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Bogács lehetőségei az Európai Uniós 
források lehívására

2017 a pályázatok éve hazánkban, hiszen 
a 2014-2020-as tervezési időszak Európai 
Uniós forráskeretének csaknem 100%-a 
meghirdetésre került. Igaz ez a magán-
személyekre, kis- és középvállalkozásokra, 
gazdasági társaságokra és természetesen 
az önkormányzatokra is. 

A település újságja kiváló lehetőség a tá-
jékoztatásra arról, hogy a bogácsi önkor-
mányzat milyen fejlesztési elképzelések-
hez, tervekhez szeretne uniós támogatást 
kérni.

Megítélt támogatásunk van a mezőgazda-
sági területen egy hűtőház építésére, vala-
mint a fürdő parkolója mellett – a jelenlegi 
büfésor helyén – helyi termelői piac építé-
sére. A projekt több település összefogásá-
val, konzorciumban valósul meg, melynek 
Bogácsra jutó támogatási kerete 73,4 mil-
lió Ft.

Szintén több településsel együtt pályáz-
tunk kerékpárutak építésére, melyek közül 
az egyik Mezőkövesdet kötné össze a Bükk-
hegységgel Bogács, Cserépfalu Bükkzsérc 
településeken keresztül, a másik pedig 
Miskolcot Egerrel szintén Bogácson át. A 
pályázatokat már benyújtottuk, a tervezett 
költségek több mint másfél milliárd forint-
ra rúgnak. 

Szintén EU-s pályázat keretében kíván-
juk felújítani és bővíteni az óvodát, ennek 
a projektnek a tervezett költsége 100 mil-
lió Ft. A fejlesztéssel egy új bölcsődei rész 
épülne a már meglévő és felújítandó épü-
lethez, ahol legalább 12 bölcsődést tudunk 
elhelyezni. Ezzel együtt helyben legalább 3 
fő hosszú távú foglalkoztatását tudjuk biz-
tosítani.

Bükkábrány és Bükkszentkereszt telepü-
lésekkel közösen pályáztunk rendezvény-
helyszínek felújítására, melyben a bogácsi 
rendezvénypark területén színpadot, szoci-
ális kiszolgáló épületeket tervezünk építe-

ni, és jelentős tereprendezés is megvaló-
sulna. Ennek a pályázatnak is várjuk a bí-
rálatát.

A beruházások megvalósítására benyúj-
tott igények mellett humán szolgáltatások 
fejlesztésére is jelentős támogatási forrá-
sokat igényeltünk, szintén több település-
sel összefogva. Partnereink ezekben első-
sorban a környező falvak és Mezőkövesd, 
a Bogácsra jutó támogatási összeg pedig 
csaknem 200 millió Ft. Ezen a területen 
két alapítványunk is támogatott pályázó, 
a Bogácsi Iskolás Gyermekekért Alapítvány 
30 millió Ft-ból két évig Tanodát működtet, 
a Bogács Községért Közalapítvány pedig 25 
millió Ft-ot nyert helyi közösségek fejlesz-
tésére, programok szervezésére Bogácson 
kívül, Szomolyán és Cserépfaluban.

S ezzel a pályázatoknak még nincs vége, 
hiszen a konyha felújítására hazai forrás-
ból nyertünk támogatást, a munkálatokat 
még a nyáron el fogjuk végezni. A közfog-
lalkoztatási program keretében pedig lehe-
tőségünk lesz a Gárdonyi út 48. szám alat-

ti telephelyen tárolókat, szociális blokkot 
tartalmazó melléképületet építeni, így a 
Glóner Iskola udvara felszabadul. A napok-
ban nyújtunk be támogatási igényt a Kos-
suth és Szomolyai utcák felújítására, ezzel 
is javítva a település közúthálózatának ál-
lapotát. A Községi Sportkör is aktív pályázó, 
jelenleg elnyert támogatásuk van a tenisz-
pálya megújítására, és TAO pályázatot ké-
szítünk elő közösen a régi sportöltöző he-
lyén edzőterem építésére.

A képviselőtestület valamennyi tagja fon-
tosnak tartja a hazai és Európai Uniós pá-
lyázati lehetőségek maximális kihaszná-
lását. A támogatásokat elnyerni azonban 
csupán a legelső lépés ahhoz, hogy ezek az 
elképzelések meg is valósuljanak. A meg-
ítélt támogatások hatékony, jó felhaszná-
lása komoly munka és felelősség, együtt-
működést, toleranciát és lelkiismeretessé-
get követel, melyben minden képviselőre 
és bogácsi lakosra számítok. 

Csendesné Farkas Edit 
polgármester

Termelői piac a büfésor helyén

Szokolay Sándor

Édesanyánk
Édesanyánk, rólad szóljon az ének,
Szereteted törődésed megköszönjük néked!
Álombölcsőnk te ringattad, dalainkat te dúdoltad,
Lázas álmunk virrasztottad, sírásunkat csitítottad
Rólad szól az ének!

Édesanyánk, rólad zengjen az ének,
Áldozatod, segítséged megköszönjük néked!
Első szóra tanítottál, mosolyoddal vidítottál,
Minden jóra példát adtál, szeretetre tanítottál,
Rólad szól az ének.

Anyák napján szeretettel 
köszöntünk minden  

édesanyát és nagymamát!
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HAjdU ImrE, A KUltúrA lovAgjA
Az elmúlt év kora őszén a Bogács Köz-

ségért Közalapítvány Kuratóriuma    
„Kultúra Lovagja” cím adományo-

zására terjesztette fel (már itt az elején za-
varba jöttem, hogy „újságírót, írót, könyv-
kiadót, borászt, vagy történelem tanárt”?) 
ezért egyszerűen nevén nevezve: Hajdu Im-
rét. A titulust ki-ki döntse el.

Az alapítványunk tette ezt azért, mert 
Hajdu Imre igazi közéleti ember, aki nagy-
mértékben hozzájárul községünk népszerűsí-
téséhez, hírnevének növeléséhez. Meghatá-
rozó szerepe van Bogács kulturális életében 
íróként, kiadóként és borászként egyaránt.

A teljesség igénye nélkül felsorolok néhá-
nyat közéleti tevékenysége közül, ami talán 
egyenként is méltóvá teszi a lovagi címre.

Nevéhez fűződik a Szent Márton Borlovag-
rend megalapítása, de a bogácsi újság egyik 
szülőatyja és névadója is, ami Bogácsi Tavasz, 
Nyár, Ősz, Tél címen jelenik meg. A bogácsi 
gótikus stílusú műemlék templomban éven-
te megrendezésre kerülő hangversenyek öt-
letadója. Szent II. János Pál tér névadója, a 
Szent II. János Pál emlékmű felállításának öt-
letadója. Említhetném a Színészliget melletti 
Teátristák Keresztjének megálmodóját, a sok-
sok könyvet, amik részben Bogácsról szólnak. 
Számomra Ő az ünnepi szónok, mert garan-
táltan élményben volt és lesz része, aki meg-

Hajdu Imre sok érdekes és személyes történetet 
mesélt a Nemzet Színészeiről a Közösségi Házban

tiszteli jelenlétével pl. a Nemzet Színészeinek 
tiszteletére rendezett faültetést megelőző 
ünnepi műsort.

Nem kért fel senki a reklámozásra, de kéret-
lenül is figyelmében ajánlom a Kaptárkövek 
címmel negyedévente megjelenő folyóiratot 
azoknak, akik szeretik a verseket, régi törté-

neteket, ahol egyébként Hajdu Imre rendsze-
resen publikál. 

Három hónapot kellett várni, amikor a Fal-
vak Kultúrájáért Alapítvány arról értesített, 
hogy a jelölést elfogadta. Az Alapító Lovagok, 
és a Kultúra Lovagrendje 12 országból felkért 
194 tagja a lovagias tettek értékelését elvé-
gezte, amely alapján a kuratórium 2016. no-
vember 26-án hozta meg döntését a jelölés 
elfogadásáról.

Imre a karácsonyváró ünnepségen - mint-
egy előzetes karácsonyi ajándékként - érte-
sült a jelenlevő mintegy 150 ember jelenlét-
ében a döntésről. 

Az avatási ünnepségre a magyar kultúra 
napján, 2017. január 22-én került sor Buda-
pesten a Stefánia Palota színháztermében, 
a XXI. magyar kultúra napjához Kapcsolódó 
ünnepségen. Az elismerés átadását követte a 
partiumi díszvendégek műsora és a gálazáró 
ceremónia. Abban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy részt vehettem többedmagam-
mal ezen a nívós rendezvényen, az elsők kö-
zött gratulálhattam. 

Azt kívánom, hogy ez az elismerés aranyoz-
za be a születésnapi kerek évfordulót. A to-
vábbiakhoz erőt, és erős egészséget kívánok, 
amúgy székelyesen, ha már Ők voltak a dísz-
vendégek.

Poczik Lajosné  kuratórium elnök
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megelevenedő múlt: Falusi Kamramustra, valamint 
gasztronómiai élmények Bogácson február 11-én

Ismét elénk tárult a múlt február 11- én Bogácson, a Közösségi 
Ház területén. Az udvaron felállított rendezvénysátorban a külön-
böző településekről érkező hagyományőrző csapatok által felidéz-
hettük dédanyáink hagyományos éléskamráit, kóstolhattuk a régi, 
gyermekkorunkból ismert ízeket. Betekintést nyerhettünk a Füzes-
abonyi Kertbarátkör, Békés, Pánd, Tard, a Bogácsi Nagymamák, va-
lamint a Bogácsi Pávakör kamráiba.

Délelőtt 10 óra után, a rövid megnyitót követően házi rétes ké-
szítő bemutatót tartott Bogács Manci nénije, s a vállalkozó kedvű-
ek pedig nevezhettek is a házi rétes készítő versenyre. 12 vállalko-
zó kedvű csapat által,- akik a helyszínen gyúrták, húzták és töltötték 
a tésztát - rengeteg féle hagyományos és különleges rétes készült, 
többek között túrós, sonkás, káposztás, meggyes, de még hurkás 
és pörköltes töltelékkel is ízesítettek a bátrabb versenyzők. A sü-
teményeket a helyszínen egy régi katonai tábori kemencében sü-
tötték ki.

Akik nem a sütemény sütés területén akarták megmérettetni ma-
gukat, azoknak lehetőség volt a kocsonyakészítő versenyen részt 

XIII. alkalommal került megrendezésre 
2017. február 25-én a Bo-Cse-Bükk nevű la-
tyakfutás. A futás célja az érintett települé-
seken (Bogács, Cserépfalu, Bükkzsérc) élők 
vendégszeretetének népszerűsítése, vala-

mint a gyönyörű környezetben egy családi-
as nap eltöltése a sport jegyében. 

A szervező Bajzát Lászlótól azt is megtud-
tuk, hogy a latyakfutás nem pénzdíjas ver-
seny, sőt nem is verseny, hanem egy neve-

lAtyAKFUtás

A rajt után még együtt voltak a futók 

zési díj nélküli - napjainkban ezért is rit-
kaságnak számító - futórendezvény, ahol 
a távot teljesítő futók, túrázók ételt, italt 
kapnak és a rendezvény végén a Bogácsi 
Gyógy- és Strandfürdőben lazíthatnak. 
Plusz díjazzák a legfiatalabb, a legidősebb 
és a legtávolabbról érkező sportolót. Va-
lószínűleg ezért növekszik minden év-
ben a latyakfutás népszerűsége hazánk-
ban, idén már kettőszázan rajtoltak el a 
bo gácsi kiindulópontról. 

Bajzát László azt is elmondta, hogy sze-
retné megszervezni mindaddig a Bo-Cse-
Bükk latyakfutást, amíg ilyen formában 
- a három település támogatásának kö-
szönhetően - ez lehetséges.

J. J. Zs.

venni, melyre a helyszínen lehetett nevezni két tányér kocsonyával. 
Összesen 40 tányér kocsonya érkezett a zsűri elé. 

A Közösségi Ház udvarán helyi termelők árulták portékáikat: pél-
dául házi tésztákat, lekvárokat, mézeket, füstölt hústermékeket le-
hetett kapni. A rendezvénysátorban hagyományőrző együttesek 
szórakoztatták a vendégeket, fellépett többek között a Bogácsi Pá-
vakör, a Tündérrózsa Néptáncegyüttes, valamint a Felsőtárkányi 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes. Az idelátogatók végigkóstolhat-
ták a települések kínálta házi pogácsákat, süteményeket, pálinká-
kat, borokat.

A gyermekek sem unatkoztak ezen a napon, hiszen a Viola Alko-
tóműhely és Népi Játszóházban mindenki talált kedvére való elfog-
laltságot.

A nap zárásaként a Közösségi Házban táncház vette kezdetét este 
hét órától, ahol a Tekergő Együttes szolgáltatta a talp alá valót.

Marczis Zsófia

A Bogácsi Pávakör kamrájánál községünk ünnepi és hétköznapi  
népviseletét is megcsodálhattuk

A Bogácsi Nagymamák termékeit Tállai András is jó szívvel ajánlotta
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tIzEnöt év!

Tisztelt olvasó!  Azért ragadtam tol-
lat, mert tájékoztatni szeretném 
önöket a Bogácsi Polgárőr Egye-

sület jelenlegi helyzetéről, az eltelt 15 év 
történéseiről, évfordulójáról. Tizenöt év-
vel ezelőtt pár ember fejében megszüle-
tett az ötlet, polgárőr egyesületet kell ala-
kítani. Abban az időben rendkívül aktuális 
volt egy ilyen szervezet létrehozásának az 
ötlete. 

A rendszerváltás után a rendőrségen kívül 
nem igen volt más közbiztonsági feladato-
kat ellátó szervezet. Az éppen akkor funk-
cionáló képviselő-testület és Szajlai Sándor 
polgármester úr üdvözölte Szabó Pál kez-
deményezését, és elkezdődhetett az egye-
sület szervezési munkája. Személyesen ke-
resett fel Szabó Pál olyan embereket, akik 
szerepet vállalnának községünk közbizton-
sági feladatainak segítésében. A kezdemé-
nyezésnek jó visszhangja lett, és az alakuló 
ülésen már közel 30 fős létszám vett részt. 
Az önkormányzat támogatásával az új pol-
gárőr egyesület fel lett szerelve egyenruhá-
val és egyéb technikai eszközökkel. Rendel-
kezésre bocsátott az önkormányzat egy he-
lyiséget is a polgárőrség részére. Ezt társa-
dalmi munkában a tagság felújította és bir-
tokba vette. 

Ezen előzmények után teljes erőbedo-
bással vetette be magát az egyesület a 
munkába. A feladat teljesen új volt min-
denki számára. Lassan a tapasztalatok fel-
használásával alakult ki a szolgálatok rend-
je, az ellátandó feladatok rendszere. Köz-
ben teltek az évek és folyamatosan válto-
zott az egyesület létszáma. Volt, aki kilé-
pett, mert nem erre a feladatra gondolt, 
volt, akit fegyelmezetlensége miatt kellett 
eltanácsolni. 

A megalakulása óta állandó változáson 
megy át egyesületünk. Az elvégzett mun-
ka viszont minden esetben minőségi. Mű-
ködésünk alatt sok esetben intézkedtünk, 
legfőbb feladatunk általában a megjelenés 
és a jelzés. A jó együttműködés jegyében 
számtalan esetben közös járőrözéssel, ak-
ciókban való részvétellel, közúti ellenőrzés-
sel segítettük a rendőrség hatékony mun-
káját. Működésünk ideje alatt különösen 
nagy figyelmet fordítottunk az idegenforga-
lommal járó megnövekedett közbiztonsági 
feladatokra. A vagyonvédelem érdekében 
számtalan szolgálati órát töltöttünk járőrö-
zéssel a község bel- és külterületén. Együtt-
működési szerződést kötöttünk a Hór-Agro 
Zrt.- vel a postával és a hegyközséggel. Több 
esetben kapott egyesületünk elismerést a 
Megyei és a Mezőkövesdi Rendőrkapitány-
ságtól az elvégzett munkáért. 

Jelenleg is jól működik a szervezet. Eb-
ben az évben 3 fő polgárőr társ jelentet-
te be kilépési szándékát, ebből két fő ala-
pító tag, tehát 15 éve dolgozik egyesüle-
tünkben. Köszönet színvonalas munkáju-
kért. Egy fő pedig elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni a munkában.

Különös figyelmet fordítunk a fiatalok 
bevonására ebbe a közösségi munkába. 
Szeretnénk a jelenleg 3 fő hölgy tagunk-
hoz még több belépőt toborozni, vala-
mint az ifjú polgárőr mozgalmat népsze-
rűsíteni. Feladat továbbra is van, sőt ta-
lán egyre több. Az eltelt 15 év alatt is sok 
volt, éppen ezért azoknak a tagoknak, 
akik a szabad idejük feláldozásával, éj-
szakai szolgálatukkal, járőrözésükkel, köz-
biztonsági munkájukkal hozzájárulnak, 
és az elmúlt időkben hozzájárultak a köz-
ség nyugodt, biztonságos hétköznapjai-
hoz, mindenképpen nagy tisztelet és kö-
szönet jár.

A jövőben is magas színvonalon kíván-
juk ellátni az általunk vállalt, ránk sza-
bott feladatokat. Pályázaton nyert új 
járőrkocsival, modern technikai eszközök-
kel, ruházattal rendelkezünk. A működés-
hez szükséges anyagi eszközöket az ön-
kormányzat és pályázati összegek bizto-
sítják. Azt gondolom, hogy az eltelt 15 év 
nem tűnt el nyomtalanul, a tapasztalatok, 
és a tagok összessége biztosítja az egye-
sület színvonalas működését.

Csecsődi Imre
egyesület elnöke

A Bogácsi Polgárőr Egyesület csapata a 2016-os Tárcsás ételek fesztiválján

A Bogácsi Polgárőr Egyesület oszlopos tagjai
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nemzeti ünnepünk, március 15.

A nemzeti ünnep olyan kitüntetett na-
pot jelöl, amelyen egy ország, egy 
nép nemzeti összetartozását ünnep-

li. Az ünnep üzenetek sora, felismerhető ben-
ne a közösség értékrendje, a tisztelet, a meg-
becsülés, a tradíció és az előretekintés jele is.

Az ünnepbe nem szabad beleesni, az ün-
nepre fel kell készülni testben és lélekben, 
mint ahogyan ezt Márai Sándor is írja:

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ün-
nepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg 
hajad vizes kefével. Tisztálkodj belülről és kí-
vülről. Felejts el mindent, ami a hétköznapok 
szertartása és feladta. Az ünnep a különbö-
zés. Az ünnep a mély és varázslatos rendha-
gyás. Az ünnep legyen ünnepies. S mindenek-
fölött legyen benne valami a régi rendtartás-
ból, a hetedik napból, a megszakításból, a tel-
jes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föl-
tétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb ér-
telme. Készülj fel reá testben és lélekben.”

Legújabb kori történelmünk során mindig ki-
emelkedő jelentőséggel bírt 1848 március 15. 
megünneplése. Fontos volt, mert a magyar 
szívekben mindig magában hordozott egy sa-
játos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabad-
ság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti 
tudat érzését. Maga Kossuth Lajos is ezt fejez-
te ki, amikor híres idézetében a következőket 
mondta március 15 –ről: „…Letétetett a sza-
badság talpköve, a felelős független magyar 
minisztérium alakítása által feltétetett az al-
kotmány boltozatának záróköve.”

Ennek a korszaknak, a reformkornak kö-
szönhetjük nemzeti himnuszunk keletkezé-
sét, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hiva-
talossá válását, illetve azt, hogy országunk 
fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivata-
los nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. 
Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. 
Úgy gondolom, ma, amikor nemzetünk újra a 
fejlődés útját keresi, ennek a napnak az em-
léke nagyon fontos tanulságokkal töltheti fel 
életünket. Ezek a tanulságok pedig az össze-
fogás, a kitartás és a tenni akarás hegyeket 
megmozgató erejének és egymásnak a meg-
becsülése. 

1848 március 15. eseményei mindannyiunk 
iskolai emlékeiben szerepelnek. Évek folya-
mán hozzánk nőtt Petőfi Sándor, Jókai Mór, 
Kossuth Lajos neve, Petőfi Nemzeti dala, a 
Landeler nyomdájában kinyomtatott első sza-
bad sajtó terméke, a 12 pont, a szívünk fölé 
kitűzött nemzeti színű kokárda.

Az iskolában méltón emlékezünk meg nem-
zeti ünnepeinkről. Azért, hogy gyermeke-
inkben kialakuljon a nemzeti öntudat, azért, 
hogy büszkék legyenek nemzeti múltjukra, s 
ezáltal a jövőképük formálódjon.

Így volt ez most is. Ünnepi díszbe öltöztet-
tük az iskolai és az osztály faliújságokat, me-
lyeken az ünnep jelképe, a nemzeti színű ko-
kárda, az akkori eseményeket megörökítő 

A Millenniumi óda éneklésébe bekapcsolódott a pávakör mellett a közönség néhány tagja is

fényképmásolatok és naplórészletek hozták 
közelebb a gyerekekhez 1848-1849 esemé-
nyeit. Tanítási órákon felidéztük az 159 évvel 
ezelőtt hazánkban történteket, és az ünnep-
pel kapcsolatos irodalmi művekkel ismerked-
tünk meg.

Az iskolai ünnepi előadást március 14-én 
este községi ünnepség követte. A Himnusz 
eléneklése után 1848 és 1849 történése-
it Csendesné Farkas Edit polgármester asz-
szony méltatta ünnepi beszédében. A Páva-
kör énekkel, Magyar Gyula tárogatóval idéz-
te fel a korabeli katonadalokat. A Bükkalja Ál-
talános Iskola alsós tanulói vidám tavaszi já-
tékokkal köszöntötték az ünnepet, a felsősök 
színes irodalmi műsorban idézték fel a több 
mint másfél évszázada történt eseményeket. 
A Tündérrózsa néptánccsoport lánypárosa az 
ünnephez illő táncot mutatott be. Az ünne-
pi megemlékezés zárásaképpen a Millenniu-
mi óda zendült fel. A szereplő gyerekek, a pá-
vakör tagjai és az ünneplő közönség néhány 
tagja szívet melengető és sokaknak a szemé-
be könnyet csalogató éneke tette még meg-
hatóbbá az ünneplést. 

Juhász Gyula versének részletében ben-
ne van ennek az ünnepnek minden varázsa, 
amely évről évre melegséggel tölti meg min-
den magyar ember szívét.
„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”

Lénártné Szeberin Csilla
pedagógus

A Bükkalja Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora hozzájárult a történelmi tudat építéséhez
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500 MILLIÓ FORINTOT NYERT A MEZŐKÖ-
VESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VEZE-
TETT KONZORCIUM 

A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 számú, a 
Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesz-
tések a Dél-Borsodi térségben című projekt 
során öt településen létesülnek beruházá-
sok: Mezőkövesden, Bogácson, Harsányban, 
Mezőcsáton és Ónodon. 

A projekt célja a helyi alapanyagokra ala-
pozott közétkeztetést elősegítő infrastruktú-
ra megteremtése, és a helyi mezőgazdasági 
termelők és élelmiszeripari vállalkozások ál-
tal előállított termékek piacra jutási feltétele-
inek javítása. A fejlesztés 2 járásközpontban 
és 3 csomóponti helyzetű településen valósul 
meg, összesen 9 helyszínen. A projekt hang-
súlyos eleme a helyi piacok fejlesztése és kor-
szerűsítése, továbbá hűtőházak és hűtőkam-
rák kialakítása, amelyek jelentősen hozzájá-
rulnak a helyi termékek piacra jutásához, hi-
szen hónapokig meg tudják tartani a megter-
melt zöldségek és gyümölcsök minőségét és 
állagát. A hűtőházak költséghatékonyabb és 
környezetkímélőbb energiaellátását napcel-
lák működtetésével biztosítják. A fejlesztett 
termelői piacok és vásárcsarnokok a helyben 
megtermelt kézműves termékek értékesíté-
sét szolgálják.

sAjtÓKözlEmény

Mezőcsáton a 167,86 millió forintos támo-
gatásból egy régen általános iskolaként mű-
ködő, ám mára használhatatlanná vált épület 
helyén új vásárcsarnok épül, valamint egy hű-
tőházat is terveznek. A csarnok évszaktól füg-
getlenül látogatható lesz, hiszen külső és bel-
ső térrel is fog rendelkezni. Az épület egyik ré-
szében kiszolgáló helyiségek, a másik részben 
pedig több részből álló hűtőkamrák épülnek. 
A fejlesztés kapcsolódik a TOP-1.1.1 az élelmi-
szeripari park fejlesztéshez Mezőcsáton.

A mezőgazdaságban megtermelt termékek 
értékesítését támogató infrastrukturális fej-
lesztések a helyi termelők és vállalkozók jöve-
delmezőségét segítik, munkahelyet teremt-
ve a településen élő lakosság számára. A be-
ruházások a tervek szerint közvetlenül 22 fő 
munkahelyet fognak teremteni.
2017. 01. 31.  További információ:  

Szabó-Bodnár Ágota (49) 500-177

A program hozzájárul Mezőkövesden a köz-
étkeztetés minőségének és hatékonyságának 
javulásához, a fejlesztés által a helyben meg-
termelt termékeket nagyobb arányban hasz-
nálják fel a közétkeztetésben. Az önkormány-
zat 137,82 millió forintos támogatást nyert, 
amiből egyrészt korszerűsítik a Damjanich u. 
1. szám alatt található kollégium konyháját, 
továbbá a pályázat részeként helyi termékek 
árusításával foglalkozó bolt létrehozását is 
tervezik a Szent László tér 19. szám alatt lévő 
üzlethelyiségben, annak megújításával.

 Bogácson 73,40 millió forintos támogatás-
nak köszönhetően egy termelői piacot alakí-
tanak ki és egy hűtőházat is építenek. A pia-
cot a fürdő út mentén a meglévő vendéglá-
tó pavilonok lebontása után keletkező üres 
területen fix árusítóhelyekkel valósítják meg, 
amelyek között a vevők szabadon sétálhatnak 
majd. Bogácson a projekt fenntarthatóságát 
tovább erősíti a már jelentős számú turisz-
tikai látogatók száma. Harsány község is hű-
tőház megépítését tervezi a 60,78 millió fo-
rintos támogatásból. Az épület egyik felében 
alapanyagraktár, üzemi rész, iroda és szociális 
blokk lesz, a csarnok részbe pedig hűtött táro-
lók és fagyasztók kerülnek. Ónod községben a 
60,14 millió forintos támogatást vásártér fej-
lesztésére fordítja az önkormányzat. A beru-
házás során tereprendezésre, árusítóhelyek 
kialakítására, vizesblokk és elektromos kap-
csolószekrény telepítésére is lehetőség lesz.

A Bogácsi Pávakör 2017. márci-
us 15-ei községi ünnepségen új 
fellépő ruhában mutatkozhatott 

be.  Köszönhető ez két fő támogatónk-
nak: Bogács Község Önkormányzatának 
és a Bükkalja Takarékszövetkezetnek. 

A ruhák a 40 éve készültek (s az 1800-
as évek végén hordott) rekonstruált vál-
tozatai. A szépen és gondosan elkészí-

tett fellépők Jankó Barnáné, Katika keze 
munkáját dicsérik, a kötények varrásába 
Magyar Gyuláné pávaköri tagunk is bese-
gített.

Hálásan köszönjük, hogy énekszónkkal 
megújult viseletben öregbíthetjük a pa-
lócföldi hagyományokat őrző Bogács hír-
nevét!

Benyovszki Mária  a pávakör vezetője

új fellépőben tavaszi 
pontytelepítés 
a szoros-völgyi 

víztározóba
16 mázsa kétnyaras pontyot tele-

pített a Hoórvölgye Horgász Egyesü-
let a bogácsi Szoros-völgyi víztározó-
ba 2017. március 18-án, szombaton. 
A halak átlagsúlya 1,8 kg. Mindenki-
nek eredményes halfogást kívánunk!

Jankó Barnáné varrónő a Bogácsi Pávakör tagjai körében
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Az élményszErU olvAsás
2017. március 16-án iskolánkban már 11. 

alkalommal rendeztük meg a Megelevene-
dett oldalak kalandos olvasóversenyt. Az 
1-3. osztályosok Az aranytulipán című me-
sét, a 4-8. osztályos tanulók pedig Fabian 
Lenk Idődetektívek sorozatának Mozart és 
a kottatolvajok című ifjúsági regényét élhet-
ték át.

A tantermek helyszíneit erre a napra a re-
gény, illetve a mese eseményeinek megfele-
lően rendeztük át, így a nagyobb gyerekek 
betekinthettek többek között Mozarték ott-
honába, konyhájába, s a szülők és a pedagó-
gusoknak köszönhetően megkóstolhatták a 
bécsi kuglófot is. A kicsik pedig végigjárhat-
ták a szerencsét próbáló királyfi útját, amely, 
mint általában a mesékben, most is lakoda-
lommal végződött, ahonnan nem hiányoz-
hatott a finom lagzis kalács sem. Tantestüle-
tünk tagjai, szülők, volt tanítványaink vállal-
koztak arra, hogy a két irodalmi mű szerep-
lőinek jelmezeibe bújva segítsék a tanulókat 

A Mozart család otthona

Minden helyszínen az olvasás kapta a főszerepet A mese és a regény szereplőinek találkozása

Könyvtári rendezvények
A 2017-es év első negyedévében számos színes programmal 

vártam a község lakosságát a könyvtárban. Az olvasáshoz kap-
csolódó rendezvények mellett helyet kaptak a könnyed, de 

tartalmas kikapcsolódást nyújtó szabadidős, kulturális programok is.
Januárban Amerikában járt két ember címmel Szabó László és 

Verhóczki Sándor tartott prezentációt, melyben az útiélményeiket 
bemutató képsorokhoz sok-sok érdekes információval is szolgáltak.

Februárban beindult a KönyvtárMozi program. A fürdő nyugdíjas 
dolgozói, a fürdő „hőskorának brigádja”, összesen 12 fő találkozott 
a könyvtárban. A magyar filmgyártás egyik emblematikus filmjéből 
tekintettek meg részleteket, ami jóízű beszélgetést, emlékezést in-
dított el. 

Március elején a Bükkalja Általános Iskola 3-4. osztályos tanulói egy 
farsangot búcsúztató rendhagyó irodalmi órán vettek részt.

Március 22-én pedig a 7. osztályosok a víz világnapja alkalmából 
rendezett játékos vetélkedő keretében a Föld éltető vízkészletéről, a 
bogácsi vízről és az emberi szervezet vízháztartásáról bővíthették ed-
dig megszerzett tudásukat.

Április 12-én a költészet napja alkalmából invitáltam a lakosságot a 
könyvtárba. A szabadon választott verse előadására 23 gyermek je-
lentkezett, ezért a köszöntő szavak után helytállónak találtam a Cur-
riculum vitae –ből József Attila hányattatott gyermekkorának megis-
mertetését.

egy-egy jelenet még élményszerűbbé tételé-
ben. Így gyerekek és felnőttek is nagyon jól 
érezték magukat, mindnyájunk számára em-
lékezetessé téve ezt a napot.

Közel 120 tanuló ezen a rendkívüli napon a 
szokottól eltérő módon jutott tudáshoz: in-
formációt gyűjtöttek a könyvtárban, zene-
órát vettek, házimunkát végeztek, vidáman 
játszottak, álarcot készítettek és természete-
sen sokat olvastak. Nem csak olvasástudásu-
kat mutatták meg a gyerekek, hanem kom-
munikációs és problémamegoldó képessé-
gükről is átfogó képet kaptunk. 

Az eredményhirdetés előtt iskolánk volt 
tanulója, az ifjú Mozart-ot megszemélyesí-
tő Juhász István és ellenfele, a Linley-t ját-
szó 5. osztályos Gál Anna Szonja között zajló 
zenei párviadalnak lehettünk részesei mind-
nyájan.

A zenei párbajt a fenséges lakodalmi ebéd 
követette, majd ezután kihirdettük a Meg-

elevenedett oldalak olvasóverseny eredmé-
nyét és átadtuk a megérdemelt jutalmakat.

Az olvasás népszerűsítésének e módja 
egyedülálló hazánkban. E nemes cél meg-
valósítása érdekében sokan fogtak össze 
idén is. Köszönjük a Községi Önkormányzat, 
a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő, a Bükkalja 
Takarékszövetkezet, a Bogácsi Turisztikai és 
Információs Iroda, a MASZK Egyesület, a 
Scolar Kiadó, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár tárgyi és anyagi támogatá-
sát. Köszönetet mondunk Kovács Sándorné 
Manci néninek és Jordán Péternek segítsé-
gükért. Hálásan köszönjük a Bodnár Beá-
ta, Czagányné Horváth Réka, Fónad Beáta, 
Gálné Szajlai Júlia, Kondráthné Béres Nóra, 
Majnárné Lóczi Andrea, Mizser Zsuzsanna, 
Paragh Margit, Fábriné Sári Brigitta, Szabóné 
Kuna Ilona, Zahari Orsolya szülők és a Köz-
ponti Konyha dolgozóinak segítségét, vala-
mint a nevelőtestület tagjainak lelkes mun-
káját, amellyel hozzájárultak a verseny sike-
res lebonyolításához.

Jankóné Jónás Zsuzsa
a verseny szervezője

Szép szavalatokat hallhattunk az óvodásoktól, a helyi általános is-
kola tanulóitól, középiskolások közül csupán egy tanuló vállalkozott 
arra, hogy a számára legkedvesebb verset bemutassa. A magyar köl-
tészet nagy alakjainak- Petőfi Sándor, Arany János, József Attila - ver-
seit szavalták a gyerekek, de hallhattunk kortárs költők műveiből is. Jó 
volt látni és hallani, hogy a költészet varázsa a legkisebbeket is meg-
érintette.

A gyerekek szép szavalatokkal ajándékozták meg a közönséget
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ÓvodánK élEtéBŐl
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM

A Kisötlet Gyermekszínpad Alapítvány pá-
lyázatot nyert „A köznevelési és a kulturális 
intézményekben működő tehetséggondozó 
programok támogatása” címmel. A projekt 
időtartama 2016. augusztus 29. – 2017. 
május 31. között zajlik óvodánkban a ne-
velési rendhez igazodva. A „DRAMA-ZURI” 
elnevezésű projektben 20 gyermek vesz 
részt, melyek kiválasztása az alapítvány ál-
tal kidolgozott tehetségszűrő megfigyelési 
szempontsor segítségével történt. 

A tehetséggondozás 9 havi programja 
többek között: interaktív zenés mesejáté-
kok + feldolgozó foglalkozások, drámajáté-
kok + táncoktatás, kézműves foglalkozások 
+ drámajátékok, színházlátogatás.

ÓVODAI FARSANGI BÁL
Ötödik óvodai bálunkat rendeztük meg 

2017. február 18-án 19,00 órai kezdettel. 
Bálunknak több célja is volt. Egyrészt sze-

rettünk volna a sok munka, rohanás köz-
ben szórakozási lehetőséget biztosítani. 
Másrészt, fontosnak tartjuk, hogy a kezde-
ményező szülők, a dolgozók egy ilyen ren-
dezvény kapcsán is együttműködjenek, hi-
szen a bál előkészületei és a rendezvény 
helyszínének rendberakása is a közösség-
építésről szól. És nem utolsósorban, a bál 
bevételét óvodás gyermekeinkre fordítjuk 
(kulturális programokra, játékeszközökre).

A rekordlétszámú jelentkezésből (216 fő) 
adódóan a köszöntők és a műsorszámok a 
központi konyha éttermében kaptak he-

lyet. Bízunk benne, hogy a műsorszámok 
megalapozták a jó hangulatot az est továb-
bi részére.

Az elmúlt évhez hasonlóan szavazni lehe-
tett a legötletesebb jelmezre, melyet most 
egy nagymamának öltözött apuka nyert a 
Piroska és a farkas című meséből.

Az ínycsiklandozó és bőséges vacsorát 
követően az emelkedett hangulatot a Re-
kord zenekar prezentálta, melyre hajnalig 

ropták vendégeink a táncot.
Köszönjük a rendezvényt patronálóknak 

(szülők; a bál résztvevői; tombola-, támo-
gatójegy felajánlók; konyha-, büfé dolgo-
zói; hang- és fénytechnikában résztvevők; 
óvoda dolgozói) hogy lelkes munkájukkal, 
támogatásukkal lehetővé tették az ese-
mény megszervezését.

Kásáné Szabó Erika
óvodavezető

Óvodásaink lelkesedéssel várják a kéthetente sorra kerülő változatos programokat, feladatokat

A bálon mutatkozott be az OVI TEK csapat Az anyukák jelmeze és tánctudása magával ragadta a bálozók figyelmét

Az óvodások és az alsó tagozatosak magával ragadó előadásmód-
ja, a felső tagozatosak szépen hangsúlyozott verselése pillanatnyi 
csodálatra, elgondolkozásra, megállásra késztette a hallgatóságot. 
A tolmácsolt versekből kiérződtek a költők által megfogalmazott 
évszázados érzések: a szerelem, a hazaszeretet, a szülők iránt ér-
zett szeretet, a szabadság utáni vágy. 

Ahhoz, hogy ezekről az emberi érzésekről legyen véleményünk, 
választékosan tudjunk kifejezni magunkat, érdemes kitűntetett fi-
gyelemmel irodalmi műveket olvasni, versek tanulni.

A gyerekek önmaguk és a jelenlévő szülők, valamint pedagógu-
sok örömére szavaltak, amit emléklappal és a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtárnak köszönhetően apró ajándékkal köszön-
tünk meg.

Nagypénteken néhányan szép és ötletes húsvéti dekorációt készí-
tettek a könyvtár kézműves kuckójában.

Az év hátralévő részében további kulturális, ismeretterjesztő és 
szórakoztató programmal várom a gyerekeket és felnőtteket egy-
aránt.

Jankóné Jónás Zsuzsa
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Hagyományátörökítés 
- csigacsinálás

2017. január 28-án immár IV. alkalommal 
népesítették be a Közösségi Házat a hagyo-
mányátörökítő csigacsinálók.

Hét asszonyból álló összeszokott csapat 
reggel 9 órától megkezdte az előkészületet 
a tészta gyúrásával, melyhez 22 kilogramm 
lisztet és 220 db házi tojást használtak fel.

Évtizedünk szokatlanul hideg téli napján 
kevesebben szánták rá magukat, hogy ki-
mozduljanak otthonuk kellemes melegéből, 
így az elmúlt évekhez viszonyítva keveseb-
ben jöttek el az időigényes csigatészta készí-
tő délutánra. A jelenlévő közel 50 fő viszont 
nagy lelkesedéssel kezdett a sok-sok türel-
met igénylő aprólékos munkának, és egé-
szen este 7 óráig jó hangulatú beszélgetés 
és éneklés kíséretében kitartóan formálták 
a XVII. századtól közismert tésztafélét.

Újfent generációk találkozóhelyének is 
mondhattuk a bogácsi csigacsinálást; a 
legfiatalabb résztvevő egy 8 és fél éves kis-
lány volt, aki testvérével együtt a fiatalasz-
szonyoktól egészen a 70 éven felüli nénik 
keze alá szorgalmasan hordta a tésztacsí-
kokat.

Miközben a fürge ujjak a bordázott fa-
deszkán készítették a húslevesbe való fi-
nom tésztát, Farkas József harmonikájával 

A 2017. január 28-i csigacsinálók

Énekszó mellett könnyebben ment a munka
2017. április 1-jén újra csigát  

csináltak az asszonyok, lányok

Az alföldi város a Virágvasárnapi Vásár 
keretén belül rendezi a töltöttkáposz-
ta-főző és süteménysütő versenyt, ami-
re újra benevezett 6 fős csapatunk a Bo-
gácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. szervezésében. Ezzel is erősítve a két 
település közti, négy éve töretlen bará-
ti kapcsolatot – és a bogácsiak büszkesé-
gét, hiszen a Szajlai Sándor által készített 
káposztánk elnyerte az első helyezést!

A bogácsi asszonyok hagyományos, táj-
jellegű süteményei is kimagasló ered-
ményeket értek el. Farkasné Józsefné Ju-
lika habos-túrós süteménye a 2. helyen 
végzett, a további öt benevezett bogácsi 
édesség pedig különdíjas lett.

És a díjak felsorolásánál feltétlenül 
meg kell említenünk még egy kimagasló 
elismerést, melyet csapatunk a legszebb 
tálalásért kapott.

A nap során vendéglátóink elkalauzol-
tak egy kellemes sétára, bemutatták ne-
künk Békés város nevezetességeit. A vá-
sárban frissen sült kürtőskalácsot kóstol-
tunk, és helyi hagyományőrző előadáso-
kat tekintettünk meg.

A Piac téri programok után a Tarhoson 
lévő Libás Tanyán láttak vendégül ba-
rátaink, ahol libából készült fogások-
kal vártak bennünket, majd betekintést 
nyerhettünk a tanyai élet rejtelmeibe. 
Kellemesen fáradtan, de élményekkel 
gazdagodva indultunk haza.

Hálás köszönettel tartozunk a Békési 
Önkormányzat dolgozóinak a szíves ven-
déglátásért és mi is várjuk csapatukat 
sok szeretettel ismét Bogácsra, a rendez-
vényeinkre.

Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. dolgozói

újra Békésen 
jártunk –  

jó káposztát 
főztünk!

A bogácsi csapat eredményes volt Békésen

olyan népszerű dallamokat játszott, amely-
lyel szinte mindenkit nótázásra ösztönö-
zött. A kevésbé ismert dalok eléneklésére 
néhányan szólóban is vállalkoztak.

Bensőséges, oldott légkör alakult ki a Kö-
zösségi Ház falai között; az idő észrevétle-
nül telt a hihetetlenül jó hangzású zene és 
énekszó mellett, a jelenlévők jóvoltából pe-
dig finomabbnál finomabb süteményeket is 
kóstolhattunk.

Mire az utolsó tésztacsík is elfogyott, a hó-
fehér asztalterítőket élénk sárgán borította 
be a csigatészta.

Ennek a kellemesre sikeredett napnak ha-
tása és többek kérése arra ösztönzött ben-
nünket, hogy szervezzünk még egy csiga-
csinálást tavasszal is. Mikor kitűztük az idő-
pontot, még nem sejtettük, hogy ezen a na-
pon viszont már olyan magasra fog kúszni a 
hőmérő higanyszála, hogy az időjárás nem 
csak a kerti munkavégzéshez kedvez, ha-
nem akár strandoláshoz, kiránduláshoz is. 

Ezért mondunk nagy köszönetet azoknak 
az asszonyoknak, lányoknak, akik ennek el-
lenére eljöttek április 1-jén a Közösségi Ház-
ba, és a januárihoz hasonló kellemes lég-
körben 10 kg csigatésztát készítettek.

Jankóné Jónás Zsuzsa
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Húsvét, vagy csak egy hosszú hétvége?

A mai felgyorsult világban az ünne-
pek, így húsvét közeledtét is ne-
héz lenne elfelejteni, hiszen a mé-

dia, a szupermarketek időben figyelmez-
tetnek minket. A boltok polcain a Valen-
tin-napi szívecskéket hamar leváltják a dí-
szes csomagolású nyuszik, a szálláshelyek 
húsvéti csomagajánlatokkal bombáznak 
minket, a híradás pedig számtalan prog-
ramlehetőségről számol be országszer-
te. Ideje előtt kiválaszthatjuk, hogy mit is 
egyen, tegyen a család, amikor négy sza-
bad napot együtt tölthet el. De tényleg 
ennyit jelent ma a húsvét?

Hérakleitosz görög filozófus szerint: ”Két-
szer nem lehet ugyanabba a folyóba lép-
ni.” A világ, mint ahogy a folyó sodrása, 
medre is minden pillanatban változik, ez 
alól nem kivételek hagyományaink sem. 

Minden nép életében a tavasz beköszön-
téhez, az élet megújuláshoz különböző ün-
nepek fűződnek. A magyarság tavaszi nap-
éj egyenlőséghez kötődő ősi rítusait a ke-
reszténység megszilárdítása után a húsvé-
ti ünnepkör váltotta fel, mely keretében a 
keresztény egyház Jézus keresztre feszíté-
sére, és harmadnapi feltámadására emlé-
kezik. 

Jeles napjaink újraértelmezését a politika 
is befolyásolja, gondoljunk csak a szocialis-
ta rendszer ellentmondásos kapcsolatára a 
vallási ünnepekhez. Ennek és a fogyasztói 
társadalom kialakulásának következmé-
nyeként a kereszténységhez kötődő ünne-
peink – főleg a vallásukat nem gyakorlók 
körében - ajándékozási ünneppé alakultak 
át. Ennek ékes példája a tojás mellé elvárt 
locsolópénz.

A családokban is egész másképp éljük 
meg a húsvétot. Emlékszem, kislányko-
romban igazi közösségi élményben lehetett 
még részem. Akkoriban húsvéthétfő hajna-
lán keltünk, hogy friss piros tojással ajándé-
kozhassuk meg a locsolóverset szavaló fi-
úkat. Míg mi otthon vártuk a locsolókat, a 
fiúk körbejárva a falut meglocsolták a her-
vadozó lányokat, asszonyokat, akik sonká-
val, tojással, kaláccsal és persze jó borral 
mondtak köszönetet a kedves gesztusért. 

Mára az egyházi és család összejövetelek 
mellett az otthonról való kimozdulás, ren-

A játszóház programjai az ünnepre hangolnak

A régi világban a tojásfestés mintáinak üzenete, varázsereje volt

dezvényeken való részvétel, kirándulás is 
előtérbe került, az egész ország útra kelt. 
A színes, újraértelmezett ünnepi program-
nak köszönhetően ebben ez évben is so-
kan választották Bogácsot.  

A bogácsi Szent Márton templomban 
ételszenteléssel, körmenettel egybekötött 
húsvéti szertartásokon emlékezhettünk Jé-
zus szenvedésére, halálára, és számunkra 
is reményt adó feltámadására.

A szórakozni vágyó vendégek szombaton 
este fergeteges locsoló partin vehettek 
részt a bogácsi fürdőben, ahol senki sem 
maradt szárazon!

Vasárnap délután a gyermekes családok 
jót játszhattak, alkothattak a Művelődé-
si Házban, hiszen a Viola Alkotóműhely és 
Népi Játszóház, illetve Zsák Terézia segít-
ségével húsvéti hangulatú ajándéktárgya-
kat készíthettek a gyerekek és kipróbálhat-
ták a hagyományos írókás tojásfestést is. 

A hétvége a hagyományos locsolóbálok 
hangulatát idéző táncházzal zárult, ahol az 
egerszalóki Tekergő zenekar húzta a talp-
alávalót. 

Lehet az táncház vagy egy elmélyült ima, 
esetleg egy csobbanás a medencébe, ki 
hogy éli meg, mindegy is. Az ünnep kimoz-
dít a mókuskerékből, egy pillanatra megál-
lít a rohanásban, elgondolkodásra ad időt, 
reményt ad. Nincs más dolgunk, csak ki-
nyitni szívünket és befogadni a remény 
madarát!

Vigh Ilona, Viola 
Alkotóműhely és Népi Játszóház
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A természet csodája: Szacsvay László,  
Fülöp kutya és az emlékfa harmóniája

A Színészliget neves vendégei 2017-ben

Hanák Zsolt ötletére és az akkori falu-
vezetés támogatásával Bogács létre-
hozta a Színészligetet, amelyben a 

2000 óta odaítélhető Nemzet Színésze cím tu-
lajdonosai vagy hozzátartozójuk idén hatodik 
alkalommal ültethették el emlékfájukat.

Az idei meghívott vendégek Almási Éva, 
Andorai Péter, Csomós Mari, Szacsvay Lász-
ló és Cserhalmi György színészek voltak, akik 
Psota Irén, Bitskey Tibor, Berek Kati, Kóti Árpád 
és Sztankay István örökébe léptek.

Az újdonsült Nemzet Színészei közül sze-
mélyesen Szacsvay László művész úr jelent 
meg Fülöp nevű kutyájával, a többiek elfog-
laltság, illetve betegség miatt nem tudtak el-
jönni. Nagyszámban érkeztek az elhalálozott 
Nemzet Színészeinek hozzátartozói az ünne-
pélyes alkalomra.

A protokoll a már megszokott módon tör-
tént. Fogadás a Polgármesteri Hivatal épületé-
ben Csendesné Farkas Edit polgármester asz-
szonynál, majd 11.3o-kor a Közösségi Házban 
az ünnepi műsorral folytatódott. A háziasszony 
szerepét -mint eddig mindig, most is Császár 
Angela színész látta el, méltatva a Színészliget 
jelentőségét, illetve a „Teátristák” keresztjét. 

A pávakör a régió népdalcsokrával kedveske-
dett. Fellépett a Tündérrózsa néptánc csoport 
két párosa rövid, de nagyon összehangolt, lát-
ványos produkcióval. Majd Magyar Gyula táro-
gatójátékát hallottuk. A vendégek között volt 
Berkes János operaénekes – borlovagrendünk 
tiszteletbeli tagja –, aki Daragó Károly tangó-
harmonika játékának kíséretében egy bordalt 
adott elő nagyon nagy sikerrel. Kedves gesztus 
volt, Pál Szilveszter (Hanák Zsolt húgának uno-
kája) budapesti középiskolás gitárjátéka, ami-
vel elkápráztatta a közönséget.

Következett a polgármester asszony részé-
ről a meghívott vendégek és hozzátartozó-
ik, valamint a megjelent vendégek köszönté-
se. Méltatta a kultúra jelentőségét. Kitért a fa-
ültetésre, a fát, mint kultikus jelképet „nagy-
követ”-ként említette a nép és kultúra között. 
(magyar népmese: „égig érő fa”) Utalva ezzel 
arra, hogy a színészet sem más, mint olyat adni 
a nézőnek, amely felemeli a fény, az érték felé.

– Most „mesélni fogok” – kezdte ünnepi be-
szédét Hajdu Imre. A színészet csoda, a színész 
egy varázsló, a színház a mesék birodalma. 
Személyre szólóan szólította meg az újonnan 
választott Nemzet Színészeit, a hallgatóság elé 
tárva olyan történeteket, amelyekről a közön-
ség nem tudhatott. 

A műsort követően a ligetbe vonult a ven-
dégsereg, ki gyalog, ki kocsikkal. A fák már elő 
voltak készítve az elültetésre. Hanák József 
plébános úr megszentelte az elültetett fákat. 
Szacsvay László elhelyezett egy szál rózsát Kóti 
Árpád fájánál, tisztelete jeléül, ugyanígy került 
a másik négy fához is virág, gyászszalaggal át-
kötve.

A kiérkezett vendégeket meglepetés fogad-
ta. Hajdu Imre javaslatára egy újabb - de most 
már kettős - keresztet állíttatott fel Bogács Köz-
ség Önkormányzata a zene, az opera és ope-
rett csillagainak emlékére. (Megjegyzés: a ko-
rábbi kereszt már teljesen megtelt a névtáb-
lákkal.) 

A liget területét apró sövénnyel kerítették 
körbe és a fák is szépen nőnek, a környezete 
is rendezett. Köszönet érte a falu vezetésének.

A Színészligetben Szacsvay László művész 
úrral néhány mondatos interjút készítettem. 
Íme:

– Tisztelt Művész Úr! Hallott-e már Bogács-
ról és erről a Színészligetről?

– Még nem hallottam, és nem is jártam erre, 
de nagyon meglepő és tetszetős dolog, hogy 
van az országnak egy kis szeglete, ahol a kultú-
rát ilyen tisztelet övezi.

– Milyennek találja?
– Nagyon szép a természeti környezete, mél-

tó helyre került telepítésre a Liget.
– Ivott-e már a bogácsi borokból?
– Nem, de szeretnék hazavinni egy-két üveg-

gel belőle.
– Mostanában kevesebbet látjuk játszani, 

és csak a régi filmekben tűnik fel. Mi ennek 
az oka?

– Egyrészt alig van magyar filmgyártás, más-
rész az egészségi állapotom miatt nem válla-
lok szerepeket és már nem is nagyon hívnak. 
Rövid fellépéseket vállalok, mint versmondás, 
vagy beszélgetések.

– Látjuk majd Bogácson a későbbiekben, és 
kipróbálja a gyógyfürdőnket?

– Igen, a fürdő talán jó lenne, de idő hiányá-
ban ez most nem lehetséges. Remélem, hogy 

az egészségi állapotom lehetővé teszi, és ak-
kor újra eljövök, megnézem, hogyan csepere-
dik az elültetett fám.

– Művész úr! Köszönöm a beszélgetést. Kö-
szönöm, hogy eljött kis „fatornyos” falunkba. 
További jó egészséget kívánok!

A Liget és a Keresztek, mint emlékek ott áll-
nak a helyükön, és hirdetik nekünk és az utó-
kornak, hogy emlékezzünk. Az emlékezet éle-
tet ad, akit tetteiben megemlegetnek, az hal-
hatatlan lesz.

 A Ligetben elültetett fák birtokosai mind 
maradandót, értéket alkottak, alkotnak. Nekik 
többet adott a Teremtő, mint más emberek-
nek. Ez kötelezi Őket! Mi, akik láttuk és látjuk 
Őket játszani, mind többek lettünk, leszünk az-
által, amit közvetítenek, közvetítettek nekünk.

A faültetés után Csáter Apó pincéje várta a 
jelenlévőket jó borokkal és süteményekkel, a 
meghívott vendégeket pedig a Vadvirág Étte-
rem egy finom ebédre.

A Turisztikai Kft. vezetője és munkatársai 
megtettek mindent a sikeres lebonyolítás ér-
dekében. Köszönjük szépen.

Bogács, 2017. április 23.                                                           
Szőkéné Tóth Katalin

Szacsvay László művész úr Jankó Gergelynek 
küldött levele tükrözi a bogácsi ünnepséggel 
kapcsolatos érzéseit:

„Hálásan köszönöm a képeket. Így legalább 
megmutathatom beteg feleségemnek, hogy 
milyen megtiszteltetés volt remek emberek 
társaságában lenni. Nemcsak a Nemzet Színé-
szeire gondolok, hanem a szeretetet sugárzó 
BOGÁCSI emberekre.”


