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Könyvtári rendezvények 
"Megelevenedett oldalak" címmel hirdettük meg a gyere

kek körében 3. alkalommal olvasóversenyünket, mely részük
ről most sem igényelt semmilyen előkészületet. Annál több 
munkát rótt a pedagógusokra, akiknek néhány óra alatt kel
lett az iskola termeit a könyvben leírt he'yszínekké átrendez
niük. Három egymás melletti tanteremből a könyvbeli Főnix 
Áruházat alakítottuk ki, amiben volt CD-osztály, kerti törpék 
között megbújó kiskutya, igazi Mikulás, aki szerencsekerékkel, 
szaloncukorral, angyalruhával várta a versenyzőket. Az egyik 
teremből, ahol délelőtt még egy osztály nyugodtan tanult, rej
télyes környezetben lévő telefonfülke vált. A gyerekek által fel
derített bűntény t innen kellett bejelenteni telefonon, majd 
személyesen is elmondani a folyosó másik oldalán kialakított 

"Rendőrkapitányságon" tartózkodó igazi rendőröknek. 

A "Megelevenedett oldalak" ofvasóvetéfkedő izgalmas pillanata 

A verseny utolsó állomása az "Otthon" volt, itt várakoztak a 
tanulók az eredményhirdetésre. A gyertyafény, a feldíszített 
karácsonyfa, a karácsonyi dalok mind-mind hozzájárultak a 
könyvben leirt szenteste i hangulathoz. Lehetőséget terem
tettünk egy-egy szendvics, egy pohár üdítő elfogyasztására is, 
amiért a nagy kalandot átélt gyerekek igazán hálásak voltak. 

Az újszerű, kalandos vetélkedőn mindnyájan jól éreztük ma
gunkat. Együtt izgultunk, együtt örültünk a gyerekekkel. A ta
nulók a kalandok; a pénzkeresési lehetőségek számításba vé
tele, a cserépedény kirakása, áruházi angyallá szegődés, a 
bűntény leleplezése, bejelentésének megfogalmazása során 
átélhették, szereplőivé válhattak a regénynek. 

A leleményességet, bátorságot, ügyességet igénylő felada
tokon keresztül pontosabb képet kaptunk tanulóink emléke
zetéről, figyelméről, beszédkészségéről. 

A versenyen közel 40 tanuló vett részt. 
Jó volt látni, ahogyan egymást segítették a véletlenszerűen 

alakult csapatok tagjai. 
Kollégáimmal arra a következtetésre jutottunk, hogy való

ban érdekes és értékes estébe nyúló délutánt töltöttünk ismét 
tanulóinkkal. Reméljük, a jövőben is lesz lehetőségünk felkel
teni a tanulók érdeklődését az olvasás élményszerűsége iránt, 
s nemcsak a kötelező tananyag elsajátításakor vesznek kezük
be könyvet. 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert anyagi támoga
tás nagyban hozzájárult a verseny sikeres megszervezéséhez. 
Az Albatrosz Könyvkereskedelmi Kft. jóvoltából 33 db köny
vet kaptunk. A felajánlott könyvek jelentős részét a tanulók ju-

talmul kapták a versenyen nyújtott teljesítményükért. Az ado
mányból megmaradt néhány könyvet az iskolai könyvtár állo
mányába vettük, így lehetőséget biztosítunk azoknak a tanu
lóknak is a művek elolvasásához, akik valamilyen ok miatt nem 
vettek részt a versenyen. 

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket azoknak a he
lyi vállalkozóknak és intézményeknek, akik felajánlásaikkal a 
nehéz gazdasági helyzetben is támogatták rendezvényünket. 
Köszönjük Horváth Lászlóné, Budai Krisztián, Öcsai Péter, az is
kolai Szülői-munka közösség, a COD P Ábécé- Bogács, a Bog
ácsi Postahivatal, a Bükkalja Takarékszövetkezet ajándéktár
gyait. 

Második nagy rendezvényünk a Víz Világnapja alkalmából 
rendezett könyvtári ismeretszerző foglakozás volt, amin 27 ta
nuló vett részt. A víz felhasználásáról, a Föld vízkészletéről, ha
zánk folyói ról játékos formában, különböző tanulási technikák 
alkalmazása útján szerezhettek ismereteket a gyerekek. Bo
gács ivóvízhálózatáról Bodnár Zoltán a Mezőkövesdi Vízmű fő
mérnöke tartott érdekes előadást. 

Második alkalommal hirdettünk versíró pályázatot az általá
nos iskolások és a felnőtt lakosság részére. Az idén is a gye
rekek voltak aktívabbak. De a néhány tollat ragadó felnőttől 
olyan szép verseket kaptunk, hogy a közelgő Madarak és fák 
napja alkalmából közölhető méltóbb helyi vonatkozás ú mű
vet nem is találhattam volna. 

Az iskolai könyvtár 170 könyvvel gyarapodott a napokban. 
A községi könyvtárban is sok új könyv van, amit az olvasni sze
rető lakosság figyelmébe ajánlok. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

Gál Mihály 

VERS EGY KIVÁGOTT FÁHOZ 

Oh, te sok évet megélt, 
Te tavasszal virágos, fehér, 
Te út mellett magányosan álló, 
Te illatosan sziporkázó, 
Te szememnek drága fénye, 
Te ifjúságom szép emléke, 
Te, oki csak voltál, 
Semmit, soha nem koldultál, 
Csak szemembe boldogságot loptál. 
Te, aki mindig csak adtál 
Oxigént, illatot, varázslatot, 
Arnyékot, lélekgyógyító hangulatot. 
Kit áprilisban már úgy vártalak, 
Bár sosem élveztem árnyadat, 
Mégis, mindig, mint szerelmes vőlegény 
Epekedve, szívrepesve vártalak én. 
Mert te voltál a Szederkín menyasszonya 
Az illatos, fehér virágtól habzó csoda. 

De tegnaptól nincs már csoda, 
Kivágott téged az ostoba, 
Lélektelen emberi akarat, 
De emléked szívemben megmarad. 
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A tavasz ünnepe - Húsvét 
A kereszténység legfontosabb ünnepe a Húsvét. Jézus feltá

madását ünnepeljük: legyőzte a bűnt és a halált, fényt, örömet 
hozott nekünk, s lehetővé tette életünk megújítását Istenben. 

Ezt a megújulást igyekszik elősegíten i a húsvéti ünnepeket 
megelőző negyven nap, melyet nagyböjtnek nevezünk. Ez az 
időszak a böjt és a bűnbánat ideje. 

Hamvazószerdával veszi kezdetét, amikor is a pap, az előző 
évi virágvasárnapi megszentelt barka hamujával keresztet raj
zol a hívek homlokára, és közben ezt mondja: 

"Emlékezz ember, hogy porból lettél, és porrá leszel!" 

Ezzel a mondattal hívja fel figyelmünket életünk múlandó
ságára. 

A böjtölés igen régi szokás, először a sivatagi remeték köré
ben terjedt el, akik azért mentek a pusztába, hogy saját vagy 
sokszor mások bűneiért imádkozzanak, illetve a koplalással 
nyerjenek bűnbocsánatot Istentől. A Szentírásban is sokszor 
szerepel a böjt és a fejre hintett hamu, mint vezeklési "mód
szer": gondoljunk csak Ninive polgáraira, akik Jónás próféta 
szavára hamut szórta k a fejükre és hosszú böjtbe kezdtek kirá
lyukkal az élen, hogy a bűneikkel magukra haragított Istent ki
engeszteljék. (Jón. 1-4.) 

Az Ószövetségben a próféták voltak a szövetség őrei. Ők 
ügyeltek arra, hogy az egyistenhit sértetlen maradjon. 

"Isten az egész nép Istene, törvényei egyenlő mértékkel 
mérnek a szegénynek és gazdagnak. így lsten a védelmezője 
az árváknak és özvegyeknek és kemény vádlója az igazságta
lan elnyomóknak akkor is, ha az elnyomó maga a király!" 

Ezért mehetett Nátán próféta Dávid királyhoz, hogy szemé
re hánya: megölette hadvezérét Úriást, hogy elcsábíthassa fe
leségét. Mivel Dávid mélységesen megbánta tettét, megszag
gatta ruháit, hamuba ült és így vezekelt, lsten megbocsátotta 
bűneit, és a trónon hagyta. (Sám. 2,11-12) 

Az Újszövetségben is találkozunk a sivatagba vonult, bűnbá
natot így gyakorló emberekkel. Keresztelő János gyakorlatilag 
egész életét így élte le, de maga az Úr Jézus is, miután a Jordán 
vizében megkeresztelkedett a pusztába vonult negyven nap
ra. így készült fel megváltói működésére. (Mt4) 

A mai értelemben vett nagyböjtöt a VI. században kezdték 
alkalmazni, igen szigorú szabályokkal: naponta csak egyszer 
lehetett enni, és húson kívül, még tejes ételt sem fogyaszthat
tak. Ebben az időszakban tilos volt a vadászat, a lakodalom és 
a mulatságokon való részvétel. A péntek egész évben hústa
lan nap volt, kivéve, ha ünnepre esett. 

Mára enyhültek a szabályok: csupán hamvazószerdán és 
a nagyböjt péntekjein van hústilalom. Ez alól kivételek: a 14 
éven aluliak, a betegek és akik nem otthon étkeznek. Ham
vazószerda és a nagyböjt péntekjei az egyház parancsa sze
rint: szigorú böjti napok! Ilyenkor, aki elmúlt 21éves és még 
nincs 60, annak csak háromszor szabad étkeznie és csak egy
szer lakhat jól. Persze ezen kívül még sok más felajánlást is te
hetünk, lemondhatunk egy számunkra kedves dologról vagy 
időtöltésről pl.: nem eszek édességet, nem nézek TV-t vagy ki
békülök a szomszéddal stb. a lényeg az, hogy amit teszünk, 
azt szeretetből és ne kényszerből tegyük. Hozzunk áldozatot 
Jézusért! 

Nagyböjtben Jézus szenvedésére és kereszthalálára emléke
zünk. Ezért járjuk végig minden pénteken a keresztutat, hogy 
együtt érezzünk a mesterüket elvesztő tanítványokkal, a fiát 
szenvedni látó édesanyával: Szűz Máriával, és a kereszten füg
gő a mi bűneinkért megkínzott, megalázott és kigúnyolt Jé
zussal. 

Jézus szenvedésével, kereszthalálig tartó engedelmessé
gévei bizonyságot tett végtelenszeretetéről a Mennyei Atya 
iránt, aki Jézus kedvéért megbocsát nekünk és gyermekeivé 
fogad minket. így remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyer
jük a feltámadás és az örök élet ajándékát. 

Mindenkinek más kell ahhoz, hogy átélje húsvét titkát, cso
dáját, misztériumát, hogy felszabadult lélekkel és nagy öröm
mel énekeljen a feltámadt Krisztusnak alleluját Húsvét hajna
lán, de bármit is teszünk, gondolataink, tetteink legyenek egy
értelműek, a lelkünk pedig tiszta. A lényeg az, hogy kifejezzük 
tiszteletünket és szeretetünket lsten iránt. 

(H.A.) 

Cseh Károly 

NAGYPÉNTEKI NYÁR 
Regina Katinaite-Lumpickiene-nek 

Üzen a cseresznye virága fehéren: 

az égen seb vagyok én is -

Nagypéntekünk nem marad el az idén sem; 

tört oltárt emel a kék is, 

dél tájt, a korán morajló koranyárban, 

míg körbecikkan a villám; 

szőlőhegyi vén törzsnek döntöm a hátam, 

szirom hull, fénylik a pillán. 

2009. Húsvét vasárnapján 



Ünnepre készülődtünk 
"vannak napok, melyek nem szállnak el, 

De az idők végéig megmaradnak. 
Mint csillagok ragyognak boldogan, 

S fényt szórnak minden születő tavasznak." 

Az utókor feladata pedig, hogy lássa 
ezt a fényt, emlékezzen, ünnepeljen, és 
ezáltal erősítse önmagát! 

igy volt ez idén március 1 S-én is. 

A Közösségi Ház ünnepi színpadának 
jelképei, a Himnusz dallama minden je
lenlévőt emlékezni hívott. Az 1848-as 
forradalmi eseményeket, a forrongó vi
lágot dia képek idézték elénk. 

zetünkbe zártuk 
az ünnepet, hogy 
táplálkozzunk be
lőle, erőt merít
hessünk a nehéz 
hétköznapokon. 

Az ünneplésen 
kívül, a felkészü
lés időszakában 
a következő gon
dolatok is megfo
galmazódtak ben
nem. 

Mi a hasz-

A zeneiskola növendékei -Bauer Nor
bert, Burcsák László, Verhóczki Márk
trombitaszóval köszöntötték a hősöket, 
majd Verhóczki Sándor polgármester úr 
méltatta az ünnepet. 

na egy-egy ilyen 
programnak? 
Talán akkor nem 
is látjuk, de a vé

Jelenet az ünnepi müsorból 

Az irodalmi színpad szemelvényei a 
1 S-ei nap eseményeit vázolták elénk. 
A szabadságharc alatti időket, a nép 
hangulatát a 4. osztályos tanulók jele
nete és a 8. osztályos lányok -Farmosi 
Noémi, Fodor Eszter, Kocsis Viktória, 
Ökrös Gyöngyi- tisztán csengő dalcsokra 
elevenítette meg. 

A magyarok vesztes csatáit követő vé
res megtorlás áldozataira emlékezve ért 
véget az általános iskolások ünnepi mü
sora. 

A Szózat eléneklése után a szép szá
mú ünneplő közönség csendes fáklyás 
felvonulásával és koszorúzásával ért vé
get az est. 

Egy évre ismét szívünkbe és emléke-

gén, a kiteljesüléskor érezzük, hogy a 
hazafias nevelésen túl erkölcsi tartást ad, 
fegyelmez, megtanít csapatban dolgoz
ni, jellemformáló ereje jelentős. 

Ösztönöz másokat is képességeik fej
lesztésére, a bátor kiállásra és a méltó 
ünneplés megtanulására. 

Örömmel töltött el bennünket tanuló
ink igyekezete, példamutatása. 

Köszönjük nekik az élményt! Köszönet 
Szabó Diána 7. oszt. tanulónak, aki sza
valata mellett fuvolajátékával is emel
te a műsor színvonalát, az irodalmi szín
padban fellépő Ittes Flóra, Viszokai Van
da 7. o, Bakondi Alex, Verhóczki Ákos 
8. o, Lénárt Levente, Fekete Sándor, 
Papp Dóra, Hák Evelin, Bauer Norbert, 
Pusomai Erzsébet, Farkas Marianna 6.0, 

Kondráth Kamilla 5.0, Friedrich Ellen 

Anna 1.osztályos tanuló knak és köszö
net a jelenet szereplőinek Burcsák Lász
ló, Csufor Kata, Jankó Róbert, Koczka Mi
lá n, Kovács Evelin, Lantos Balázs, Papp 
Réka, Verhóczki Márk 4. osztályos tanu
lóknak. 

Természetesen a gyerekek munká
ja mögött a felnőttek segítő keze bújik 
meg. 

Köszönöm munkatársaimnak és 
mindazoknak -Lénártné Szeberin Csilla, 
Hajduné Nírő Veronika, Benyovszki Má
ria, Daragó Károly, Lénárt Péter, Erdei Fe
renc, Csiki János és Pappné Makó Eme
se- a segítségét, akik munkájukkal hoz
zájárultak az emelkedett ünnepi hangu
lat megteremtéséhez. 

A szervezők nevében: Lukács Lajosné 

A Diákönkormányzat munkájáról 
Az elmúlt hónapokban a Diákönkormányzat az alábbi prog

ramokkal tette színessé tanulóink iskolai életét: 
Februárban a farsangé volt a főszerep. A táncos mulatságo

kat osztálykeretben tartottuk meg. A kisebbek jelmezekbe öl
töztek, álarcot öltöttek, hogy még színesebbé tegyék a farsan
gi összejövetelüket. Az osztályfőnökök játékos vetélkedőket 
szerveztek, melyekbe a gyerekek örömmel kapcsolódtak be. 

A farsangi időszakban hagyománynak számít iskolánkban 
a farsangi foci kupa megrendezése. Míg a játékosok a pályán, 
a szurkolók a bordásfalon ülve izgulhattak a sokszor végered
ményt is eldöntő gólért. 

A tavaszi szünet előtt játszóházat szerveztünk. Sorra készül
tek a húsvéti tojások, a tavaszi ablakdekorációk. Öröm volt néz
ni a szorgos gyerekkezeket. A nagyobbak már egészen bátran 
és ügyesen dolgoztak, míg a kisebbeknek még jól jött a segít
ség. A foglalkozás végére egy egész kosárnyi hímestojás gyült 

össze. Természetesen a saját alkotását mindenki hazavihette. 
Igaz, még csak tavasz van, de már sokat gondolunk a nyárra. 

Fontos, hogy időben elkezdjük szervezni a nyári táborokat. igy 
történt ez most is. Az előzetes igényfelmérés után örömmel ta
pasztaltuk a nagyszámú érdeklődést. A legfontosabb feladat 
az volt, hogy megfelelő helyszínt találjunk az alsó tagozato
soknak és a felsősőknek egyaránt. A kisebbeknek a csodálatos 

természeti környezetben fekvő Bükkszentkeresztre esett a vá
lasztásunk. A nagyobbak a tavalyi évekhez hasonlóan ragasz
kodtak a Balatonhoz, így Csopak lett a kiválasztott nyári úticél. 
Igaz még az önfeledt pihenésig van idő. A tanév hátra lévő ré
szében még minden iskolásnak a tanulás a feladata. Ehhez kí
vánok iskolánk minden tanulójának és persze kollégáimnak is 
kitartást! 

Lénártné Szeberin Csilla 

) 



Miért érdemes bogácsi iskolásnak lenni? 
Talán van olyan olvasónk, aki emlékezik még arra, hogy ta

valy ugyanezen a helyen arra a kérdésre próbáltam választ 

adni, miért jó Bogácson iskolásnak lenni. Most arról szeretnék 

írni, miért érdemes. 

Mert igen is, érdemes. 

Az egyik indokomat itt az újságban már megtalálhatta az 

olvasó: megyei és országos versenyek eredményeinek egész 

sora bizonyította ebben az évben is, hogy itt színvonalas okta

tás folyik. Ahogy ezt Hofi Géza mondta: "Van mire szerénynek 

lennünk:' A tanári kar összetétele stabilizálódott, a kollegák el

hívatottan és gyakran a kötelező feladatok felett végzik szín

vonalas munkájukat. Minden tárgyat szakos tanár tanít, ami

nek eredménye kézzel fogható. Mint ahogy az is, hogy a falu 

nyújtotta lehetőségekkel igyekszünk élni. A mi iskolánkba járó 

gyereknek talán több és jobb lehetőségei vannak a környék is

koláihoz képest. Aki itt kezdi el általános iskolai tanulmányait, 

annak nem kell félnie attól, hogy nem tudja helyben befejezni. 

A kőrnyező települések közül egynek sincs őnálló iskolája. En

nek tudatában választotta 20 nem bogácsi tanuló szülője isko
lánkat, vállalva a bejárás terheit is. Az utaztatás gondját a jőVő

ben igyekszünk levenni a szülők válláról. A közelmúltban egy 

1 S fős külföldi küldöttség kereste fel iskolánkat és elismerő

en nyilatkozott a látottakról. Tetszett nekik a gyerekek viselke

dése, a látott tanóra és az iskola játszótere is, melyet a Bogács 

Iskolás Gyerekekért alapítvány adományozott és a közelmúlt

ban fel is új itatott. 

És beszéljünk a csúnya anyagiakról is! Jól sikerültek a pályá

zataink: ősszel a Reneszánsz év kapcsán ingyenes debreceni 

kiránduláson vehettek részt a tanulók, télen pedig a könyv

tár bővítésére és a "Megelevenedett oldalak" című vetéIkedő

re nyertünk 200 e Ft-ot. Ez utóbbi vetélkedő után a német író 

akinek könyve szolgált a verseny alapjául, írásban köszönt� 
meg az iskola munkáját. A honlapján még most is láthatóak a 

Dogácsi gyerekek képei. 

A község önkormányzata a nehéz helyzet ellenére is támo

gatja a sajátos helyzet miatt, hogy az országos átlaglétszám 

alatti kis csoportokban folyjék iskolánkban az oktatás. Nyá

ron a hagyományoknak megfelelően külön szervezünk az al

sósoknak és a felsősöknek kedvezményes tábort, a kisebbek

nek minden évben kétszer ingyenes úszásoktatás van, a szü

lői munkaközösség ebben az évben is két busszal ingyenes ki

rándulást szervez Budapestre. Az osztálykirándulásokat is je

lentősen támogatja az önkormányzat. Anyagilag az sem mel

lékes, hogy minden Bogácsra járó gyerek ingyen kapja min

den tankönyvét. 

És ne feledkezzünk meg egy fontos tényről: az országos 

helyzethez képest itt, a mi iskolánkban nyugalom és fegyelem 

van. Elektronikus beléptető rendszer és kamerák sora is ügyel 

arra, hogy a gyerekek oktatását semmi ne zavarhassa. S ami ta

lán azoknak, akik nem ismerik az iskolát, meglepő, a gyerekek 

többsége szeret ide járni iskolába. 

Szabó Lószló 

iskolaigazgató 

VERSENYEREDMÉNYEK A 200B/2009-ES TANÉVBEN 

ORSzAGOS TÖRTÉNELEM VERSENY 
Megyei fordulójában: 
Szabó Diána XIV. helyezést ért el. 

MEGYEI RAJZVERSENY 
Körzeti fordulójában: 
Papp Dóra I. helyezést ért el, továbbjutott a megyei fordulóba. 
Farmosi Erik II. helyezést ért el. 
Farmosi Noémi III. helyezést ért el. 
Szeberin Inez IV. helyezést ért el. 

HEVESY GYÖRGY OR SZAGOS KÉMIAVERSENY 
Megyei fordulójában: Szabó Diána IV. helyezést ért el. 

"SZÉP MAGYAR BESZÉD" VERSENY 
AZ 5-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZAMARA 

Regionális dön tő jében: Szabó Diána III. helyezést ért el, vala
mint a zsűri különdíját kapta. 

JEDLIK ANYOS ORSZAGOS FIZIKAVERSENY 
Regionális döntőjében: Szabó Diána I. helyezést ért el, tovább
jutott az országos döntőbe. 

CURIE LEVELEZÖS ORSZAGOS VERSENY 
Területi döntőjében részt vett tanulók: 
S.zabó Diána 7. osztályos tanuló, aki 48. helyen végzett. 
Okrös Gyöngyi 8. osztályos tanuló. 

ZRíNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY 
Megyei fordulóban: Szabó Dániel XIII. helyezést ért el. 

VARGA TAMAs OR SZAGOS MATEMATIKAVERSENY 
Szabó Diána bejutott a megyei fordulóba. 

NEUMANN JANOS LEVELEZÖS MATEMATIKAVERSENY 
(NEUMANN GIMNAZIUM ALTAL RENDEZETT VERSENY) 

Szabó Diána II. helyezést ért el. 

SZÉP KIEJTÉS I VERSENY (MEZÖNYARAD) 
Juhász István 2. osztály próza mondás II. helyezés. 
Marada Márk 3. osztály hangos olvasás III. helyezés. 

ANGOL NYELVI VERSENY 
(SZENT LAsZLÓ GIMNAZIUM, MEZÖKÖVESD) 

2. fordulójába továbbjutott Szabó Diána I. helyezést ért el. 

ANGOL NYELVI VERSENY 
(SZÉCHENYI ISTVAN SZAKKÉPZÖ, MEZÖKÖVESD) 

Szabó Diána 7. osztályos tanuló II. helyezést ért el. 
Molnár Bence S. osztályos tanuló VI. helyezést ért el. 

ANGOL NYELVI VERSENY 
(FIGEDY JANOS ALTALANOS ISKOLA, NOSZVAJ) 

Szabó Diána 7. osztályos tanuló III. helyezést ért el. 

ÉNEKVERSENY 
Körzeti fordulójában Ökrös Gyöngyi, Kocsis Viktória, 
Fodor Eszter, Farmosi Noémi tanulók I. helyezést értek el. 

KÖRNYEZETISMERET-KÖRNYEZETVÉDELEM 
TANULMANYI VERSENY 

A levelezős fordulók alapján a 2. és a 3. osztály csapata beke
rült az országos döntőbe. 
Csapattagok: 
2.osztály: Fónagy-Nagy Rea, Juhász István, Molnár Gréta 
3.osztály: Csiri Marcell, Marada Márk, Szabó Dániel 



Művészliget Cseh Károly 

Mint művészetet szeretö mű
szaki ember, régen töröm a fejem 
azon, hogy miként lehetne a szín
művészet nagy jainak egy olyan, 
mindenki által, mindenkor láto
gatható objektumot létesíteni, 
mint például a múzeumok vagy a 
szoborparkok. igy született meg a 
gondolat, egy fasor vagy liget ki
alakítására, melynek a fáit a ma
gyar színművészet nagyjai ültet
nék. Itt az utókor méltón meg
emlékezhet - talán századok múl
va is - nemzeti színjátszásunk óri
ásairól. Az országot járva megcso
dáitam sok szép tájat, és elképzel-
tem az általam megálmodott ligetet, de 
egyik sem érintett meg olyan mélyen 
mint Bogács. 

Talán, mert itt töltöttem kalandos, szí
nes gyermek- és kamaszkoromat. Meg
hatódva gondolok ezekre a felejthetet
len évekre, a barátaimra, a község la
kóira, akik befogadták a családomat és 
ezért ma is bogácsi nak mondom ma
gam. 

Verhóczki Sándor polgármester úr 
partner volt ennek az álomnak a meg
valósításában. Gigantikus munkájával, 
fáradtságot nem ismerve, lelkes segítő 
csapatával együtt, hozzáértő szervezése 
eredményeként április lB-án megszüle
tett a CSODA, mely nem csak számunk
ra, hanem a résztvevő művészek, illetve 
a már eltávozottak családtagjai számára 
is csoda volt. Köszönöm. Láttuk a meg
hatott arcokat, mikor egy, már eltávo
zott művész családtagja földdel borítot
ta a zsenge fa gyökereit. Bizony, voltak 
pillanatok, mikor mi is nyeltük könnye
inket. Köszönöm Daragó Károlynak és 
tanítványainak a fanfárok hangját, a Bo-

Avar Istvón emlék/apot vesz át 

Verhóczki Sándor polgármester úrtól 

gácsi Páva kör asszonyainak kristály tisz
tán csengő énekét, a Szt. Márton Bor
lovagrend tagjainak, hogy jelenlétük
kel emelték az ünnep fényét. Köszönöm 
Cseh Károlynak, hogy elmondta, külön 
erre az alkalomra írt gyönyörű versét, 
Hajdú Imrének, aki felolvasta egy, a mű
vészekhez szóló írását, és Hanák József 
esperes úrnak, akinek áldásával zárult az 
ünnepség. A mazsorett lányok üdesége 
elbűvölte a jelenlévőket, nekik is köszö
nöm. Az ünnepség háziasszonya Császár 
Angela Jászai-díjas színművésznő volt. 
Mi, akik ismerjük művészetét, báját, gyö
nyörű hangját, tehetségének azt az ol
dalát is megismertük, mely irodalmi ér
tékű írásával tette kerekké az ünnepet. A 
művészek méltatása mint egy-egy igaz
gyöngy képezett egy ragyogó gyöngy
sort. Köszönöm. 

Végére hagyom Verhóczki Sándor Pol
gármester Urat, aki remek szervező, fá
radhatatlan, a faluért önzetlenül tevé
kenykedő kitűnő házigazda volt. 

Még egyszer köszönöm. 

2009. április 20. HanákZsolt 

Képek a Művészliget kialakításáról 

KŐ, FA, MADÁR 
A Nemzet Színészei 

bogácsi ünnep(/és)ére 

Tárul az égbolt tavaszidőre, 
hull az illatos hó is belőle: 

szikrázik körben sziromlón a kék, 

hars fehérét a fűre szórva szét. 

Talán húsvétról ittmaradt Ige 

zöldet áldani sátrazott ide. 

Ünnepünk után vár egy ünnepet, 

és a türelme boldog üzenet: 

tárul a föld is, de most nem temet, 

ujjongva fogad be követ, gyökeret. 

S kövön az írás -- nemcsak holt adat: 
eleveneket, és nem holtakat 

hirdet a táblán -- halhatatlan 

nevük már maga a súly a latban, 

hogy ÖK voltak, kik annyiszor híven 

feltámadtak sok alakban, színen! 

Kő és fa áll majd itt -- tanújelek, 

s tavasszal zsenge zöldek füstlenek 

remegő n, akár egy pogány ima 

S áldozókövön lobbant mágia 

igéz lombot a majdani ágra; 

továbblobogtok -- eleven fáklya 

s dal lesz lelketek -kő és rög főlött-, 

ha már pacsirtaszóba költözőtt. 

2009. Nagyszombatján 



Raksányi Gellért felesége és lány testvére közösen ültették el 
a nagy művész fáját. 

A faültetés pillanatát követve Vitay András meghatódva simogatta meg 
édesapja, Sinkovits Imre emléktábláját. 



"DOKTORRÁ FOGADOM!" 
Az ARANVDIPLOMA átadása 

Dr. Hajdu Jenő 1956-2006 - Dr. Nyírő Imre 1958-2008 

Ök azt mondhatják, boldogok! Nem 
remélt vágyukat adta meg az ég, amikor 
ott álltak újra, elakadt a szavuk, majd 
szólították Öket; elhangzott a név, mint 
50 éve. Előre mentek büszkén, az évek
kel dacolva, s terheit vállukon hordva. 
Fel kell mutatni itt a múltat, az átélt időt. 
Kőrülőttük ismerősők, jó barátok vagy 
már emlék szőtte lenge árnyak. 

Doktorrá fogadom! Jelöltből orvosok 
lettek, s hogy elszálltak az évek felettük, 
de most a számadás ideje elérkezett. 

Dr. Hajdu Jenő 

1925. decem
ber ll-én szü
letett Hajdúbö
szörményben. 

P á l y á j á t  
mérnökhallga
tóként kezdte, 
amikor súlyos 
betegség támadta meg. A betegágyán 
fekve döntötte el, hogy ha meggyó
gyul, orvos lesz. Isten megadta. Az 
egyetem évei alatt kedvenc időtöltése 
az olvasás volt, a színház és a mozi vi
lága. Megrendezte, majd eljátszották a 
színésztársuiattai a Bánk Bánt is. Ami
kor csak tehette olvasott és tanult. 

1956-196l-ig a debreceni kórház 
II. belgyógyászatán dolgozott, majd 
1961-1970-ig volt körzeti orvos tele
pülésünkőn, Bogácson. A községünk
ben lévő orvosi rendelő felépítése az 

Ö nevéhez fűződik. Az akkori közélet
ben történő aktív részvételével, a la
kosság összefogásával épült meg a 
mai napig is korszerű, a XXI. század el
várásait szolgáló intézmény. 

1971-től napjainkig a belbetegségek 
és az általános orvostan szakorvosa
ként dolgozik mint vállalkozó házi
orvos Mezőkővesden, betegei nagy
nagy megelégedésére. 

Dr. Nyírő Imre 

1931. de
cember 19-én 
született Diós
győrben. 

Az egyetem 
évei alatt ked
venc időtölté
se a sport volt, 
ezen belül is a kézilabda. Aktívan részt 
vett az egyetemi sportéletben. 

Diplomája megszerzése után először 
Rudolf telepre került. Pályafutását ezen 
a Kazincbarcika melletti településen 
kezdte bánya üzemi körzeti orvos ként. 

Átszervezés miatt 1970. december 
31-én ezt a körzetet elhagyva, pályá
zat útján kapta meg a mezőkövesdi já
rásban Bogács község körzeti orvosi ál
lását. Nyugdíjazásáig 1990. december 
31-ig dolgozott Bogácson. 

Ezalatt az idő alatt a településen lévő 
Termál fürdő egészségügyi ellátását 
biztosította, valamint a község egész
ségügyi intézményeinek munkáját lát
ta el. Tanácselnök-helyettesként is részt 
vett a község életének, fejlődésének 
munkájában; valamint szakszerveze
ti bizalmiként képviselte a dolgozók ér
dekeit. 

A járásban lévő körzeti orvosok hét
végi ügyeleti beosztását is végezte ügy
vezető körzeti főorvosként, nyugdíjazá
sáig. 

A cukorbetegség és szövődményei rá 
sem voltak tekintettel, jelenleg nálunk 
élnek, mi segítjük Öket a mindennap
jaikban; a betegségei k fájdalmát köny
nyítjük meg, ezáltal a nyugdíjas éveiket 
tesszük mindennap szebbé, nyugodttá. 

Aranydiplomájukat átvéve, mind a 

mai napig emlékeznek, közös élménye

ket mesélnek, nosztalgiáznak minden 

családi összejövetelen. Csodálatos évek, 

szép emlékeit idézve mesélnek nekünk 

a múltról, a vissza nem hozható emlé

kekről, melyek minket is kikapcsolnak a 

mindennapok nehézségei után. 

Feleségeik -akikről nagy-nagy oda

adással beszélnek- mindvégig ápolónő

ként mellettük dolgoztak, együtt menve 

az élet rögös útján segítették munkáju

kat. 

Feladatokból mindig jutott elég. Ki

hívások, megpróbáltatások vártak Rá

juk, küzdeni kellett, de a hivatás kárpó

tolta Öket mindenért. Sorsokat fordítot

tak jóra, Tőlük vártak együtt érző szóra, 

hogy enyhüfjön kicsit a szenvedés! 

Doktorrá fogadom! Találkozik a múlt

tal a jelen, ki megítél igazságos legyen! 

A tett a mérce, nem a szavak, hitvallá

suk volt ez és az is marad. 

Ma kár bánkódni a fölőtt, hogy fel

hők kúsztak a fény elé.. Volt ez a nap 

az örömé! 

Hajduné Nyírő Veronika 



Bogács második legidősebb lakosa 
Sokan, és sok témával kapcsolat

ban illették már Bogácsot az "egyedül
álló" jelzővel. Új adattal bővíti a rekor
dok sorát 4 bogácsi néni, akiknek át
lagéletkoruk szintén rendkívüli; 99 év. 
Gyenes Imréné Rézi néni már tavaly de
cem berben betöltötte a 103 évet, Fodor 
Gáborné Bényei Anna idén május köze
pén lesz 99 éves, Virág Sándorné Hajdu 
Mária 99 éves lesz jövő év elején, Bodnár 
Imréné Kis Erzsébet 98 éves volt ez év 
április 7-én. 

Bogács legidősebb lakóját a Bogá
csi Tél-ben köszöntöttük. Mostani szá
munkban Bogács második legidősebb 
lakosát, az "aranykor" esztendejébe lépő 
Fodor Gábornét köszöntjük. 

A 99 éves Panni néni 

Bogács 2. legidősebb lakója 

Fodor Gáborné 1910. 
május lS-én született 
Bogácson. Édesapja az 
I. világháborúban sú
lyos balesetet szenve
dett, rokkantsága miatt 
a földművelés lányaira 
és feleségére maradt. A 
négy lány már gyerek
korban hozzászokott a 
kemény fizikai munká
hoz. Panni néni sok szép 
napot megért, de sok 
szomorúság is jutott 
neki. 32 évesen özvegy maradt, az akkor 
8 és 10 éves kislányait egyedül nevelte. 
Vezette a háztartást, gondozta a kertet, 
művelte a földjeit és ellátta az állatokat. 
A maga készített tejtermékeket, a meg
termelt gyümölcsöt értékesítette Bogá
cson és a környező településeken. Egy 
héten többször is megtette kerékpárral 
az utat Bükkzsércig, Répáshutáig. Majd, 
amikor már idősödött, autóbusszal járt 
árulni Egerbe. 

Panni néni mindig jó egészségnek ör
vendett. Orvos hoz hosszú évekig egyál
talán nem járt, gyógyszert nem szedett 
és most sem szed, pedig, mint mondta: 

"mindene fáj': A hosszú élet titka szerin
te a mozgás. "Kicsit" meglepve hallgat
tam, amikor vidáman arról mesélt, hogy 
már nem ő szedi le a fáról az érett gyü
mölcsöket. 95 évesen még a fa tetején 
szedte a cseresznyét, körtét, ma azon
ban már csak az alsó ágakról és a fa alól 
szedi a lekvárnak való gyümölcsöt, ami-

nek főzésekor mindig besegít, s a szilva 
aszalása hosszú évek óta az ő feladata. A 
hideg téli napokban sem tétlenkedett, 
lábtörlőket szőtt, amit most szeretne ér
tékesíteni. Igazi kofa Ő. Ha valaki a Tán
csics úton jár, láthatja-hallhatja, amint 
szívesen kínálja portékáit. Mert Panni 
néni mint minden kofa, szeret beszélni. 
Mindig szívesen elegyedett és elegye
dik beszédbe turistákkal, bogácsiakkal 
régebben a fürdő előtt, most a saját ka
pujában.lgy vált mindnyájunk kedves és 
szeretett Panni nénijévé. 

Fodor Gáborné legfőbb boldogsá
ga a családja; két lánya mellett 5 uno
kája, 4 dédunokája, akik szeretettel ve
szik körül. 

Szívből köszöntjük Panni nénit a 99. 
születésnapján. Kívánunk neki jó egész
séget, sok boldogságot, és még sok ve
lünk töltött esztendőt. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

Nagy lehetőség előtt állunk 
Mindannyian jól tudjuk, hogy a mai rohanó világban legna

gyobb kincsünk a családunk és annak egészsége. Számtalan 
olyan betegség tizedeli a mai felnőtt társadalmat, amely el
len megelőzéssel, a betegség korai felismerésével sokat tehet
nénk. Az időben elvégzett szűrővizsgálatokon való részvétel, 
a saját magunkra és hozzátartozóinkra való odafigyelés szá
mos halálos betegség ellenszere lehetne. Vannak olyan beteg
ségek is, amelyek ellen viszont védőoltásokat is kifejlesztettek, 
így gyakorlatilag minimálisra csökkenthető az adott betegség 
felbukkanása. Ilyen betegségek sorába tartozik a méhnyakrák, 
me ly ellen is létezik már védőoltás. 

Ennek a vakcinának a beadásával megelőzhet jük a HPV
fertőzések lehetőségét, mely részben felelős a méhnyakrák 
kialakulásáért. Ez a daganat-típus világszerte a harmadik ve
zető halálok a nők körében (az emlő és a tüdőrák után). A HPV
fertőzés kockázata sajnos a szexuális élet megkezdésétől fenn
áll, így gyakorlatilag minden felnőtt nő áldozatául eshet en
nek a betegségnek. A védekezés leghatékonyabb változata a 
felelősségteljes szexuális élet, a megfelelő védekezés a nemi 
úton terjedő betegségekkel szemben, valamint a védőoltás és 
a szűrés együttes alkalmazása. A védőnői szolgálat és az iskola 

vezetése ezért is döntött úgy, hogy megpályázza a MagyarVö
röskereszt, a GSK és az Egészséges Településekért Alapítvány 
közös pályázatát, mellyel lehetőség nyílna a 49 megadott kor
osztályba eső leánytanuló közül 35 gyermek beoltására. Az 
oltás 3 részből áll, teljes összege közel 100 ezer forint lenne, 
ezért is nagy lehetőség ez számos család számára. 

A szülők egy tájékoztatót kaptak errMá betegségről és a vé
dőoltásról, valamint nyilatkozniuk kellett, hogy élnek-e ezzel 
a lehetőséggel. Mellette az iskolai órák keretében felvilágosí
tó előadásokon vehetnek részt a tanulók. Iskolánk vezetése és 
az iskolaorvos részéről is csak pozitív hozzáállást tapasztaltam 
nem csak ezen pályázattal, hanem minden más az egészség
fejlesztéssel kapcsolatos rendezvény, előadás szervezésében. 
Igy megfelelő támogatással és háttérrel nekem is könnyebb a 
munkámat eredményesebben elvégezni. 

Remélhetőleg egy fél év múlva arról számolhatok be, hogy 
sikeresen vettük az akadályokat és az elnyert védőoltások 
minden leánygyermek számára beadásra kerültek. 

Fónad Beáta 
védőnő 



Palóc mesemondó verseny 
"Palócország-Meseország" címen az 

idén VII. alkalommal hirdettek mese
mondó versenyt. A verseny célja a pa
lócság meséinek, történeteinek tájnyel
ven történő bemutatása volt. 

Amikor kezembe került a versenyfel
hívás. Kovács Sándorné jutott eszem
be, hiszen Manci néni egyike azoknak a 
bogácsi lakosoknak, akik mindennapja
ikban beszélik a palóc nyelvjárást, és szí
vesen mesélnek néphagyományainkról 
az ide látogató turistáknak is. 

Számos elfoglaltsága mellett Manci 
néni vállalkozott a versenyen való részvé
telre. A készülés idején sok időt töltöttünk 
együtt s ezalatt ismét meggyőződhettem 
Manci néni szorgalmáról, talpraesettségé
ről. Példaértékű volt az új helyzetben ke
letkező izgalmának legyőzése is. 

2009. március 28-án ugyanis igalom
mal telve utaztunk Balassagyarmat
ra, a verseny színhelyére. Megérkezé
sünk elején tapasztalt szíveslátás azon
ban csökkentette aggodalmunkat, főleg 
az enyémet, aki talán jobban izgultam, 
mint Manci néni. 

Különős világba csöppentünk. A me
sék mindegyike ízes palóc dialektusban 
hangzott el, mégsem volt közöttük talán 
még csak két teljesen egyforma hangzá
sú sem. 

A zsűri a szöveg származási helyéhez 
tartozó táj nyelvet, a mesemondás ha
gyományainak megfelelő előadásmó
dot értékelte. A mesét a meseszöveg 
származási helyéhez tartozó népviselet
ben kellett előadni. Manci néni otthono
san mozgott a színpadon, s legnagyobb 
örömünkre első helyezést ért el. Borsod 
megyéből ő volt az első, aki részt vett 
ezen a verenyen. A jutalom átadásakor a 
zsűri is örömét fejezte ki, hogy nemcsak 
Nógrád megyéből, hanem távolabbi pa
lócterületről, Bogácsról is érkezett mese
mondó. Manci néni a színpadon azt is 
elmondta a jelenlévőknek, hogy Bogács 
a"legutolsó palócfalu': 

És hogy igaza volt-e, azt nehéz lenne 
megmondani. Hiszen a palócság erede
tének, települési helyének meghatáro
zásával sok történész, etnográfus foglal
koztatott a XVIII. század végétől, de egy
séges véleményt nem tudtak kialakítani. 
Palócország csupán fiktív tájfogalom - a 
néprajzi irodalom Hont, Nógrád, Heves, 
Borsod, Gömör történeti megyék földjét 
jelöli így. 

A palóc szó jelentését, szláv eredetét 
is kétségbe vonják a kutatók közül néhá
nyan. Egyesek szerint jelentése vadász, 
mások szerint síkon-gyepen lakó, de van 
olyan magyarázat is, miszerint jelentése: 
együgyű. 

A palóc elnevezésre az emberek régén 
nem is voltak büszkék, sőt a gúnyolódás 
elkerülése miatt tagadták palócságukat. 

A 30 mese meghallgatása közben 
megismerhettük a palócok hiedelemvi
lágát, lakodalmakhoz, és a jeles napok
hoz kapcsolódó gazdag szokásaikat. 
Megelevenedett előttünk a parasztság 
e népcsoport ja, kirajzolódtak jellemvo
násaik. A hallott mesék igazolták, hogy a 
palócok becsületesek, törvénytisztelők, 
furfangos észjárásúa, néha okoskodók. 
Idegenekkel eleinte tartózkodók, önér
zetesek, jómódban rátartik, a szavukat 
megtartó, szorg�lmas emberek, akiknek 
családi életük mintaszerű. 

Fontos foglakozási águk volt a méhé
szet, lekvár-és pálinkafőzés, a növény
termesztés. 

Az ősmagyar nyelvből a legtöbb régi
séget a palóc nyelvjárás mentett meg. 
Bogácson napjainkban is gyakran hasz
nált palóc eredetű szavak: level (levél), 
tyükör (tükör), Katyi (Kati), eger (egér), 
stb. S hogy melyek azok, amiket már 
nem használunk? Jó lenne Rézi nénitől, 
Panni nénitől, Mari és Erzsi nénitől hal
lottak alapján papírra vetni, hogy to
vább tudjuk adni a mai fiataloknak. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

A Bogácsi Páva kör vidám farsangja 
Majdnem napra pontosan öt évvel ezelőtt volt az első far

sangi bálunk, amelyre korra és nemre való tekintet nélkül sze
retettel meghívtunk mindenkit, aki szeret dalolni táncolni és 
együtt lenni egy vidám közösségben. 

Az idén február 14-én délután 5 órától kezdődött a mulatság, 
meghívásunkra második alkalommal jöttek el a Bükkábrányi 
Páva kör tagjai. 

A jó zenéről Magyar Gyula és barátai gondoskodtak. Volt 
egy színvonalas műsor is, melyet mi kezdtünk egy szép nép
dalcsokorral, a vendég asszonykórus folytatta, majd közö
sen énekeltünk a közönséggel. Zengett a kultúrházban a 

"villásfarkú fecske" .. 

Ezután az iskolás gyerekek következtek: szép fuvolaszólót 
adott elő Szabó Diána. Egy tehetséges másodikos kisfiú, Ju
hász István bátran énekelt magyar népdalokat, a nyolcadikos 
lányok Mura vidéki népdalcsokrot énekeltek. Meglepetés volt 
nekünk is, hogy a vendégek közül az ózdi Bán György fafú
vós hangszerkészítő, a népművészet ifjú mestere három kü
lönböző furulyán moldvai népdalokat adott elő. A Bogácsi 
Mazsorett Csoport színvonalas és szép tánca emelte a mű
sort. Mi, pávaköri tagok egy bohózatot írtun� régi anekdoták
ból, betanultuk, szívvel és örőmmel előadtuk az értő és jóked
vű közönségnek. 

Ezúton is köszönjük az adományozóknak, szponzoroknak, 
hogy az idén is megrendezhettük az elmaradhatatlan tombo
lahúzást. 

A hagyománnyá vált farsangi bált reméljük, jövőre is meg 
tudjuk tartani, mert jó a közös éneklés, tánc, nevetés és móka. 

Dorogi Mihályné 

A pávakörösök vidám je/ete 
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Anyák napjára 
Iskolánk néhány tanuló ja arra vállalkozott, hogy szavakba ölti 

az anyák napjával kapcsolatos érzéseit. Az ő gondolataikkal kí

vánunk minden édesanyának e szép ünnep alkalmából sok bol

dogságot. 

"Minden gyermek számára a legfontosabb az édesanyja. 

A gyermek és az anya kapcsolata a legszorosabb, hiszen ő 

hordott a szíve alatt 9 hónapig, s ezután is egész életünkben 

gondoskodik rólunk. Öt ismertük meg leghamarabb. Édes

anyánk ápol, ha betegek vagyunk, segít, ha baj van, megvéd 

minket a veszélytől. Egyszóval, mindig számíthatunk rá. 

Minden május első vasárnapján megköszönjük a szeretetét, 

de talán nem is elég ez az egy nap, hisz amíg élünk, mindig há

lával tartozunk Nekik:' 

Jankó Barbara, Ittes Flóra, Szabó Diána, Viszokai Vanda 

"Anyák napja egy olyan ünnep, amikor a gyerekek megkö

szönik anyukájuknak a törődést és a sok-sok szeretetet. Az 

anyukák akkor örülnek igazán, ha látják a gyermekükőn azt, 

hogy amit mondanak, azt szívből mondják. A gyerekek erre a 

napra mindig készülnek valamivel: egy szép verssel, dallal, sa

ját készítésű ajándékkal. De a legnagyobb, amit átnyújthatunk 

nekik; a szeretetünk. Igy fejezzük ki hálánkat:' 

Fekete Sándor, Lénárt Sándor 

"Május első vasárnapján az édesanyánkat szívből felkö

szöntjük. Az ünnep alkalmából versekkel, virágokkal, dalokkal 

kedveskedünk nekik. Nem az ajándék értéke a fontos, hanem 

az, hogy szeretettel adjuk a sok törődésért, gondoskodásért:' 

Marada Mónika, Hák Evelin, Juhász Gertrúd 

"Május első vasárnapja anyák napja. Nekem ez a nap azt je

lenti, hogy az anyákat, akik megszültek bennünket, szeretnek 

és gondoskodnak rólunk, megünnepeljük. Nem az ajándék ér

téke a fontos. Az anyáknak tőbbet ér, ha valami ajándékot saját 

két kezünkkel készítünk, magunk szedett virágcsokrot adunk 

és egy szép verset mondunk hozzá - akkor ők nagyon meg 

fognak hatódni. 

Boldog anyák napját kívánok minden kedves anyukának, 

különösen az enyémnek!" 

Papp Dóra 

"Az én anyu kám nekem a legszebb. Ha felnővök, szeretnék 

olyan anya lenni mint ő. Olyan kedves, megértő, gondoskodó. 

Megérti, ha valami bajban vagyok és segít benne. 

Szeretek neki segíteni a főzésben, takarításban. Tudom, hogy 

ezzel nagy örömet szerzek neki. 

Ilyen az én anyu kám:' 

Pusomai Erzsébet 

Kerékgyártó Márk, Bauer Norbert 

ANYÁK NAPJA 
Május első vasárnapja -

ilyenkor van anyák napja. 

Illatoznak a virágok, 

szálljanak rád az áldások. 

Virágokkal köszöntelek, 

jószavakkal dicsérgetiek. 

a világon. 

Pusomai Dániel 

KEDVES, SZÉP ANYÁM! 
Köszöntelek édesanyám 

anyák napja délután. 

Köszönöm, hogy felneveltél engem, 

meghálálom ezt én néked egyszer. 

Olyan szép vagy mint a rózsa, 

olyan vagy mint piros szirma, 

szemednek csillogása olyan 

mint a csillag ragyogása. 

Szeretlek érte. 

Szitai Ildikó 

KEDVES ÉDESANYÁM! 
Kedves édesanyám, kőszönőm, hogy felneveltél, 

megtanítottál jóra és szépre, 

meghálálom tenéked én ezt örökre. 

Betegségben gyógyítottál, 

ha bajban voltam te mindig mellettem álltál. 

Drága édesanyám! 

Ma, anyák napján 

minden szertetem hozzád száll. 

ANYÁK NAPJA 



VENDÉGLÁTÓ ISKOLÁK 
VII. ORSZÁGOS SZABADTÉRI 

FÖZÖVERSENYE ÉS BEMUTATÓJA 
SÜTEMÉNYSÜTÖ VERSENY, 

' 

FONOTTKALÁCS 
VILÁGREKORD-KíSÉRLET 

POLGÁRMESTEREK, 
' 

AMATÖR SZAKÁCSOK 
IV. FÖZÖVERSENYE 

Ideje: 2009. május 15-17. 
Helyszín: Cserépi úti rendezvénypark 

ESTI ZENÉS, MÜSOROS FÜRDÖZÉS 
Ideje: 2009. május 29. 

Helyszín: Thermálfürdö területe 

50 ÉVES A BOGÁCSI FÜRDÖ 
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

ESTI ZENÉS, MÜSOROS FÜRDÖZÉS 
Ideje: 2009. június 19. 

Helyszín: Thermálfürdö területe 

JÁRÓ FERENC FESTÖMÜVÉSZ 
KIÁLLfTÁSA 

Ideje: 2009. június 25-július 8. 
Helyszín: Közösségi Ház 

XVII. BÜKKALJAI BORFESZTIVÁL ÉS 
NEMZETKÖZI BORVERSENY 

Ideje: 2009. június 26-28. 
Helyszín: Ált. Isk., Cserépi úti pincesor, 

Thermálfürdö szabadtéri színpada, 
Közösségi Ház, Szent Márton Római 

Katolikus Templom, Lötér, Cserépi úti 
rendezvénypark 

Nyári 
programajánló 

NYÁRI ZENEI TÁBOR 
Ideje: 2008. június 30 - július s. 

XIX_ NEMZETKÖZI DALOSTALÁLKOZÓ 
Ideje: 2008. július 4. 

Helyszín: Thermálfürdö 
szabadtéri színpada 

IV_ BOGÁCSI HíMZÉS - ÉS NÉPI 
KÉZMÜVES KIÁLLíTÁS, 

NÉPVISELETES BABA-KIÁLLíTÁS 
Ideje: 2009. július 10-22. 
Helyszín: Közösségi Ház 

IV. SUMMÁS ÉTKEK KÓSTOLÓJA 
ÉS BEMUTATÓJA 

Ideje: 2009. július 11. 
Helyszín: Thermálfürdö területe 

V. BOGÁCSI EGÉSZSÉGNAPOK 
Ideje: 2009. július18-19. 

Helyszín: Thermálfürdö területe 
szabadtéri színpada 

' 

V. REGIONÁLIS KAKTUSZ 
KIÁLLITÁS ÉS VÁSÁR 

Ideje: 2009. július 24-26. 
Helyszín: Közösségi Ház 

V_ TISZAI HALNAPOK BOGÁCSON 
Ideje: 2009. július 25-26. 
Helyszín: Strand Hotel 

KOZMA ISTVÁN FESTÖMÜVÉSZ 
KIÁLLfTÁSA 

Ideje: 2009. július 30 - augusztus 23. 
Helyszín: Közösségi Ház 

ZENÉS NYÁRI DALLOMOK 
Népszerű slágerek, 

sanzonok,operettek 
Ideje: 2008.július 31. 

Helyszín: Thermálfürdö 
szabadtéri színpada 

III. ORSZÁGOS HASTÁNC FESZTIVÁL 
Ideje: 2009. augusztus 1. 

Helye: Thermálfürdö területe 

BÁTORSÁG, ERÖ, ÜGYESSÉG 
Ideje: 2009. augusztus 1 s. 

Helyszín: Thermálfürdö területe 

ESTI ZENÉS, MÜSOROS FÜRDÖZÉS 
SZUPERDÁRIDÓ 

Ideje: 2009. augusztus 21. 
Helyszín: Thermálfürdö területe 

XI. BOGÁCSI FÜRDÖFESZTIVÁL 
Ideje: 2009. augusztus 22. 

Helyszín: Thermálfürdö területe, 
szabadtéri színpada 


