 125 fő jelezte részvételi szándékát, hogy

A kisóvodások idén is látványos műsorral kedveskedtek Bogács idős lakosainak

szívesen eljönne eme jeles alkalomra. A rendezvényre történő eljutásban az Önkormányzat és a Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató
Nonprofit Kft. munkatársai segédkeztek. Két mikrobusszal szállították a résztvevőket a rendezvényre, akik jelezték, hogy igénybe szeretnék venni ezt a lehetőséget. A Bükkalja Általános Iskola étterme
adott helyet a rendezvénynek, amit a Szociális Étkezde, az iskola
dolgozói és a Központi Konyha dolgozói készítettek elő.
Bogácson 2019. október 4-én került megrendezésre az Idősek
Napja, amit a Bogácsi Bagolyvár Óvoda gyermekei nyitottak meg
zenés-táncos műsorukkal. A műsorban szereplő óvodás gyermekek
közül kinek a nagyszülei, kinek pedig a dédszülei nézhették végig a
gyermekek előadását. Ezt követően Péter Zoltán alpolgármester úr
köszöntötte ünnepi szavaival a résztvevő szépkorúakat, és felkérte a többszörös Vass Lajos Nagydíjas Bogácsi Pávakört, akik Moldvai csipkelődő dalcsokrot énekeltek. A dalcsokor után Csendesné
Farkas Edit polgármester asszony ünnepi beszédében köszöntötte
az időseket. Polgármester asszony ünnepi szavai után Lipcsák János plébános köszöntötte a megjelenteket. A nap szárvendégei pedig az Operett- Musical Voices Társulat két énekese volt Gats Éva
és Hoffmann Richárd színművészek, akik Táncdal és retro műsorral
kápráztatták el a megjelenteket. Felcsendült többek között Mary
Zsuzsi – Mama című száma, a Neoton híres Nyár van című szerzeménye is, amire a közönség sorai közül néhányan táncra is perdültek. A közös ünnepi étkezés nagyon jó hangulatban telt Magyar
Gyula és Farkas József jóvoltából.
A résztvevők egy emlékezetes és tartalmas délutánt tölthettek el
együtt.
Nagyon fontos odafigyelnünk a településünk idősebb korosztá
lyára is, éppen ezért havi szinten igyekszünk programokat szervezni számukra. Amennyiben felkeltette érdeklődését bővebb tájékoztatást a Szociális Étkezdében kaphat.
ifj. Huszár Zoltán
önkormányzati-képviselő

Felhívás
Lipcsák János plébános úr köszöntő szavai minden jelenlévő lelkére
gyógyírként hatottak

Egy iskolatörténeti kiállítás létrejöttéhez kérem a Tisztelt
Bogácsi Lakosság segítségét. Kérem, a birtokukban lévő régi
ABC-s tábla, fagolyós számolók, palavessző, palatábla, tarisznya, mosdótál, földgömbök, régi írógép, tintatartó, toll, ceruza, régi tankönyvek, füzetek, bizonyítványok, ellenőrzők, oklevelek, őrsi/rajnaplók, fényképek (iskolai rendezvényekről) közreadásával járuljanak hozzá a kiállítás megrendezéséhez.

A kiállításra bocsátandó tárgyakat, emlékeket
2019. december 31-ig a bogácsi Községi Könyvtárba
legyenek szívesek eljuttatni.
Fáradozásukat előre is
hálásan köszönöm!
Bővebb információkért
forduljanak
Jankóné Jónás Zsuzsanna
könyvtároshoz.
(Tel.: 06/30 351 0689)
Az előadóművészek a fiatalkort, a vidám szórakozást varázsolták az ebédlőbe
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Őszi rendezvényeinkről…
Vége a nyárnak, a fák lombjai már színesen pompáznak, de az őszi
nap még melenget… kiváló időszak arra, hogy visszatekintsünk a
nyár pillanataira és szép őszi időben élvezzük a gyönyörű természet
adta körülményeket településünkön.
Őszi programjaink sorát szeptember 21-én a Szüreti Mulatság
és Summásság Ételeinek bemutatójával kezdtük. Nagy szerencsénkre eddig az időjárás is kegyes volt hozzánk, nem volt ez másképp ezen a rendezvényünkön sem. Napsütéses időben már déli
12 óra előtt is kóstolhatóak voltak a summás időszakot megidéző étkek, mint például a tepertős laksa, a placki, a kőtt kalács, a
szilvásgombóc vagy a bableves, melyeknek nagy sikere volt az idelátogató vendégek körében. Hálás köszönet illeti mindazokat, akik
nélkül nem jöhetett volna létre a hagyományos ételek bemutatója; a Bogácsi Pávakör tagjait, a Bogácsi Bagolyvár Óvoda dolgozóit, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. A finom falatok mellé szórakoztató programokat kínáltunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A megnyitót követően a Bogácsi Pávakör dalcsokrát hallhatták a rendezvényre kilátogatók, ebédidőben pedig Magyar Gyula
és barátai varázsoltak nagyon jó hangulatot a Cserépi úti pincesoron- sokan táncra is perdültek a muzsikaszó hallatán. A környékbeli hagyományőrző együttesek is ellátogattak hozzánk, így felléptek
nálunk a Tardi Hagyományőrzők, a Bükkzsérci Summás Énekegyüttes és a Matyó Néptáncegyüttes is, akiket a szihalmi Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület követett, s akik táncházba is bevonták az érdeklődőket. Délután három órakor a Vagabanda Gólyalábasok elhozták Bogácsra „legújabb tréfáikat”- amikbe persze bevonták a közönséget is. Az interaktív program után a Fourtissimo
együttes élő koncertje következett- a négy testvér fúvós hangszereken szólaltatott meg ismert slágereket és saját szerzeményeket
is, elragadó kedvességük pedig sugárzott a közönség felé. A koncert után zenés bortúra indult a pincesoron, 6 pince kínálatával,
este pedig Szüreti Medencebálon vehettek részt az érdeklődők a
Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőben. A nap folyamán a jelenlévők
kézműveskedhettek a Viola Alkotóműhely és Népi Játszóházban, kipróbálhatták a szőlőtaposást és préselést, kedvükre válogathattak
a kézművesek portékáiból és persze kóstolhattak zamatos bükkaljai
borokat.
Szeptember 28-án a helyiek körében is nagyon kedvelt programunk, a Szent Mihály napi közös csurdítás került megrendezésre, s bár az esős idő miatt kicsit kevesebben voltunk, mint az előző
években, de a hangulat annál jobb volt. A szalonnasütés után nagyon sokan táncra perdültek és énekeltek, de akadtak, akik jót beszélgettek ezen az őszi délutánon. A vendégeknek csupán nyársbotot kellett hozni, a csurdítás alapanyagait, a –jó hangulatért többek között felelős-forralt bort és meleg teát a szervezők biztosították.

Az igazi népi ételek népi tűzhelyeken készülnek
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Október 19-én elérkeztünk a IX. Tárcsás Ételek Fesztiváljához, az
egyik legkedveltebb őszi gasztronómiai rendezvényünkhöz. 18 csapat vágott bele a megmérettetésbe, melyre két kategóriában lehetett nevezni: hagyományos tárcsán készített ételekkel, valamint
egyéb kategóriában.
Nagy látogatottságnak örvend ez a rendezvényünk is, mi pedig
igyekszünk évről évre több tartalommal megtölteni, hogy mindenki találhasson számára kedves programelemet a rendezvényen. Így
a tárcsán készült ételek versenye mellett /kezdetben ez volt maga a
rendezvény, nem társultak mellé szórakoztató és kulturális programok/ a vendégek kipróbálhatták az íjászkodást, a nemezelést, hajfonást, kézműves foglalkozáson vehettek részt a Viola Alkotóműhely és
Népi Játszóházban, ki-ki kedvére kipróbálhatta a népi játszóteret és
az ugrálóvárat, a sétány melletti vásáron pedig kézműves termékeket vásárolhattak. Szórakoztató programokkal is készültünk az idelátogatóknak, felléptek többek között a Kóbor Betyárok, akik ostorosbotos táncot hoztak, a Bogácsi Tündöklő Mazsorett Csoport, Magyar
Gyula és barátai,és még sokan mások…
A Hejő-Törzs Hagyományőrző Kulturális és Sportegyesület jóvoltából pedig kipróbálhatták vendégeink a lovaglást, a lovas íjászatot és
más magyar népi lovasjátékokat, mely utóbbiból bemutatót is láthattak vendégeink.
Délután három órakor az eredményhirdetés következett, mely az
alábbiak szerint alakult:
Tárcsán készült ételek kategóriája:
I. Siroki Stüszi Vadászok csapata
II. Komlóimádok csapata,
III. Pásztortűz Hagyományőrző
Egyesület
Egyéb főző és sütőeszközökön
készült ételek:
I. Tetemvári Kappanok csapata,
II. Békés város csapata,
III. Fakanál Ördögei csapat
Az eredményhirdetést követően zenés bortúrával zártuk a rendezvényt, melyen ezúttal 5 pince kínálatával ismerkedhettek meg a
résztvevők. A talp alá valót Magyar Gyula és barátai szolgáltatták, a
bortúrát pedig Szabó László vezette.
Szervezői részről:
Ez a rendezvény az egyik legkeresettebb őszi program településünkön, melyre minden évben nagyszámú érdeklődőt várunk.
Több szempontból is fontosnak tartjuk ezt a programot; egyrészt,

Készül a frissen préselt szőlőlé

hogy ebben az időszakban is minél több szállóvendég érkezzen településünkre, hiszen a településen élők zöme, valamint a szolgáltatók a turizmusból élnek, de ami még fontosabb szempont, hogy egy
ilyen rendezvény kiválóan alkalmas arra, hogy a településen létező
közösségek, baráti társaságok, civil szervezetek, intézmények munkaközösségei képviseltessék magukat, és képviseljék saját településüket. Nagyon fontos lenne a közösségek ápolása, s egyáltalán fenntartása, nem utolsó sorban a bogácsi hagyományok őrzése és továbbörökítése.
De ezért tenni is kell(ene), és nemcsak néhány embernek,
mindannyiunknak, de legalábbis minél több bogácsinak, aki számára fontos települése.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik az év
folyamán folyamatosan és önzetlenül segítik munkánkat, valamint
a rendezvényeink sikeres lebonyolítását. Köszönöm, hogy bármikor
számíthatunk rájuk.
Marczis Zsófia

A legfinomabb tárcsás ételek készítője
a Siroki Stüszi Vadászok csapata

Bogácsi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől

Tájékoztatás
A Kormány 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelete határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz
való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának szabályait.
A szálláshely-szolgáltatónak a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül kötelező a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációját elvégezni.
A regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését
is - a) a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen, b) a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője vagy c) a szálláshely-szoláltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles
elvégezni.
A regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8
napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ ( NTAK ) elektronikus felületén átvezetni.
A NTAK a területileg illetékes jegyzőt az
elektronikus felület által automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán belül
tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban változást bejelentő szálláshely-szolgáltatókról.
A helyi önkormányzat jegyzője, illetve az
általa meghatalmazott személy a regisztrá-

ciót követően a NTAK elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik.
Az önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók jogosultak az illetékességi területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen
adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére, továbbá a szálláshely-szolgáltatók által elérhető, önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók részére készített adatelemzéseket
megtekinthetik.
Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és
a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint
szálláshely-szolgáltatási
tevékenységüket már bejelentették, továbbá engedél�lyel rendelkeznek, kötelesek 2019. június
1-je és 2019. június 30-a között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019.
július 1-től kötelező a hotelek és szállodák
számára.
2019. szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között az e rendelt 5. §-a szerinti regisztrációt kell teljesíteni. A napi és a
havi adatszolgáltatást 2019. október 1-től
kell teljesíteni a panzió kategóriájú szálláshelyeknek.
Harmadik lépcsőben, 2019. december
1-je és 2019. december 31-e között az e
rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt kell teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatás

2020. január 1-től az egyéb szálláshelyeknek, keppingeknek, közösségi szálláshelyeknek kötelező.
A NTAK-ban történő regisztráció során a
szálláshely-szolgáltató a következő adatokat adja meg:
A szálláshely-szolgáltató
a.)
neve,
b.)
adószáma,
c.)
statisztikai számjele,
d.)
statisztikai főtevékenysége,
e.)
székhelye,
f.)
levelezési címe,
g.)
telefonszám,
h.)
elektronikus levelezési címe,
i.)
szálláshely-szolgáltatási tevékenységének kezdőnapja.
A NTAK rendszerbe csak onlinekapcsolaton keresztül, digitálisan lehet adatot beküldeni, a rendszerben történő online
regisztráció után.
8 szobáig (16 férőhelyig) várhatóan a MTÜ
nyújt majd egy ingyenes, online felületet,
amin keresztül a kisebb szálláshelyek be
tudják küldeni az adatokat.
Minden 8 szobánál nagyobb szálláshely
esetében egy online API (két szoftver közötti) kapcsolaton keresztül kell beküldeni
az adatokat az adatszolgáltató központnak,
amihez a szálláshelynek be kell szereznie
egy olyan szoftvert, ami biztosítja az összeköttetést a NTAK rendszerrel.
Tehát a 8 szobánál nagyobb szállásoknak
kötelező lesz beszerezni és használni a megfelelő PMS (hotel/szálloda szoftver, front
office) rendszert.
dr. Papp Adrienn
jegyző
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„Kell még egy szó, mielőtt mennél…"
A szeptemberi csengetés a tanulók mellett több
mint 70 000 általános iskolai pedagógusnak jelezte, hogy hamarosan vége van a nyárnak, a szünidő,
a nyári szabadság után ismét nyitva az iskola kapuja, várva a diákok és pedagógusaik seregét.
40 tanév után Lukács Lajosné -Pannika tanár néniszámára azonban az idei szeptember a pihenést, a
felmentési idő kezdetét, a megérdemelt nyugdíjas
élet közeledtét jelezte.
Pannika egyetlen munkahelyén, a bogácsi iskolában 40 éven át magas színvonalon oktatta a matematika és kémia tantárgyakat, törekedett felfedezni és kibontakoztatni a tanítványaiban lakozó tehetséget. Osztályfőnökként szeretettel és megértéssel egyengette tanítványai útjait, akik jóindulatú tanácsait szívesen fogadták.
Az iskolát szellemi otthonná változtatta, ahol tanár és diák
együtt dolgozott azon, hogy mindenki megtapasztalhassa az
önálló, sikeres munka örömét, hogy megtanulja szeretni, amit csinál. Nyugdíjba vonulása alkalmából valamikori tanítványai, egyegy korosztály képviselői mondták el a hajdani tanárnőjükhöz fűződő gondolataikat, érzéseiket.
Nagy Szilvia (43 év):
„Az első dolog, ami eszembe jut, hogy Ő a nagybetűs TANÁRNŐ, aki
nyomot hagy a tanítványaiban, kitörölhetetlent. Ő a jó pedagógus,
aki hitelesen képviseli szakmáját és amellett, hogy magas színvonalon tanít, szeretet és empátia is van benne. Néha olyan, mint egy pótszülő, aki még a magánéleti helyzetekben is szerepet vállal.
Pannika tanárnő viszonylag rövid ideig volt az osztályfőnökünk, ezzel együtt ez a két esztendő bőven elég volt ahhoz, hogy bekerüljön
az életünkbe a fent említett „mély nyom”. Kitűnő pedagógia érzékkel,
hozzáértéssel és végtelen türelemmel tanított matematikára (és kémiára), hogy mindenki okosabban kerüljön ki a kezei közül. Osztályfőnökként mindig számíthattunk bölcs tanácsaira, békés megoldásokkal támogatott minket a konfliktushelyzetekben. Persze adódtak
olyan szituációk, amikor komolyabban meg kellett regulázni az osztályt, de sokszor egy pillantás vagy szemöldök-összehúzás is elég volt,
hogy tudjuk, hol a helyünk. A kamaszkor kezdetén nagy segítség volt a
higgadtsága és a lényéből sugárzó nyugalom. Megkaptuk tőle azokat
a kereteket és iránymutatásokat, amiket az iskola tud megadni. Megbízható, önmagával és másokkal szemben is magas mércét felállító
emberként ismertük meg. Együtt éltük meg a rendszerváltást, ami a
mi életünkben (kicsit kisarkítva) kimerült abban, hogy az úttörő mozgalmat felváltotta a hittan, és az orosz nyelv mellé, majd helyére bekerült a német vagy az angol. Az Ő életében jóval nagyobb kihívást je-

Pannika tanár néni a kémia tantárgy iránt sok tanuló érdeklődését keltette fel
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lentett iskolaigazgatónak lenni és helyt állni azokban a
változó időkben. „Természetesen” mi azután is számíthattunk a tanácsaira, egy-egy jó szóra, miután átvette
az iskola vezetését és átadta az osztály vezetését.
Azóta eltelt 29 esztendő és a következő nagy váltás ideje jött el, azonban búcsúzás helyett inkább köszönteni és megköszönni szeretném a több száz tanuló, diák, tanítvány nevében is mindazt, amit Tőle kaptunk. Hálával kívánunk egészséget, békét, aktív éveket, sok örömöt a kisunokákban, és az élet adja vissza
azt a sok jót, amit értünk tett.”
Szabó Diána (25 év):
„Életem első kémia óráján eldőlt, ez lesz a kedvenc
tárgyam innentől. Hiszen Pannika néni mosolyogva
mesélte, mennyi csoda kötődik a kémiához és mennyi különleges
dolgot lehet megérteni, ha megtanuljuk a kémiát. És nem csak boldogan mesélte a csodákat, hanem be is mutatta és engedte, hogy
a csodának mi is részesei legyünk. Ezeket a csodákat, meséket nagyon szerettük és bár nem volt könnyű mindig megérteni a kémiai
összefüggéseket, Pannika néni mindig úgy tanította őket, hogy úgy
éreztem, most egy-egy lépéssel közelebb jutok a csodához, egy-egy
sorral tovább mondta a mesét. Ő úgy tudja tanítani a kémiát, hogy
gyerekek az óra végén izgatottan várják a következőt. És nem sajnálja a szabad idejét sem soha, ha a tanítványairól van szó. Versenyre
készüléskor hosszú délutánokat szánt ránk, nem csak tárgyakat tanított, Ő gondolkodni tanított minket. És hogy Pannika nénit nemcsak a tanítványok szeretik, azt hamar megtudtam, az országos versenyen, amint kiszálltunk az autóból az ország másik végén, szinte futottak hozzá a kollégái, örültek a találkozásnak és nekem pedig
mondták, legyek hálás, hogy ilyen tanárom van. És én hálás voltam
és hálás vagyok most is és mindig az leszek, hiszen Pannika nénitől olyan alapokat kaptam, amire bátram mertem középiskolában,
sőt az egyetemen is építeni. Az érettségire készüléskor is elővettem a
sokéves jegyzeteimet a csodákról. Úgy gondolom, nem adatik meg
mindenkinek, hogy ilyen tanára legyen, akire felnézhet, akitől kérdezhet, és akitől nem csupán választ kap, hanem érdeklődést, támogatást és gondoskodást. Mi, akik Bogácson voltunk általános iskolások az elmúlt időszakban, biztos vagyok benne, mindnyájan örömmel gondolunk vissza a Pannika nénivel töltött órákra és már előre sajnáljuk a következő évfolyamokat, hogy őket nem Pannika néni
fogja bevezetni a csodákba és nem tőle fogják hallani a meséket.
Pannika néninek nagyon boldog, sok örömmel teli nyugdíjas éveket és kiváló egészséget kívánunk!”
Koós Anna (16 év):
„Pannika néni Lukács Lajosné, aki számunkra csak Pannika néni,
2014 szeptemberén lett az osztályfőnököm, és a 2018-ban véget
ért általános iskolás pályafutásom végéig az is maradt. Már az első
pillanattól fogva úgy hatott rám, mint egy erős, határozott nő, aki
mindig tudja, hogy mit akar, és sosem habozik. Ezen tulajdonságai
mellett, hamar észrevettem, hogy szigorú, de mégis nagyon segítőkész, és minden szigor csak a mi javunkat szolgálta hosszútávon.
Én nagyon szeretem, és rendkívül örülök annak, hogy az élet, habár csak röpke 4 évre, de összekötötte sorsunk szálait. Örülök neki,
hogy ő volt felső tagozatban az osztályfőnököm, és, hogy minden
olyan dologra megtanított, amit hasznosnak, és szükségesnek látott. Nem mondhatom, hogy nyugodt, vagy könnyű természetű
osztály voltunk, de Pannika néninek mindig sikerült minket kordában tartani, pedig ez kétségkívül nehéz feladatnak bizonyulhatott.
Életeszményét és a munkához való hozzáállását adta át nekünk az
évek alatt, és önmaga volt a példa, hiszen precíz, és lényegre törő
magatartása tiszteletre méltó volt. Rengeteg versenyre és elmepró-

Kolléganője, Benyovszki Mária a következőket írta róla:
„Szakmájában elhivatott, maximálisan a tanulók színvonalas oktatását szem előtt tartó, de a
gyermekben az embert és személyiségét tisztelő pedagógus. Szívesen és gyakran szervezett és
szervez a mai napig is tanulóink számára nyári
táborokat.
Mint munkatárs rendkívül toleráns, emberséges,
ugyanakkor fegyelmet és figyelmet elváró kolléga.
Véleményét nem rejti véka alá, de mindig építő céllal, a közösség érdekében teszi ezt. A nevelőtestület
bizalmát élvezi: ezt bizonyítja, hogy hosszú éveken
keresztül volt a felsős munkaközösség vezetője. Támogattuk igazgatói munkájában, s a tagiskola veLukács Lajosné pedagóguspályájának 40
zetését is kézben tartotta. Kezdeményezőkészsége,
Lukács Lajosné nyugdíjba vonuló
évét, egy életművet nem lehet néhány sorban
jó humora sokszor átlendítette iskolai munkánkat
leírni, méltatni, de a fenti sorokat olvasva érez- pedagógusként 40 éves oktató-nevelő a nehézségeken.
munkájáért Pedagógus Szolgálati
zük, az általa közvetített gondolatok, szavak,
Országos versenyen elért eredményei azt bizonyítEmlékérmet kapott ez év tavaszán.
viselkedésformák visszaköszönnek a felnőtté
ják, hogy tanítványai a legjobb kezekben vannak.”
vált tanítványok gondolataiban, szavaiban és viselkedésében.
Kedves Pannika! A bogácsi nevelőtestület tagjai nevében szív„Pannika néni” életet értelemmel megtöltő munkája a tanítvá- ből kívánom, hogy nyugdíjas éveid boldogságban, egészségben
nyokban vert gyökeret, szárba szökött és most virágzik, terjed. teljenek szerető családod körében. Válts valóra minden olyan álEgy pedagógus számára ennél nagyobb elismerés nem is lé- modat, amire eddig csak titkon, a szíved mélyén vágyakoztál!
tezhet.
Nyugdíjas napjaidra útmutatóként Kalimonasz gondolatát ajánlom:
A Mezőkövesdi Kistérségi Társulás 2010-ben „Az év tanára” ki„Add meg minden napnak, ami az aznapé.
tüntető címet adományozta neki, Bogács Község ÖnkormányzaAdd meg minden pillanatnak, ami a pillanaté,
ta 2018 augusztusában Alkotói Díjban részesítette. Határozott,
és a nap minden pillanatában add meg magadnak az esélyt,
derűs személyiségével, lelkiismeretes, igényes munkavégzésével
hogy boldog ember légy, hisz ezért küldött a Földre az Ég.”
kollégái körében is megbecsülést vívott ki.
Jankóné Jónás Zsuzsa
bára készített fel minket az évek során, bár ezek
akkor nagyon fárasztónak tűntek, de most már
mérhetetlenül hálás vagyok a fáradozásaiért. Az
osztály tanulói közül, felkészítő munkáinak köszönhetően mindenkit felvettek az általa áhított gimnáziumba. De szeretett tanárnőnk, nem
csak az iskolán belül, hanem számtalan táborban és osztálykiránduláson is a tisztes, becsületes
élet csíráit próbálta belénk ültetni. Megtanított
arra is, hogy miként viselkedjünk embertársainkkal, és hogy élvezzük az élet apró örömeit. Én rettenetesen örülök annak, hogy megismerhettem,
és hogy a tanítványa lehettem, és nagyon köszönöm az együtt töltött éveket.”

Tárogatós köszöntő
Jópár éve, ha nyári estéken felhangzik a
tárogató hangja a falu fölötti Kilátó felől,
hát jó érzés fog el!
Jóérzés fog el több okból is, és ilyenkor
leülök a teraszomon egy kényelmes székbe és átadom magam a tárogató igézetének. Végiggondolom ezt a bogácsi csodát,
amelyet valamikor régén Pipás Gyula öreg
erdészbarátom is művelt. Most pedig egy
kétszeresen magyar, Magyar Gyula műveli tovább, miközben nekünk, a falu lakóinak, az itt nyaralóknak és önmagának is
örömet okoz.
Azért kétszeres magyar, mert a neve is
az, de a szíve legfőképpen, mert gyönyörű dalainkat, a magyar lélek dalokba költözött valóságát mutatja.
Arra is visszaemlékszem ilyenkor, hogy fiatal koromban Miskolc Kilián Észak Lakótelepén laktam, s ott a közeli dombtetőn is
fel-felhangzott esténként a tárogató. Gyönyörű hangja beterítette a városrészt sokszor éjfélig is. Ott ismertem és szerettem
meg ezt a csodálatos hangzást, amely úgy
felidézi azt a régi fájó érzést, amit úgy hívunk: hazaszeretet.
Gyula barátom mostmár olyan szépen
tud játszani, hogy játéka színesíti, gazdagítja az emberek életét, mert, ahogy a
mondás szól: „Nemcsak kenyérrel él az

ember, hanem szellemiekkel is!” Ezek pedig az irodalom, a költészet, a művészetek, a zene és a dal is.
Babits Mihály elgondolkodtató gyönyörűséggel írt néhány verssort a dal titkáról:
„Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
Minden dalt, amit tárogatón eljátszik
Gyula barátom a csöndes nyári estében a
szívemig hatol. Mégis, nekem a legszebb, a
legmagyarabb a Krasznahorka büszke vára.
Valami olyan időkről mesél, amely végleg
elmúlt, nem jön vissza soha többé. Azt is
felidézi bennem, hogy két és fél évig Szlovákiában dolgoztam, és Nagyrőce-Kassa
utat végigautózva naponta kétszer láttam
ezt a hegytetőre épített közös szlovák-magyar csodát. Kétszer voltam is benne a családommal. Amikor pedig gyerekek csínytevése miatt leégett, nagyon szomorú lettem.
Gyula barátom temetési búcsúztató tárogatózása is szívbemarkoló, és emlékezetes marad a résztvevők és a hozzátartozók
számára. Az Il silenzio-tól pedig könny szökik még a férfiember szemébe is.

Községi ünnepségeinken is gyakran
csendül fel Magyar Gyula által a
hungarikumnak számító népi hangszer,
a tárogató hangja, mely a magyar
emberek lelkében a kuruc kortól a
szabadság hangjával forr össze

Jó, hogy vagy Gyuszikám, mert Bogács
általad is szebbé, emlékezetesebbé válik.
Le merem írni: kuriózum vagy!
Szívből kívánom: sok-sok évig színesítsd
még a bogácsi estéket a zenéléseddel.
Annyiszor terveztem már, de hamarosan
megteszem, hogy meglátogatlak a Kilátónál kezemben a tárogatóhoz illő palack
borral és két pohárral.
Gál Mihály
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Nemzeti ünnepünk október 23.
Mondják, a nemzetek történelmét a győztesek írják, a világtörténelmet az eseményeket formáló, formálni akaró mindenkori nagyhatalmak szerkesztik. Azt is mondják, csak a jövő biztos, a múlt az bizony
néha változhat. Nekünk magyaroknak megadatott ezt a múltat megváltoztatni 1956 októberében. 63 évvel ezelőtt Magyarországon történt valami, ami ma méltón nemzeti ünnep: a forradalom és szabadságharc ünnepe és a harmadik köztársaság kikiáltásának emléknapja.
Október 23-a Szabadság napja! Mindannyian emlékezetünkben őrizzük a magyar népnek a szabadságáért, de egyben a mi szabadságunkért is hozott áldozatát. Az 1956-os forradalom történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozik, melynek során szinte az egész ország egy
emberként lépett fel egy közös ügy érdekében. A közös ügy a sztálini típusú diktatúra elsöprése és a szovjet megszálló csapatok kivonása volt. 1956 októberének utolsó napjaiban e két célért küzdött mindenki, ki szóval, ki fegyverrel. Sok embernek kellett egész életére kiható döntést hoznia.
E nemzeti ünnepünkön elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk,
akik azért áldozták fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is,
hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus országot.
Nem rajtuk múlt, hogy akkor 1956-ban ez nem sikerülhetett. Mégis
hatalmas részük volt abban, hogy 1989. október 23-án – a forradalom
33. évfordulóján – Szűrös Mátyás, a parlament akkori elnöke az Országház ablakából kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.
Az iskolában méltón emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről. Azért,
hogy gyermekeinkben kialakuljon a nemzeti öntudat, azért, hogy büszkék legyenek nemzeti múltjukra, s ezáltal a jövőképük formálódjon.
Így volt ez most is. Ünnepi díszbe öltöztettük az iskolai és az osztály
faliújságokat, melyeken az ünnep jelképe, a középen kiégetett nemzeti színű lobogó, az akkori eseményeket megörökítő fényképmásolatok
és naplórészletek hozták közelebb a gyerekekhez 1956 eseményeit, a
63 évvel ezelőtt történteket.
Már hetekkel az évforduló előtt készültünk tanulóinkkal az ünnepi
műsorra. Dicséret illeti őket érte!
Az iskolai ünnepi előadást október 22-én este községi ünnepség követte. A Himnusz eléneklése után a Bogácsi Pávakör énekelt egy dalcsokrot, majd 1956. október 23. történéseit Csendesné Farkas Edit
polgármester asszony méltatta ünnepi beszédében. A Bükkalja Általános Iskola tanulói irodalmi műsorban idézték fel a több mint fél évszázada történt őszi eseményeket, a pesti srácok legendáját. A Szózatot
valamennyi ünneplő 1956 eseményeivel azonosulva, lelkileg átszellemülve énekelte el az ünnepség végén.
Juhász Gyula idézetével tisztelgünk 1956 hősei előtt:
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Lénártné Szeberin Csilla pedagógus

Csendesné Farkas Edit polgármester asszony ünnepi beszéde előtt
megköszönte az előző képviselő-testület munkáját, és köszöntötte az új
képviselő-testület tagjait

Halottak napjára
November első napjaiban általános szokás Bogácson is a halottainkért való imádkozás. A sírokat virágokkal díszítjük, s az
örök világosságot jelképező mécsesek fényénél emlékezünk
elhunyt szeretteinkre. Az emlékképek ilyenkor élesebben villannak fel, s fájóbbnak érezzük közeli hozzátartozóink hiányát.
A szomorúság könnye értük gördül le arcunkon, de a fényes sírok körül állva magunkat is siratjuk, mert az élet alkonya felé
közeledve a sejtünkbe ívódik már elmúlás gondolata.

Temetőben
Temetőt ha látok, megnyugszik a lelkem,
Valami azt súgja, itt már nincs gyötrelem,
Itt nincs tülekedés, gőg és nagyravágyás,
Nem fáj a mellőzés, sem a megalázás,
Nem érzi a szív az egyedüliséget,
Nem tépnek szét minden, minden reménységet.
És mi van még aztán? Ki mondja meg nékem?
Hiszen eddig mindig csalódás volt részem.
Vár-e rám egy édes, boldog feltámadás?
Ahol minden ember szereti majd egymást,
Ahol kárpótlást nyer a szegény, a gyenge,
Akit nem szeretett a földön senki se.
Felnézek az égre, mely rejtély előttem,
Míg a könny lassacskán elborítja szemem,
Könnyek közt is égnek emelem az arcom,
S kezem önkéntelen imára kulcsolom,
Ha minden elhagyott, s éltem örömtelen,
Hagyd meg a hitemet, óh, hagyd meg, Istenem!
Az ismeretlen szerző versét közreadta:
Ördög Józsefné (Gyenes Mariska)

Az iskolások színvonalas műsorának összeállítói Lénártné Szeberin Csilla és
Kerékgyártó Andrea tanárnők voltak, az énekes műsorszámokat
Benyovszki Mária tanárnő tanította be,
a vetítésért és a hangtechnikáért Lénárt Péter tanár úr felelt
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Iskolaudvar festés

- Aszfaltjátékok önkéntes munkával Hazánk 3500 általános iskolájának udvara közül a legtöbb szürke aszfalt borítású.
Ilyen egyhangú udvara van (volt) a bogácsi
iskolának is. A világhálón egyre több fotó
kering, amelyekből ihletet meríthetünk e
szürkeség megtörésére, az iskolaudvar színesebbé tételére. Ez adta az ötletet, hogy
lehetőségeink szerint tegyük mi is a gyerekek számára szerethetőbbé a tanítási órák
közötti szünetek helyszínét, a minket körülölelő teret.
Az iskolavezetéstől engedélyt és támogatást kapva a megvalósításra, szeptember
első hetében elkezdődhetett a szervezés.
A Horváth Festék- és Szerelvénybolt biztosította a szükséges festékeket, s már csak
személyek kellettek, akik az eltervezett ugróiskolákat, helyből távolugró pályát, út-

vesztőket, udvari játékokat aszfaltra festik.
Egy péntek délután és egy szombat délelőtt
szülőkből és tanulókból álló kis csapatunk
el is készült a ritmusérzéket és ügyességet
fejlesztő lépegetős és ugrálós akadálypályák felfestésével.

Köszönöm az iskolavezetésnek, hogy szabad kezet adott a kivitelezéshez, a festegető gyermekeknek és szülőknek a segítséget,
a festékboltnak a felajánlást, a segítő hozzáállást.

A tanulók most egy sor mozgásos feladat
közül kedvükre választhatnak. Miközben lépegetnek, ugrálnak, követik a színes lábnyomokat, kikapcsolódnak, megnyugodnak, s ezáltal -talán- a tanórákon is kön�nyebben tudnak koncentrálni. De nem csak
a szünetek tartalmas eltöltéséhez, hanem
a testnevelés órák tananyagaihoz is lehet
kapcsolni a festett játékokat.

Szülők: Balogh Andrea, Pozsomai Gizella,
Báder Gyula, Kiss-Lukács Erika,
Kiss Zoltán, Zahari Orsolya
Tanulók: Kozma Kristóf, Gál Dorka Sára,
Hüvelyes Liliána, Gál Anna Szonja,
Mohácsi Dóra, Márton Norbert,
Szabó Donát, Báder Bence
Volt tanítványok: Csufor Lilla,
Kondráth Tekla Virág
Festék felajánlás: Horváth Sándor,
Dobos Tamás
Pedagógus: Jankóné Jónás Zsuzsanna

Az örömteli fogadtatás buzdít bennünket
a folytatásra. Ötletek, szabad terület és festék maradt…

Az iskolaudvar festésben részt vettek:

A Nemzet Színészeire emlékeztünk…
Több mint tíz éve, 2009. április 18-án alapítottuk, az ötletadó egykori bogácsi lakos,
Hanák Zsolt kezdeményezésére a Színészligetet, melyben október 30-án, alkonyattájt az
emlékfával rendelkező, de sajnos már elhunyt színészekre emlékeztünk.
Egy évtized alatt többször is bővült a Nemzet Színészei vagy hozzátartozójuk által elültetett fákkal a liget állománya, és az első alkalmakkor elültetett piramistölgy-csemeték napjainkra tetszetős ligetet alkotnak.
Az önkormányzat és magánszemélyek kezdeményezésére a domboldalon újabb attrakciók kerültek kialakításra, mint a Teátristák keresztje és az Opera csillagok keresztje.
Szerda délután a halottak napja és a tízéves jubileum kapcsán néhány lelkes helybéli és
turista részvételével idéztük fel az elmúlt éveket, emlékeztünk az elhunytakra.
A megemlékezésen Szőkéné Tóth Katalin- Vig Rudolf-díjas -méltatta a színészóriásokat,
akik maradandót és értéket alkottak, és hagytak maguk után az utókorra. Az alkalomhoz illő
tárogató játékkal emelte az ünneplés színvonalát Daragó Károly, a Magyar Kultúra Lovagja.
Az ünnepi beszéd elhangzását követően az elhunyt Nemzet Színészei fáihoz nemzeti színű szalaggal egy-egy szál krizantémot kötöztek a jelenlévők, majd meggyújtották
a mécseseket.
Ezt követően a Csáter Apó pincéje által felajánlott Sancta Madonna borból löttyintettek
az elhunytak fáira és a még élők egészségére koccintottak.
P.S. A Színészliget és környezete napjainkra egy olyan idegenforgalmi attrakcióvá nőtte ki magát, amelyet felelősen tovább kell fejleszteni, hiszen az év bármely időszakában
látogatható. 								
VSZ
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XIX. Márton-napi vigasságok
2019. november 9-10. Bogács

„Döbrögi vásár, libabőr és borvirág, zeneszó és mulatság”
November 9.

Cserépi úti pincesor

Tóth Andi

11:00 Márton-napi libalakoma
12:00 Bogácsi Pávakör
12:30 Bogácsi Tündöklő Mazsorett
Csoport
13:00 Boszorkányégetés a Színészligetben
a Szent Márton Borrend Közreműködésével
14:00 Csepeli Hagyomány Óvóhely
bemutatója
14:30

Tóth Andi
Oláh Gergő

15:00
15:45 Felsőtárkányi Hagyományőrző
Néptáncegyüttes Mankucka
Csoportja
Táncház
16:45

November 10.
11:00 Szentmise, valamint az újbor
megáldása a Szent Márton
Műemléktemplomban
Egész napos kirakodóvásár a Bogácsi
Gyógy- és Strandfürdő parkolójában.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

További információ:
www.bogacs.hu
+36-49/534-011

Rudán Joe Band koncert

Napközben: Viola Alkotóműhely és
Népi Játszótér, kosárfonás, palóc porta,
kézműves sétány

Oláh Gergő

19:30 Márton-napi medencebál
a Bogácsi Gyógy-és Strandfürdőben
Zenél a Randevú zenekar
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