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Bogács Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) 
pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a.) pontjában kapott  felhatal-
mazás alapján, a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontjában 
meghatározott  feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet Bogács Község köz-
igazgatási területén minden természetes 
személy, jogi személy, jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezet által elkö-
vetett , a közösségi együtt élés alapvető 
szabályait sértő magatartásokra kell al-
kalmazni.

(2) Nem állapítható meg a közössé-
gi együtt élés szabályait sértő magatartás 
megvalósulása, ha a tevékenységgel, mu-
lasztással vagy jogellenes állapot fenn-
tartásával szabálysértés vagy bűncselek-
mény valósul meg, vagy a tevékenység, 
mulasztás vagy jogellenes állapot fenn-
tartása esetére más jogszabály közigazga-
tási bírság alkalmazását rendeli el.

(3) A közösségi együtt élés alapvető sza-
bályait sértő magatartás miatt  a közigaz-
gatási hatósági eljárás bejelentés, vagy a 
hatóság részéről eljáró személy észlelése 
alapján hivatalból indul. A közigazgatási 
hatósági eljárása, valamely cselekmény-
nyel megvalósuló, a közösségi együtt élés 
alapvető szabályait sértő magatartás ese-
tén a cselekmény elkövetésétől,

b) mulasztásban megnyilvánuló közös-
ségi együtt élés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a jogszerű teljesítésre 
nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásában 
megnyilvánuló közösségi együtt élés alap-

vető szabályait sértő magatartás esetén a 
jogellenes állapot észlelésétől számított  3 
hónapon belül indítható meg.

(4)1 Az eljárás lefolytatására az álta-
lános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL tv. rendelkezéseit az e ren-
deletben foglalt eltérésekkel kell alkal-
mazni.

(5)2 A jelen rendeletben meghatározott  
magatartás vagy mulasztás elkövetőivel 
szemben:

a) természetes személy esetén kétszáz-
ezer forinti g

b) jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet esetén kétmil-
lió forinti g terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki.

c) Közigazgatási bírság helyett  fi gyel-
meztetés alkalmazható, ha a cselekmény 
az elkövetés körülményeire tekintett el 
csekély súlyú és a fi gyelmeztetéstől is kel-
lő visszatartó hatás várható.

(6) A közigazgatási bírság kiszabásával 
kapcsolatos hatáskör gyakorlását Bogács 
Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a Bogácsi Polgármesteri Hivatal Jegy-
zőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza 
át.

(7)3 Helyszíni intézkedés során, ha a 
helyszíni intézkedés alkalmával a szabály-
sértő a jogsértést teljes mértékben elis-
meri, a közterület-felügyelő ötezer forint-
tól ötvenezer forinti g terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki.
2. § (1) A kiszabásra kerülő bírság mér-

tékének megállapításánál fi gyelembe kell 
venni

a) a közösségi együtt élés alapvető sza-
bályait sértő magatartás súlyát és a felró-
hatóság mértékét,

b) az érintett  vagyoni helyzetét és jö-
vedelmi viszonyait, amennyiben azokat 
az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.

(2) A közösségi együtt élés alapvető sza-
bályait sértő magatartás elkövetése miatt  
kiszabott  közigazgatási bírságot 30 napon 
belül átutalási postautalványon vagy ban-
ki utalással Bogács Község Önkormányza-
tának 11734107-15348702 számú költ-
ségvetési elszámolási számlájára kell be-
fi zetni

II. Fejezet
A	közösségi	együtt	élés	alapvető	szabá-

lyait	sértő	egyes	magatartások
1. Közterületek ti sztántartása és telepü-
lési szilárd hulladékkal kapcsolatos sza-

bályok megszegése
3. § (1) A közösségi együtt élés alapve-

tő szabályait megszegi az, aki nem gon-
doskodik:

a) az ingatlana előtti  , melletti  , az útt es-
ti g terjedő terület, közterület - kivéve a 
rendszeres parkfenntartásba bevont te-
rületeket - gondozásáról, ti sztántartásá-
ról, szemét- és gyommentesítéséről, (kü-
lönös tekintett el a pollen allergiát oko-
zó növényekről) hó-eltakarításról és sí-
kosság-mentesítésről, a hulladékgyűjtő 
edényzet környezetének ti sztántartásá-
ról,

b) járdaszakasz melletti   nyílt árok és 
ennek műtárgyai ti sztántartásáról, a csa-
padékvíz akadálymentes elvezetéséről,

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló 
egyes épületek gyalogos megközelítésére 
és körüljárásra szolgáló terület ti sztántar-
tásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyá-
sát akadályozó anyagok és más hulladé-
kok eltávolításáról,

d) beépítetlen telekingatlan ti sztántar-
tásáról és gyommentesítéséről,

e) a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, 
valamint a telekingatlanról a járdára és az 
útt est fölé nyúló ágak és bokrok megfele-
lő nyeséséről.

f) a járműbehajtók átereszeinek a be-
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14/2015.(v. 29.) önKoRMányzaTI RendeleTe
a közösségi együttélés alapvető szabálya iról és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 Hatályos: 2022. 05. 28.

önKoRMányzaT

2       Bogácsi Nyár



fogadó felé egy mérettel nagyobb vagy 
legalább a szomszéddal megegyező mé-
retű építéséről, jó karban- és tisztántar-
tásáról.

(2) Megszegi a közösségi együttélés 
alapvető szabályait a szórakozóhelyek, 
vendéglátó ipari egységek, kereskedel-
mi üzlethelyiségek, és más árusítóhe-
lyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik 
az üzlet előtti és melletti közterület tisz-
tántartásáról, hó- és síkosság-mentesíté-
séről, zárás előtt a szemét összetakarítá-
sáról.

(3) A közösségi együttélés alapvető sza-
bályait megszegi aki:

a) az úttestet, járdát, egyéb közterüle-
tet, a közterület felszerelési és berende-
zési tárgyait hulladékkal, szennyvízzel, vi-
zelettel, emberi és állati ürülékkel – vagy 
bármilyen más módon - beszennyezi, 
megrongálja,

b) a feltakarításból, felmosásból kelet-
kezett szennyeződést, szennyvizet, egyéb 
vegyszeres anyagot, eldugulás vagy 
rongálódás okozására alkalmas anya-
got a csapadékvíz elvezető rendszerbe 
belesepri, beleönti,

c)4

d) a közterületen, zöldterületen lévő 
növényeket (fák, díszcserjék, virágok stb.) 
megrongálja, megcsonkítja, leszakítja,

e) a parkokat, parkosított zöldterüle-
teket rendeltetéstől eltérően használja, 
azokra járművel ráhajt, azon parkol, azt 
bármilyen módon károsítja.

f) tüzelőanyagot, építőanyagot közte-
rületen, - úttesten, járdán - a lerakást kö-
vető 1 héten túl tárol.

g)5

h)6

i) közterületre a gyűjtőedényből sze-
metet kiönt, kivesz, guberál.
2. Az ingatlanok tisztán tartására vonat-

kozó szabályok megszegése
4. §7 A közösségi együttélés alapvető 

szabályait megszegi az az ingatlantulaj-
donos, bérlő, használó, aki nem gondos-
kodik az ingatlan udvarának a közterület-
ről látható részének a tisztántartásáról, 
rendben tartásáról és gyomtól való meg-
tisztításáról.
3. Égetésére, valamint a tűzgyújtásra 
vonatkozó szabályok megszegése

5. § A közösségi együttélés alapvető 
szabályait megszegi az, aki

a)8

b)9

c) a település belterületén május 15. és 
október 15. között avart és kerti hulladé-
kot éget.

d)10 aki a gyógyhely területén az év 
bármelyik szakaszában kerti hulladékot, 
avart éget.
4. Közterület-használatra vonatkozó 

szabályok megszegése
6. § A közösségi együttélés alapve-

tő szabályait megszegi az, aki közterüle-
tet engedély nélkül vagy az engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon használ.
5. Zajvédelmi szabályok megsértése
7. § A közösségi együttélés alapvető 

szabályait megszegi az, aki:
a.) a tulajdonában, használatában lévő 

belterületi ingatlanon hétköznap 8.00 - 
20.00 óra időtartamon túl, szombati na-
pon 9.00 - 20.00 óra időtartamon túl, va-
sárnap és ünnepnap 9.00-12.00 órán túl 
(rendkívüli kár- és balesetveszély elhárí-
tását kivéve) kertépítéssel és zöldterület-

fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevé-
kenységet, így különösen motoros kerti 
gépek használatát, vagy motoros fakivá-
gást, favágást folytat. Szezonban – május 
15-től szeptember 15-ig – szombati és va-
sárnapi napokon, illetve ünnepnapokon 
ilyen jellegű munkavégzés 9.00 – 12.00 
óra között végezhető.

b.)11 a közterülettel érintkező felület-
re, építmény udvarába, ablakba zajhatás-
sal járó hangosító berendezést helyez el 
és üzemeltet.

c.)12 közterületen megtartott rendezvé-
nyen, vendéglátó ipari egység szabadté-
ri teraszán nyitvatartási időn túl üzemel-
tet hangosító berendezést, vagy szolgál-
tat zenét.

d.)13 a Cserépi úti pincesoron magán- és 
közterület 24 óráig (éjfélig) szabadtéren: 
a pincéjéhez tartozó a terasz szélén mért 
70 dB értéknél magasabb hangerővel üze-
meltet hangosító berendezést, vagy szol-
gáltat zenét, továbbá aki hangosító beren-
dezését, hangszóróit nem a pince irányá-
ban, hanem a falu felé fordítja.

e.)14 a Cserépi úti pincesoron 24 óra (éj-
fél) után magán- és közterületen, szabad-
téren, pincéhez tartozó teraszon hango-
sító berendezést üzemeltet, vagy zenét 
szolgáltat.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet kihirdetését követő 
napon lép hatályba, rendelkezéseit a ha-
tályba lépését követően elkövetett, a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartások szankcionálására le-
het alkalmazni.

Csendesné Farkas Edit  dr. Papp Adrienn
polgármester	 jegyző

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Bogács Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja Önö-

ket, hogy a BMH Nonprofit Kft. (közszolgáltató) a lomtala-
nítást már nem egy előre meghirdetett időpontban, ha-
nem igénybejelentés alapján, évente két alkalommal ve-
hető igénybe.

Az igénybejelentés történhet személyesen a közszolgál-
tató ügyfélszolgálati irodájában, telefonon a 06-21/3500-
111-es telefonszámon, illetve a közszolgáltató honlapjá-
ról letöltött igénybejelentő lapon http://bmhnonprofit.
hu/wp-content/uploads/dokumentumok/lomtalanitasi_
igenybejelento.pdf, de a Bogácsi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán is kérhető, melyet az azon szereplő elér-
hetőségek valamelyikén szükséges visszaküldeni. A nyom-

tatvány beküldését követően a közszolgáltató egyezteti az 
ingatlantulajdonosokkal a lomtalanítás igényeit és az el-
szállítás időpontját.

Kérjük, hogy ingatlanjaik elé az elszállítandó lomokat 
csak abban az esetben helyezzék ki, amennyiben a köz-
szolgáltatóval egyeztették a lomtalanítás időpontját. Ez-
úton  tájékoztatjuk  a  lakosságot,  hogy  a bejelentés nél-
kül  történő  hulladék  kihelyezése  illegális  hulladéklera-
kásnak minősül, illetve a hulladék elszállítására kizárólag 
a közszolgáltató jogosult, magánszemély nem!

dr. Papp Adrienn sk.
jegyző

Bogácsi Nyár       3



a fejlesztéseknek, korszerusítéseknek is 
köszönhető a Bogácsi Gyógy- és strandfürdő 

folyamatosan növekvő látogatottsága
A nyári szezon közepén járva célszerű és szükségszerű mérleget 

vonni az fürdő első félévének eredményeiről és történéseiről. Külö-
nösen annak tükrében, hogy a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő mun-
kavállalói, de szerintem a település lakosai is kíváncsian és öröm-
mel várták/vártuk a pandémiát követő (vélhetően) első olyan év 
forgalmának alakulását, amit végre talán nem a vírus árnyékában 
élhetünk meg.  Erre jött  a háború a szomszédunkban, ami jelentős 
infl ációs hatásával újra nehézséget jelent majd, de egyelőre 2022 
első félévében még nem érzékeltünk jelentős negatí v hatást.

Az első félév vendégszáma fürdőnkben nem csupán a 2019-es 
esztendő adatát haladta meg néhány %-kal, hanem az elmúlt 10 év 
legjobbja volt. A bevétel tekintetében még jobb a helyzet, hiszen 
érvényesült az áremelésünk hatása, illetve az új fedett  részlegünk 
üzemeltetéséből eredő bevételnövekedés is. A fedett  élményfür-
dőnk és a szaunarészlegünk egyaránt beváltott a a hozzáfűzött  re-
ményeket, sőt népszerűbbek is a vártnál. Az élményfürdő különö-
sen azért kedvelt, mert télen is 35 fokon tudtuk tartani a víz hőfo-
kát, így az idősebb korosztály is szívesen igénybe vett e, annak el-
lenére, hogy nem gyógyvizes medencét hoztunk létre. A családok 
számára is közkedvelt a létesítmény, a csúszdának és a különböző 
élményelemeknek köszönhetően.

A szálláshelyeinken összességében szinte azonos vendégéjszaka 
számot sikerült produkálni, mint 2019 első 6 hónapjában, pedig a 
termál szállónk fűtési probléma miatt  több mint 4 hónapig nem is 
működött . Ez azt jelenti , hogy minden működő szállásegységünk-
ben meghaladtuk a 3 évvel ezelőtti   forgalmat, aminek azért is van 
jelentősége, mert 2019 miden tekintetben a 2000-es évek addigi 
csúcsának számított . A téliesített  kempingben eddig soha nem lá-
tott  forgalom volt a téli időszakban is.

Fenti eket fi gyelembe véve bizakodóak lehetünk az idei teljes év 
tekintetében is.

Szeretnék még beszámolni az első félévben elvégzett  felújítások-
ról, amelyeket saját erőből hajtott unk végre, és amelyek jól tükrö-
zik a pénzügyi erőforrásainkat, mivel ekkora volumenű saját erős 
fejlesztésre a korábbi téli-tavaszi időszakok alatt  még soha nem 
volt példa. Az új szállásminősítési rendszernek való megfelelőség 
miatt  le kellett  cserélnünk a Jurta házak összesen 78 db heverőjét 
ágykeretes, matracos (szállodai minőségű) fekvőhelyekre, valamint 
a padlóburkolatot, és a bútorokat is szükséges volt újakra cserél-

ni ezeken a szálláshelyeken. Továbbá napelemeket helyeztünk el a 
Bükkalja Apartmanok tetején, és klímákat szereltett ünk be ugyan-
ezen szálláshelyekre. A csúszdapark gépészetét felújított uk, kijaví-
tott uk a Termál Szálló fűtési rendszerének hibáit. Többszáz négyzet-
méteren cseréltünk, és szintén hasonló nagyságrendben újrarakat-
tunk térköves területeket és járdákat. A vízi játszótérbe beszerel-
tett ünk egy gyerek csúszdát. 

Idén július 16-án tartott uk a 22. Fürdőfeszti vált, amelyen hagyo-
mányos módon megrendeztük a fürdőszépe választást, a korábbi 
évekhez hasonlóan a szavazás joga ismét a vendégeké volt. A ren-
dezvény nagykoncertjét Péter Szabó Szilvia és zenekara adta, ame-
lyet sokan a színpad előtt , és még többen a medencékben élveztek. 
Elsősorban az ismertebb NOX számok voltak palett án, de újabb da-
lok is elhangzott ak. 

A feszti vál ideje alatt  különböző játékos vetélkedők, valamint 
animátorok által levezényelt vízitornák, és táncok színesített ék a 
programot.

Az év további részében több élményt adó programnak lesz ott -
hona fürdőnk, melyekre a mindennapi fürdőzés mellett  szeretett el 
várjuk a kedves visszatérő és az új vendégeket!

Jacsó Zoltán
ügyvezető	igazgató

A	fedett		élményfürdőnk	egy	év	alatt	 	közkedveltt	é	vált

Az	idei	Fürdő	Szépe	választást	a	szépség	és	a	vidámság	jellemezte Péter	Szabó	Szilvia	koncertjén	felcsendültek	a	NOX	klasszikusok	is

fÜRdŐ
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Rendezvény

I. oldTIMeR 
WeeKend BoGáCs
A Régi Járművek Egri Egyesülete, Bogács, Cserépfalu, Cserépvár-

alja önkormányzatok szervezésében valósult meg az  I. Oldti mer 
Weekend Bogácson.

Bogács önkormányzata eddig is rendszeres támogatója volt az 
egyesület rendezvényeinek a faluban. A rendezvény célja egy hét-
vége versennyel, fürdéssel, pihenéssel, kikapcsolódással, szakmai 
előadásokkal.

Megrendezésre került: az I. OLDTIMER Szőlőhegyi verseny. Az 
OLDTIMER versenyek jellemzője, hogy az átlagsebesség nem lehet 
nagyobb mint 50 km/h! (Oldti merjármű ami 30 évnél idősebb gyár-
tású.) A maximum 50 km/h átlag az oldti mer hegyi versenyekre is 
igaz, tehát nem az győz, aki a leggyorsabban megy, hanem az, aki 
kétszer tudja azonos idő alatt  teljesíteni a mért szakaszt. A mérés 
1/100 másodperc pontosságú. Az eltérés mindkét irányban (gyor-
sabb, lassabb) büntetőpontokat von maga után, tehát a legkeve-
sebb pontt al rendelkező a győztes. Fontos, hogy a versenyzők nem 
használhatnak időmérésre alkalmas eszközt, tehát valójában min-
denki saját magával versenyez!

A rendezvényhez jó minőségű zárt pálya szükséges, és fontos, 
hogy a rendezvény az útlezárással a legkevésbé zavarja a megszo-
kott  életet. Külön előny, ha a pálya körbejárható, vagyis a CÉL-ból a 
RAJT-hoz a pályán kívül el lehet jutni. Ezek a feltételek mind sti m-
meltek itt , és az önkormányzatok is támogatt ák a lebonyolítást.

Talán ti szta véletlenül, de az egyesület elnökségi tagja Farkas 
László bogácsi születésű és szívű!!!

Kiállítók voltak: 
- Historic Rallye csapatok 6 db, 8db versenyautóval, Trabant, Wart-

burg, Lada, Subaru

A	Rendezvénypark	különleges	
veteránautókkal	népesült	be

A	Verdák	című		meséből	ismert	Hudson	Hornet	1952-es	Jászberényből	érkezett	
A	gyerekek	körében	legizgalmasabb	és	legkedveltebb	a	kísérő	programunk,	

a	habparty	volt

- Maróti  Könyvkereskedés Kft . műszaki könyvekkel, kiadványokkal
- GULF Hungary Kft . kenőanyagok, járműápolás, GULF ruházat, 

Regisztrációs adatok:
- Négy vagy annál több kerekű járművek:

Személyautó: 41 db + 1db lakóautó + 1db Lenin páncélautó + 1db 
RÁBA kamion

A legöregebb autó: AERO 30 Cabrió 1936, Rimaszombat
A legmesszebbről érkezett : TOYOTA Starlet 1989, Szombathely 399 km
A legerősebb: CHEVROLET CORVETTE C4 1988 , Pomáz 450LE
A legkülönlegesebb: Lenin páncélautó replika 1970, Leninváros
Különlegesség: Hudson Hornet 1952, Jászberény
Külföldről, Felvidékről (Szlovákia) 6 személyautó érkezett , köztük 

egy eredeti  rendőr

- Két és három kerekű járművek:
Motorkerékpár, robogó: 5db + 1db oldalkocsis motorkerékpár
Legöregebb motor: IMZ M72 1947, Szatymaz

Eredmények:
Motor:
1. Kovács Bence Honda Dio SR50 1985
2. Bartucz Richárd IMZ M72  1947
3. Mihály Dávid MZ TS 250/1 1983

Autó:
Youngti mer 1992-1997
1. Györe Vince Renault 19 Cabrio 1993
2. Radics Péter VW Golf 1996
3. Szolcsák Tamás Lada Samara Sputnyik 1994

CDE kategória 1919-1960
1. Elias Ladislav Aero 30 Cabrio 1936
2. Csíkos Zoltán Skoba 440 Spartak 1957
3. Vinis Zsolt Moszkvics 407 1959 RENDŐRSÉG

F kategória 1961-1970
1. Fülep László BMW 2002 TI  1969
2. Kiss Atti  la  VW Boogie 1968
3. Repaszky Zoltán ŠkodaOctavia 1961

G kategoria 1971-
1. Harsányi Barnabás - Fiat Panda Abarth 1987
2. Karvalics Tamás - Mercedes 280 C 1974
3. Petykó Róbert Boris - MB BGT 1979

A támogatók jóvoltából még 17 db különdíj került kiosztásra.
Reméljük, jövőre ugyanitt   találkozunk!

2022.	07.	19. Györe Tamás
elnök,	Régi	Járművek	Egri	Egyesülete

Bogácsi Nyár       5



Rendezvény

XXvIII. BÜKKvInfesT
Bükkaljai Borfesztivál és nemzetközi 

Borverseny Bogácson

A Covid-19  járvány miatti  két  év  kiha-
gyás után az idei évben XXVIII. alkalom-
mal  került  megrendezésre  Bükkvinfest 
Bükkaljai  Borfesztivál  és  Nemzetközi 
Borverseny. 

Június 13 -17 között  4 mintagyűjtő pon-
ton (Felvidék, Sárospatak, Nagyréde és 
Kaskantyú) adhatt ák le az érdeklődők borai-
kat, melynek Bogácsra szállítását a Bükkaljai 
Hegyközség vállalta. Június 24-én a Közös-
ségi Házban reggel 8 és este 19 között  gyűj-
tött e a mintákat a Bükkaljai Hegyközség el-
nöke és hegybírója.

Az idei évben a termelők 204 borral ne-
veztek határainkon belül a Bükki, az Egri, a 
Mátrai, a Tokaji, a Kunsági és az Etyek-Budai 
borvidékekről. Határon túlról Lengyelor-
szágból, Erdélyből és Felvidékről érkeztek 
szép számmal borok.

A borverseny szervezője és lebonyolítója a 
Bükkaljai Hegyközség, valamint Bogács Köz-
ség Önkormányzata volt, a bírák között  sok 
neves borászat szakembere képviseltett e 
magát.  A rendezvény fővédnöke Tállai And-
rás a Pénzügyminisztérium miniszterhelyet-
tesi feladatokat ellátó parlamenti  államti t-
kára volt, a borverseny szakmai védnöke 
pedig Kovács Zita a Mátrai Borvidék Hegy-
községi Tanácsának elnöke.

A borverseny eredményhirdetésére június 
24-én pénteken du. 17:00-tól került sor, a 
díjakat Dósa Sándor a Bükki Borvidék Hegy-
községi Tanácsának elnöke adta át. Tájékoz-
tatt a a megjelenteket, hogy a 204 borból 1 
Nagyarany, 59 Arany, 96 Ezüst, 35 Bronz és 
13 Oklevél minősítést kapott .

A Nagyarany díjat a Felvidéki Ostorovic bo-
rászat érdemelte ki 2018 évjáratú Saturnia 
Muskat Zlty édes fehér borával.

A borverseny legjobb fehér bora a 2016 
évjáratú Vinopa borászat Rulandské Biele 
édes fehér bora lett .

A legjobb vörösbor címet az Ostoros 
családi pincészet 2018 évjáratú Nagy-
Eged Egri Kékfrankos Grand Superior bora 
kapta.

A legjobb rozé kategóriát a Soltvadkerti  
Galántai Családi pincészet 2021-es évjára-
tú Szingli roséja nyerte el.

Az eredményhirdetést követően jó han-
gulatú zenés bortúra indult a Cserépi úti  
pincesoron. Pénteken és szombaton este a 
XXVIII. Bükkvinfesten koncerteken kapcso-
lódhatt ak ki a Bogácsra látogatók.

Lengyelné Kiss Ivett  
hegybíró,	Bükkaljai	Hegyközség

A	XXVIII.	Bükkvinfest	fővédnöke,	Tállai	András	országgyűlési	képviselő	
köszöntött	e	a	borászokat	a	megnyitón

A	bortúra	vidám	résztvevői	összeálltak
	a	borkútnál	egy	közös	fotóra

A	borok	bírálata	nagy	szakmai	hozzáértést	igényel



Rendezvény

Tóth	Vera	és	a	Budapest	Jazz	Orchestra	a	különleges	zenei	csemegére	vágyó	
érdeklődőket	vonzotta	a	Rendezvénypark	színpada	elé

BoRfeszTIvál 
2022-Ben

Két év kihagyás után újra megrendezésre került Bogácson a Bor-
fesztivál, 2022-ben 28. alkalommal. Nagyon vártuk már, hogy újra 
programokat kínálhassunk mind a helyiek, mind pedig az idelátoga-
tó vendégek részére. 

Június 23- án a Közösségi Házban lehetett a borokat nevezni -204 
tétel érkezett bírálatra. Június 24-én, pénteken reggel 09:30 órakor 
kezdődött a borverseny ünnepélyes megnyitója, ezt követően el-
kezdődött a bírálat, melynek eredményét már kora délután meg-
tekinthették az érdeklődők. Délután a Kiss Kata zenekar érkezett 
a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőbe, ahol nagyon jó hangulatot te-
remtettek és táncra perdítették a fürdőzőket. Késő délután elin-
dult a Borfesztivál egyik elengedhetetlen programja, a Vidám, ze-
nés bortúra, ahol 5 pince kínálatával ismerkedhettek meg a részt-
vevők, akiknek a talpalávalót a Menetes zenekar szolgáltatta. 21:00 
órától Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra lépett a Rendezvény-
park színpadára, melyen ez volt az első élő koncert. Kiváló zenészek 
igazán minőségi produkcióját hallhatták az érdeklődők. Szombaton 
napközben egy miskolci fiatal tehetség; Jobbágy Dániel zenélt a für-
dőben létrehozott fröccsterasz mellett, aki a 2021- es egri Utcaze-
nészek versenyén elnyerte a Legjobb	szóló	produkció címet. Szom-
baton 19 órától Marvel figurák lepték el a Rendezvényparkot; Pók-
ember, Venom, Thor és Amerika Kapitány szórakoztatta a közönsé-
get, este pedig a retro slágereké volt a főszerep: 20 órától Josh és 
Betti lépett színpadra, akiket Peat Jr. & Fernando feat. Sheela köve-
tett,- és akik fergeteges hangulatot varázsoltak felidézve a 1990- es 
és 2000-es évek slágereit. Az estét Zoltán Erika produkciója zárta, 
ahol felcsendültek a szinte mindenki számára ismerős dallamok. 

Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között az önkormányzat 
képviselői, valamint a Szent Márton Borrend tagjai megkoszorúz-
ták II. János Pál pápa emlékművét, délután pedig szintén kiváló ze-
nészek mutatkoztak be a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőben felállí-
tott fröccsterasz mellett. 13:30 órától Orbay Lilla kellemes hangját 
kísérte Stummer Márton gitárjátéka, 15:30- tól pedig Nahaj Máté 
és Kacsenyák Gábor hoztak zenéjükkel fiatalos lendületet a fürdő-
zők körébe, akik Before the Last zenekarukkal a 2022-es egri Utca-
zenészek versenyén megnyerték a Közönségdíjat.

Nagyon örültünk, hogy újra megrendezhettük ezt, a már több év-
tizedes múlttal rendelkező rendezvényt, reméljük minél többek 
örömére.

Szikora Zsófia
ügyvezető	igazgató

Kicsik	és	nagyok	szívesen	fotózkodtak	a	szuperhősökkel

Josh	és	Betti	fantasztikus	hangulatot	teremtve	megalapozta	az	estet

Peat	Jr.	&	Fernando	feat.	Sheela	koncertjén	jól	szórakozott	a	közönség

Zoltán	Erika	nagysikerű	koncertjén	visszautazhattunk	az	időben	 
a	retrodisco	korszakába
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eGészséGÜGy

 a túlsúly és a 
CovId-19 kapcsolata

 Több éve már, hogy együtt  élünk a COVID pandémia hullámzó tü-
neteivel. A megjelenése óta a vírus sokat változott , mutálódott , s vele 
együtt  a tünetek is némileg átalakultak. Mostanra a COVID-19 vírus 
terjedési sebessége felgyorsult, könnyebben el lehet kapni, s úgy tű-
nik, hogy a nyári hőség sem akadály már a terjedésében, hiszen most, 
július vége felé is emelkedő számok mutatkoznak, s a folytatást előre 
jelző szennyvíz adatok is emelkednek.

Elmondható általánosságban, hogy a betegség lefolyása enyhült. A 
tünetek nagyon változatosak, akik elkapják különböző tünetről szá-
molnak be. A leggyakoribb tünetek: gyengeség, láz és fejfájás nátha-
szerű tünetek, amikor a hang is megváltozik és jól felismerhető színe-
zetűvé válik. Van, mikor már telefonon keresztül is felismerhető. A kö-
högés gyakori, viszont az ízérzés zavara nem erőteljes. Kevésbé gyakori 
tünetek: torokfájás, hasmenés, bőrkiütés vagy elszíneződés, vörös irri-
tált gyulladt szemek. Egyes esetekben ritkán súlyos tünetek is kialakul-
hatnak, mint légszomj, nehézlégzés, mellkasi fájdalom, zavarodott ság 
vagy mozgászavar. Súlyos tünetek észlelésekor mentőhívás, azonna-
li intézkedés szükséges, és a beteg mielőbbi egészségügyi intézmény-
be való bejutt atása életmentő lehet. Az enyhe tünetekkel rendelkezők 
ott honukban gyógyulnak, itt  a 7 napos karantén szabály, és az elkülö-
nítés továbbra is érvényes, a karantént 3 napos tünetmentesség után 
a kezelő orvos oldja fel.

Köztudott  tény, hogy az elhízás rontja a COVID elleni védekezőképes-
ségünket. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a COVID-19 nem 
csak a túlsúlyos felnőtt ekre, hanem az elhízott  gyerekekre is nagyobb 
veszélyt jelent, az intenzív terápiát igénylő fi atalok többsége is túlsúlyos 
volt. Nagy általánosságban elmondható: az elhízott ak szervezete kevés-
bé áll ellen a vírusok és a baktériumok okozta fertőzésekkel szemben.

Nagyon érdekes paradoxon volt számomra az a hír, hogy a pandémia 
hátt erében felgyorsult egy másik, szintén veszélyes járványszerű folya-
mat, ami nem más, mint az elhízás. Az okot mindenki tudja. Az életünk 
gyorsan változott  meg. A gyors változás az alkalmazkodó képességün-
ket tett e próbára, ami elég magas stresszfaktor is. Alig mozdultunk ki 
ott honról, a lecsökkent mozgás mellett  az unaloműző nassolások és 
boldogító eszegetések aránya megváltozott . Ezt erősíti  a gyerekek di-
gitális oktatása, a mobiltelefon állandó, folyamatos, szinte már függő-
ségszerű használata és a tévénézés is. A felnőtt ek home-offi  ce-ban töl-
tött  hónapjai is említésre méltóak, mivel ez rendkívül kedvező feltéte-
leket teremt a rendszertelen étkezésnek, és teret ad a fi nom falatok 
csábításának is. Sokszor észrevett em a környezetemben, hogy a leg-
könnyebben a konyhából lett  az új iroda. Egy hivatalos felmérés adatai 
szerint 68 %-kal többet nassoltunk, 74%-kal több időt fordított unk fő-
zőcskére, 61%-kal kevesebb időt voltunk házon kívül, valamint 54%-kal 
kevesebb időt szántunk sportolásra.

Az eredmény az, hogy a harmadik éve tartó pandémia alatt  az em-
berek többsége felszedett  néhány kilót. Több tanulmány igazolja, hogy 
többet eszünk akkor, ha másra fi gyelünk evés közben, vagy más cselek-
vésekkel szakítjuk meg az étkezést.

Összegzésként a legfontosabb, hogy észrevegyük ezt a folyamatot. Ha 
észrevett ük, akkor befolyásolhatjuk. Hogy mivel? Természetesen cselek-
véssel, az önmagunkra és az étkezésekre való odafi gyeléssel. A túl sok 
megszorítás még több stresszfaktor, ezért nehéz fogyni is. Így a legjobb, 
ha időben beavatkozunk. Ha a mérleg csak néhány kiló pluszt mutat, at-
tól könnyebb megszabadulni.

2-3 hét alacsony kalória tartalmú étkezés és heti  legalább 3 kiadós 
50-60 perces séta megoldja a 2-3 kilót. Ha ez megvan, már nincs is más 
dolgunk, csak megfogadni a kínai közmondás szabályait:
„Reggelizz	egyedül,	ebédedet	oszd	meg	felebarátoddal,	vacsorádat	

add oda ellenségednek!”
 Jó egészséget és nyári töltekezést kívánok szeretett el:

dr. Képes Ildikó Anna
háziorvos,	címzetes	főorvos

Az élet folyamán minden életszakaszban vannak olyan kriti kus 
pontok, amelyek fokozott  odafi gyelést, a társadalomtól nagyobb 
törődést igényelnek. Ilyen a szülés körüli időszak is. A nők életé-
ben minden szempontból kiemelkedő jelentősége van a várandós-
ságnak, a szülésnek és a gyermekágyas időszaknak. Örömteli ese-
mény ez, ugyanakkor egy fokozott  stresszel és hormonális, testi  
változásokkal együtt  járó állapot, mely mind fi zikális, mind pedig 
érzelmi szempontból igénybe veszi a családot. Természetes folya-
matról van szó, mégis sokszor tapasztalhatók olyan érzelmi reakci-
ók, amelyek nehezen küzdhetők le, vagy külső segítség nélkül meg 
sem oldhatók. Ezen időszakban gyakrabban jelentkeznek a segít-
séget igénylő pszichés problémák. 

Súlyosságát tekintve 3 főcsoportba sorolható:
- Szülést követő  lehangoltság: átmenti  állapot, többnyire egy-

két héti g tart, kezelést nem igényel, de a környezet fokozott  odafi -
gyelésének jelentős szerepe van.

- Szülés utáni depresszió: már kezelést igénylő állapot, e nélkül 
súlyos következményei lehetnek. Már korábban előforduló hason-
ló állapot vagy a hasonló családi előfordulás növeli a kockázatot. 

- Súlyos pszichiátriai zavar: nagyon ritka, de súlyos következmé-
nyei lehetnek mind az anyára, mind a gyermekre nézve.

A betegség kialakulásának hátt erében több tényező játszik szere-
pet. Az egyéni sérülékenység, környezeti  hatások, stressz hatások, 
a pszichés terhelés. Kialakulásának esélye nagyobb, ha az anya na-
gyon fi atal, egyedülálló, párkapcsolati  konfl iktusaik vannak, a vá-
randósság alatt  vagy korábban dohányzott , illetve drogozott . 

A szülés utáni depresszió tünetei az alábbiak: kimerültség, fárad-
ság, levertség és szomorúság érzés. A baba iránti  túlzott  aggódás 
vagy éppen annak hiánya. Eltúlzott  örömök és mélypontok. Emlé-
kezetbeli problémák, gyenge koncentráló képesség. Étvágy és al-
vászavarok, váratlan sírás és ingerlékenység. A sex utáni érdekte-
lenség, bizarr, különös gondolatok. Súlyos esetben hallucinációk, 
téveszmék és öngyilkossági gondolatok is megjelenhetnek. 

A betegség felismerésében sokat tudunk segíteni mi, az alapellá-
tásban dolgozó védőnők, háziorvosok, ápolónők. A korai felisme-
rés mellett  ugyanolyan fontos a megelőzés, hiszen a kialakulásá-
ban egyik fontos tényező az anya személyiségén kívül, a környezet 
támogatásának hiánya. 

A felismerésben a szakembereken kívül sokat segíthet, az un. 
EPDS kérdőív kitöltése. Ezen kérdőív önfelmérő jellegű, a gondo-
zott  maga szembesülhet az elért pontszám alapján az esetleges 
problémával. Adott  esetben a szakemberhez fordulás elengedhe-
tetlen lehet. Elsősorban közösségi pszichológus segítségét szoktuk 
felajánlani, aki a családok ott honában is tud segítséget nyújtani. 
Súlyosabb esetekben a szakrendelésre való irányítás is szükséges-
sé válhat. A gyógyulás tekintetében, a pozití v eredmény elérése 
érdekében elengedhetetlen és nagyon fontos a család és a környe-
zet bevonása. Meg kell érteni, mi is történik, milyen okok vezett ek 
ide, és hogyan is tudnánk közösen segítséget nyújtani.

A korai  felismerés és kezelés azért is fontos, mert az anya de-
pressziós tünetei negatí v irányba befolyásolják a gyermekek kog-
nití v, viselkedéses és pszichomotoros fejlődését, mely megnyilvá-
nul a gyermek iskoláskorban mutatott  tanulási hajlandóságában, 
kommunikációs készségében és viselkedési problémáiban. Ugyan-
akkor hatással van a párkapcsolatra és a szűkebb családi kapcso-
latokra is. 
Figyeljünk oda családtagjainkra, beszélgessünk a problémáink-

ról és merjünk időben segítséget kérni!
Taizs-Fónad Beáta, védőnő

Terhességi, 
gyermekágyi 

depresszió - szülés 
körüli hangulatzavarok
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elIsMeRéseK

Az idei Bács-Kiskun megyei Országos Pol-
gárőr Napot június 25-én rendezték meg 
Dunapataj-Bakodpusztán. 
	„A	polgárőrség	az	egyetlen	társadalmi	szer-

veződés,	amely	az	alkotmányos	jogállam	ren-
dészeti		szerveinek	valódi	és	megbízható	part-
nere	a	közbiztonság	védelmében”	– mondta 
dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnöke, és hangsúlyozta, hogy rendkí-

vül hosszú és kemény munka előzte meg azt, 
hogy ma már a rendészett udomány is elisme-
ri a polgárőrség áldozatos munkáját.

Az ünnepi beszédek, köszöntők után ki-
tüntetések és elismerések, dicséretek, tár-
gyi jutalmak átadására került sor.

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke 
a Polgárőr mozgalomban hosszú évek óta 
végzett  tevékenysége elismeréseként, az 

KözTIszTvIselŐI dÍJ
A Közszolgálati  Tisztviselők Napja alkalmá-

ból rendezett  megyei ünnepség keretében 
2022. június 28-án Miskolcon  a Megyeháza 
dísztermében vett e át Kovács Dóra a Bogácsi 
Polgármesteri Hivatal szociális és gyámügyi 
vezető főtanácsosa a  Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Önkormányzat Elnökének Köz-
ti sztviselői Díját.

Ez a díj azoknak a közti sztviselőknek ítélhe-
tő oda, akik a közigazgatás, a közszolgálat te-
rületén végzett  magas színvonalú tevékeny-
ségükkel hosszú időn át eredményesen szol-
gálták a megye lakosságát.

A díjat Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 
adta át, a méltatást Csendesné Farkas Edit 
polgármester írta:

„Kovács	Dóra	1974.	08.	24-én	született		Me-
zőkövesden,	 bogácsi	 szülők	 gyermekeként.	
A	 bogácsi	 általános	 iskola	 elvégzése	 után	
1988-1992	között		a	mezőkövesdi	Szent	Lász-
ló	Gimnázium	és	Közgazdasági	Szakközépis-
kola	tanulója	volt,	itt	 	érett	ségizett	,	és	igazga-
tási	ügyintézői	szakképesítést	szerzett	.
Ezt	követően	1993.	február	2-től	a	bogácsi	

Polgármesteri	Hivatal	dolgozója	a	mai	napig.	
Többféle	munkakört	töltött		be	a	csaknem	30	

PolGáRŐR KITÜnTeTés egyik legrangosabb kitüntetések egyiké-
ben, a Polgárőr  Érdemkereszt  Arany  Fo-
kozata  kitüntetésben  részesült  a bogácsi 
Csecsődi  Imre. Csecsődi Imre több évti ze-
de tagja, 2016 óta elnöke a bogácsi Polgár-
őr Egyesületnek. Munkájával hozzájárul Bo-
gács község közbiztonsági helyzetének ja-
vításához, a rendezvények zökkenőmentes 
lebonyolításához. 

Gratulálunk a kitüntetéshez, további pol-
gárőr tevékenységéhez kitartást és jó egész-
séget kívánunk!

Csecsődi	Imre	kitüntetése:	
Polgárőr	Érdemkereszt	Arany	FokozataCsecsődi	Imrének	a	díjat	dr.	Túrós	András,	az	Országos	Polgárőr	Szövetség	elnöke	adta	át

év	 alatt	,	 kezdetben	 ügykezelő,	 adminisztrá-
tor,	 szociális	előadó	volt,	 igazgatási,	 szociá-
lis,	 gyermekvédelmi	 és	 gyámügyi,	 valamint	
anyakönyvvezetői	feladatokat	látott		el.
2003-2006	között		a	Miskolci	 Egyetem	Ál-

lam	 és	 Jogtudományi	 Karán	 levelező	 ta-
gozaton	 igazságügyi	 ügyintézői	 képesítést	
szerzett	,	s	2010-ben	közigazgatási	szakvizs-
gát	tett	.	
Jelenleg	szociális	és	gyámügyi	vezető	főta-

nácsos,	 feladata	ezen	túl	még	a	közmunka-
program	 koordinálása,	 a	 népesség-nyilván-
tartás kezelése, hagyatéki ügyek intézése, 
esélyegyenlőségi	 és	 közbiztonsági	 referens,	
valamint	anyakönyvvezető.
Munkája	gyors,	pontos,	lelkiismeretes,	ügy-

feleit	jól	ismeri,	problémájuk	humánus	meg-
oldására	 törekszik.	 Mivel	 helyben	 lakik	 és	
régóta	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 dolgozója,	
olyan	helyismerett	el	rendelkezik,	amely	a	jó	
hivatali	munkához	elengedhetetlen.		
A	 munkahelyi	 kollektí	va	 meghatározó	

egyénisége,	nemcsak	a	kötelező	feladatok	el-
látásában	jeleskedik,	hanem	egyéb	közössé-
gi	munkában	is	aktí	v	részt	vállal.	Községi	ren-
dezvények,	közösségi	megmozdulások	rend-
szeres	segítője,	jó	kedélye,	humora	és	pozití	v	

életszemlélete	 meghatározza	 a	 munkahely	
és	a	közvetlen	környezete	hangulatát.
Segítőkész,	nem	riad	meg	az	új	feladatok-

tól,	 az	 esetleges	 helyett	esítésektől,	 kollégái	
és	vezetői	minden	esetben	számíthatnak	rá.”

Gratulálunk a rangos elismeréshez, továb-
bi áldozatos munkájához sok örömet és si-
kert kívánunk!

Kovács	Dóra	a	Borsod-Abaúj-Zemplén	Megyei	
Önkormányzat	Elnökének	Közti	sztviselői	Díját	

kapta
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zöldoldal

állandó válTozásBan
Mondhatnánk, hogy már a csapból is a 

klímaváltozás folyik. A sajtóban számta-
lanszor olvasható, sokak figyelmét felkel-
tő szó nem holmi légből kapott, félelmet 
sugárzó fogalom. Valós veszélyre hívja fel 
a figyelmet, amit bizonyára már a Kedves 
Olvasó is megtapasztalt a saját bőrén, 
itt Bogácson is.

Kezdjük az időjárási szélsősé-
gekkel. Minden mindennel ösz-
szefügg, a mostani szárazság, 
annak is köszönhető, hogy 
télen is aszály volt. Igen, 
talán a téli aszály sokak-
nak új fogalom, de leghide-
gebb évszakunk lényeges 
hópaplan nélkül intett bú-
csút februárban, így már ta-
vasszal deficittel indult a ta-
laj vízkészlete, aztán jött a ki-
csit csapadékosabb tavasz.

Kizöldült minden, szép termés 
ígérkezett, majd megérkezett a 
perzselő nyár. Mára összeaszadt, kó-
kadozó levelek, fele akkora, kényszer-
érett termések lógnak a fákon, bokrokon. 
A gabonák foghíjas kelés után, szinte küz-
denek az életben maradásért a felhasadt, 
száraz földön. Szomjazik a vidék.

Viszont voltak olyan évek, mikor, mint 
ahogy a nóta mondja: Viszi a víz a bogácsi 
rétet… és nem csak a rétet, hanem a háza-
kat, pincéket. Kutatók szerint sajnos egy-
re gyakrabban kell számítanunk villámárvi-
zekre, árvizekre a megváltozott klíma ha-
tására.  

A magasabb hőmérséklet, az aszály nö-
veli az erdőtüzek lehetőségét, hál Istennek 
környékünkön erre nincs példa, viszont 

100 km-es körzetünkben több ezer hek-
tár erdő égett le tavasszal, a száraz aljnö-
vényzet és emberi gondatlanság következ-
tében. 

Az erdőképre is hatással van a klímavál-
tozás. Sajnos ki kell mondanunk a tényt, 
hogy az eleink által ültetett fenyves erdők 
fokozatosan el fognak tűnni az országból, 
a klímaváltozás negatív hatásai miatt. A 
fenyő vitalitása érzékelhetően lecsökken, 
számos gomba-, illetve rovarkárosító tá-
madja meg a legyengült, majd összeroska-
dó állományokat. Területük természetesen 
nem marad szabadon, őshonos, változatos 
fafajú erdők lesznek helyükön, melyek job-
ban tűrik a változást.

Új károsítok jelentek(nek) meg, melyek 
felszaporodva jelentős károkat okoznak a 
haszonnövényeinkben, erdeinkben. Dél-
Magyarországon kb. 10 évvel ezelőtt ész-
lelték a tölgy csipkés poloska fajt, mely 
már a bogácsi tölgyes erdőket is elérte. 

Fő kárképe, hogy a levélen szívogat-
va kora nyári, bronzos lombszínező-

dést okoz (így a laikusok is köny-
nyen felismerhetik), csökken a 

fotoszintetizáló felülete a fá-
nak, mely várhatóan az éves 
fanövedék csökkenését is 
eredményezi.

Mindezek miért is tör-
ténnek? Rossz kimonda-
ni, de LEGFŐBB OKA AZ  
EMBER! (felfokozott iparoso-
dás, állattenyésztés, a trópu-

si erdőirtás és a nitrogén tar-
talmú műtrágyázás, stb). Meg-

döbbentő, de 1750 óta 48 %-kal 
növekedett a légkörben az üveg-

házhatású gázok koncentrációja, 
mely a globális felmelegedést okozza. 

De mit tehetünk a klímavédelem érde-
kében mi „kisemberek”? A válasz egysze-
rű: A fenntarthatóság jegyében éljük éle-
tünket! (tudatos fogyasztás, megújuló, he-
lyi energiák, nyersanyagok használata, tö-
megközlekedés választása, hulladék csök-
kentése, húsfogyasztás csökkentése, fa-
ültetés, bioorganikus kertművelés, stb.) 
Megvalósítani nem könnyű, de kis lépése-
ket megtéve talán közelíthetünk egy élhe-
tőbb Föld felé. 

Vigh Ilona
okleveles	erdőmérnök

A szép környezet 
nem a véletlen 

műve
Németh János és felesége Irénke nagy gonddal és szor-

galommal ápolják, szépítik házuk környezetét már évtize-
dek óta. 
Idén a nagy hőség, a csapadék hiánya még több mun-

kát követelt tőlük is. A rendszeres öntözést az udvarukon 
élő növények, különösen a leanderek szépségükkel hálál-
ják meg, ami csodálattal tölti el őket, és a járókelőket is.

J. J. Zs. 

Egyes fafajták már júliusban hullatják megsárgult lev
eleiket
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oKTaTás

BÚCsÚ az IsKoláTól
Június a diákok legjobban várt hónapja, a 

tanév vége, a szabadság kezdete. Mielőtt  fel-
kerültek a tantermek tábláira a „VAKÁCIÓ” 
betűi, nagy küzdést tapasztaltunk a gyerekek 
részéről a jobb jegyekért. Majd boldogan ké-
szültünk a ballagásra, türelmetlenül vártuk a 
„tanévet bezárom” mondatot. 

2022. június 18-a volt a várva várt nap az is-
kola életében, mikor egy kedves kis osztály-
tól köszöntünk el. Ünneplőbe öltözött  az is-
kola, körbejártuk a feldíszített  termet, majd 

könnyes szemmel, de örömmel búcsúztunk 
el. Idén a bogácsi Bükkalja Általános Iskolá-
ban 10 tanuló fejezte be általános iskolai ta-
nulmányait, mindannyian bizonyítványt kap-
tak. Elballagtak, elkezdik a nagybetűs életet, 
és mi tanárok nem fogjuk tovább a kezüket, 
távolról fi gyeljük őket. Szakmát választott ak 
és szeptembertől már középiskolai tanulmá-
nyaikat kezdik meg.

Az utolsó időszakban visszaemlékeztünk az 
elmúlt 8 évre, felelevenített ük a kirándulások 

az iskolaőröknek nincs vakáció
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitányság közleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság isko-
laőrei nem fejezik be a munkát a vakáció beköszöntével sem. A 
munkatársak a tanításmentes időszakban a bogácsi, illetve a me-
zőkövesdi strandfürdőkben, valamint a hozzájuk kapcsolódó üdü-
lőterületeken bűnmegelőzési tevékenységet látnak el.

Az iskolaőrök többek között  a turistáknak bűnmegelőzési szóró-
lapokat adnak, felhívják a vendégek fi gyelmét a strandolás veszé-
lyeire, valamint értékeik védelmére is. A gépjárművel érkezőket 
fi gyelmezteti k, hogy az autók ajtóit zárják be, az ablakokat húzzák 
fel, illetve feltűnő helyeken ne hagyjanak értéktárgyakat. 

emlékeit, a szomorú és boldog pillanatokat.
Kívánom nekik, hogy találják meg helyüket 

a világban, érjek el kitűzött  céljaikat, legye-
nek boldog, sikeres felnőtt ek, döntsenek he-
lyesen és bölcsen, kamatoztassák az általá-
nos iskolában megszerzett  tudásukat! Mind-
ehhez kívánok kitartást, önbizalmat és jó 
egészséget a Bükkalja Általános Iskola peda-
gógusai és dolgozói nevében.

Szeptemberben véget ér a kalandozás, a 
nyári álom, újra megszólal majd az iskola 
csengője és a folyosó a gyerekzsivajtól lesz 
hangos. A búcsúzó diákok helyét az óvodá-
ból érkezők veszik át, akikre a megismerés 
világa és 8 eseménydús év vár.

Duchony Tímea
volt	osztályfőnök
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MÚlT-Jelen

oszTályTalálKozó
„Mert	 az	 ember	 –	 ezt	 egyre	 inkább	 hi-

szem	–	csak	annyit	ér	és	csak	annyira	ember,	
amennyire	meg	tudja	őrizni	 lelke	egy	zugá-
ban	az	örök	gyermeket.”

/Márai	Sándor:	A	bűvész/
35 éve már, hogy beültünk az iskolapadba 

és Jankóné Jónás Zsuzsanna tanító néni szár-
nyai alatt  megkezdtük tanulmányainkat. Idén 
spontán osztálytalálkozóra gyűltünk össze, mi 
az 1995-ben végzett  Bogácsi Általános Isko-
la volt tanulói. Mi voltunk Zsuzsa tanító néni 
első osztálya Bogácson, különleges egybe-
esés, hogy idén búcsúzott  utolsó osztályától. 

Zsuzsa tanító nénit mindenki a szívébe zár-
ta. Igazán fontos gyerekkorban a támoga-
tó környezet, a biztonságos légkörben való 
cseperedés, ezt mi az iskolában tőle meg-
kaptuk. Nem csak írni, olvasni, számolni ta-
nított  meg minket, hanem olyan értékrend-
szert kaptunk tőle már első osztályban, hogy 
tudjuk, mindannyian egyenlőek vagyunk, és 
szeretett el, gondoskodással forduljunk min-
dig az emberek felé. Köszönjük szépen, hogy 
kísér most is minket az utunkon. 

Elfoglaltsága miatt  természetes, hogy nem 
tudott  mindenki eljönni a találkozóra, de az 
osztály nagy része és Zsuzsa tanító néni így 
is jelen volt. 

HaGyoMányŐRzés
2022. május 21-én a Közösségi Házban a hagyományőrzés, hagyo-

mányátörökítés, azon belül a csigacsinálás kapott  kiemelt hangsúlyt.
Csak reménykedni mertünk abban, hogy a vírushelyzet nem gör-

dít akadályt, és két év kihagyás után az asszonyok, lányok (és idén 
férfi ak is) ismét összeülhetnek egy kellemes beszélgetéssel ösz-
szekötött  csigacsinálásra. Nagy örömünkre idén is köztünk volt 
Csendesné Farkas Edit polgármester asszony, aki édesanyjától már 
gyerekkorában eltanulta a csigacsinálás fortélyait, amit megmuta-
tott  most is. 

A dolgos kezek már délelőtt  begyúrták a tésztát, s kora délutánra, 
mikor, ha kissé érezhetően visszafogott an, de azért az ismerős ar-
cokkal benépesült a Közösségi Ház, a tészta is „kipihente” magát.

Az ismételt gyúrás, majd nyújtás után ördögi gyorsasággal jártak 
a kezek, és kialakult a kellemes zsongás a teremben, amit a szemé-
lyes találkozás hosszú ideig tartó hiánya felélénkített . 

Vendég citerásunknak köszönhetően először bátortalanul, majd 
egyre bátrabban szárnyalt az ének, közben a kialakult családias lég-
körben megkóstolhatt uk a saját készítésű fi nom süteményeket is. 

Köszönjük minden résztvevőnek a hagyományok őrzése, átadása 
terén végzett  értékes tevékenységét.

Jankóné Jónás Zsuzsa

Mire július 17-én Bene Verához értünk, 
már rotyogott  a gulyás, Hüvelyes Atti  la, 
mint főszervező, szeretett el és jókedvvel 
várt mindenkit. 

Sokunk életében történtek nagy változá-
sok, jó dolgok, rossz dolgok. Sokat beszél-
gett ünk a közelmúlt történéseiről, majd 
visszamentünk az időben, s nosztalgiáz-

tunk. Mindeközben jókat nevett ünk, hisz 
előkerültek a régi emlékek, sztorik. Az erős 
szál, hogy együtt  nőtt ünk fel, s örökre ösz-
szeköt, végig érezhető volt. 

Jövőre újra találkozunk! 

Temesszentandrási-Ambrus	Csilla,	
Verhóczki	Dóra

A	Bogácsi	Általános	Iskola	1995-ben	végzett		tanulói:	(balról)	Nagy	Jenő,	Ambrus	Csilla,	Gál	István,	
Bene	Veronika,	Verhóczki	Dóra,	Hüvelyes	Atti		la,	Pipás	Ildikó,	Hák	Viktória,	Lubai	Ágnes	

és	tanítójuk:	Jankóné	Jónás	Zsuzsa

Ahhoz	hogy	szép	sima	tésztát	kapjunk,	
a	lisztet	a	tojásokkal	jó	alaposan	össze	kell	gyúrni!

Most	is	bizonyosságot	nyert:	a	csigacsinálás	igazi	csapatmunka
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In MeMoRIaM

Búcsú Haumann Pétertől, a színész 
emlékfája előtt a bogácsi színészligetben
„Komolyan,	némám,	fövegét	levetve
Virasszon	egy-két	hallgatag	barát...
Csak	meddő	jajszót,	szennyes	könnyeket	ne!
A	két	hideg	kezem	tegyék	keresztbe
S	mormoljanak	halk,	elcsukló	imát.”

(Kaffka	Margit:	Temetés)

Mély megrendüléssel hallottam a rádió-
ban, hogy 2022. május 28-án 81 éves korá-
ban méltón viselt hosszú betegség után el-
hunyt Haumann Péter, a nemzet színésze.

Ekkor határoztam el, hogy a temetése nap-
ján, és időpontjában az általa ültetett emlék-
fája előtt egy rövid emlékezést tartsunk. Ezt 
a Bükkalja TV is felvette. Néhányan voltunk 
csupán jelen. Elhelyeztük az emlékezés virá-
gait, mécseseket és egy nemzetiszínű szalag-
gal átfont babérkoszorút.

Haumann Péter ismert volt számunkra, 
ebben a kis bükkaljai faluban színészként, 
s vendégként egyaránt. Fotók igazolják itt-
létét a Csáter Apó pincéjének falán. Ismer-
tük és szerettük Őt. Szerettük emberként és 
művészként. Filmjei, színpadi játéka és sze-
mélyisége értéket jelentett és jelent ma is.

Három gyermek édesapja, gyermekei: 
Petra, Máté és Dávid. Felesége Vári Éva.

Színészi pályája a kezdetektől meredeken 
ívelt felfelé: 1963-ban végzett a Színházmű-
vészeti Főiskolán, majd a debreceni Cso-
konai Színházhoz szerződött. Utána a Pé-
csi Nemzeti Színház tagja lett. 1973-ban ke-
rült a Madách Színházhoz, jelentős szere-
peket játszott, majd társulatvezető színész 
lett. 1988-ban a Nemzeti Színházhoz került, 
utána az Arizona Színházhoz, egy évre pe-
dig a Radnóti Színház tagja lett. 1994-2016 
között a Katona József Színház színésze. 

Tehetségét számos film, színházi szerep 
bizonyította. Emlékezetes szerepei: Macs-

kafogó, (szinkronhang) Indul a Bakterház, 
Fekete gyémántok, Csehov: Három nővér, 
(paródia) Macskák, Eldorádó, Egészséges 
erotika, Őrült nők ketrece, Vuk (szinkron-
hang) és még sorolhatnám. 

Művészi munkássága elismeréseként szá-
mos díjban részesült: Jászai Mari-díjas, két-
szeres Érdemes Művész, Halhatatlanok Tár-
sulatának örökös tagja, a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középkeresztje a csillag-
gal kitüntetett, a MMA rendes tagja, Prima 
Primissima díjas, Paloznak község díszpol-
gára, a Nemzet Színésze cím birtokosa.

A színészet ikonikus alakja, életünk ré-
sze volt. Hiteles alakításai tették Őt naggyá, 
„Halhatatlanná”. Játékával értéket képviselt, 
fölemelte lelkünket. Hatalmas színész és EM-
BER, óriás és ott legbelül szép! Nem enged-
te, hogy „megöljék” és hogy meghaljon lelki-

leg. Nem váltotta aprópénzre önmagát, csak 
önmaga tudott lenni színészként és magán-
emberként is. Szerény volt. A klasszikus szí-
nész-értékeket képviselte, s ebből nem en-
gedett. Egy legenda! A színésztársadalom ta-
nulhatna Tőle mesterséget! 

Volt kitől tanulnia: Dr. Antall József (néhai 
miniszterelnök) történelem tanára volt a 
Toldi Ferenc Gimnáziumban. Nagy hatással 
volt rá. Ő fedezte fel benne a színészi képes-
ségeket, emberi tartást, életszemléletet ta-
nult tőle.  Antall tanár úr javaslatára kezdett 
el a gimnáziumi színjátszókörben játszani, 
szerepelni. Mindent megtett azért, hogy 
nagyon sok időt, energiát szentelhessen a 
színészet elsajátítására. Színészként fontos 
volt számára a bizalom! A bizalom, - „sine 
qua non”, az elengedhetetlen feltétel - mint 
mozgatóerő.  Erőt adott neki, hogy megfe-
leljen önmagának, a magával szemben tá-
masztott követelményeknek.

Ismerősei gazdagabbak lettek általa. Min-
denkit önmagára ébresztett, ha csak pillana-
tokra is. Ezek a pillanatok a szabad és teljes 
emberiesség pillanatai voltak. A közelében 
mindenki érezte, hogy van ember, aki tanult-
ságon és eltanultságon túl az mer maradni, 
aki mindenki szeretne lenni: önmaga!  

Halálával a magyar színjátszás klasszikus 
vonala szakadt meg, egy pillanatra megállt 
a lélegzete! Szegényebbek lettünk!

Köszönjük, hogy élt, hogy játszott és érté-
ket hagyott a következő generációkra, ne-
künk pedig értékes, felejthetetlen, örömte-
li pillanatokat szerzett. Kérem, játsszon to-
vább az égiek színpadán!

Búcsúzik Bogács község lakossága, a Szí-
nészliget gondozó csoportja. Béke Vele! 
Nyugodjon Békében!

Szőkéné Tóth Katalin

Haumann	Péter	2012-ben	ültetett	fát	a	bogácsi	Színészligetben
Haumann	Péter	így	búcsúzott	a	bogácsiaktól	 

(Mellette	Tordy	Géza,	a	Nemzet	Színésze	látható.)

Haumann	Péter	emlékfája	2022-ben
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Hogyan is lettünk bogácsi lakosok?
Bányi Istvánnak hívnak. Nejemmel Bányiné Csépányi Beátával és 3 

lányunkkal 2021-ben költöztünk Ózdról Bogácsra. 
Korábban több éven keresztül strandolni jártunk ide, s annyira 

megtetszett  nekünk ez a település, hogy hamarosan egy nyaraló vá-
sárlását fontolgatt uk. Nézegett ük az eladó házak hirdetéseit, s köz-
ben az életünkben bekövetkezett  munkahelyi változások arra ösztö-
nöztek bennünket, hogy Eger közelébe telepedjünk le. S már nem 
nyaralót, hanem állandó lakhelyet kerestünk Bogácson, amit az An-
dornak utcában meg is találtunk. 

Feleségem Miskolcon nevelőszülői tanácsadó, én Egerben gyer-
mekvédelmi gyám vagyok, nagyobb lányunk, Fanni szintén Egerben 
dolgozik gyógyszertári asszisztensként, a középső lányunk, Lili mező-
kövesdi gimnazista, aki a jövőben az egri Eszterházy Károly Katoli-
kus Egyetemen szeretné tanulmányait folytatni, kicsi lányunk, Flóra 
Noszvajon általános iskolás.

A Bogácson vásárolt ingatlant teljesen átalakított uk, 4 szobával bő-
vített ük, s a 49 m2-ből 120 m2-es kényelmes családi házat kaptunk. 
Házunk dupla telken van, közeli terveink között  szerepel még az ud-
var- és a kertrendezés, gépkocsibeálló készítés.

Szeretnénk beilleszkedni új lakóhelyünk közösségébe, kulturális 
életébe. Bogács nevezetességeit már megtekintett ük, ha tehetjük, 
kilátogatunk a rendezvényekre. 

Jól érezzük magunkat új ott honunkban, új lakóhelyünkön, viszont 
még néha-néha hiányoznak a nagyvárosi élet előnyei. Nagyon örü-
lünk a zöld környezetnek, a munka utáni csendnek, de a zajos turis-
ták időnként próbára teszik tűrőképességünket. 

Hajduné Szabó Alice vagyok, férjem Hajdu Sándor. 
Bogácson először 1964-ben jártam édesapámmal, aki az Egri Dó-

zsa SC játékosa volt. Egy sportsérülésére orvosai a bogácsi fürdő 
vizét javasolták neki. Többször jött ünk ide, mert édesapám lába a 
bogácsi víz jótékony hatásának köszönhetően fokozatosan javult, s 
időközben annyira megszerett ük ezt a fürdőt, hogy 1970-ben a ví-
kend-telepen telket vásároltunk, majd nyaralót épített ünk rá. 

Munkám (rádió-és tévéműszerész, majd 20 évig házfelügyelő) 
Miskolchoz kötött  engem is és férjemet is, aki a motorszerelő szak-
ma kitanulása után sofőrként helyezkedett  el a Megyei Főügyészsé-
gen, majd Budapesten, a Legfőbb Ügyészségen. Életének egy jelen-
tős részében Miskolcon a Megyei Rendőrkapitányság Életvédelmi 
Osztályának nyomozója volt, nyugdíjba vonulása előtt  pedig nem-
zetközi kamionosként dolgozott .

Aktí v éveinkben nyaranta ellátogatt unk Bogácsra szüleim nyaraló-
jába, de haláluk után eladtuk ezt a házat. Amikor én magam is nyug-
díjas lett em, egyre jobban hiányoztak a Bogácson töltött  napok, he-
tek, ezért férjemmel vásároltunk egy másik házat az Andornak utcá-
ban. Sok évig ingáztunk Miskolc és Bogács között , majd úgy döntöt-
tünk, hogy ott  hagyjuk a városi bérházat, s végleg itt  telepedünk le. A 
Covid-19 megjelenése óta nem is mentünk már Miskolcra… 

Lakásunkat átalakított uk, kertészkedünk, kutyát sétáltatunk, a 
szomszédokkal jó kapcsolatot ápolunk, a fürdőbe gyakran kilátoga-
tunk, egyszóval teljesen itt hon érezzük magunkat Bogácson.

Kerékpártúrával a mozgásért!
A bogácsi amatőr kerékpáros teljesítmény túra 2022. május 28–

án a Bogácsi SÍ-KER Sportegyesület és a Bogácsi Turiszti kai és Szol-
gáltató Nonprofi t Kft . szervezésében valósult meg. 

A szervezők közös kerékpártúrára invitáltak mindenkit, aki el-
szántságot érzett  ahhoz, hogy próbára tegye önmagát a Bükk hegy-
ség gyönyörű környezetében.

A jelentkezők három útvonal közül választhatt ak: 18 km-es, 30 
km-es és 40 km-es útvonalon, Bogács, Cserépfalu, Bükkzsérc, Cse-
répfalu, Hór-völgy, Oszlai-tájház, Hosszú-völgy, Völgyfő-ház, Tard, 
Cserépváralja szép tájain kerekezve. Egy szakaszon lehetőség nyílt 
az új kerékpárút kipróbálására is.

Az idei verseny legfi atalabb résztvevője egy 7 éves miskolci kisfi ú 
volt, a legidősebb résztvevő (74 éves) kalandos úton, kisebb izgal-
makat keltve ért célba. 

A túrát sikeresen teljesítők mindegyike éremben és oklevélben 
részesült a beérkezést követően, valamint a szervezők vendégül 
látt ák őket egy tál meleg étellel. Az értékes jutalmakat, többek kö-
zött  a SÍ-KER Sportegyesület által felajánlott  10, 20 és 30 000 Ft-os 

Mezőkövesdi Ódor Kerékvárba szóló vásárlási utalványt sorsolás 
útján osztott uk ki.

Jövőre is várjuk a jelentkezőket!
Jankó Gergely 

Startolnak	a	kerékpártúra	résztvevői
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Mozgolódós nap
A forró nyári napok, hetek után július 30-án kissé beborult az ég, s 

mindenki a rég óhajtott  esőben reménykedve kémlelte a szürke felhő-
ket, miközben a Bogácsi Turiszti kai és Szolgáltató Nonprofi t Kft . dolgo-
zói azon tevékenykedtek, hogy egy tartalmas szabadtéri programot szer-
vezzenek a mozgás szerelmeseinek a Bogácsi Gyógy-és Strandfürdőben. 

A délelőtti   szemerkélő eső hamar elállt (sokunk bánatára), ez felbá-
torított a a szervezőket, és a programok a terveknek megfelelően indul-
tak a szép számú fürdővendégek részvételével, akik a napjainkban ked-
velt sportágakban ki is próbálhatt ák erejüket, ügyességüket. A legnép-
szerűbb az élő csocsó játék volt, de sokan jelentkeztek szkanderezni, 
zumbázni, és többen bekapcsolódtak az aquafi tt nessbe is. A kicsik szó-
rakoztatásáról animátorok gondoskodtak, mesetorna és kézműves fog-
lalkozás keretében.

A Mozgolódós nap szervezői nem lelkesedtek a délutáni esőért, de mi, 
bogácsi lakosok örömmel fogadtuk, hiszen már nagyon régóta vágytunk 
arra, hogy halljuk a lehulló esőcseppek szapora kopogását, jó nagyokat 
szippantsunk az utánozhatatlan esőillatból, s legfőképp arra, hogy egy 
kiadós eső megöntözze a már-már kiszáradó növényeinket.

A még szitáló esőben az Exatlon Hungary extrém sport-reality verseny-
zői és a fürdővendégek találkozójával folytatódott  a program, ahol a für-
dő vendégeket szó szerint lehetett  érteni, mert az első medencében für-
dőző vendégek hallgathatt ák Halász Vivien, Jósa Danny, Kővári Viktor él-
ménybeszámolóit.

A versenyzőktől megtudtuk, hogy szigorú szabályok szerint, a külvi-
lágtól elzárva, internet, telefon, rádió, televízió nélkül éltek hónapokig, 
csak a versenyre koncentráltak, ami olykor kimerítő volt, de ennek elle-
nére csodálatos időt töltött ek Dominikán. 

Az eső elállta után egy összetett  Exatlon ügyességi játékra invitálták a 
sportolók a közönséget, majd szívesen válaszoltak az egyéni kérdésekre, 
türelmesen fotózkodtak a gyerekekkel, felnőtt ekkel egyaránt, a nap vé-
gén pedig megmártóztak a bogácsi termálvízben.

Az Exatlonisták után újabb extrém sportolók ejtett ék ámulatba az ér-
deklődőket: a HegeShow jóvoltából extrém kerékpáros és parkűr be-
mutatót láthatt unk. Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb 
extrém sport csapata műsoruk első felében helyből és lendületből vég-
zett  különböző nehézségű előre-, hátra szaltókkal, akrobati kus ugrások-
kal kápráztatott  el bennünket, majd nagy magasságból történő zuhaná-
sokat tartalmazó világszinten elismert izgalmas triál bemutatójukat cso-
dálhatt uk meg. Több műsorszámukba is bevonták a közönséget, sőt az 
őket néző Exatlonistákat is.

A szervezők a közös tornától, tánctól kezdve a sportágak széles válasz-
tékával, különleges sporteszközök kipróbálásával ösztönözték mozgásra 
a Mozgolódós nap résztvevőit. 

Ezek a sporteszközök nem állnak minden nap a fürdővendégek rendel-
kezésére, de a Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő vize egész évben lehetősé-
get nyújt az összes izom megmozgatását biztosító, ugyanakkor a szívet 
és a tüdőt erősítő, a magas vérnyomást és a magas vércukorszintet ha-
tékonyan szabályozó úszáshoz. Éljenek ezzel a lehetőséggel!

Jankóné Jónás Zsuzsa

2022. 08. 13. (szombat) 19:00
BOGÁCS, KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA,

ESŐNAPON A KÖZÖSSÉGI HÁZ

zenés nyáRI esTe 
BoGáCson

Hajtmann Ildikó
előadóművész

Gál Csaba
zongoraművész

Minden	érdeklődőt	szeretett	el	várunk!							A	belépés	díjtalan!

Az	Exatlon	sztárjai	örömmel	stati	sztáltak	
a	HegeShow	produkcióiban

2022. augusztus 19. 
(20:00 óra)

Bagossy Brothers 
Company koncert

Helyszín:	
Rendezvénypark

2022. augusztus 20.

11:00 Szentmise,
kenyérszentelés 
a	Szent	Márton
	Római	Katolikus	
Templomban

12:00 Az államalapítás és az új kenyér ünnepe
Bogácsi díjak, kitüntetések átadása

Helyszín:	Közösségi	Ház

2022. augusztus 27.
XII. „Halra fel!”

Bogácsi horgászverseny és országos horgásztalálkozó
Helyszín:	Szoros-völgyi	víztározó

Nevezési díj: felnőtt : 2.000 Ft/fő, gyerek: 1.000 Ft/fő
A	nevezés	alapfeltétele	az	állami	horgászjegy	megléte!

Bővebb információ: 
Bogácsi Turiszti kai és Szolgáltató Nonprofi t K� .

Tel.: +36-49-534-011    www.bogacs.hu

FELCSENDÜLNEK: 
ISMERT VILÁGSLÁGEREK, 

A MACSKÁK, EVITA, PADLÁS, 
JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR 
MUSICALEK LEGNÉPSZERŰBB 

DALLAMAI, EDITH PIAF 
LEGISMERTEBB SANZONJAI


