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Hogyan változtak az építési szabályok?
2015-ben megkezdődött az építészet és 

az építésügy reformja, melynek eredmé-
nyeként az Országgyűlés elfogadta a 2016. 
évi LXXIV. törvényt a településkép védel-
méről. A törvény célja  a magyarországi te-
lepülések jellegzetes és értékes arculatá-
nak megóvása, kialakítása, az épített és a 
természeti környezet egységes védelme, 
egyben az építési beruházások gyors és si-
keres megvalósíthatósága.

Mit is jelent ez a hétköznapok nyelvén, itt 
helyben Bogácson? Mit jelent ez azok szá-
mára, akik új családi házat, üdülőt, vagy 
más jellegű épületet kívánnak építeni vagy 
építtetni?

Minden településnek, így Bogácsnak is 
jellegzetes szerkezete, építészeti stílusa, ar-
culata van, melynek alakítása, formálása a 
mindenkori településvezetők felelőssége. 
Eddig ezt különböző jogszabályok és helyi 
rendeletek határozták meg, nagyszámú és 
szigorú bürokratikus eszközzel. Gondoljunk 
csak a sokféle hatósági engedélyek beszer-
zésének hosszú és költséges folyamatára. 

A településkép védelméről szóló törvény 
szerint új eszközök határozzák meg azt, 
hogy a települések hogyan óvják környeze-
ti kultúrájukat, és fejlesszék azt. Ráadásul 
ezeket az új eszközöket maguk a települé-
sek készítik el, hozzák létre. Az eszközök kö-
zül a legfontosabbak: a Településképi ren-
delet és a Településképi Arculati Kézikönyv.

A Településképi rendelet meghatározza a 
helyi építészeti értékek védelmét, a területi 
építészeti és egyedi építészeti szabályokat, 
a reklám és nagyobb műszaki berendezések 
elhelyezésének szabályait. Ezen kívül ren-
delkezik azokról az eszközökről, amelyek-
nek segítségével érvényesíthetők az épít-
tetők felé megfogalmazható elvárások. Pl.: 

az épület elhelyezése a telken, az új épület 
szintjeinek a száma, legmagasabb pontja, 
a kerti építményekre vonatkozó szabályok, 
stb.. Fontos, hogy a rendeletet a helyi kép-
viselő-testület alkotja meg, széleskörű tár-
sadalmi véleménykérés alapján.

A rendelet pontosan szabályozza majd, 
hogy mely építési tevékenységek lesznek 
bejelentés-kötelesek, mikor van szükség 
véleményezésre, és mikor van szükség kö-
telezésre. Mindezt szakmai segítséggel ké-
szíti el az önkormányzat, főépítész lesz a 
szakmai irányító. Ez a rendelet lesz tehát 
az iránymutató az építtetőknek, a tervezők-
nek arra, hogy megfelelő, a településkép-
hez igazodó építmény készüljön. 

Mindezeket tovább segíti a Településké-
pi Arculati Kézikönyv, melyet a rendelet-

tel együtt kell megalkotni, és nyilvánosság-
ra hozni. A kézikönyvfő tartalmi részei a kö-
vetkezők: a település bemutatása, öröksé-
günk, eltérő karakterű területek lehatárolá-
sa, építészeti útmutató, közterületek kiala-
kításának útmutatója, jó példák, beépítési 
vázlatok. 

Jelenleg a dokumentumok előkészítése 
zajlik, 2017. augusztus 11-én lakossági fóru-
mon volt lehetősége a bogácsiaknak megis-
merkedni ezeknek a dokumentumoknak a 
tervezett tartalmával. A fórumot követően 
augusztus 21-ig lehetősége van mindenki-
nek arra, hogy véleményét, javaslatát írás-
ban eljuttassa a szokásos módon a polgár-
mesteri hivatalba. Ezt követően készül el 
a rendelet tervezet és a Településképi Ar-
culati Kézikönyv tervezete, melyet nyilvá-
nosságra hozunk, majd újabb lakossági fó-
rumon véleményezési lehetőséget biztosí-
tunk. Csak ezt követően fogadja el a képvi-
selő- testület a módosításokkal átszerkesz-
tett javaslatot, melynek törvény szerinti ha-
tárideje 2017. december 31.

A rendelet és a kézikönyv alapvetően 
meghatározza Bogács település későbbi ar-
culatát, hangulatát. Meghatározza tehát 
a helyben kívánt építési módokat és sza-
bályokat úgy, hogy ezeket mi közösen ala-
kíthatjuk most ki. Számon kérni is csak itt 
helyben tudjuk a betartását, betartatását. 
Mi magunk vagyunk tehát a felelősek azért, 
hogy hogyan sikerül megőrizni építészeti 
értékeinket és hogyan sikerül azt gyarapíta-
ni. Ezért valamennyi véleményre, javaslatra 
nyitottak vagyunk, kérem éljenek ezzel a le-
hetőséggel. 

Csendesné Farkas Edit
polgármesterUtcaképeink változatosak: Hamisíthatatlan falusi miliő és kertvárosi családi házak sora váltja egymást
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2017 júliusának harmadik hétvégéjén ke-
rült megrendezésre a Bogácsi Gyógy- és 
Standfürdőben a már hagyománynak szá-
mító 2 napos rendezvénysorozat, amely az 
egészség-megőrzés fontosságát vette cél-
ba, az idén 13. alkalommal.

Mint láthatják Kedves Olvasók, ebben az 
évben már nem a Thermálfürdő megnevezés 
szerepel a feliratokon és táblákon, hiszen a 
„fürdőnk” nagy lépést tett előre, és egy átfo-
gó minősítési eljárás után a Gyógy- és Stand-
fürdő megnevezés használatára szerzett jo-
gosultságot. Mondhatnánk azt, hogy mi ed-
dig is tudtunk a bogácsi gyógyvíz különle-
ges gyógyerejéről, és a minket körülvevő kí-
mélő gyógyklíma meglétéről, hiszen az idelá-
togatók tapasztalatai mindezt hosszú évtize-
dek alatt számtalanszor megerősítették, de ez 
mégiscsak egy nagyon komoly szintlépés elő-
re és felfelé, ami nem csak eszmei szempont-
ból fontos, hanem turisztikai és marketing 
szempontokból is.

Hála és köszönet minden kedves segítőnek, 
akik ebben a folyamatban részt vettek, és 
munkájukkal ezt elősegítették.

Természetesen tudjuk, hogy az egészség 
mindenki számára mást jelent, az is jól ismert 
gondolat, hogy amíg megvan az egészség ad-
dig azt nem is vesszük észre (de így van ez 
számtalan más fontos dologgal is).

Tovább boncolgatva ezt az elmélkedést 
Shirilla György -nemzetünk rozmárja és jó-
gaoktatója, rendezvényünk műsorvezető-
je- arra a megállapításra jutott a feltett kör-
kérdések alapján, hogy már az az ember sem 
mondható teljesen egészségesnek, aki nem 
jól érzi magát, és ehhez nem kell feltétlenül 

szervi, vagy fizikai tünet. Ehhez elég egy 
rossz érzés is. 

Ha nem jól érzed magad, nem vagy telje-
sen egészséges. Az élet célja pedig az, hogy 
jól érezd magad a bőrödben. De ehhez min-
denkinek tennie kell valamit, ami talán a 
legnehezebb. Elméletben pedig ehhez min-
denki tud mindent. S hogy az eredmény tar-
tós maradjon, ahhoz pedig elengedhetetlen 
a hosszútávú lelkesedés. Kis dolgok hozzák 
a nagy eredményeket. Az már jó, ha az áru-
ház polcairól más termékek kerülnek a ko-
sarunkba. Néha csak több folyadékot kel-
lene fogyasztanunk, vagy az esti jutalmazó 
„nagy-evéseket” nagy sétákkal kicserélni.

A rendezvény ideje alatt lehetőség volt szá-
mos mozgásforma kipróbálására. Volt jóga-
óra, Zumba, vízi torna és trambulinos edzés 
is. Lehetőség volt ingyenes hátmasszázs-
ra, nadrágos nyirokmasszázsgép használatá-
ra, gyógytea kóstolásra. Több százan méret-
ték meg vérnyomásukat és vércukrukat. So-
kan adtak vért a „Ments meg 3 életet!” prog-
ram keretén belül szervezett véradáson. Le-
hetőség volt csontkovácsolásra. A „Miskol-
ci Nyugdíjas Cukor-és Szívbetegek Egyesüle-
te” tánc és énekbemutatója elbűvölte a néző-
ket. Részt vehettünk ambubabás újraéleszté-
si bemutatón, valamint a hastánc bemutató is 
nagy sikert aratott.

A rendezvény sztárvendége Rubint Réka volt, 
aki életmódtanácsokat adott, majd fergeteges 
edzésen vehettek részt a nagyszámban megje-
lent tornázni vágyók. Réka elárulta, hogy sze-
retettel gondol vissza Bogácsra, ez egyik ked-
venc fürdője, hiszen leánykorában sokat nya-
ralt itt, s az első szerelem emlékei is ide fűzik. 

Rubint Réka üzenete mindenkinek: „A moz-
gás mindenkinek csak adhat! A mozgás Te 
magad vagy! Találd meg, amit szívesen, sze-
retettel, jó érzésekkel csinálsz, és csináld. Lo-
vagolj, kocogj, fuss, zumbázz, vagy jógázz. Ak-
kor is csináld, ha hulla fáradt vagy, és nagyon 
rossz a kedved, és azt gondolod, ma nem 
megy. Ha rendszeresen sportolsz és döntés 
előtt vagy, kizárólag csak edzés után dönts. A 
mozgás meghozza a lendületet és a jó érzé-
seket. Elűzi a depressziót, és nem tudsz any-
nyi sütit sem megenni, ami annyi boldogsá-
got adna Neked egyszerre, mint egy egysze-
rű edzés.

S mindig tudd, a csoda benned van!”
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Bo-

gács Község Önkormányzatának, a Bogácsi 
Turisztikai Kft. munkatársainak, a Bogácsi 
Gyógy- és Strandfürdőnek, és egyben köszö-
nöm a csapatmunkát a rendezvény minden 
személyes segítőjének is.

Jó egészséget kívánok mindenkinek:
 Dr Képes Ildikó Anna

Sokan tornáztak Rékával

Egészségnap 2017

Rubint Réka egészséges életmóddal kapcsolatos 
tanácsai mindenki számára megszívlelendőek
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Végzős 
diákjainknak

Csak úgy, mint a gyerekek, én is szeretem a júniust. Nem-
csak azért, mert ez a nyár első hónapja, és egyre vidámab-
ban süt a Nap, hanem azért is, mert végre megkezdődik a 

várva várt vakáció! 
Júniusban már csak két hét van hátra az iskolából, és minden évben 

egyre türelmetlenebbül és sietősebben kerülnek fel a táblára a vaká-
ció tekervényes, olykor kajla betűi. Minden diák fáradhatatlanul küzd a 
jobb jegyekért, és már alig várja, hogy megérezze végre az igazi szabad-
ság mámoros illatát, meghallja „a tanévet bezárom” bűvös mondatát.

Júniusban ünneplőbe öltözik az iskola, és a folyosókon felhangzik a 
ballagók éneke, az iskola udvarán felcsendülnek a jól ismert ballagási 
versek, dallamok. 

Az idén nyolc diák várta örömteli készülődéssel ezt a pillanatot, nyolc 
diák intett végleg búcsút az általános iskolának. 

Hónapok óta izgatott várakozás előzte meg a nagy napot: megtervez-
ték a tablót, elkészültek a fotók, kiválasztották a tarisznyát, a világháló-
ra felkerült a közös videó, megtanulták a verseket, és otthon a szekré-
nyekben lassacskán helyet kaptak az ünneplő ruhák is.

Az osztályteremben a fiók mélyéről egyre gyakrabban kerültek elő a 
régi emlékek és történetek, és egyre többször hangzott el a „Mi még 
maradnánk…” kezdetű mondat is. Ők nyolcan megszokták egymást, ezt 
az iskolát, tanáraikat, társaikat, itt nőttek fel. A mindennapok feladatai, 
nehézségei, sikerei, a sok-sok öröm, törődés teszi felejthetetlenné szá-
mukra az itt eltöltött esztendőket. 

Június 17-én elbúcsúztak az általános iskolától, közülük heten szak-
mát választottak, és szeptembertől Mezőkövesden folytatják tanulmá-
nyaikat.

És mit is kívánhatnék útravalóul? 
Legyenek boldog, sikeres és elégedett felnőttek, találják meg helyü-

ket a világban! Az itt megszerzett tudást, ismeretet gyarapítsák majd to-
vább új iskolájukban! Legyen bennük kitartás, ne adják fel az álmaikat! 
Tudjanak majd helyesen és bölcsen dönteni, és bátran nézzenek szem-
be a nehézségekkel, megpróbáltatásokkal! Sose vesszenek el az élet út-
vesztőiben!

Ehhez kívánok minden búcsúzó diáknak a Bükkalja Általános Iskola va-
lamennyi pedagógusa és dolgozója nevében elszántságot, hitet és jó 
egészséget!

…Szeptemberben a folyosókon majd újra megszólal a csengő, és gye-
rekzsivaj rázza fel nyári álmából a régi iskolát.

Szeptemberben talán nekik lesz másabb az érzés, talán nekik lesz fur-
csább ez a hang…

Várnai Katalin
osztályfőnök

50 éV…
- egy osztálytalálkozó margójára -

Bo gács közvéleményének jelentem, hogy az általános 
iskolai osztálytalálkozón 19 fő megjelent. Az osztály 
létszáma 34 fő, igazoltan távol 15 fő.

50 év elteltével, hosszas előkészületet követően, az osztály-
társak felkutatása, megkeresése után ismét találkoztak a bo-
gácsi Általános Iskola hajdani 8. osztályos, 1967-ben végzett 
tanulói.

A gyülekezésnél mindenkin látszott a fél évszázados esemény 
horderejének az izgalma. Mennyi ismerős arc! Volt olyan, akit 
már évtizednyi idő óta nem láttunk, s bizony megtapasztaltuk, 
hogy az idő vasfoga nem kímélt senkit sem… A hangzavar is 
pont olyan volt, mint régen.

Eltelt, mi több, elfutott ötven év a kicsengetésünk óta; pe-
dig szinte csak most volt 1967, amikor megszólalt a csengő az 
Öreg Iskola épületében, és mi sírva-nevetve énekeltük, hogy 
Ballag már a vén diák…

A megemlékezésen szeretettel és tisztelettel hajtottunk fejet 
elhunyt tanáraink előtt, akiknek sorsunkat köszönthetjük, akik 
embert faragtak belőlünk, sok jóra, kitartásra, nemzeti öntu-
datunk megtartására tanítottak.

A résztvevők köszöntötték Szabó Dezsőné tanárnőt - aki már 
csak egyedüliként van köztünk a bennünket oktató pedagógu-
sok közül -, majd beszámoltak néhány percben az elmúlt 50 év 
történéseiről, dióhéjban ismertették sorsuk alakulását. Életek, 
karrierek története vált ismertté. Az élettörténetek vidám, si-
keres, olykor pedig megható és szomorú képei elevenedtek 
meg előttünk.

A megemlékezés után egy jól szervezett vacsorán, a Jurta 
étteremben, megterített asztalnál folyt tovább a nosztalgiá-
zás. A poharazgatás és anekdotázás mellett büszkén állapítot-
tuk meg, hogy bogácsi iskolánk jó alapot adott, hiszen közü-
lünk többen végeztek főiskolát, gimnáziumot, sokan szereztek 
szakmunkás-bizonyítványt, amivel szépen megállták helyüket.

A találkozó után szép emlékekkel és új élményekkel gazda-
godva tértünk haza, bízva a mielőbbi viszontlátásban.

Köszönetet mondunk a szervezőknek, akik áldozatos munká-
jukkal hozták létre a találkozót.

Köszönet mindenkinek, hogy fáradtságot nem ismerve újra 
eljöttek, hogy együtt ünnepelhessük ezt a szép évfordulót.

Molnárné Hócza Sarolta

A gondtalan gyerekkor pillanatképe

Egy rövidke időre újra diákok lehettek az 1967-ben végzett tanulók
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augusztusi összegzés

A nyári szezon vége felé járunk, így 
érdemes egy összegzést készíteni 
az idei év eddigi időszakáról, ösz-

szehasonlítva az elmúlt évekkel.
A tavalyi ősz óta megvalósított fejleszté-

sekkel kezdem, amelyeknek azóta már a po-
zitív hatásairól is be tudok számolni. A fürdő 
pénzügyi helyzete megengedte, hogy meg-
valósuljon a régóta tervezett energetikai be-
ruházás a Jurta Üdülőközpontban, amely 
szintén a Bogácsi Thermálfürdő Kft. üzemel-
tetésében van. A jurta apartmanok, a jurta 
házak, valamit a tetőtéri szobák fűtését és 
használati melegvíz ellátását termálhővel 
oldjuk meg a beruházás eredményeként, 
aminek pozitív hatásaként elértük, hogy 
2016 novembere óta egyáltalán nincs gázfo-
gyasztásunk. Évi közel 6 millió forintot takarí-
tunk meg ezáltal, és a beruházás 3,5 év alatt 
megtérül. A kemping és a fürdő vizesblokk-
jainak fűtési rendszerét kiépítettük 2016 
őszén, szintén termálhő felhasználással, így 
elértük, hogy a kempingben a fűtési időszak-
ban is tudtunk lakókocsikat, lakóautókat fo-
gadni, melynek eredményeképpen az ünne-
pi hétvégéken (pl. Márton nap, karácsony, 
nemzeti ünnep) éjszakánként 70-80 lakóko-
csi vendégeskedett nálunk. Fúrtunk egy új 
hidegvizes kutat, amelyet sikerült üzembe 
helyezni frekvenciaváltós szivattyúval, ezzel 
is csökkentve a fürdő hálózati víztől való füg-
gését, és jelentős megtakarítást értünk el.

Idén nem végeztünk jelentősebb beruhá-
zást eddig az időszakig, mivel az ősszel elkez-
dendő öltöző és bejárati épület kivitelezésé-
re gyűjtjük a pénzügyi forrásokat, ennek az 
építkezésnek az előkészítése zajlik jelenleg 
az Önkormányzat irányításával, ugyanis a be-
ruházó a Bogácsi Önkormányzat.

A fürdő vendégszáma az első hét hónap-
ban közel 7 %-kal haladja meg a tavalyi azo-
nos időszak forgalmát, amennyiben az év 
hátralévő időszaka a tavalyi számokat hoz-
za, akkor az elmúlt 8 év legjobb vendég-

számait produkáljuk ebben az évben. Po-
zitív dolog volt, hogy sikerült megállapod-
ni a LEAX Hungary Zrt-vel 2017-18-as évek-
re vonatkozóan, miszerint tőlünk vásároltak 
1400 db belépőt a dolgozóiknak. További 
jó hír, hogy idén nyáron is fürdőnkben tart-
ja családi napját a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Megyei Igazgatósága.

Az év első 7 hónapjának vendégéjszaka 
száma 18,5%-kal magasabb, mint a 2016. 
esztendő azonos időintervallumában, ez a 
nagyszerű érték elsősorban az új faházak-
nak (Bükkalja apartmanok az új elnevezés) 
köszönhető, hiszen idén már egész évben 
üzemeltetjük ezeket az egységeket. A ne-
vezett létesítmények bevétel szempontjá-
ból is taroltak, ugyanis előre láthatóan kö-
zel ötszörösét fogja produkálni, mint a régi 
faházak éves árbevétele. A kemping for-
galma is kedvezőbben alakult mint az elő-

ző évben, mivel akkor negatívan hatott a 
forgalomra a faházak építése.

A Sörfesztivál fő fellépője a Republic volt, 
amely fergeteges koncertet adott, és gon-
doskodott a nagyszerű hangulatról.

A Fürdőfesztiválon a már hagyományos 
programokat követően sztárvendégeink 
az Attila Fiai Társulat volt, amelynek tagjai 
többek között Varga Miklós és Kalapács Jó-
zsef, ők az István, a király rockopera dalai-
ból adtak élő koncertet. 

Örülünk, hogy Bogácsról is sokan elláto-
gattak a koncertekre.

Végül szeretném megkérni a Kedves 
Olvasókat, hogy szavazzanak ránk az 
azevfurdoje.hu honlapon, a feltörekvő 
fürdők listáján.

Jacsó Zoltán 
ügyvezető igazgató

A Republic koncertje felejthetetlen élmény marad
Az Attila Fiai Társulat legendás zenészeivel százak énekelték együtt  

a sok ismert dalt mellett a Himnuszt is fürdőnkben
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Bogács - nálunk nem csak  
a fürdőzés élmény

Ez az év is eseménydús programok tekintetében Bog-
ácson; júniusban a Borfesztivállal indult a szezon; a több-
napos rendezvény keretén számos szórakoztató és kultu-

rális program várta a rendezvényre látogatókat.
 Június 21-én szakmai délután keretén belül hallhattak előadá-

sokat az érdeklődők: Csontos Tamás az Adama Hungary Zrt. je-
lenlegi ültetvényes ajánlatairól beszélt, Téglás-Kovács Zoltán a 
FitoHorm Kft. 2017-es lombtrágya ajánlatairól, míg Erőss János, 
a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet főborásza az illatos fehér-
bor készítés titkairól tartott előadást. Június 12–20. között a To-
kaji, Egri, Solymosi, Miskolc és Környéke Hegyközségnél, valamint 
Kiskőrösön, az István Borházban lehetett leadni a nevezéseket, jú-
nius 22-én, csütörtök reggel pedig 8 órától egészen este 7 óráig 
várták a mintákat a Bükkaljai Hegyközség munkatársai a Közössé-
gi Házban. Közel 300 minta érkezett az ország szinte mindegyik 
borvidékéről.

Június 23-án, pénteken délelőtt 10 órakor vette kezdetét a bírá-
lat, kilenc bizottság értékelte a borokat. Összességében a bereg-
szászi Chizay Borászat szerepelt a legeredményesebben a verse-
nyen, de sok további szép eredmény született. Megtisztelő szá-
munkra, hogy elmondhat-
juk a borversenyről, hogy 
nemzetközi, hiszen érkez-
tek minták Kaliforniából, 
Svájcból, Franciaországból, 
Németországból, de a Fel-
vidékről és Kárpátaljáról 
is. A rendezvényen Bogács 
község mindhárom test-
vértelepülése képviseltet-
te magát: vendégül láthat-
tuk Hárskút, Gyergyóújfalu, 
valamint Ogrodzieniec de-
legációját is, akik hagyo-
mányőrző csoportjaikat is 
elhozva színesítették a ren-
dezvényt.

A már hagyományos Me-
der Iván Emléktúra, ahogy 
szokott, igazán vidám és 

Lengyelné Kiss Ivett hegybíró elégedett volt a nevezett borok láttán

Borhercegnők 2017-ben

dalos hangulatban telt, 
ezért köszönet Szomolya 
önkormányzatának, hiszen 
ebben az évben ők voltak a 
vendéglátók. Kellemes han-
gulatban telt a Beszélgetős 
est is a Községi Könyvtár-
ban, a Magyar Kultúra Lo-
vagja címmel kitüntetett 
Kovács Sándorné Manci né-
nivel, Hajdu Imrével, vala-
mint Daragó Károllyal be-
szélgethettek az érdeklő-
dők.

Péntek este zenés bortú-
ra indult a bo gácsi pinceso-
ron, hét pince 15 borát íz-
lelhették a vendégek, ezt 
követően pedig következett 
Csordás Tibi a Rendezvény-

parkban, akit a Mystery Gang követett fergeteges koncerttel.
Szombaton Bogács adott otthont a IV. Bükkaljai Mustrának, a 

bükkaljai települések és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hagyo-
mányőrző rendezvényének. Főzőverseny, kézművesek, családi és 
kézműves játszóház – mindez várta a rendezvényre kilátogatókat. 
Délután, a felvonulást követően megtörtént a borverseny ered-
ményhirdetése, valamint a Szent Márton Borlovagrend avató ce-
remóniája, melyet követően a bogácsi, valamint a testvértelepü-
lések hagyományőrző csoportjainak műsora következett.

Este nyolckor kezdődtek a koncertek: Desperado, Kovács Kati 
és Zoltán Erika varázsolt fergeteges hangulatot, amit a gyönyö-
rű tűzijáték tetőzött be, a buli pedig hajnalig folytatódott a bog-
ácsi pincesoron…

A következő hét végén, június 30. - július 2. között pedig a ka-
mionoké volt a főszerep a Rendezvényparkban - már II. alkalom-
mal került megrendezésre a Bogácsi Kamionos Találkozó Horváth 
Favágó Norbert szervezésében. Látványos felvonulással indult a 
rendezvény, majd szombaton és vasárnap ügyességi, valamint 
gyorsulási versenyt, vetélkedőket láthattak az érdeklődők. Kicsik-

Hatalmas sikert aratott Zoltán Erika koncertje
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nek, nagyoknak és családoknak is érdekes programot kínált ez a 
hétvége.

Július 8-án a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő szervezésében 
már hatodik alkalommal rendezték meg a Sörfesztivál, melynek 
sztárvendége, a Republic együttes fergeteges koncertet adott a 
nap végén.

Július 15-én és 16-án pedig ismét egészségnapokat tartottunk 
szintén a fürdő területén. Az egészséges életmód népszerűsíté-
sét nagyon fontosnak tartjuk, ezért ehhez kapcsolódó programo-
kat szerveztünk mind a két napra Dr. Képes Ildikó Anna 
háziorvossal. Szűrővizsgálatokon, ingyenes masszá-
zson, vízitornán vehettek részt az érdeklődők, de ter-
mészetesen sportolási lehetőségeket is biztosítottunk, 
vasárnap délután pedig Rubint Réka mozgatta meg 
a fürdő vendégeit, hiszen igazán kemény alakreform 
edzéssel készült számunkra.

Kósik Péter szervezésében július 28-a és 30-a között 
ismét látogatható volt a Kaktusz és Pozsgás Növények 
Kiállítása és Vására a Közösségi Házban. A három nap 
alatt több száz érdeklődő fordult meg a rendezvényen.

Augusztus 5-én és 6-án -a nyár talán legmelegebb 
hétvégéjén- szintén a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő 
területén rendeztük meg a Mozgolódós Hétvégét, ahol 
a két nap alatt számos mozgásformával ismerkedhet-
tek meg és próbálhattak ki a résztvevők. Többek között 
volt aquafitness és mesetorna a Holiday Animation 
animátorainak közreműködésével, de zumbázhattak 
és trambulin jumpingozhattak is a sportolásra vá-
gyók. A szkander bajnokság minden évben nagy sikert 
arat, idén is több kategóriában lehetett nevezni Kele-
men Lászlónál, aki a Magyar Szkander Szövetség tag-
ja, többszörös országos szkander bajnok, világbajnoki 
ezüstérmes szkander versenyző. Az élő csocsó bajnok-
ságon hat csapat mérte össze „csocsótudását”, és el-
mondhatjuk, hogy egy nemzetközi összecsapásról volt 
szó, hiszen egy lengyel és egy szlovák csapat is bene-
vezett. Külön színfoltot jelentett a hétvége programjai 
között a mexikói és bolgár táncosok bemutatója, akik 
egy kicsit idevarázsolták nekünk hazájuk hagyománya-
it. Péntek Enikő a nagy meleg ellenére is igen kemény 
zóna edzéssel készült a mozogni vágyóknak, ezt köve-
tően pedig extrém sportbemutatóval érkezett hozzánk 
a Hegeshow. Látványos biciklis, a gravitációt megha-
zudtoló elemeket hoztak és fiatalos lendülettel kápráz-
tatták el a közönséget.

Augusztus 19-én 21 órakor kerül megrendezésre a 

Koszorúzás Szent II. János Pál pápa emlékművénél Az extrém sportok kedvelőinek pulzusát is megnövelte a Hegeshow

Rendezvényparkban az ingyenes szezonzáró Hooligans koncert, 
melyre szeretettel várunk mindenkit!

Reméljük, hogy érdekes és hasznos programokkal tudunk szolgál-
ni mind a szabad idejüket itt töltő vendégek, mind pedig a bogácsi 
lakosok számára.

A hagyományokhoz híven most is ezúton szeretném köszönete-
met kifejezni mindazok számára, akik szabad idejüket nem sajnálva 
segítik rendezvényeink sikeres lebonyolítását.

Marczis Zsófia
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 Emléktábla  
az ady Endre utcában

2016-ban Bogács díszpolgára címet ado-
mányozott a település önkormányza-
ta a bogácsi születésű, 1957 óta az Ameri-
kai Egyesült Államokban élő Trajmár Sán-
dor professzornak. Az 1931-ben született fi-
zikus, kémikus, űrkutató, egyetemi tanár a 
NASA munkatársaként évtizedeken át tevé-
kenyen részt vett az amerikai űrprogram-
ban. Kutatási eredményei közül számos a 
mai napig „secret classification”, vagyis ha-
dititoknak számít, nyilvánosan nem publi-
kálható.

A ma 86 éves tudós tavaly – elfoglaltsá-
ga miatt – nem tudott jelen lenni a díjáta-
dó ünnepségen, a díszpolgári címet húga, az 
Egercsehiben élő Mária vette át.

Ám most, 2017. június elején Trajmár Sán-
dor egy hétre újra hazalátogatott, s egyik első 
útja szülőfalujába vezetett. Június 7-én dél-
előtt a bogácsi Községházán Csendesné Far-
kas Edit polgármester és dr. Papp Adrienn 
jegyző fogadta a kedves vendéget, aki min-
denekelőtt köszönetet mondott a magas ki-
tüntetésért.

A baráti találkozó után Trajmár Sándor a 
bogácsi temetőbe látogatott szülei sírjához, 
ám útközben kedves meglepetés érte. Egy-
kori szülőházához érve – melynek helyén ma 
két önkormányzati szolgálati lakás áll – bo-
gácsiak kis csoportja várta, s egy rövid, csa-
ládias ünnepség kezdődött, melynek kere-
tében előbb jómagam mondtam beszédet, 
majd Daragó Károly és a Benyovszki Mária 

vezette Bogácsi Pávakör egy-egy magyar nép-
dalcsokorral köszöntötte az idős professzort. 
Szőkéné Tóth Katalin pedig erre az alkalomra 
írt versével üdvözölte Trajmár Sándort.

Ezután került sor arra az ünnepélyes pil-
lanatra, amikor Csendesné Farkas Edit és a 
meglepetéstől meghatódott Trajmár Sándor 
közreműködésével lehullott a lepel arról az 
emléktábláról, amelyen az alábbi szöveg ol-
vasható:

„Az e helyen egykor állt harangozói házban 
született 1931. szeptember 7-én TRAJMÁR 
SÁNDOR fizikus, kémikus, űrkutató, egyetemi 
tanár, a NASA munkatársa. Állíttatta Bogács 
Önkormányzata 2017-ben.” (Az emléktábla 
Bene Istvánné Fekete Edit és családja önzet-
len ajándéka.) 

A professzor úr könnyeivel küszködve mon-
dott köszönetet szülőfalujának, a ma élő bo-
gácsiaknak e kedvességért.

Trajmár Sándor professzor úr egynapos 
bogácsi programja dr. Lukács Zoltánéknál 
ért véget, ahol egykori barátjával, gimnáziu-
mi osztálytársával baráti beszélgetés kereté-
ben idézték fel a bogácsi gyermekkort, az el-
repült ifjúságot. 

Hajdu ImreCsaládias ünnepség keretében zajlott az emléktábla avatás

dalostalálkozó és minősítő verseny Bogácson 2017. aug. 12-én
„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott 

fejlődött, ahol ének volt az alapja.
Az emberi hang, a mindenkinek hozzáfér-

hető, ingyenes és mégis legszebb hangszer 
lehet csak általános, sokakra kiterjedő ze-
nekultúra termő talaja.”

Ezt a Kodályi idézetet szem előtt tartva hir-
dettük meg dalostalálkozónkat, mely egy-
ben lehetőséget adott szakmai megméret-
tetésre is. A Vass Lajos Népzenei Szövetség-
gel közösen szervezve, a XII. Vass Lajos Kár-
pát-medencei Népzenei Verseny egyik elő-
döntőjének színhelye is volt községünk kul-
turális központja. A 12 fellépőből nyolcan 
minősültek, hat csoport, valamint két szó-
lista is elég bátor volt az önálló produkci-
óra: Abaújszántó, Hort, Szentmária (Szlo-
vákia), Csány, Bükkábrány, Szirmabesenyő 
népdalkörei, valamint Nagy István és Trója 
Józsefné    (Abaújszántó) állt a zsűri elé.

Vendégeink voltak bemutatkozási cél-

lal: Debrecenből a Csapókerti Pávakör, a 
Szirmabesenyői Népdalkör, Felsőzsolcáról a 
Rozmaring Népdalkör és Szomolyáról a Rece 
Hagyományőrző Népdalkör.

Természetesen mi is (a Bogácsi Pávakör) 
részt vettünk, s palóc csokorral köszöntöttük 
ideérkező vendégeinket.

Megtisztelte a rendezvényt, s megnyitotta 
köszöntő szavaival polgármesterasszonyunk,  
Csendesné Farkas Edit.

A zsűri tagjaiban elismert szakembereket 
köszönthettünk: Dr. Gerzanics Magdolna, 
szövetségünk szakmai vezetője, és Horváthné 
Bakos Ilona, a szövetség elnökhelyettese lát-
ta el jó tanácsokkal a dalostársakat.

Természetesen a tájegységünkre leginkább 
jellemző palóc dalokban gyönyörködhettünk 
legtöbbet, de a népdalkörök hazánk zenei di-
alektusainak színe-javát elhozták: szatmá-
ri népdalokat, alföldi juhásznótákat, gömöri 
népdalcsokrot, nyírségi szerelmes dalokat, 

kalotaszegi és bodrogközi dallamokat, bihari 
népdalokat, tolnai és bükkaljai összeállításo-
kat hallhattunk felcsendülni a hagyományo-
kat őrző-szerető és- tisztelő, a fiatalabb nem-
zedéknek átörökítő dalosok autentikus elő-
adásában.

Elismeréssel nyilatkoztak a zsűri tagjai a 
népdalkörök felkészültségéről, s ezt a minő-
sítésekkel is kifejezték: két ezüst, hat arany 
minősítés született.

Az Önkormányzat jóvoltából a lelki felüdü-
lést, testi felfrissülés követte, mert a termál-
vízben feledhették az izgalmakat, önfeledten 
szórakozhattak a fellépők.

A dalostalálkozót támogatta hazai részről: 
Bogács Község Önkormányzat, a Hór-Agro 
Zrt. Bogács, a Turisztikai és Információs Iroda 
munkatársai, a Bogácsi Pávakör tagjai.

Köszönet érte minden támogatónak!
Benyovszki Mária  

szervező
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közösségformáló kikapcsolódások
- Lengyelországban jártunk -

Nagy megtiszteltetés volt a 
Bogácsi Bagolyvár Óvoda és 
a Központi Konyha dolgozói 

számára, hogy fenntartónk (Bogács 
Község Önkormányzata – Csendesné 
Farkas Edit polgármester) július 10-
14. között kirándulást szervezett 
testvértelepülésünkre, a lengyel 
Ogrodzieniecbe.

A helyiek vendégszeretete (polgár-
mester, idegenvezető, hotel, gasztro-
nómia) mély nyomokat hagyott ben-
nünk.

Az öt nap rengeteg látnivalót tarto-
gatott számunkra Sziléziában a felszí-
nen és a föld alatt egyaránt: 

Zakopaneba érkezve a Magas-Tátra cso-
dás hegyei és mesés völgyei, a városba sé-
tálva a megannyi múzeum, galéria, látogat-
ható műhelyek és a piac teljesen lekötötték 
figyelmünket.

A Guidó nevű szénbányában 320 méter 
mélyre vitt bennünket a lift, s a járatokban 
való sétákhoz a tartófák recsegését, a bá-
nyagépek zaját közvetítő hangeffektusok 
adták meg a hangulatot.

Krakkót mindenkinek látnia kell!

Egy egész napot töltöttünk a városba, 
hogy megcsodálhassuk a Visztula partján, 
a Wawel-dombra épült királyi várat, mely 
nem véletlenül része a Világörökségnek. 
Lenyűgöző a főtér, ahol elsőre azt se tud-
tuk, merre induljunk, annyi volt a látniva-
ló. Szemügyre vettük többek között a Má-
ria-templomot, a Szent Adalbert-templo-
mot, a Posztócsarnokot. Kitérőt tettünk vá-
rosnéző kisbusszal a valaha falak elzárta kü-

 Edzőtábor a szaharai hőségben
2017. július 31-től augusztus 3-ig a Bo-

gácsi Tündöklő Mazsorett Csoport Hajdú-
böszörményben edzőtáborozott. Mindnyá-
junknak nagyon tetszett a tábor, imádtuk 
minden percét, mert nagyon jók voltak a 
programok, és mert nagyon jó volt a társa-
ság a szállással egyetemben.  

Egyik nap ellátogattunk a Hajdúsági Mú-
zeumba, ahol a hajdúk történetével, életkö-
rülményeivel ismerkedhettünk meg. A fel-
újított főtéren álló Bocskai István Gimnázi-
um homlokzatán olvastuk: „A tudományok-
nak emelte Hajdúböszörmény Város közön-
sége és a hajdú birtokosság”. Bár, mi nem 

tanulni, csupán kicsit hű-
sölni kérezkedtünk be az 
ódon falak közé, azért a lá-
tottak alapján többen érez-
tük, hogy jó lehet ott diák-
nak lenni. 

A nagy meleget nevet-
ve vészeltük át a stran-
don. Természetesen a pró-
bák sem maradhattak el, de 
egy pár pizzaszelettel és né-
hány üveg hideg vízzel azo-
kat is átvészeltük. A tűző 
napon a fellépések is jól si-
kerültek, habár beismerjük, 
hogy kell még gyakorol-
nunk. A strandon lévő fel-
lépésünk után sokan oda-
jöttek hozzánk megdicsérni 
a ruhánkat és az előadást. 

A kisebbek a hagyomány szerint mazsorett 
ruhában ugrottak be a hidegvizes meden-
cébe.

Esténként szabad foglalkozás volt a na-
gyoknak, és a kicsik is sétálhattak a kivilá-
gított szökőkutaktól hangulatos főtérén. Az 
éjjeli közel 30 fokos melegben nem igazán 
tudtunk elaludni, jókat beszélgettünk, míg 
az álom el nem nyomott bennünket. Több 
szempontból is közösségformáló, közösség-
építő volt ez a tábor, ahol mi nagyok segí-
tettük a kicsiket. 

Köszönjük szépen a támogatóinknak; a 
Községi Önkormányzatnak, a Bükkalja Taka-
rékszövetkezetnek, a Bogácsi Thermálfürdő 
Kft.-nek, a Hór Agro Zrt.-nek, a Turisztikai és 
Információs Irodának és szüleinknek, hogy 
ott tölthettünk 4 napot. Nem utolsó sorban 
köszönetet mondunk Jankóné Jónás Zsuzsa 
tanárnőnek, amiért megszervezte a tábort 
és Lukács Lajosné tanárnőnek, amiért ő is 
elkísért bennünket. Reméljük, hogy jövőre 
is megyünk.

Koós Anna, Csufor Kata, Ócsai Kamilla 
Csenge, Kondráth Tekla Virág, Csufor Lilla
a Bogácsi Tündöklő Mazsorett Csoport tagjai

lön világ, ma turistaparadicsom zsidó-
negyedben.

Czestochowat Lengyelország lelki 
fővárosának nevezik. Itt tekintettük 
meg a Fényes Hegyet (Jasna Góra-t). A 
pálosrendi kolostorban a Fekete Ma-
donna ikonja mindenkit lenyűgözött.

Ogrodzieniec várának történetét 
maga a város polgármestere mutatta 
be nekünk. A vár ma is várjátékoknak 
és szabadtéri előadásoknak ad otthont 
és természetesen gyönyörű kilátást ad 
testvértelepülésünkre.

A színes programok mellett termé-
szetesen jutott idő beszélgetésekre, 
nevetgélésekre, csapatépítésre, me-
lyek gyakran hajnalig elhúzódtak.

Köszönjük a szervezőknek (polgármester, 
jegyző), a programokkal teli kirándulást, a 
buszvezetőknek (Bandi, Zoli), hogy szebb-
nél-szebb helyekre szállítottak el bennün-
ket, és tolmácsunknak (Borika), aki elkala-
uzolt bennünket a számunkra idegen nyelv-
területen. Élményekkel megrakodva érkez-
tünk haza, melyet évek multán is emleget-
ni fogunk.

Kovácsné Varga Mária, Nagy Józsefné
óvónők

Pozitív élményekkel gazdagodva álltunk össze  
a hazaindulás előtti csoportképhez 

A közös kirándulás új energiát adott a hétköznapi munkához
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„Az út a boldogabb élethez a műveltségen keresztül vezet.”  
Kodály Zoltán

Beszélgető est a Magyar kultúra Lovagjai 
cím bogácsi kitüntetettjeivel

Nagy örömömre szolgált, hogy a 
Beszélgető est a Kultúra Lovagja-
ival elnevezésű program számá-

ra a könyvtár adhatott otthont a 25. Bor-
fesztivál hetében. És az, hogy a hazánkat 
elérő első hőhullám ellenére többen is kí-
váncsiak voltak a nemzetközi elismertségű 
díjban részesült bogácsi személyekre, fel-
emelő érzéssel töltött el.

Az est elején a jelenlévők megismerhették 
Daragó Károly, Kovács Sándorné és Hajdu 
Imre lovagias tetteit, mindazokat a nemes 
cselekedeteket, melyek alapján a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány odaítélte nekik ezt 
a magas erkölcsi kitüntetést.

Daragó Károlyt 2002-ben, Kovács 
Sándornét 2014-ben, Hajdu Imrét 2017 ja-
nuárjában avatták a Kultúra Lovagjává. Lát-
hatjuk, tapasztalhatjuk, lovagjaink (köz-
tük ketten tagjai a Szent Márton Borlovag-
rendnek is), nem a nyeregben ülve szemlé-
lődnek, hanem dolgos hétköznapokkal töl-
tik életüket. Ennek mintegy bizonyításaként 
június 22-én is ízelítőt kaphattunk abból az 
értékteremtő, értékmentő és hagyomány-
őrző tevékenységből, melyet hosszú évek 
óta végeznek, mitöbb, Daragó Károlyt elő-
ször hallhattuk nyilvános rendezvényen tá-
rogatón játszani. Meglepő volt ez számunk-
ra, akik már hozzászoktunk, hogy más hang-
szerekből (kürt, trombita, harmonika) csal-
ja elő a csodás dallamokat. Hajdu Imre 

egyik jó hangulatú írását olvasta fel, s Ko-
vács Sándorné a borfogyasztással kapcso-
latos bogácsi történetekkel szórakoztatta a 
jelenlévőket. 

A rendezvény különböző érdeklődési 
körű, nemzetiségi résztvevői hamar megta-
lálták a közös hangot. A kötetlen beszélge-

tés hangulatát fokozta a jókedv és a hozzá-
szólásokból áradó egyetértés, mely szerint 
a kitüntetett személyek méltán váltak a Ma-
gyar Kultúra Lovagjaivá. 

Jelenlétével megtisztelt bennünket 
Csendesné Farkas Edit polgármester asz-
szony is, jelen voltak turisták, akik eddig 
csupán Csáter apó pincéjében találkoztak 
Hajdu Imrével. Voltak, akik kifejezetten a 
borfesztivál miatt látogattak Bogácsra, köz-
tük Charlie Moser és családja, és természe-
tesen eljöttek a kultúrát támogató, ápoló 
bogácsiak is.  

Borfesztivál lévén egy pohár jófajta bo-
gácsi bor mellett folytatódott a kötetlen be-
szélgetés, miközben Manci néni a hallgató-
ság legnagyobb örömére csak elmondott 
egy pajzán mesét, Hajdu Imre és Daragó 
Károly pedig vidám történetekkel csalt mo-
solyt az arcokra.

Mindhárom díjazott elmondta, hogy fel-
emelő érzésként élte meg a lovaggá ava-
tást. A neves író, Charlotte Bronte szerint 
„Ha becsülik az embert (...), az olyan jó ér-
zés, mintha az ember állandóan napfény-
ben sütkéreznék, és szívében kellemes, de-
rűs érzések bontakoznak ki.” 

Kívánom, hogy Kedves Olvasóinkban az ál-
dott Nap simogató sugarai keltsenek hason-
ló idilli érzéseket.

Jankóné Jónás Zsuzsa

A Magyar Kultúra Lovagjai cím bogácsi tulajdonosai

A közönségnek köszönhetően hangulatos, pozitív kicsengésű beszélgetés kerekedett a könyvtárban
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2017. június 25-én izgalmasnak ígérke-
ző előadás keltette fel a 25. Borfesztivál-
ra érkező vendégek és a helyi lakosok fi-
gyelmét: „Barnamedve vadászat” – olvas-
hattuk a plakátokon. Mindnyájunkban, 
akik még soha nem vettünk részt vadásza-
ton, már e cím szimpla olvasása félelmet 
ébresztett, de úgy gondolom, hogy egy hi-
vatásos vadász is kihívásként tekinthet a 
medvével való találkozásra.

A kisgyermekek és a felnőttek számára is 
könnyen érthető stílusú előadó, Egyed Jó-
zsef, testvértelepülésünk, Gyergyóújfalu 
polgármestere a bogácsi Községi Könyvtár-
ban gondoskodott arról, hogy mindnyájan 
megkapjuk a várakozásinknak megfelelő 
emóciót. A bemutató értékét növelte a hi-
teles forrás, hiszen a kellemes hangnemű 
előadó maga is találkozott, vadászott már 
a 920 méter magasan fekvő Csicsaj dűlőin 
kilőhető nagyvadakra, köztük barnamed-
vére is.

Az előadás egy látványos, Erdély növény- 

és álltavilágát elénk táró képkockákból fel-
épített székely humorral és a hazaszeretet 
gondolatával áthatott prezentációra épült.

A Csicsaj kősziklájáról látható érintetlen 
legelők és a vadállatok természetes élőhe-
lyeinek szebbnél-szebb felvételei képzelet-
ben a vadregényes Hargita csodaszép bük-
köseibe repítettek bennünket. A hallott va-
dászhistóriák a nehezen elejthető fajdka-
kasról, az egy hónapig állhatatosan megfi-
gyelt, majd elejtett szarvasbikáról, a 300 ki-
lós, hatalmas károkat okozó vaddisznóról, 
a farkasvadászat veszélyeiről ráébresztett 
mindenkit Egyed József tanításának igaz-
ságára, miszerint az erdő arra is alkalmas, 
hogy saját félelmeinket legyőzzük. Már-már 
vágyat éreztünk bátorságunk bizonyítására, 
ám a barnamedve által feltépett kérgű fá-
kat bemutató képkocka és az emberre tá-
madó medvékről szóló részhez érve, beval-
lom, már csillapodott a bizonyítási vágyam, 
sőt, kissé borzongtam. A jelenlévő gyakor-
lott vadászok is lélegzetvisszafojtva hallgat-

ták a kapitális példányok kilövésének tör-
ténetét. Talán ők sem szívesen találkozná-
nak -gondoltam-  szemtől szemben két láb-
ra álló 3 méter magas medvével…

Testvértelepülésünk, Gyergyóújfalu szá-
mos látnivalóval várja a turistákat. A Li-
bán-tetőn lévő hétvégi házak sok vendé-
get csalogatnak évente, de gyakran előfor-
dul, hogy a visszajáró vendégek között a Ro-
mániában jelenleg 6000 fölötti medveállo-
mány egyike - másika fordul meg fosztoga-
tóként. 

S ha valaki mégis kedvet kapott a barna-
medve vadászatra, keresgéljen az Interne-
ten, ahol felejthetetlen vadászélményt ígé-
rő felhívásokat lehet olvasni. (Megjegyzem, 
törvényesen jelenleg csak az emberre ve-
szélyes medvék kilövése engedélyezett.) A 
medve mancsának átmérőjétől függően Er-
délyben akár 8000 euro is lehet egy barna-
medve ejtési díja. Már nem is kell más hoz-
zá, csak egy kis bátorság…

Jankóné Jónás Zsuzsa

a kánikulában is „szÚR a BOgá(n)Cs”
Augusztus 5-én a Bogácsi Thermálfürdő 

Kft. és a Községi Sportkör Bogács 
Sportegyesület szervezésében, vala-

mint a Turisztikai Információs Iroda segít-
ségével  első alkalommal került megrende-
zésre a bogácsi műfüves kispályán a Színész 
- Újságíró labdarúgó torna. 

A megmérettetésen négy csapat vett részt: 
a Magyar Színész labdarúgó-válogatott, Ma-
gyar Újságíró labdarúgó-válogatott, Mezőkö-
vesdi Öregfiúk és a Bogácsi Öregfiúk.

A megnyitón Csendesné Farkas Edit köz-
ségünk polgármestere és Tállai András par-
lamenti és adóügyekért felelős államtitkár, 
miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő 
köszöntötte a résztvevő csapatokat jó játé-
kot kívánva.

A nagy hőség ellenére a labdarúgók iga-
zán élvezetes mérkőzéseket vívtak egymás-
sal, helyenként látványos megmozdulások-
kal, gólokkal. A szépszámú közönség igazi kis-
pályás focit láthatott, azonkívül néhány ne-
ves színészt élőben is: a színészek csapatát 
erősítette többek között Nemcsák Károly, aki 
nem először járt már Bogácson, hiszen tag-
ja a Szent Márton Borlovagrendnek. Itt volt a 
Barátok közt sorozatból megismert Gyetván 
Csaba és Mészáros Béla, a Katona József Szín-
ház színművésze.

A mérkőzéseken a következő  
eredmények születtek:

1. Magyar Újságíró labdarúgó-válogatott - 
Bogácsi Öregfiúk 5:0

2. Magyar Színész labdarúgó-válogatott - 
Mezőkövesdi Öregfiúk 0:6

3. Magyar Újságíró labdarúgó-válogatott - 
Magyar Színész labdarúgó-válogatott 3:1

4. Bogácsi Öregfiúk - Mezőkövesdi 
Öregfiúk 0:3

5. Bogácsi Öregfiúk - Magyar Színész 
labdarúgó-válogatott 2:1

6. Magyar Újságíró labdarúgó-válogatott - 
Mezőkövesdi Öregfiúk 1-3

A közönség szórakoztató mérkőzések  
után a végeredmény így alakult:

I. Mezőkövesdi Öregfiúk csapata
II. Magyar Újságíró labdarúgó-válogatott 

csapata
III. Bogácsi Öregfiúk csapata
IV. Magyar Színész labdarúgó-válogatott 

csapata

Előadás a barnamedve vadászatról

A nagy meleg sem szegte a játékosok és vezetők kedvét

Legjobb kapus: Szobonya Tamás  
(Bogácsi Öregfiúk)

Gólkirály: B. Fülöp Gábor  
(Magyar Újságíró labdarúgó-válogatott)

Legjobb mezőnyjátékos: Vigh Ferenc  
(Mezőkövesdi Öregfiúk)

Legsportszerűbb játékos: Nemcsák Károly 
(Magyar Színész labdarúgó-válogatott)
Az eredményhirdetés után a szervezők ven-

dégül látták a játékosokat és a szurkolókat 
tájjellegű ételekkel; bogácsi lagzis káposztá-
val és vaddisznópörkölttel. 

Szeretnénk hagyományteremtő céllal újra 
megrendezni a jövőben is ezt a focitornát 
Bogácson, így, búcsúzóul többen a Jövőre 
ugyanitt! köszönéssel távoztak a műfüves 
pályáról.                                     Jankó Gergely
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ii. Országos kamionos 
Találkozó Bogácson

Június 30-án az esti órákban Bogács és 
Cserépfalu főutcáján színes karnevál 
szemtanúi lehettünk. A felvonulók a 

kamionok voltak, akik hang-és fénytechni-
kájukkal hívták fel magukra az egyre sza-
porodó nézelődők figyelmét.

A kamionosok családtagjaikkal együtt bol-
dogan integetve tekintettek le a vezetőfül-
kékből az út szélén és járdákon állókra, je-
lezve, hogy ez az életérzés örömmel tölti el 
őket.

A háromnapos rendezvény alatt családi 
programok és ügyességi versenyek várták 

az érdeklődőket a bogácsi Rendezvénypark-
ban, valamint gyorsulási versenyek a mező-
kövesdi repülőtéren, este pedig DJ. SZAT-
MÁRI FEAT JUCUS koncertje szórakoztatta a 
résztvevőket.

A szervező Horváth Norbert volt, aki 
maga is kamionos. Neki köszönhetően Bo-
gács  turisztikai látványosságainak palettá-
ja szélesedett, s Hajdúszoboszló, Szeged, 
Győrszemere, Szigethalom után Bogács is 
helyt adott a közel 100 kamionból álló ta-
lálkozónak.

J.J. Zs.

Egyre többen kíváncsiak az ilyenfajta látványosságra

További 
programajánló

2017. augusztus 19. 11:00 óra
Az államalapítás  

és az új kenyér ünnepe
Helyszín: Közösségi Ház

2017. augusztus 26. 
VII. „Halra fel!” horgászverseny  

és országos horgásztalálkozó
Helyszín: Szoros-völgyi víztározó

2017. augusztus 26. 
1 úton - Nemzetközi zarándoklat

Zarándoklat a gyermekre várókért
Szent Márton műemléktemplom 

2017. szeptember 09. 
Régi jármű találkozó és túra

2017. szeptember 23.
délelőtt: XII. Summásság ételeinek 

bemutatója
délután: XIV. Szüreti Mulatság 

Helyszín: Cserépi úti pincesor

2017. szeptember 30. 
Szent Mihály-napi közös csurdítás

Helyszín: Rendezvénypark

2017. október 02-05.
Országos nyugdíjas találkozó

Helyszín: Közösségi Ház

2017. október 21.
VII. Tárcsás ételek fesztiválja

Helyszín: Cserépi úti pincesor

2017. november 10-12.
XVII. Márton-napi Vigasságok

Helyszín: Cserépi úti pincesor
Búcsúi szentmise

Helyszín: Szent Márton Római  
Katolikus Templom


