Bogácsi
Tavasz

A BOGÁCSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

XXXII. évfolyam 1. szám 2021.

Új fedett élményfürdővel és
szaunarészleggel várjuk a kedves
vendégeket Bogácson!

•
•
•
•
•

Tartalom:

Önkormányzati hírek képekben...... 2-3.oldal
Bölcsődei, iskolai élet.........................4. oldal
Könyvbemutató..................................5. oldal
Közelmúlt...........................................6. oldal
Ünnepi gondolatok.............................7. oldal

•
•
•
•
•

Zöldoldal............................................8. oldal
Egészség..............................................9. oldal
Fürdőfejlesztés..................................10. oldal
Portré................................................11. oldal
Sport.................................................12. oldal

Bogácsi Tavasz

ÖNKORMÁNYZAT, TURISZTIKA
Az önkormányzat munkájáról a képek beszélnek

555 millió Ft-os EU-s pályázati támogatásból korszerűsítettük a szennyvíztisztító telepet.

Pályázati támogatásból felújításra került az Ady Endre, Ibolya utca vízelvezetőinek egy-egy szakasza, az Ibolya és Fürdő út
egy része, a Pap-güdri árok kővel kirakott szakasza, a Rákóczi út, Névtelen út egy részén a földmedrű árok.

Épül a kerékpárút Mezőkövesd-Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc között

A rendezvénytéren már csak a tereprendezés és a szennyvízbekötés hiányzik.
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500 millió Ft állami támogatással és 200 millió Ft önerővel elkészült a fedett fürdő és wellness épülete.

Felhívásunkra nagyon sok lakossági felajánlás érkezett a fedett medencetéri virágdekorációra, melyet ezúttal is szívből köszönünk mindenkinek.
Mindannyian várjuk a „nyitást”, várjuk, hogy visszatérhessen minden a
régi kerékvágásba. Most már igazán
tudjuk értékelni mindazt a jót, amiben a járvány előtt részünk volt. Reméljük, hamarosan eljön azaz az idő,
amikor újra nyüzsgést, pezsgést láthatunk Bogácson, de addig is vigyázzunk magunkra, és tartsuk be a szükséges óvintézkedéseket.
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Megújult a Turisztikai Információs Iroda

Márciusban új megjelenést kapott a Turisztikai Információs Iroda.
A járványügyi intézkedések miatt az irodát be kellett zárnunk - ekkor jött az elhatározás az iroda dolgozói részéről, hogy itt az ideje a megújulásnak. Munkásruhát öltöttünk, gletteltünk, festettünk
és immáron új környezetben várjuk, hogy ismét a régi kerékvágásban jöhessenek vendégeink, valamint, hogy mihamarabb újra színes programokat szervezhessünk, találkozhassunk régi kedves ismerősökkel, új emberekkel.
A felújítás előtti napokban

Szikora Zsófia
ügyvezető
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Nevelés - oktatás
Élet a bölcsődében
2020. december 1-jétől 9 kisgyermek, 2 csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint 1 bölcsődei dajka vette birtokba intézményünk európai színvonalú, gyermekléptékű bölcsődei részét. A
kicsik (koruk:15–27 hónap) a vártnál rövidebb idő alatt beszoktak
az intézménybe, melyben szeretetteljes, nyugodt körülményeket
biztosítanak számukra a kollégák. Biztonságban érzik magukat, a
lehetőségek széles tárházát kínálja számukra Kati és Bettina néni,
a tiszta környezetet Andi néni biztosítja részükre. A gyermekeknek a játék az elsődleges és meghatározó a személyiségfejlődés
és a szocializáció folyamatában. Bölcsődei életük önmegvalósító
élményt adó tevékenységben teljesedik ki.
Fenntartónk a Covid-19 járvány miatt bölcsődénkben 2021.03.1221. között rendkívüli szünetet rendelt el, de 22-én teljes létszámmal indulhatott újra a „játék” az egészséges gyermekekkel. Bízunk
benne, hogy a település bölcsődei ellátásának kielégítése olyan
magas színvonalúvá válik, amely a jövőben is kiváltja a község lakosságának, az intézmény önkormányzati fenntartójának és valamennyi partnerének elégedettségét, elismerését.
Kásáné Szabó Erika
intézményvezető

Iskola a járvány idején
Egyre több riasztó jel mutatja, hogy az eddigieknél is jobban kell vigyáznunk magunkra, egymásra. Örömmel jelentem Önöknek, hogy ezidáig a koronavírus elkerülte iskolánkat.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a továbbiakban is így maradjon!
A rendeletnek megfelelően a mi iskolánkban is március 8-tól
digitális munkarendben indult az oktatás valamennyi évfolyamon, április 19-től az alsó tagozaton visszatértünk a jelenléti
oktatáshoz, míg a felső tagozatban megmaradt a digitális oktatás.
A pontos jogszabályok időben kerülnek nyilvánosságra, a
részletes tájékoztatást minden esetben megkapjuk. A munkamenet kialakításán dolgoztunk folyamatosan, mintegy felkészülve a digitális oktatásra. Iskolánk rendszergazdája szerverháttér kialakításával biztosítja a digitális oktatás alapját. Az eszközök tárháza a diákokkal történő on-line kapcsolattartásra sokrétű. Az órai munkához és a házi feladatokhoz sokféle platform áll rendelkezésünkre, melyet szívesen
használnak a pedagógusok és a gyerekek is egyaránt. A KRÉTA rendszer, a Facebook, Google Meet, WhatsApp, Skype,
LearningApps és még sorolhatnánk. A jó gyakorlatok kialakítása már megtörtént az előző tanévben, így minden nehézség nélkül elérjük a tanulókat és folyamatosan tartjuk velük
a kapcsolatot. A tantermen kívüli oktatást vannak, akik úgy
érzik, mintha egy végtelen szünet lenne, végtelen mennyiségű házival.
Folyamatosan az a célunk, hogy a digitális munkarend ideje
alatt felhalmozódott nehézségeken könnyítsünk, hiányosságokat pótoljunk, melyhez elengedhetetlenül szükséges a tanulók
hozzáállása és a szülők segítő munkája. Mi pedagógusok, az iskolánkban dolgozó nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak,
a technikai dolgozók és idesorolhatom az iskolaőröket is, mind-
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annyian a bogácsi iskolába járó gyermekekért fáradozunk lelkiismeretesen, hogy a tőlünk telhető legjobbat, legtöbbet megtegyük értük.
Most is szeretném megköszönni azoknak a szülőknek, akik a
településünkön lévő iskolát választották gyermeküknek, bizalmat szavazva ezzel iskolánknak. Köszönöm nekik, és külön szeretném megköszönni a rendszeres kapcsolattartást, érdeklődést, segítségnyújtást, mellyel mindannyian a Bükkalja Általános Iskolába járó gyermekek egészséges fejlődése érdekében
fáradozunk és tesszük a dolgunkat.
A hála szavainál kell megtennem, hogy megköszönjem Bo
gács Község Önkormányzatának, a Központi Konyha dolgozóinak, hogy tanulóink részére megszakítás nélkül biztosítva van
az egyszeri meleg étkezés. Itt szeretném megosztani a kedves
olvasómmal, amit az egyik kis tanítványom mondott, „Mindig
nagyon éhes vagyok már, amikor jövök, alig várom, hogy hazaérjek és megegyem, amit itt kapok. Itt mindig olyan finom az
ebéd most is, meg amikor iskolában vagyunk is… Köszönöm…”
Várni kellett egy picit, amíg meg tudtam szólalni a kisfiú gondolatainak hallatán… Igen, köszönjük!
Nehéz hónapok vannak mögöttünk. Furcsa, szokatlan módon zajlott a tanítás. Az a legnehezebb időszak, amikor gyerekzsivaj és ölelések nélkül telnek a mindennapok. A koronavírus-járvány megelőzése érdekében minden tanításon kívüli program - ünnepség, verseny, kirándulás, sportrendezvény,
Lázár Ervin Program, stb. - felfüggesztésre került, de a remény
mindannyiunkban megvan: lesz még igazi iskola, lesz még örömökkel, diákcsínyekkel, kirándulásokkal teli diákélet.
Kérem, tegyenek meg Önök is mindent annak érdekében,
hogy egészségesek maradjunk: Gyermekeik, Önök és Mi is
mindannyian! Vigyázzanak magukra, vigyázzanak a családjukra!
Jó egészséget kívánok mindannyiunknak!
Hajduné Nyírő Veronika
intézményvezető-helyettes
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KULTÚRA
Egy újabb ÉRTÉK a KÖNYV-KULTÚRA palettáján....
(Hajdu Imre: Mayer főjegyző úr c. könyvéről)

Már vagy három éve tudom, hogy
Hajdu Imre egy igen nagy volumenű tartalmában és időtartamában is jelentős - mű megírására készül. Ez az írás
kor- és kórtörténet, mely magába foglalja a 20. század első háromnegyed időszakát, Bogács fejlődése szempontjából
meghatározó személy dr. Mayer Alajos,
Bogács egykori főjegyzője hátrahagyott
emlékiratai alapján.
Nos, ez a mű elkészült – hála a Teremtőnek és az írónak, Hajdu Imrének.
Nem lehetett könnyű dolga. Már csak
azért sem, mert az Imrére jellemző módon az önmagával szemben is magasra tartott mérce, - mint igényesség, pontosság,
alaposság, a történelem és Bogács múltjának ismerete erre kötelezte, a hitelességre! Az írói felelősség - ars poetica - írói hitvallás! A szó elszáll, az írás megmarad. Az
írott műnek évszázadok távlatából is hitelesnek kell lennie! Az egy dolog, hogy valaki szeret írni, de ez az „ÍRÁS'”-hoz még
nem elég, kevés - ahhoz valami több kell!
- mégpedig a „szerelem”. Úgy tudnám hasonlattal megfogalmazni, mint mikor valaki kedvel valakit, aki szép, kedves, csinos
és még sorolhatnám, de hiányzik a VÁGY,
hogy szerethessem, hiányozzon, ha nincs
velem, megölelhessem, hogy a lelkemen
keresztül visszavezethessem Őt, és Ő vis�szavezethessen engem az igazi, az Istentől kapott lényemhez, lelkiségemhez. Ez
már SZERELEM! Nos, ez a szerelem sugárzik Imre írásaiból - a VÁGY, hogy megírhatta. Ez teszi Őt egyedivé, olyan „Hajdus”-sá,
„Daruszögi”-vé. Ő mondta, azt érezte, „ezt
meg kell írnia” - ez belülről, a lelkéből jött
érzés, mintegy feladat. Valahol olvastam
elég régen, de rátaláltam a jegyzeteim között: „Amire szükséged van, az mindig rád

talál.” (Nem tudom, hogy a mondás kitől
származik, de igaz! szerk. megj.) Rátalált
és sikerült neki!
És most a könyvről: a könyv olvasmányos
és lelkileg felemelő, szinte letehetetlen.
Nagyszüleink, szüleink és még mi is, - ha
kismértékben is, - de részesei voltunk annak az időszaknak, amit a könyv feldolgoz,
- különösen a hatvanas, hetvenes éveknek. Egy ember, - értékrendjéhez, hitéhez
hű - EMBER élettörténete a történelem viharaiban, az embertelenségben. Az alaptalan vádak, feljelentések, meghurcoltatások mellőzöttségében sem tudták megtörni, mindvégig önmaga tudott maradni. Az
maradt egész életében tisztességben, emberségben a haza és a faluja iránti felelősségében egészen haláláig.
Még én is emlékszem Mayer úrra, mint
gyerek. Határozott fellépésű, egyenes jellemű ember, aki még nekünk, gyerekeknek
is tisztelettel köszönt. Ez a könyv megítélésem szerint példaértékű és hiányt pótló!
- akár tankönyv-kiegészítő is lehetne, legalábbis a korszakot követő nemzedékek
számára. Kor- és kórrajz!
Bogács jelenlegi lakosai – még a tősgyökeresek sem tudják, hogy mi mindent köszönhetünk dr. Mayer Alajos munkásságának, a felemelkedéséért vívott küzdelmei
eredményeként, de ez a kötetből kiderül.
Hogy számomra mit jelent ez a kötet?
- csak egyet. Jobban meg tudom érteni
Anyám és a korán meghalt Édesapám kiszolgáltatottságát, frusztráltságát és a családom mellőzöttségét. Azt is, hogy miért
nyomta rá bélyegét az egész életemre ez
az időszak. Egyszer el kezdtem mesélni a lányomnak erről az időszakról. Értetlenül nézett rám s azt kérdezte- ugye Anyu ezt a
rémtörténetet csak most találtad ki? A vá-

laszom csak annyi volt: nem kislányom, ez
a nagyapád és nagymamád, sőt az én életem is volt. Többet soha nem hoztam szóba.
A kötetben elhangzik egy mondat Mayer
úr részéről – s ezt most idézem: ”Számomra azért meghökkentő a hívása, mert mióta
végleg eljöttem Bogácsról, pontosan 1971
óta, onnan engem senki sem keresett. Pedig életem legszebb és legfontosabb színtere az a falu, s ezért - kicsit? - nem kicsit?
- fáj nekem, hogy nem akadt egyetlen egy
embert sem, aki legalább azt megkérdezte
volna, hogyan vagyok.”
Tisztelt Mayer Úr! Köszönetet mondva
most megkérdezem, egy kicsit későn és
más dimenzióban; - Hogy van? Bízom és
remélem, hogy jól, és a kiérdemelt jó helyen, ott odaát.
Szőkéné Tóth Katalin

Ünnep - kicsit másként
Március 15-re már az 1860-as években nemzeti ünnepként tekintettek a magyarok, de csak 1927-től
mondhatjuk e napot nemzeti ünnepnek. 1951-től volt
megtűrt és tiltott ünnep is március idusa, 1989-ben
azonban átértékelődött e nap jelentősége, majd 1990ben hivatalos nemzeti ünneppé nyilvánították a szabadságharc első napját. Azóta minden évben szívünk
fölé tűzzük a kokárdát és megemlékezünk hőseinkről.
Nem tehettünk másként a koronavírus járvány ideje
alatt sem.
Rendhagyó módon elkészített műsorunkban több
helyszínen, más-más időpontban, különböző generációhoz tartozó személyekkel emlékeztünk 1848/49 hő-

seire, akik 173 évvel ezelőtt bátrak voltak harcba szállni, életüket áldozni a magyar nemzetért, a magyar hazáért, a magyar szabadságért.
Remélem, hogy műsorunkkal sikerült a mai nehéz, kissé ingerszegény időszakban, a Bükkalja Televízió képernyője előtt ülő nézőkben magasztos,
ünnepi érzéseket ébresztenünk.
Bízom abban, hogy az elkövetkező évben az ébredő
természet újra lehetőséget ad arra, hogy felszabadult
lélekkel, közösen ünnepeljük a tavasz első ünnepét.
Kossuth szavaival: „Soha le nem mondani, soha el
nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni.”
Jankóné Jónás Zsuzsa
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KÖZELMÚLT
Akikért a harang szólt…
A koronavírus megjelenése óta többször
szól templomunk lélekharangja. Akik megtértek az Örök Szeretethez, itt a földön pótolhatatlan űrt hagytak maguk után. Édesanyákat, édesapákat, nagymamákat, nagypapákat, dédmamákat, dédpapákat búcsúztattunk el a feltámadás reményében.
Tudjuk, nem vagyunk halhatatlanok, aki
megszületik, az egyszer el is távozik a földi
létből, mégis, az ember életében az egyik
legnehezebb életszakasz a gyász ideje.
Hosszan tartó, betegséget méltósággal viselt életek értek véget, ugyanakkor többeket váratlanul ragadott el a halál. A családtagok fájdalma mélységes, de településünk
közössége is sokszor megrendülten állt (áll)
a bekövetkezett halálesetek előtt.
Mély együttérzéssel osztozunk mindnyájuk fájdalmában.
Családszerető, szorgalmas, megbecsült
szakemberek, pótolhatatlan gyermekek,
szülők, nagyszülők között örökre megpihent Bogács község két közéleti személyisége: Nyeste István, az egykori termelőszövetkezeti aktivista, önkormányzati képviselő, alpolgármester, tanár, iskola igazgatóhelyettes és Köteles Antal Csaba vállalkozó,
polgármester, oktató.

2020. december 14-én vettünk búcsút a
74 éves korában elhunyt Nyeste Istvántól.
Nyeste Pista, Pista bácsi nagy szerepet játszott községünk életében. A katonaidő letöltése után Bogácson lett férj és apa. A település akkori legnagyobb munkaadójánál,
a Hórvölgye Mgtsz-nél hosszú éveket dolgozva társadalmi feladatokat is ellátott. A
történelem iránti érdeklődésétől vezérelve történelem szakos tanári diplomát szerzett. Tanított Cserépfaluban, majd nyugdíjba vonulásáig a bogácsi Bükkalja Általános
Iskolában.
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Képviselői, alpolgármesteri és tanári, igazgatóhelyettesei munkáját empátiával, szorgalommal és becsülettel végezte. Évekig
volt a Takarékszövetkezet felügyelő bizottságának tagja. Eredményes munkásságát
számos kitüntetéssel ismerték el; 2005-ben
megkapta a Bogácsért Emlékérmet.
Településünk történetéről évtizedeken keresztül kutatásokat folytatott, írásait rendszeresen közzétette. Társszerzője volt az
1984-ben megjelent Bogács históriája című
négykötetes kiadványnak. Érdekelték hagyományaink, a Bogácsi Tájház létrejöttéért sokat tevékenykedett. Több évig vezetett természetjáró szakkört, melynek keretében környékünk természeti értékeinek
bemutatása mellett minden évben hangulatos éjszakai túrára, szarvasbőgésre is elvitte a bogácsi felső tagozatosakat. Bogács
és Szomolya közötti Meder Iván emléktúra
is személyéhez köthető... A bogácsi lakosok
közül talán ő látogatta legrendszeresebben
gyógyfürdőnket.
Családszerető, jó humorú, gondoskodó és
megértő volt, aki egész életében soha senkit nem bántott meg. Ha valakire nehezteltek környezetében, mindig így szólt: „hagyd,
őt már így kell elfogadni...”, Búcsúzása szállóigévé vált a tantestületben: „Semmi jót ne
halljak felőletek!” – mondta, s mi tudtuk,
hogy épp az ellenkezőjét kívánta.
Betegségét nagy méltósággal, erővel viselte 9 esztendőn át, de a tavaly november
végén bekövetkezett súlyos rosszulléte után
sem a gondos kórházi kezelés, sem családja rajongó szeretete nem volt elég ahhoz,
hogy életben maradjon…
Köteles Antal Csaba Bogács szülötte, ez a
táj nevelte jóérzésű, becsületes, családszerető emberré. A vállalkozói szférából került 2002 októberében Bogács község élére. Polgármesterként azon fáradozott, hogy
megnyerje a település valamennyi lakójának bizalmát. Támogatta az új kezdeményezéseket: 2003 májusában első alkalommal került megrendezésre Bogácson a Vendéglátó iskolák tanulóinak országos szabadtéri főzőversenye és bemutatója, az Országos nyugdíjas találkozó, melyen az idelátogató idősek előtt először lépett fel a
bogácsi roma fiatalokból álló „Fekete Angyalok” nevű autentikus zenekar. Sikeres
volt az első Dél-Bükki Kerékpáros Sportnap
is. Ugyancsak ebben az évben először látogatta -akkor még számunkra- szokatlanul
nagy tömeg a Borfesztivál egyik programját, a Republic együttes koncertjét, futballcsapatunk a Megyei II. osztályban bajnoki
címet nyert. A fürdő első, 2004-ben átadott
csúszdája is az ő nevéhez köthető.

Polgármesterként Bogács nemzetközi kapcsolatainak ápolására kiemelt figyelmet fordított. Településünkről több csoport is utazott
testvérvárosainkba, 2004 nyarán a Nemzetközi Napok keretében pedig községünk adott
otthont a Testvérvárosok delegációinak.
A 2004. augusztus 22-i időközi polgármester-választás után Köteles Antal Csaba visszatért vállalkozásához, majd 2013-ban a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum tanára
lett. Ebben a közegben teljesedett ki, szerették kollégái és rajongtak érte tanítványai.
Bár tudtuk, hogy Csabának súlyos szívbetegsége van, senki sem gondolta, hogy
az elengedés ilyen hamar bekövetkezhet.
Március 1-jén búcsúztunk tőle, mindössze
56 évet élt.
Bogács mindkét közéleti személyét, munkásságát sokan ismerték, emberi nagyságukat emlékeinkben megőrizzük.
Ismeretlen szerző: ÜZENET
Miért sirattok?
Hisz Isten arca volt,
mely símogatón,
hívón rám hajolt.
És én mentem…
S most fényözönben élek
És nem vagyok más
Csupán tisztult lélek.
Sziromhullás volt…
Árnyékom lehullt…
A szemetek hát könnybe
miért borult?
Ha emlegettek: köztetek leszek.
Ha imádkoztok: veletek vagyok.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok.
Minden bogácsi eltávozott pihenése legyen csendes, emléke áldott!
Jankóné Jónás Zsuzsa

Bogácsi Tavasz

EGYHÁZ
Gondolatok az életről (avagy anyák napjától pünkösdig)
Kedves Bogácsiak!
Amikor jelen sorok témájául az anyák napja és a pünkösd ünnepének gondolatbeli körüljárását kaptam, akkor elsőre úgy éreztem,
hogy lehetetlen küldetésre vállalkoztam, hiszen ez a két téma an�nyira elkülönül egymástól. Május első vasárnapján édesanyánkért
adunk hálát, a húsvét utáni ötvenedik napon pedig az Szentlélek
áradását, az egyház születésnapját ünnepeljük. Aztán kicsit elidőzve
lelkem várkastélyában, rá kellett jönnöm, hogy az édesanya fogalma
a magyar ember számára nagyon is behálózza az egész életet, szóhasználatot, ünnepköröket. Így aztán szinte magától értetődő lett
az anyák napja és pünkösd ünnepének összekapcsolódása. Hogy mi
módon? Nos, erre az utazásra hívom meg a Kedves Olvasót.
Rögtön egy meredek megállapítást szeretnék tenni: nekünk hat
édesanyánk is van.
- Elsőként a földi édesanyánk, akiért köszönetet mondunk május első vasárnapján. Édesanyánk, aki egykoron igent mondott
a mi életünkre, aki szíve alatt hordozott, aki világra szült bennünket. Már ezért hála és köszönet illet meg minden édesanyát. Hiszen
ő akart minket, úgy hogy közben nem minket akart, hiszen egész
biztosan nem pont olyanok vagyunk, mint amilyennek megálmodott. Mindaz, ami ezután következett külön kegyelem és ajándék:
az hogy óvott, védett, nevelt, gyógyított, vigasztalt, imádkozni tanított. Egyszóval anyák napján minden édesanyáért imádkozunk és
hálát adunk.
- Isten azonban tudta, hogy az édesanyánk nem lesz mindig mellettünk. Ezért kaptunk egy égi édesanyát, a Boldogságos Szűz Mária személyében, kit Jézus a kereszten haldokolva rendelt minden
keresztény édesanyjává. Népünk különös tisztelettel fordult egész
történelme során a Boldogasszonyhoz, Magyarok Nagyasszonyához. Szent István végakaratából lettünk Regnum Marianum, Mária
országa. Máriának szentelünk két teljes hónapot az esztendő során:
májust, amikor sarjad az élet, amikor minden új életre kél és az októbert, amikor múlik az élet, amikor a természet halni száll. Kétszer
kérjük imádságunkban, hogy imádkozzék érettünk: „most és halálunk óráján”.

- Édesanyánktól megtanultunk beszélni, ez a mi anyanyelvünk.
Drága magyar anyanyelvünkön mondtuk ki az első szavakat, rebegtük el az első imákat. Ezen a nyelven álmodunk és gondolkodunk, ismerjünk akárhány idegen nyelvet is akár kiválóan. „Nyelvében él a
nemzet” mondotta Széchenyi, vagyis életet ad az anyanyelv.
- Hamar megtanulja az ember, főleg ha közel él a természethez,
az anyaföld fogalmát. Az életet adó föld, mely táplál bennünket, a
föld, ahol a gyökereink vannak, ahonnan származunk és útnak indulunk, ahová mindig szívesen visszatérünk, és amely majd egykor elföd bennünket.
- Felvidéki magyarként különleges helye van lelkemben a következő édesanyának: anyaország. Ez a megcsonkított ország, melytől elszakította a történelem oly sok gyermekét. Megtört szívű édesanya
ő, de reményt, büszkeséget és erőt ad oly sok szülőföldön hontalanul élő gyermekének.
- Mindezek után megérkezünk pünkösd ünnepéhez, mely az Anyaszentegyház születésnapja. A Jézus Krisztus által létrehozott közösség a nagypénteki és húsvéti események után együtt van ugyan, de
bezárkózva, félelemben, zárt ajtók mögött várakozik. A húsvét utáni ötvenedik napon valami megváltozik. Kiárad a megígért Vigasztaló, a Szentlélek, aki éltető erővel tölti el a közösséget. Megszületik az
Egyház. Nem félnek többé, a tanítványok közösségéből álló testnek
immár éltető lelke van. Ez az a közösség, mely szentségei által képes
új életet adni gyermekeinek. Így vélik életadó édesanyává, mely által új életre születhetünk már itt a földön a krisztusi életre és földi
életünk után az örök életre.
Az édesanya fogalma így jelenti ugyanazt mindegyik felsorolt dimenzióban, vagyis egyazon valóság köti össze mind a hatot: az élet.
Édesanya – égi édesanya – anyanyelv – anyaföld – anyaország –
Anyaszentegyház: életet adó valóságok, melyekért hálát adunk Istennek, minden élet szerzőjének anyák napján, pünkösdöt várva.

„Ha a gyökerét föl lehetne fedni minden nemes érzésnek,
minden jeles és nagyszerű tettnek, amelyekre büszkék vagyunk:
csaknem mindig az édesanyai szívhez jutnánk el.”

Lipcsák János
plébános

AKTUÁLIS
Ebben az évben is rendelkezhetnek
adójuk 1%-ról.
Felajánlásaikat
a következő helyi szervezetek várják:
LÖVÉSZKLUB BOGÁCS

Adószáma: 18405400-1-05
BOGÁCS KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Adószáma: 18436642-1-05

„BOGÁCSI PÁVAKÖRÉRT” ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 18426818-1-05

Szeretettel köszöntök minden kedves édesanyát,
drága nagymamát és dédnagymamát anyák napja alkalmából
Bogács Község Önkormányzata nevében:
Csendesné Farkas Edit polgármester

POLGÁRŐR EGYESÜLET BOGÁCS

Adószáma: 18440126-1-05
A támogatást előre is köszönik
a szervezetek tagjai.
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ZÖLDOLDAL
Illegális hulladékelhelyezés… – Van legális megoldás!
Az illegális hulladék elhelyezés elleni
küzdelem már-már napjaink egyik legnagyobb kihívásai közé tartozik, ami
sajnos minket, bogácsiakat is érint. Az
utak mentén, az erdőkben, szántóföldeken, de még a településen belül közés magánterületekre lerakott hulladék
mennyisége egyre több és több.
Községünkben egyre több ház cserél gazdát és újítják fel azokat. A tulajdonosok a felújításból származó bútoroktól, használati tárgyaktól, hulladékoktól nem legális úton szabadulnak meg, hanem egyszerűen egy erre
„szakosodott” fuvarossal elszállíttatják jó pénzért, és a településünk határában elhelyezik. Egyre több hirdetést látunk a közösségi médiában,
ahol ezek az illetők hirdetik magukat azzal, hogy keressék őket bátran
az egész ingatlant kiürítik és a tulajnak semmi teendője nincs, csakhogy
a hulladék összegyűjtésére, szállítására, tárolására és kezelésére egyedül a
megfelelő engedéllyel rendelkező cég
jogosult, de általában ezeknek az ille-

tőknek ilyen engedélyük nincs. Mindenkinek, akinek van érvényes hulladékszállítási szerződése, annak minden évben kétszer van lehetősége ingyenes lomtalanítást kérni. A nyomtatvány megtalálható és letölthető
a BMH Nonprofit Kft. weboldalán a
www.bmhnonprofit.hu oldalon.
ifj. Huszár Zoltán

önkormányzati képviselő

Óvjuk környezetünket, mert a
jelen
döntései
kihatnak a jövő
nemzedékeire!

Kidobott tárgyak, eszközök a bogácsi határban

Az év gyógynövénye

Tavasz a kertekben

Hazánkban a Magyar Madártani és
Természetvédelmi
Egyesület (MME)
Év madara programjával indult útjára az Év élőlényeinek kiválasztása,
1979-ben.
A program 2021re 9 féle élőlényre
bővült. A következőkben ismerkedjünk meg ezek egyikével: Idén az Év gyógynövénye a fekete
nadálytő,
mely
előfordulása
jó
vízellátottságú,
tápanyaggazdag talajra utal. Bogácson is gyakran előforduló
növény, aminek elsősorban gyökerét használják gyógyászati
célra; csonttörések, zúzódások, véraláfutások kezelésére. A
népmesékben forrasztófűként nevezik, több királyfi köszönheti neki életét. 
Szerencsések vagyunk, hogy fajgazdag országban és környezetben élünk, melyet ápolni és védeni mindnyájunk kötelessége!
Vigh Ilona

Ezekben a rendkívüli napokban mindenki több időt kényszerül
otthon tölteni. Szerencsére Bogácson mindenkinek van kisebbnagyobb udvara, kertje, melyet a tavasz beköszöntével most még
gondosabban tud ápolni. Vannak, akik egyedi dekorációt készítenek, amivel még szebbé, vidámabbá varázsolják környezetüket. A
kreativitás szárnyakra kap; egyedi pihenőhelyek, kerti tavak, különleges sziklakert kompozíciók emelkednek ki a földből.
Kérem, osszák meg ötleteiket a többi kertkedvelővel! Amennyiben
szeretné, hogy mások is megcsodálják kertjét, udvarát, akkor fényképezze le, küldje el a képet a jnejzsuzsa@gmail.com e-mail címre!
A beérkezett fotókat a Bogácsi Nyár-ban bemutatjuk.
Jankóné Jónás Zsuzsa
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A virágok látványukkal és illatukkal hálálják meg Róza néni gondoskodását
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Egészségügy
Együtt sikerülni fog! A nyitást megelőző gondolatok
Már több mint egy éve, hogy életünket a Covid-19 vírus fenekestől fordította fel. Megváltoztak a szabályok, szociális távolságtartás lett a jellemző, és kötelező egészségügyi védő intézkedések lettek bevezetve. (maszkot viselünk az utcán is, távolságot tartunk, fertőtlenítünk, csökkentettük a személyes találkozások számát, kijárási tilalom van, az iskolák távoktatással működnek stb.)
Egyre nagyobb a mentális és pszichés teher, sokan még magányosabbá váltak. Eltelt a karácsony és a húsvét is úgy, hogy a családok nem ültek egy asztal mellett, a nagyszülők nem láthatták az
unokákat, és a félelem lett a szeretet helyett a meghatározó érzelem. Figyeljük a híreket, várunk mindig valami jobbra, s most talán,
a napokban tetőződő harmadik járványhullám ideje alatt, izgalommal várjuk a javuló „szennyvíz adatokat”, s tudjuk, és halljuk régi
életünket akkor kaphatjuk vissza hamarabb, ha a lakosság legalább
50%-a beadatja a rendelkezésre álló védőoltást. (Ez azért is fontos,
hogy szeptemberben ne legyen egy újabb negyedik hullám.)
Hol is tartunk most? Az országban jelenleg 5 vakcina engedélyezett, 2 mRNS, 2 vektor és 1 hagyományos technológiát alkalmazó.
A védőoltással a megbetegedés és annak súlyos kimenetele megakadályozható. A védőoltás nem kötelező, de kifejezetten ajánlott,
s a beadását előzetes regisztrációnak kell megelőznie. Községünkben egyre nő az oltási hajlandóság, a hetente frissülő regisztrációs
névsor minden héten változik, és tartalmaz új jelentkezőket. Sokan
kivárnak és vannak olyanok is, hogy rajta vannak a listán, de még
most nem szeretnének oltást kapni. Van választási lehetőség is, tehát a felajánlott vakcinát nem kötelező elfogadni, ha valaki egy másikat szeretne megteheti, de ez a ragaszkodás időveszteséggel szokott járni.
Az oltások szervezése a háziorvosi szolgálat feladata, a betegek
megszólítása, behívása, tájékoztatása folyamatosan zajlik. Lehetőség van oltást kapni a háziorvosi rendelőben valamint az

köszönök. Az a tény, hogy az adott héten vagy alkalommal, milyen
vakcinával oltunk és hogy milyen korcsoportot kell előnyben részesítenünk központilag meghatározott. Az oltásszervezés komoly logisztikai folyamat és a hozzá tartozó adminisztráció is sokrétű. Talán az oltás beadása a legrövidebb idő ebben a folyamatban.
A 65 éven feletti pácienseket húsvétig lényegében beoltottuk. Jelenleg csak az újonnan jelentkezők, a Covid fertőzés utáni 3 hónapon belüliek, vagy egy bizonyos oltásra várakozó néhány személy
maradt ki. (Ők a Pfizer vagy kínai oltásra várakoznak.) Megkezdődött a fiatalabb korosztály oltása is, első körben a krónikus betegeket oltottuk. Itt is jól állunk, a múlt héten sok fiatal kaphatott védőoltást a Szputnik és az AstraZeneca oltásnak köszönhetően.
Fontos megjegyezni, hogy a védőoltás beadása után senki ne
gondolja, hogy rögtön védett lesz, mert ez csak a második oltást
követően kb. 2 héttel fog kialakulni. A védekező intézkedéseket
ugyanúgy javasolt betartani, mintha nem kaptak volta oltást.
A rendelőben „égnek a vonalak”, a magas számú telefonos hívások miatt, kérek mindenkit sokszor próbálkozzon, hiszen a rendelőben nem csak telefonos munka van, hanem a rendelés is zajlik. Az előjegyzési rendszer jól működik, bár itt lazulás tapasztalható, és ebből számos csúszás is ered, amit nehezen tudunk kezelni
és az időkényszer, a mi idegeinkre is kihat. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a karantén egy megbetegedés esetén nem a határozat megérkezésekor indul, hanem azonnal amikor a betegség felmerül, s a karantén végét a háziorvos határozza meg, amihez 3 teljes nap tünetmentesség szükséges, és ez gyakran nem egyezik a 10
napos kötelező karantén utolsó napjával.
Kérünk mindenkit, aki covidos és nem gyógyult még meg, ne
keresse fel a rendelőt és ne üljön be a váróterembe, hanem mindenképpen telefonon konzultáljunk!

oltópontokon is. Az oltások után kötelezően 20-30 perces megfigyelési idő van. Az oltások utáni mellékhatás egyénenként változó, van, aki észre se veszi, de előfordulhat karfájás, láz hidegrázás
gyengeség stb.,mely általában 24-48 óra alatt megszűnik.

Helyezzük figyelmünket valami szépre, valami jóra! Legyünk optimisták, élvezzük a tavaszi napsugarakat. Már nem sok van hátra.
Együtt sikerülni fog!

Az oltópontra való beszállításnál nagy segítséget kapunk az Önkormányzattól, amit a páciensek nevében ezúton is nagyon meg-

Dr Képes Ildikó Anna
címzetes főorvos

Jó egészséget és napfényes tavaszi napokat kívánok szeretettel!

Kullancscsípés, Lyme-kór
Erdei kirándulások, parkban történő séták, de gyakran már kertben történő tartózkodások alkalmával számítani lehet kullancscsípésre. Fontos a csípés megelőzése, zárt ruházat alkalmazása,
a fedetlen testrészeken kullancs elleni spray használata. Kinn tartózkodás után alaposan nézzük át tisztálkodás alkalmával a testünket. Ne felejtkezzünk el a hajas fejbőrről és a hajlatokról sem!
Családtagok segítsenek egymásnak az átvizsgálásban.
Amennyiben találunk kullancsot a bőrbe beágyazódva, ne kenjük
be semmivel, ne csavargassuk, hanem mielőbb távolítsuk el egy
csipesz segítségével. Az esetlegesen beszakadt részeket a bőr rövid időn belül kilöki magából. Fontos, hogy a vérrel telt potrohot
ne nyomogassuk!
A kullancs által terjesztett vírusos agyhártyagyulladás ellen már
létezik védőoltás külön gyermekek és külön felnőttek számára kifejlesztett oltóanyaggal. Az oltási sor 3 alapoltásból áll, majd 3-5

évente emlékeztető oltást kell alkalmazni. Az oltás háziorvosi vényre, a gyógyszertárakban szerezhető be.
A bakteriális eredetű Lyme-kórra, amit ugyancsak a kullancs terjeszt, nincs védőoltás. Amennyiben jellegzetes kokárdaszerű vörös
bőrtünet jelentkezik a csípés helyén, késlekedés nélkül forduljunk
orvoshoz! A kapott antibiotikumos kezeléssel megelőzhetőek a súlyos ízületi-, szív- és idegrendszeri szövődmények.
Tegyünk minél többet saját és családunk egészségéért azzal, hogy
a koronavírus járvány idején még jobban odafigyelünk önmagunkra, testileg és lelkileg is lehetőséget biztosítunk a feltöltődésre! Betegségek esetén ne halogassuk a konzultációt szakemberrel és fogadjuk meg tanácsaikat!
Jó egészséget kívánok! 			

Taizs-Fónad Beáta
védőnő
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FÜRDŐ
Újranyitásra várva
A koronavírus elleni küzdelem érdekében
2020. november 11-én életbe lépett kormányrendelet alapján immár második alkalommal kényszerült a Bogácsi Gyógy-és
Strandfürdő is bezárásra. A bezárás óta eltelt
időszakról kérdeztem a Bogácsi Thermálfürdő
Kft. ügyvezető igazgatóját, Jacsó Zoltánt.
-A dolgozók életét, feladatellátását hogyan érintették a változások?
-A meglévő dolgozói állományt jelenleg
is megtartottuk teljes alapbérrel, és pályáztunk az 50%-os állami bértámogatásra, amelyet megkaptunk, valamint élhettünk a járulékmentesség lehetőségével is.
Jelenleg is elmaradt állagmegóvási és karbantartási munkákat végzünk saját dolgozókkal, és bízunk abban, hogy mihamarabb
újra megnyithatunk.
Dolgozóink kb. 6000m2 falfelületet festettek le a szálláshelyeinken; a Termál Szálló, a
B épület és a Jurta üdülőközpont apartmanjaiban, és vendégtereiben, valamint több
mint 100 ajtó és 60db ablak kereteinek mázolását végezték el, valamint karbantartási
és nagytakarítási feladatokat végeztek.
-A mindig sok gondtalan emberhez szokott fürdődolgozók hogyan élik meg ezt a
rendkívüli bezártságot?
-A nehéz napokban találtunk örömforrást: cégünk csatlakozott a Jerusalemakihíváshoz, dolgozóink is Örömtáncot jártak
a járvány idején. Hazánkban mi vagyunk az
első fürdő, amelyik erre a dél-afrikai dalra
táncolva csatlakoztunk ahhoz a mozgalomhoz, amely azt hivatott megmutatni, hogy
ebben a kétségbeejtőnek tűnő helyzetben
is sokkal jobb derűsen, optimistán harcolni a járvány ellen. Az ötletgazda Majnár
Ferencné Ágnes volt, és önkéntes alapon
sok dolgozónk részt vett első szóra a kezdeményezésben, amit minden résztvevőnek hálásan köszönök. Heteken át készült
a csapatunk, lelkesen gyakorolták a közösen kitalált koreográfiát, amelynek irányítója Tóth Ilona recepciós volt. Köszönettel
tartozom, a Bogácsi Turisztikai Kft. munka-

Az egész világot bejáró Jerusalema tánckihívás lélekemelő és erőt adó hatását
megtapasztalták fürdőnk dolgozói is

társainak, akik a felvételt elkészítették. A kis
video április 7-én került fel a Facebookra, és
április 12-re, a jelen cikk írásának napjára
421 ezer! megtekintés történt. Még egyszer gratulálok a résztvevőknek a színvonalas produkcióhoz, amellyel nem utolsó sorban jelentős népszerűsítést sikerült adni az
új létesítményünknek.
-Fürdőnk több mint 50 éves megalakulása óta a fejlesztés szinte folyamatos. Az idei
évben megvalósult beruházás, az új létesítmény azonban felülmúlja álmainkat…
-A régóta várt fedett élményfürdő és
szaunarészleg elkészült, ami a legnagyobb
örömhír a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő
életében, és azt gondolom, hogy egész Bo
gácsnak egy újabb mérföldkövet jelent, hiszen jelentősen növelheti a szezonon kívüli vendégszámot ez a létesítmény. Jelenleg
az üzempróba és a használatba vételi engedélyhez szükséges dokumentáció összeállítása zajlik, és bízzunk benne, hogy mihamarabb megengedi a járványhelyzet azt, hogy
megnyithassuk az új részlegeinket minden
létesítményünkkel együtt.
-Milyen új szolgáltatásokkal várják újranyitáskor a vendégeket?

-A fedett élménymedence egy kiúszós létesítmény, mely összesen 253 m2 vízfelületű, melyben helyet kapott egy jakuzzi, egy
gyermekpancsoló vízgombával, és egy 23,1m
hosszú és 3,3 m indítómagasságú csúszda. Továbbá nyakzuhanyok, beépített vízsugár-masszázságyak, valamint hát-és derékmasszázs
élményelemek kényeztetik majd a vendégeket. A szaunatérben helyet kapott két finn
szauna, egy bio- és egy infraszauna, valamint
gőzkabin, és a felfrissülést szolgáló jégkút, valamint egy öntődézsa. Egy külön kis relax szoba és egy gyermekfoglalkoztató is kialakításra
került. Egy kis büfét is sikerült megvalósítani,
amit társaságunk fog üzemeltetni.
-Az új szolgáltatás befolyásolja a belépőjegyek árait?
-A létesítményt beléptető rendszerrel láttuk el, viszont lesznek időszakok, amikor az
alapszolgáltatás részét képezi majd az élménymedence használata egy emelt díjjal,
a szaunarészleg viszont minden időszakban
külön díj fizetése mellett lesz látogatható.
-Kívánom, hogy minél előbb birtokba vehesse a nagyközönség az új fedett élményfürdőt és a szaunavilágot!
J.J. Zs.

Gyereksarok

A helyes megoldást és a nyertesek névsorát a Bogácsi
Községi Könyvtár facebook oldalán tesszük közzé.

Új rovatunkban Bogácsi víz – kvíz címmel játékot
hirdetünk 8-14 éves gyerekek számára. Válaszoljatok a következő kérdésekre!

1. Melyik évben tört fel először gőzölgő víz
Bogácson?

A helyes választ beküldők között nyereményt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2021. május 31. A
megfejtéseket jnejzsuzsa@gmail.com e-mail címre
küldhetitek, vagy a korlátozó intézkedések feloldása után a könyvtárban is leadhatjátok.

3. Milyen összetétele van a bogácsi termálvíznek?
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2. Hány fürdőmedence épült 1959-ben?
4. Melyik évben nyilvánították a bogácsi termál
vizet gyógyvízzé?
5. A kinti 3 csúszdának mi az angol és a magyar
neve?

Bogácsi Tavasz

PORTRÉ
Az alkotás öröme
Majnár Ferencné Ági vagyok, sokan ismernek. Nagyszüleim, szüleim is itt születtek, itt éltek, itt dolgoztak, így természetes volt számomra, hogy én is Bogácson éljek, munkám is ide
kössön. Hosszú évek óta a fürdőben pénztárosként dolgozom.
„Ügyes kezekkel” áldott meg a Teremtő, mindig is szerettem
kézműveskedni: makramézni, gobleint hímezni, gyöngyöt fűzni, festeni, de mostanában összetettebb kézműves technikákat
alkalmazva készítek bábokat, dísz- és ajándéktárgyakat, ezekkel
lepem meg ismerőseimet, barátaimat születésnapjukon és névnapjukon.
Az interneten több kreatív csoport tagja vagyok, ötleteket innen is merítek, és sok új technikával ismerkedek meg ezáltal:

dekupázsolás, patchwork, stb. Barátaimmal rendszeresen túrázok
a környező hegyekben, a természetben gyűjtött és újrahasznosított anyagokat előszeretettel használom fel alkotásaimhoz.
Az alkotás megnyugtat, kikapcsol és örömmel tölt el.

Mint a mesében

Hogyan is lettem bogácsi lakos?

Sokan mondják, hogy a gyermek születésekor megváltozik a világ,… a mi életünkben ez teljesen beigazolódott. Viola kislányunk
születése után egyszerre mély nyugalomra vágytunk, ki akartunk
szállni a mókuskerékből, így kutatni kezdtük a boldogság forrását. Első lépésként 2015-ben elindítottuk a Viola Alkotóműhelyt és
Népi Játszóházat, ami azóta több ezer gyermek lelkét örvendeztette meg az alkotás örömével. De ennél komolyabb változásra vágytunk, így újra iskolapadba ültünk, hogy népi kézműves szakmákat
tanuljunk. Sőt a mai napig az ország legjobb népi kézműves iskoláiba járunk, hogy fejlesszük magunkat.
A csodás nádudvari népi kézműves iskolába férjem kitanulta a kosárfonó mesterséget, amivel beteljesedhet nagy álma, a hátikészítés
hagyományának felélesztése. Jelenleg Békéscsabára járunk, hogy jómagam az ország egyik legjobb bútorfestőjétől, Ament Évától tanulhassak. Férjem pedig kosárfonó szakoktatói és népi játszóházvezetői
vizsgára készül Békéscsabán. Nemrégen a Heves Megyei Népművészeti Egyesület is tagjai közé fogadott minket.
Mindemellett elkötelezett bogácsiként, néprajzi gyűjtéseinkkel keressük a múlt elfeledett gyökereit és értékeit. Viszont nem csak szóban és írásban, hanem tettekkel és a tárgyak, építmények megőrzésével is fejet hajtunk őseink előtt. Felújítottuk férjem nagymamájának házát, és ahol tudtuk, megőriztük a múlt egy darabját. A ház fehér fala, virágokkal díszített kék ajtajai, stelázsija, nagyanyáink szőttesei, fonott tárgyai, szeretetet, gondoskodást sugározva, időutazásra hívják a látogatót.
Édesapám mondása szerint:
„Bár mindenhol jó, de legjobb otthon!”. Nekünk Bogács egész életünkben otthont adott, itt találtuk meg gyökereinket, egymást és a
jövő reményét.
Vigh Ilona

A nevem Kiss Judit. Gyerekkoromtól minden évben heteket töltöttem Bogácson nagynéném víkendházában. Már
akkor rabul ejtett ennek a településnek a különös hangulata.
Később, a jogi diploma megszerzése után határoztam el,
hogy Miskolcról Bogácsra költözöm. Szüleim segítségével megnéztünk több eladó házat, de ez
volt az, amibe beleszerettem. Sok teendő volt még a ház körül,
míg kívül-belül az én elképzelésemnek megfelelővé alakítottam,
de mára sikerült barátságos otthonná varázsolnom.
Munkám egy nagyvároshoz köt, így naponta átérzem a templom tornyát látva a hazatérés szívet melengető örömét. Az utca
csendes, a szomszédok nagyon közvetlenek, segítőkészek, mármár családtagként befogadtak.
A friss levegő, a madárcsicsergés, a vasárnapi szentmisék, a színes kulturális programok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy
nagyon jól érezzem itt magamat.
Hegedüs Lászlónak hívnak. Debrecenben híradásipari technikusként dolgoztam.
A nagyváros zajától mindig is
vágytam a természet közelségére. Több települést is megnéztem, aztán mérlegeltem, s
érveket sorakoztattam fel Bo
gács mellett: - két nagyváros
(Eger és Mezőkövesd) közelsége, a szép panoráma, a gyógyfürdő,
a horgásztó, a rendezett utcák, a helyiek kedvessége, fejlődő falu
tele kulturális programokkal - s kétség nem fért a döntésemhez.
A 2019-ben vásárolt házon nagyon sok munka volt, de örömmel
alakítgattam. A kedves utcabelieknek köszönhetően hamar beilleszkedtem a vidéki életbe. Próbálok bekapcsolódni (amennyire a
járvány idején lehetséges) a falu kulturális életébe is. Megtiszteltetés számomra, hogy a debreceni Süveg Citerazenekar tagjaként
szerzett tudásomat bemutathattam a Bükkalja Televízió nézőinek
a március 15-i ünnepi műsorban.
Úgy érzem, jól döntöttem, amikor Bogácsot választottam lakóhelyemnek.

A harmonikus családi élet alapját és a lelki békéje forrását a VighMucsonyi család a természetben és a közös alkotásban találta meg:
A Kórósi templom mennyezeti kazettáinak motívumaival díszített ajtók és fonott előszobafal a vendégházukban kezük munkáját dicséri.
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SPORT
Labdarúgás
A 2020-21-es labdarúgó szezonra a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei II. osztály közép csoportjába nevezett be ősszel községünk labdarúgó klubja. Farkas Csabát a csapat edzőjét kérdeztem, mi újság a Bogács Községi Sportkör háza táján.
- Milyen céllal vágtatok neki az idei szezonnak?
- A szezon kezdete előtt a vezetőséggel az volt a célunk, hogy
egy erős középcsapattá váljunk, megpróbáljuk felvenni a versenyt minden riválissal, és minél több mérkőzés végén, győztesen elhagyni a játékteret.
- Ez sikerült is nektek, hiszen az ősz végén, a bajnokság felénél
az előkelő 4. helyen zárt a csapat…
- Igen mindezt úgy, hogy két mérkőzéssel kevesebbet játszottunk riválisainknál.
- A téli szünetben volt-e játékos mozgás?
- Nem szerettünk volna nagy változást a keret összetételében, a csapat elég jól összeszokott és mérkőzésről mérkőzésre javult a formánk.
Mindössze egy játékos, Stefanecz Máté érkezett hozzánk Bükkzsércről,
egy játékos távozott és egy visszavonult az aktív játéktól.

- Mikor kezdtétek el a téli alapozó edzéseket?
- Február első hetében 20 igazolt játékossal.
- Mit lehet tudni a jelenlegi keret összetételéről?
A 20 játékosból mindösszesen hatan felnőtt korúak, a többiek
még utánpótlás korú labdarúgók. Ami nagy büszkeséggel tölt el,
hogy a fiatalok saját nevelésű játékosok, akik még az előző években a helyi ifjúsági csapatban rúgták a bőrt. Velük hetente két
90-100 perces edzéssel készülünk. Örömömre, a rengeteg munkahelyi elfoglaltság ellenére elég magas létszámban látogatják a
srácok az edzéseket.
- A tavaszi idényből 7 fordulón vagyunk túl, 5 győzelem és 2 vereség a csapat mérlege. Meg vagy elégedve ezzel az eredménnyel?
- Hiába a jó statisztikai mutató, nem vagyok elégedett teljes mértékben, ugyanis a két vereséget olyan egyesületektől szenvedtük
el (Tiszalúc és Mályi), melyek jóval mögöttünk találhatóak a tabellán. A csapat mentségére legyen mondva, hogy mind a két mérkőzést idegenben játszottuk. Hazai pályán a tíz meccsünkből hetet
megnyertünk, hármat pedig döntetlennel zártunk. Nagyon imponáló még a stabil védelmünk, hiszen eddig csak 19 gólt szereztek ellenünk, ami a
legkevesebb a mezőnyben.
- A bajnokság utolsó harmada következik, jelenleg 6 pontra vagytok az első
helyezett Mezőcsáti csapattól és csupán 3 ponttal lemaradva a dobogós
helyezéstől. Mi lehet a cél a bajnokság
hajrájára?
- Törekszünk én is és a csapat is a tőlünk telhető legjobb teljesítményre.
Szeretnénk hétről-hétre minden mérkőzésen a maximumot nyújtani, és megÁlló sor balról jobbra: Farkas Csaba (Technikai vezető), Pap Kristóf, Nagy László, Kovács István, Varga Péter,
nyerni azokat. Így reméljük, hogy sikePap Máté, Csörgő Szabolcs, Gyenes Botond, Nagy Roland, Szabó László, Kovács József (masszőr)
rül felállni a dobogó valamelyik fokára.
Guggolnak balról-jobbra: Farkas Flórián, Pozsomai Krisztián, Pál László, Czeglédi Márk, Stefanecz Máté,
Papp Gergely, Kiss Gábor, Leczó András, Domján Dávid
Jankó Gergely

Célkeresztben
Megyénkben 7 lövész egyesület
működik, melyek közül 5 klub rendelkezik saját tűzfegyveres lőtérrel. A
bogácsi lőtér a megyénkben egyedülálló természeti adottságokkal rendelkező tereplőtérként üzemel. A lőtéren lehetőség van légfegyver, 022-es
kaliberű tűzfegyver és pisztoly, valamint íjak használatára.
A lövész egyesületünk eredményekben gazdag múltra tekint vissza. Számos megyei szintű versenyen vettünk részt, ahol jó eredményeket értünk el egyéni és csapat kategóriákban is. A klubunk büszkélkedhet saját rendezésű versenyével, amit a
Bükkvinfest alkalmával egybeköt-

ve rendezünk meg. Ezen versenyen
70-80 főre tehető a résztvevő lövészek száma. Egyesületünk taglétszáma 38 fő, sajnos az aktívan lövő tagok száma az elmúlt években csökkent. A lőterünk helyet biztosít a rendészeti oktatásban tanuló diákoknak,
hogy az iskolában megtanult fegyverismereti alapokat elsajátítsák, és gyakorolják, valamint megtanulják a biztonságos fegyverkezelés szabályait.

leszteni - a természeti adottságok, látványkép változtatása nélkül-, pályázati lehetőségek és egyéb támogatások
segítségével.
Tóth Ádám lövészklub elnök

2020 novemberében választottak
meg a lövészklub elnökének. Az elnökségem a vészterhes korona vírusos időszakban indult. A vírus a mi
mozgásterünket is beszűkítette, mint
ahogyan a mindennapi életünket is.
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