


Tisztelt Bogácsiak! Kedves Vendégeink! 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 

megújul a Bogácsi Thermálfürdő, s re
ményeink szerint júliusban már teljes 
pompájában élvezhetjük a megszépült, 
korszerű medencéket és kiszolgáló egy
ségeket. 

A munkálatok előkészítése még 2009-
ben kezdődött, ekkor nyújtotta be az 
őnkormányzat az ÉMOP kerétében meg
hirdetett "Turisztikai attrakciók fejleszté
se" című felhívásra a felújítás terveit tar
talmazó pályázatát. A támogatási szer
ződés 2010 szeptemberében került alá
írásra, ezt követően indult el a kiviteli 
tervek elkészíttetése, majd a közbeszer
zési eljárás lefolytatása. 

A tervezett projekt összes nettó költ
sége várhatóan 197,5 millió forint, a tá
mogatás mértéke pedig a projektösz
szeg legfeljebb 50%-a, maximum 
93.920.000.- Ft. A hiányzó fedezetet az 
önkormányzat a Magyar Fejlesztési Bank 
által meghirdetett "Sikeres Magyaror
szágért" Önkormányzati Infrastruktúra
fejlesztési Hitelprogram keretében kí
vánja hitelfelvételiel biztosítani. 

Mi is az, ami ilyen sokba kerül? A be
ruházás során felújításra kerül a hátsó 
bejáratnál lévő WC és �z úszómedence 
melletti zuhanyzó - konyha épülete, va
lamint új WC; zuhanyzó és konyha fog 

épülni a kemping területén. Az első me
dencét félig fedik le, az ikermedence és a 
lóheremedence új burkolatot kap, vala
mint különböző élményeiemekkel gaz
dagodik. Megépül egy új vízijátszótér a 
legkisebbek számára, val"mint új helyen 
- az ikermedencék végében - új játszó
tér is épül. 

Két kivitelező cég bonyolítja az épít
kezést, a medencék átalakítását, a 
vízijátszótér építését a Zemplénkő Kft., 
a nagymedence lefedését, a szociális 
blokkok felújítását pedig a Tempero Kft. 
végzi. Mindkét vállalkozás a június végi 
befejezést vállalta, reményeink szerint 
sikerül is ezt a határidőt tartaniuk. 

Mindezek a fejlesztések a családok kü
lönböző korú tagjai számára teszik szí
nesebbé, élményekben gazdagabbá az 
itt eltöltőtt időt, biztosítják a jól megér
demelt szabadság idejének aktív, szóra
koztató eltöltését. 

Az önkormányzat jelentős anyagi ter
het vállal a beruházás megvalósításával, 
jelentős többletmunkát a fejlesztés ko
ordinálásával. Mindezt azért teszi, hogy 
Bogács turisztikai hírneve erősödjön, az 
itt tőltött vendégéjszakák száma emel
kedjen, a hozzánk érkező vendégek elé
gedettebbek legyenek szolgáltatása-

inkkal és a helyi vállalkozók, szállásadók 
megélhetése is biztosított legyen. 

Tudom, hogy a beruházás megvalósí
tása Önöknek, bogácsiaknak és a hoz
zánk látogató vendégeknek is kellemet
lenséggel jár, mégis kérem, hogy türe
lemmel, megértéssel viseljék. Hiszen ah
hoz, hogy a fürdőnk a környező fürdők 
színvonalához hasonló szolgáltatásokat 
tudjon biztosítani, hogy régi vendége
inket megtartsuk, s új vendégek érkezé
sévei számolhassunk, szükséges a folya
matos fejlesztés, megújulás. 

Remélem, hogy júliusban, a megújult 
termálfürdőben mindenki megelégedé
sére szórakozhat. kikapcsolódhat. 

Csendesné Farkas Edit 
polgármester 

Lótványterv az első medence fefedéséről 

Turisztikai irányelveink 
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, az idei évben is 

kiemelkedően fontos feladat Bogács számára a turisztikai ki
állításokon való megjelenés. Ez év tavaszán is, a legnagyobb 
idegenforgalmi vásár a budapesti Hungexpo vásárközpont
ban került megrendezésre, majd ezt követte a miskolci Men
jünk Világgá . . .  ! kiállítás. Míg Budapesten három településsel 
- Bükkzsérccel, Cserépfaluval. Noszvajjal - közös standon kép
viselte magát Bogács, addig a miskolci vásáron önálló kiállító
ként vett részt. A négy bükkaljai település úgy döntött, hogy 
az előnyöket szem előtt tartva jelennek meg közösen a buda
pesti kiállításon, így a térség kínálatának szélesebb körű meg
jelentetése bizonyult a legfontosabbnak a költségek mérsék
lése mellett. 

Évről-évre egyre több szakember kérdőjelezi meg a kiállítá
sok eredményessé. gét, ugyanakkor a személyes kontaktus je
lentőségét nagyon kevesen kérdőjelezik meg. Kétségtelen, 
hogy az internet térhódításának köszönhetően más kommu
nikációs csatornákon kell eljuttatni az információt az embe
reknek, de nagyon nagy rétegük a mai világban is igényli az 
írásos és a közvetlen, szóbeli tájékoztatást. 

A turisztikai kiállításokon a legfontosabb tájékoztató anyag 
a bogácsi 2011. évi Turisztikai Programajánló volt, melyet 
a legtöbb érdeklődő célirányosa n keresett. A tapasztalatok 
alapján nagyon sok vendég a nagy hagyománnyal rendelke
ző, már önálló turisztikai attrakcióként is helytálló rendezvé
nyek időpontjára szervezi pihenését, így téve színesebbé sza
badideje eltöltését. 

Az idei évben is a megszokott színvonaion kerülnek meg
rendezésre az eddigi programok, többek között a Borfeszti
vál - Bükkvinfest. Egészségnapok, Fürdőfesztivál, Szüreti mu
latság vagy a Márton-napi vígasságok. A felmérések szerint, a 
nehéz gazdasági helyzet miatt 2011 a családok éve lesz a bel
földi turizmusban, így próbálunk mi is e réteg kedvében járni. 
Ennek példája a húsvéti programunk, mely bár szerény költ
ség vetés ű , de a Bogácsra látogató gyerekes családok számára 
tartalmas időtöltés jelenthet. 

A tervek szerint a Közösségi Ház két kiállításnak ad majd he
lyet június és július hónapokban. A Kistérség kincsei című fo
tókiállítás a mezőkövesdi régió legszebb értékeit mutatja be 
- e tárlat már több településen nagy érdeklődés mellett került 
bemutatásra. A fotótárlatot követi majd Nagy István sályi fes
tőművész kiállítása. 

Ritka kincs lesz Bogácsnak a június végén megnyitásra kerü
lő új, állandó népművészeti kiállítás, ahol népi hagyományok, 
életképek és bogácsi népviseletek kerülnek bemutatásra. 

Ebben az évben Bogácson a legfontosabb és hosszútávon 
legmeghatározóbb turisztikai beruházás a termálfürdő fej
lesztése. A kivitelezési munkálatok várhatóan június végén 
fejeződnek be, így a főszezonban már egy családbarát, min
den korosztály igényeit kielégítő, magas színvonalú fürdő vár
ja kedves vendégeit. 

Tordai-Tóth Csilla 



Bőséges programot 
kínáltunk tanulóinknak 

Az elmúlt hónapok
ban a Diákönkormányzat 
az alábbi programokkal 
tette színessé tanulóink 
iskolai életét: 

Februárban a farsangé 
volt a főszerep. A Szülői 
Munkaközösséggel közö
sen rendeztük meg a tán
cos télbúcsúztatót. Több 
osztály még külön játék
délutánt is szervezett. 

A farsangi időszakban 
hagyománynak számit is
kolánkban a farsangi foci
kupa megrendezése. Mig 

Érdekes kémiai kísérleteket láthattak a víz 
vifágnapja program résztvevői 

a játékosok a pályán, a szurkolók a bordásfalon ülve izgulhattak a sokszor 
végeredményt is eldöntő gólért. 

A természetvédelmi hónap nyitóprogramjaként emlékeztünk meg a viz 
világnapjáról. Március 22-én délután zsúfolásig megtelt az iskola multimé
diás terme a természettudományok iránt érdeklődő gyerekekkel és peda
gógusokkal. A program a Csiki János tanár úr által összeállitott filmvetitéssel 
indult. A filmkockákon szemtanúi lehettünk a víz építő és ugyanakkor rom
boló munkájának. Regőcziné Vámos Katalin tanárnő a víz fizikai tulajdonsá
gát igazolta érdekes kísérletekkel, míg Lukács Lajosné tanárnő és Lénárt Le
vente 8. osztályos tanuló különleges és nem mellesleg gyönyörű szineken 
pompázó kémiai kíséretekkel kápráztatta el az érdeklődőket. A program a 
Közösségi Házban folytatódott. A rendezvény megnyitója után Benyovszki 
Mária tanárnő és Hegedűs József előadásában a Tavaszi szél vizet áraszt kez
detű népdalt és Lukács Zsófi tolmácsolásában Lehoczky János a Vizek fohá
sza című verset hallgathattuk meg. Ezt követően Bodnár Zoltán, a Heves Me
gyei Vízmű Dél-Borsodi Üzemegységének vezetője tartott előadást a vízről. 
Hallottuk azt, hogy a víz az élet nélkülözhetetlen alapeleme, a legegészsé
gesebb ital. De az előadó figyelmeztetett bennünket arra is, hogy a vízkész
letünk véges, ezért takarékoskodni kell vele. Természetesen Bogácson a viz 
napja nem múlhatott el anélkül, hogy ne említettünk volna szót települé
sünk "aranybányájáról': a bogácsi vízről. Első kézből értesülhettünk gyógy
vizünk összetétel éről, jótékony hatásáról Cseh Tamásné, a Thermálfürdő Kft. 
Szálloda és Marketing vezetőjétől. Az elméleti előadások után Jankóné Jó
nás Zsuzsa tanárnő vezetésével játék következett. A gyerekek ből, szülőkből 
és felnőttekből közösen kovácsolódott csapatok humoros, játékos és krea
tív feladatok megoldásával bizonyíthattak a zsűri előtt. Nem a kialakult vég
eredmény volt a fontos, hiszen valamennyien győztesnek éreztük magun
kat, legalábbis ezen a délutánon. A JUJalom is ezt bizonyította: mindenki stí
lusosan egy-egy üveg ásványvizet kapott. 

Március végén tanulóink kívánságára nagysikerű DISCQ-t rendeztünk. A 
zenét Lénárt Péter tanár úr és barátai szolgáltatták. 

A kellemes tavaszi idő beköszöntével máris a nyárra gondoltunk . . .  Hoz
záláttunk a nyári tábor szervezéséhez. Az előzetes igényfelrnérés után öröm
mel tapasztaltuk a nagyszámú érdeklődést. A legfontosabb feladat az volt, 
hogy megfelelő helyszínt találjunk az alsó tagozatosoknak és a felsősöknek 
egyaránt. A kisebbeknek a csodálatos természeti környezetben fekvő Kacsra 
esett a valasztasuk. A nagyobbak a tavalyi évekhez hasonlóan ragaszkod
tak a Balatonhoz, igy ismét Csopak lett a kiválasztott nyári úti cél. Igaz, még 
az önfeledt pihenésig van idő. A tanév hatralévő részében még minden is
kolasnak a tanulas a feladata. Ehhez kívánok minden tanulónak és pedagó-
gusnak kitartást! 

Lénártné Szeberin Csilla 

Boldog 

születésnapot! 
A Mindenható nagy kegyben részesített en

gem, amikor lehetővé tette, hogy 100 évet be
töltött emberekkel talalkozhassak. Meghatód
va készítettem mindhárom bogácsi nénivel ri
portot, ugyanakkor csodaltam őket, amikor a 
fényképezőgép elé allva, igazgattak magukon 
a ruhát, csinosífották frizurtijukat. Mindhárman 
szívesen meséltek a múltról, életük alakulásáról. 

Gyenes Imréné és Fodor Gáborné után idén 
február 2-an Virag Sandorné Hajdu Maria is a 
szépkorúak táboraba lépett. A ha rom néni élet
útja nagyon sokban hasonlít. A két jelenleg is 
élő 100 éven felüli, Mar; néni és Panni néni egy
koron baratnők voltak. Ma mar nem taIaIkoz
nak, pedig a régmúltat idézve biztosan lenne 
sok mondanivalójuk egymasnak. 

Mari néni életében nagy szerepe volt a mu n
kanak. Serény, dolgos asszony volt mindig, s ha 
egészségi allapota engedi, még most is ápol
gatja szeretett virágait, sepreget az udvaron. 
Napjai nagy részében azonban már csak pihen
get, imádkozik. Nagyon szeret az utcán néze
lődni, beszélgetni viszont alig van neki kivel, hi
szen a jó szomszédok mindnyájan eltávoztak 
már az élők sorából, mint ahogyan rokonságá
nak tagjai is. Egy lanygyermeket nevelt fel, aki 
a férjhez menetele utan sokat betegeskedett, 
így 2 lanyunokájanak, Irén kének és Marikának a 
nevelésében ő segített. Férje halala óta unokai 
azok, akik Mari nénivel élnek, szeretettel gon
doskodnak róla. 

Februar 2-án a Bogácsi TV felvételéből lathat
tuk, hogy Csendesné Farkas Edit polgarmester 
asszony és Csetneki Ernőné jegyzőnő � község 
lakossága nevében felköszöntötte Mari nénit 
100. születésnapjan. 

Most a Bogácsi Tavasz olvasói nevében kí
vanok neki és a 101. évet majus lS-én betöltő 
Panni néninek nagyon jó egészséget és sok-sok 
boldogsagot. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 



Télbúcsúztató vigasságok az óvodában és az iskolában 

Január már az izgalom, és a készülődés jegyében telt el. A 
gyerekek azzal voltak elfoglalva, hogy milyen jelmezbe őltöz
zenek az ovi farsangon. 

A kislányok királylányok, hercegnők, tündérek, a Mk pedig 
különböző rajz/ilmhősök; pókember, denevérember és társaik 
szerettek volna lenni. 

Az idei farsangon (február ll-én) valóban voltak hercegkis
asszonyok, tündérek és szu�erhősök, de a szülők találékonysá
gának köszönhetően volt még sok más ötletes és gyönyörűen 
kivitelezett jelmez: sellő, pomponlány, kalóz, Robin Hood, pil
langó, dalmata, oroszlán . . .  és még sorolhatnánk. 

A délelőtt 10 órakor kezdődő mulatságon az óvoda apraja 
és nagyja együtt adott elő egy igazi, vidám tél kergető műsort, 
benne farsangi mondókákkal, versekkel, tánccal. Ezt követte a 
jelmezes felvonulás, ahol a szines szalagokkal és lu/ikkal diszí
tett kapu alatt"mutatkozhattak" be a kreációk. 

A közös tánc, mókázás, eszem-iszom délig tartott. 
A szülőket az élménybeszámolók után már a következő évi 

jelmezkívánságokkal ostromolták a gyerekek. 

Vajdovics Andrásné 
óvónő 

Jefmezben a nagycsoportosok egy része 

A farsang vízkereszttől, január 6-tól a húsvétot megelőző 
negyven napos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig terjedő idő
szak. Ez egyben a bálok, a vidám mulatságok, a lakomák ideje 
is. Ennek a hagyománynak tisztelegve kerülnek megrendezés
re szerte az országban ilyen idő tájt a farsangi bálok. 

A szülői munkaközösség szervezésében, egy szombat dél
után, az iskolánkban is megszerveztük a farsangi bált. 

Úgy gondoltuk erre a legalkalmasabb helyszin a közösségi 
ház, hiszen itt nem csak egy-egy osztály, hanem egy nagyobb 
közösség is kényelmesen elfér. Számtalan felnőtt és gyermek 
segítségével d íszítettü k fel a termet, tettük hangulatossá a he
Iyiséget. 

A szülői összefogásnak köszönhetően bőven akadt enni és 
innivaló: sütemények, szendvicsek, üdítök és természetesen 
fánk várta a megéhezett gyermekeket. 

Jelmezes versenyt is hirdettünk, csoportos és egyéni kate
góriákban. Egyénileg elsősorban a legkisebbek öltöztek fel, fő
ként a mesékből ismert különböző hősök és állatok bőrébe. A 
nagyobbak csoportos kategóriába neveztek be, osztályonként 
alkottak egy-egy csapatot. Az osztályfőnökök és a szülők se
gitségével vicces, de ugyanakkor ötletes műsorszámoknak le
hettünk tanúi. Az egyes jelmezeket rövid versekkel, bemutat
kozásokkai színesítették a gyerekek. Öröm volt nézni mennyi
re komolyan vették a felkészülést. Fáradságos és kitartó mun
kájuk jutalma egy kis ajándék és egy-egy oklevél volt. A zsű
ri nek most is nagyon nehéz dolga volt, de sikerült igazságos 
döntést hozniuk. 

Az este további részében a táncé volt a főszerep, melyet egy 
kis vetélkedővel és tombolasorsolással próbáltunk változato
sabbá tenni. A zeneszámok, amelyekre gyermekeink táncol
tak, már korábban kiválasztásra kerültek az iskolában begyűj
tött kívánságlisták alapján. 

Minden gyermek egy kis ajándékkal és sok élménnyel gaz
dagodva térhetett haza. 

Köszönetünket szeretnénk mindazoknak kifejezni, akik hoz
zájárultak az este sikeréhez, önzetlen munkájukkal egész este 
azon fáradoztak, hogy gyermekeinknek felejthetetlen estét 
biztosítsanak. 

A Szülői Munkaközösség nevében: 
Fónad Beáta 

Anyák napjára 

Anyák napja alkalmából a IV. versíró pályázatra beérkezett versekkel köszöntünk minden édesanyát és nagymamát: 

Szitai Renáta 

Az édesanyámnak .' 

Az édesanyám egy olyan lélek, 
aki felnevelt négy gyermeke . 
Ha bajunk volt segített rajtunk, 
jó édesanyám, szeretve átkarolt. 
Van négy gyermeked, 
közülük én 

Csurda Ágnes 

Nagymamához 

ullt egy csillag az égből, 
egy láng egy érző szívből. 

míg élünk velünk marad, 
ük tovább közös álmainkat. 

MÍJ�di.g c,;akjót cselekedtél, 

elött, törékeny termeted, 
hófehér hajad, 
boldog mosolyodat. 

Boldog voltál, ha láttál minket, 
és elmeséltük újra, meg újra közös emlékeinket. 
Látom arcodon boldog mosolyodat, 
nem hiszem el, mégsem halálodat. 

102 éveddel bennem élsz tovább, tudom, érzem. 
Nem hiszem el halálodat, - mégsem. 

Fülembe cseng, édes, kedves hangja, 
sohasem felejtelek el, drága nagymama. 
Mert "Te Angyal voltál egész életedben, 
Angyal leszel, ott fönn a mennyekben"! 



1848 üzenete 

"Az igét, melyért éltet áldozának, 
Szívébe írták az egész hazának. 
Utódtól fogja hű utód tanulni: 
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni." 

Palágyi lajos 

Mit jelent március 15-e 2011-ben' Csak az emlékezet állan
dóságát vagy a magyarságtudatot? 

1848 februárjában kitört a párizsi forradalom. Néhány nap
pal később Bécsben is kigyulladt a forradalom lángja, majd kö
vette Berlin és a Délvidék. 

Március 14-én este eljutott Pestre a bécsi forradalom híre. 
Ez arra buzdította a magyar fiatalokat, élükön Petőfi Sándorral, 
Jókai Mórral, Vasvári Pállal, hogy nyilvánosságra hozzák köve
teléseiket és harcoljanak azok valóra váltásáért. 

1848. március 15-e a magyar nemzet újjászületésének az ün
nepe. A szabadság és függetlenség helyreállításának követe
lései mellett az ország alkotmányos rendjét, politikai és társa
dalmi viszonyait is megváltoztatta a márciusi ifjak 12 pontja. 

Március ll-én délelőtt, iskolai ünnepségünket megelőzően 
megtekinthettünk egy igen szemléletes huszárbemutatót az 
intézmény udvarán. A toborzás, az ágyú kezelése a kor szeIle
mét idézte a gyerekek nagy örömére. 

A Közösségi Ház színpadán fölhangzottak a jól ismert gon
dolatok, versek. Iskolánk tanulói (Szitai József, Szmerek Lau
ra, Verhóczki Márk, Marada Mónika, Papp Dóra, Lénárt Sá n-

A tanu/ók átérezték az ünnep jelentőségét 

dor, Lénárt Levente, Hák Evelin, Fekete Sándor, Bauer Norbert, 
Farmosi Erik és Lantos András) felkészülten, az ünnep hangu
latát átérezve adták elő a Nemzeti dalt, és azt hogy "Mit kíván 
a magyar nemzet?" Újra halhattuk Bánk áriáját. A Szózat vers
ként és zenemű ként, valamint a forradalmi helyszínek: a Pilvax 
és a Nemzeti Múzeum hozták közel a márciusi ifjak lelkületét. 

A március lS-én este 6 órakor megrendezett községi ün
nepség Csendesné Farkas Edit polgármester asszony ünne
pi beszédével kezdődött. Majd a nézőtéren megjelent szá
mos érdeklődő megtekinthette az iskolások műsorát, melyet 
fáklyás felvonulás követett. Az-ünnepséget koszorúzás zárta, 
amellyel a forradalmat követő '1848149-es szabadságharc hősi 
halottaira emlékeztünk. 

1848 márciusa kivívta az egész világ megbecsülését. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 163. évfordulóján 

a Bükkalja Általános Iskola tanulóival idéztük fel a tavaszi ese
mények néhány mozzanatát. Mint minden magyar ember, mi 
is kokárdát tűztünk ruhánkra, az utcákon magyar zászlókat 
lengetett a szél. 

Fontos hangsúlyozni, hogy ma ugyanúgy érték mind a sza
badság, mind pedig a független, összetartó haza tudata. Pe
tőfi hagyatéka az európai, ugyanakkor önálló Magyarország 
víziója. Rajtunk múlik, mennyire tudunk méltóak lenni elöde
inkhez, hűek tudunk-e maradni 1848 ama üzenetéhez, hogy a 
nemzetnek együtt, összefogva kell építeni a jövőt. 

Kerékgyártó Andrea, Erdei Ferenc 
pedagógusok 

Szemléletes történelmi óra helyszíne volt az iskola udvara 

Tápióbicskei kirándulás 

Mindenki várta április 4-ét, hétfő dél
utánt, mert ekkor indultunk a nagy útra. 
Természetesen, csak azok a diákok ve
hettek részt a kalandban, akik kitöltöt
tek egy tápióbicskei csatával kapcsola
tos feladatsort. További feladatunk volt 
még néhány papírgolyó készítése, amit 
később felhasználtunk a harcban. 

Hosszas várakozás után elindultunk a 
busszal. Körülbelül másfél óra multán ér
keztünk meg a helyszínre, ahol akkorra 
már felépítették a csatahelyszínt. Mellet
te egy nagyobb vásár volt, mindenféle 
dolgot lehetett venni az emléktárgyak
tói kezdve az ennivalóig. 

Ezek után elkezdődött a harc. A gye
rekek felvették a magyar és az osztrák 
papírcsákókat, előkerültek az otthon 
készített papírgalacsinok. Mindkét ol
dal egymással szemben felsorakozott. 
A magyar csapat a híd egyik oldalán, az 
osztrákok pedig a híd túlsó részén, egy 
kisebb "falucskában" voltak. Ezután az 
ellenfelek elindultak egymással szem
ben, és dobálgatták az összegyűrt go
lyókat. A Bogácsról érkezett tanulók és 
tanárok a magyarok soraiban küzdöt
tek. Hamar bekerítettük az osztrákokat, 
de ebben a csatában mindenki nyertes
nek számított. 

A harc vegere mindnyájan elfárad
tunk. Sokan kaptunk elemózsiát éhsé
günk csillapítására. Majd csapatokban 
verődve megtekintettük a vásárt. Ami
kor visszarrfentünk a helyszínre, egy iz
galmas kép tárult a szemünk elé. Ahol mi 
is harcoltunk, mostanra igazi katonák és 
lovas huszárok érkeztek, hogy a nézők 
figyeimét elkápráztassák egy valósághű 
csatával: ágyúk dörögtek, puskákkal lőt
tek, és lóhátakról kardoztak. 

Este értünk haza. Mint ahogyan min
denkinek, természetesen nekem is na
gyon tetszett ez a program. 

Fekete Sándor 8. osztály 
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Bogács Közscg Önkorm{m)"L:Ha Kep\'iselő
testületének 3/2011. (IV. !.) önkormányzati 
rendelete öl szcmél)'cs gondoskodást nyújtó 

cll:ít:lsokról és a térítési díjakról 

Bogács Község Önkormányzatának Képvise
lő-testülete a szociális igazgatásról és szociális el
latásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiak
ban: Szt.) 92. §-ában, a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör
vény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Személyes gondoskodást nyujtó 
ellátási formák 

1.§ (1) Bogács Község Önkormányzata a követke
ző személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

al szociális étkeztetés, 
bl házi segitségnyújtás, 
c) csaladsegítés, 
dl gyermekjóléti szolgáltatás 
el gyermekek napközbeni ellátása. 

(2l A házi segitségnyújtast, a családsegítést és a 
gyermekjóléti szolgáltatást a Mezőkövesdi 
Tóbbcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja. 

2. Szociális étkeztetés 
2. § (1) A szociális étkeztetés keretében annak a 

szocialisan rászorult személynek a legalább napi 
egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskod
ni, aki azt önmaga, illetve eltartott ja számára tar
tós vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosíta
ni,mert: 

al 65. életévét betöltötte, 
bl 1., 11., vagy III. csoportba tartozó rokkant, és a há

ziorvos igazolása alapján átmenetileg vagy tar
tósan gondozásra szorul. 

cl fogyatékossági támogatásban részesül, 
d) pszichiátriai beteg, 
e) szenvedélybete-g, vagy 
f) hajléktalan. 
(2) Az étkezés biztosítható az étel: 
al helyben fogyasztásával. 
bl elvitelének lehetőségével, 
c) lakásra szállításával. 

3.§ (1) A szociális étkeztetés igénybevétele irán
ti kérelmet Bogács Község Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani. 

(2) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kére
lemhez csatolni kell az 2. § (1) bekezdésben fog
lalt feltételek igazolására alkalmas iratot (orVOSi 
bizottsági szakvéleményt, háziorvosi igazolást, 
szakorvosi igazolást, fogyatékossági támogatást 
megállapító határozatot). 

4. § (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 
a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás különbözete: 952 Ft/ellátási nap 

(2) A szociális étkeztetésért az igénybevevő által fi
zetendő személyi térítési díj összege:a) ha a szol
gáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi 
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori leg
kisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft-ot) nem 
haladja meg: 4'-5 Ft/ellátási 'lap 

b) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rend
szeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének 150 % - 225 %-a 
(41.750 Ft - 64. 125 Ft) között van: 470 Ft/ellá
tási nap cl ha a szolgáltatást igénybe vevő sze
mély rendszeres havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 
% - 300 %-a (64.125 Ft - 85.500 Ft) között van: 
510 Ft/ellátási nap dl ha a szolgáltatást igény
be vevő személy rendszeres havi jövedelme az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé
nek 300 %-át (85.500 Ft-ot) meghaladja: 700 
Ft/ellátási nap 

(3) A étel kiszállításáért fizetendő díj: 165 Ft/szál
lítás 

5. § Az szociális étkeztetés iránti kérelmekben átru
házott hatáskörben a polgármester dönt. 

3. Gyermekek napközbeni ellátása 
6. § Bogács Község Önkormányzata a gyermekek 

napközbeni elIátasárói az általa fenntartott óvo
dában és általános iskolai napköziben gondos
kodik. 

7. § (1) A gyermekek napközbeni eJlátásának intéz
ményi térítési díja az élelmezés nyersanyag-költ
ségének egy el1átottra jutó napi összege: 

tlelmezési Térítési díj 
nyersanyag-norma Ftlellátási 

Ft/adag nap 
a voda 360 Ft 360Ft 
b Na közi 470 Ft 470 Ft 
c Menza 310 Ft 310Ft 
d Tízórai 120 Ft 120Ft 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kéreIme
ket az intézmények vezetőinek kell benyújtani. 

4. Záró rendelkezések 
8. § (1) Ez a rendelet 201 1. április 4-én lép hatályba. 

9. § Hatályát veszti Bogács Község Önkormányza
ta Képviselő-testületének a gyermek- és szociá
lis étkeztetés intézményi térítési díjának megál
lapításáról szóló 3/201 O. (IV. 1.) sz. önkormányza
ti rendelete. 

Bogács, 201 1. április 1. 

Csetneki Ernőné sk. Csendesné Farkas Edit sk. 
jegyző polgármester 

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-tes
tületének 5/201 1.{lV. 1.l önkormányzati rende

lete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-tes
tülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárás
ról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvény
erejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében, valamint 
a helyi önkormányzatok ról szóló 1990. évi LXV. tör
vény 16. § (l) bekezdésében kapott felhatalmazas 
alapján a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
l. § 

A rendelet hatálya Bogács Község Önkormányzat 
közigazgatási területén történő házasságkötési el
járás és egyéb családi események társadalmi ün
neplése során az e rendeletben megjelölt szolgál
tatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 

2. A házasságkötés lebonyolítása 
2.§ 

(1 l Bogács Község Önkormányzatának Képviselő
testülete a házasságkötés és egyéb családi esemé
nyek megrendezésével kapcsolatos alapszolgálta
tásokat térítésmentesen biztosítja hivatali munka
időn belül a Polgármesteri Hivatal épületében lévő 
hivatalos helyiségben. 

(2) A térítésmentes alapszolgáltatás: 
a.) az ünnepség céljára megfelelően berendezett 

helyiséget, 
b.) az ünnepi beszédet, 
cl gépi zenét foglal magába. 

3. § 
(1) Hivatali munkaidőn kívül a házasságkötést a 
Közösségi Ház nagytermében Bogács, Alkotmány 
u. 5. alatt kell tartani, szűk körű - 15 fő alatti - es
küvő esetén a Polgármesteri Hivatal hivatali helyi
ségében - Bogács, Alkotmány u. 9. - is tartható. 

(2) A házasság - a hivatalos helyiségen és a Közössé
gi Ház nagytermén kívüli - külső helyszínen történő 

megkötését a község jegyzőjétől írásban, a kérelem 
megindokolásával, az általános tétel ű államigazga
tási eljárási illeték lerovásával kell kérni. 

(3) Külső helyszínen házasságkötés akkor engedé
lyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött 
arról, hogy a házasságkötés méltó, ünnepélyes kö
rülmények között történik, valamint ha az anya
könyv védelme biztosított 

(4) Egyházi szertartások helyszínén házasságköté
si eljárás nem tartható. Szabadtérben és vendég
látóhelyen - a vendégtértől elkülönülő helyszínen 
- egyedi elbírálás alapján, megfelelő bútorzat, han
gosítás, világítás biztosítása esetén a jegyző enge
délyezheti a házasság megkötését. A szabadtérbe 
tervezett esküvőt rossz idő esetén a Polgármesteri 
Hivatal tanácskozó termében kell megtartani a há
zasulók, a két tanú - és amennyiben szükséges - a 
tolmács részvételével. 

(5) A külső helyszínen tartandó házasságkötés
hez szükséges hangosítást, zeneszolgáltatást. vi
lágítást, az anyakönyv aláirásához megfelelő asz
talt, székeket, pezsgőt a házasulók biztosítják. Az 
anyakönyvvezető és az anyakönyv helyszínre tör
ténő szállításáról és a Polgármesteri Hivatalba tör
ténő visszaszállításáról is házasulók gondoskodnak. 

3. A házasságkötés szolgáltatási díjai 
4.§ 

(1)  Rendkívüli körülmény esetén a hivatali helyi
ségen kívüli házasságkötés térítésmentes. Rendki
vüli körülménynek minősül, ha valamelyik házasu
ló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora 
miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali 
helyiségben való megjelenés. 

(2) A hivatali helyiségben munkaidőn túl megtar
tott házasságkötés és egyéb családi esemény díja 
eseményenként: bruttó 10.000 Ft 

(3) A Közösségi Ház nagytermében munkaidőn túl 
megtartott házasságkötés és egyéb családi ese
mény díja eseményenként: bruttó 20.000 Ft 

(4) A hivatali helyiségen és a Közösségi Ház nagy
termén kívüli külső helyszínen megtartott házas
ságkötés és egyéb családi esemény díja esemé
nyenként: bruttó 40.000 Ft 

(5) Amennyiben a házasságkötés vagy az egyéb 
családi esemény legalább egyik tagja bogácson la
kóhellyel rendelkezik, a (2)-(3l bekezdésben foglalt 
szolgáltatásokat díjmentesen vehetik igénybe. 

S. § 
(1) A szolgáltatásokért fizetendő díjat a Polgármes
teri Hivatal Pénztárában kell befizetni legkésőbb az 
eseményt megelőző munkanapon. 

(2) Amennyiben az esemény elmarad, és azt előtte 
3 nappal korábban bejelentik, a már befizetett szol
gáltatási díjat a hivatal visszafizeti. 

4. Az anyakönyvvezető díjazása 
6.§ 

A hivatali munkaidőn kivül történő házasságköté
sen és egyéb családi eseményen résztvevő anya
könyvvezetőt eseményen ként bruttó 10.000 Ft dí
jazás illeti meg. 

5. Záró rendelkezés 
7. § Ez a rendelet 201 1. április 4-én lép hatály ba. 

Bogács, 201 l. április l. 

Csetneki Ernőné sk. Csendesné Farkas Edit sk. 
jegyző polgármester 



Bogács Község Önkormányzata Kepviselö-testü
letének 4/2011 .(lV. 1.) önkormányzati rendelete 
a penzbeli es termeszetben nyújtott szociális el-

látásokról 

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-tes
tülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások
rói szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzat
okrói szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésé
ben meghatározott feladatkörében eljárva a követke
zőket rendeli el: 

I. FEJEZET 
ALTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Eljárási szabályok 
1. § (ll A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetben nyújtott ellátás iránti kérelmet Bo
gács Kőzség Önkormányzatának Polgármesteri Hi
vatalában kell benyújtani. 

(2) A kérelmező köteles a saját, valamint a vele egy 
háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi 
viszonyairól nyilatkozni, a jövedelem-nyilatkozat
ban feltüntetettjövedelmekről igazolást benyújta
ni az alábbiak szerint: 

al keresőtevékenységből származó jövedelem ese
tén a kérelem benyújtását megelőző hónap jöve
delméről munkáltatói igazolást, 

bl rendszeres pénzellátás, családi pótlék, ösztöndíj 
esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
ra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, pénz
intézeti számlakivonatot, postai kézbesítési szel
vényt, 

c) nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállal
kozásból, őstermelői tevékenységből származó 
jövedelem ről a kérelem benyújtását közvetlenül 
megelőző 12 hónap jövedelmére vonatkozó iga
zolást. adóbevallással lezárt időszakra vonatkozó
an adóbevallást, adóbevallással le nem zárt idő
szakra vonatkozóan nyilatkozatot. 

d) egyéb jövedelem esetén a kérelmező büntetőjo
gi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata 
a havi átlagos nettó jövedelméről 

(3) A Polgármesteri Hívatal a döntés-előkészítés so
rán - amennyiben az indokolt - a kérelmező szoci
ális helyzetéről környezettanulmányt készít. 

(4) A pénzbeli ellátásokat - ha jogszabály ettől elté
rően nem rendelkezik - a polgármesteri hivatal 
pénztárából kell kifizetni. frásbeli kérelemre az el
látás pénzintézeti folyószámlára is utalható. 

II. FEJEZET 
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

1. Rendszeres szociális segely 
2. § (l) Bogács Község Önkormányzata a rendsze

res szociális segélyre jogosult személy számára 
együttműködésre a Mezőkövesdi Kistérségi Szoci
ális és Gyermekjóléti Szolgálatot (a továbbiakban: 
Szolgálat) jelöli ki. 

(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
köteles a Szolgálattal együttműködni, az együtt
működés keretében köteles 

a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szó
ló határozat jogerőre emelkedését követő lS na
pon belül a Szolgálatot felkeresni és nyilvántartás
ba vetetni magát, 

b) írásban megállapodni a beilleszkedést segitő 
programról, 

cl teljesíteni a beilleszkedést segítő programban fog
laltakat. 

d) folyamatos kapcsolatot tartani a Szolgálat munka
társaival. 

(3) A Szolgálat által biztosított - a rendszeres szociá
lis segélyben részesülő személy szociális helyzeté
hez és mentális állapotához igazodó - beilleszke
dést segítő program típusai: 

a) mentálhigiénés, életmódformáló egyéni és cso-
portos foglalkozás, 

b) egyéni készség- és képességfejlesztő foglalkozás, 
cl életvezetési tanácsadás. 
d) munkavégzésre felkészítő, integráló programok, 
e) személyiségfejlesztő tréning, 
fl képzési, átképzési program, 
g) munkalehetőség elfogadásával munkavégzés. 

3. § Az aktiv korúak ellátásárára való jogosultságát 
meg kell szüntetni annak a rendszeres szociális se
gélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szo
ciális segély folyósításának időtartama alatt az 
együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együtt
működési kötelezettségét neki felróhatóan két 
éven belül ismételten megszegi. 

2. Bérpótló juttatás 
4. § (ll Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, 

aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, a Szt.-ben 
foglalt jogosultsági feltételeken túl a jogosultság 
egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének 
rendezettségét biztosítan i az alábbiak szerint: 

a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarán 
valamint a lakásban vagy házban egy-egy szemét
tároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű hasz
nálata, 

bl az ingatlanon lévő lakás vagy ház belső és külső ál
lagának jó karbantartása. az utcaképbe illeszkedő 
külső rendezett megjelenés biztosítása, 

c) a lakás vagy ház rendeltetésszerű használata az 
alábbiak szerint: 

cal a lakás vagy ház folyamatos tisztán tartása. taka
rítása, 

cb) a vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű 
használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, 

d) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, kü
lönös tekintettel az esetlegesen ott található sze
mét és lom eltávolítására, 

el az ingatlan hoz tartozó kert rendeltetésszerű hasz
nálata, művelése. 

f) az ingatlan előtti járdának, járda hiányában 1 mé
ter széles területsávnak, a járda melletti zöld sáv út
testig terjedő teljes területének, legfeljebb az épü
let 10 méteres körzetén belüli területének gondo
zása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, 
hó- és síkosság-mentesítése, 

g) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar 
rágcsálóktól. kártevőktől való mentesítése, 

h) az állattartásra vonatkozó szabályok betartása. 
(21 A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles az 

(1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság 
megállapítását követően is fenntartani. 

5. § (1) Az Önkormányzat a rendezett lakókörnyezet 
biztosítását helyszíni ellenőrzés során. a jegyző ál
tal kijelölt köztisztviselő, a településőr és a Szociá
lis Bizottság elnöke által kijelölt bizottsági tag be
vonásával ellenőrzi. 

(2) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során az 4. § (1) 
bekezdésben foglaltak teljesítése vonatkozásában 
hiányosságok vagy szabálytalanságok megállapí
tására kerül sor, 8 napos határidő kitüzésével a ké
relmezőt vagy a jogosultat a hiányosság pótlására, 
a szabálytalanság megszüntetésére kell felhivni. 

(3) A rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosításá
nak érdekében legalább félévente. illetve szükség 
szerint utóellenőrzést kell tartani. 

3. Lakásfenntartási támogatás 
6. § A normatív lakásfenntartási támogatásról átru

házott hatáskörben a polgármester dönt. 

4. Átmeneti segely 
7. § (1) Átmeneti segélyben részesíthető elsősorban 

a Iétfenntartásat veszélyeztető rendkivüli élethely
zetbe került, valamint időszakosan. vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdő személy. 

(2)Az átmeneti segély természetben, vagy készpénz
ben, illetve együtt is megállapítható. 

(3) Átmeneti segélyben részesíthető - kérelemre -az 
a személy, akinek a családjában az 1 főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%
át, egyedül élő esetén 200 %-át. 

8. § Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, hiva
talból vagy kérelemre átruházott hatáskörben a 
polgármester azonnali átmeneti segélyt állapít
hat meg. 
Rendkivüli méltánylást érdemlő eset: 

a) hosszabb ideig tartó kórházi gyógykezelés, 
b) sürgős egészségügyi ellátás, 
c) súlyos baleset, 
d) rendkívüli haláleset, 
el elemi kár. 

9. § (1) Átmeneti segély családonként és naptári éve
ként - a 8. §-ban foglaltak kivételével-legfeljebb 
2 alkalommal állapítható meg, és a segély össze
ge - pénzbeli és természetbeni - együttesen nem 
haladhat ja meg a 20.000 Ft-ot. 

(21 A 8. §-ban foglaltak szerint megállapítható átme
neti segély mértéke 50.000 FHg terjedhet. 

10. § Átmeneti segély iránti kérelmekben - a 8. §-ban 
foglaltak kivételével - a Szociális, Oktatási, Ifjúsá
gi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselő-testü
let dönt. 

5. Temetési segély 
". § (1) A Képviselő-testület temetési segélyt nyújt 

annak a kérel�ezőnek, aki a meghalt személyt el
temettette és a temetési-költségeket viselte. 

(2)A temetési segély kérelemhez a benyújtásával 
egyidejűleg csatolni kell a halotti anyakönyvi kivo
nat másolatát és a temetés költségeiről a segélyt 
kérő személy nevére kiállított számlák eredeti pél
dányát. 

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés 80.000 Ft, 
amely tartalmazza a sírhely, a ravatalozási díj, a ko
porsÓ és egyéb temetési költségeket. 

(4) A temetési segély összege: 20.000 Ft. 
12.§ A temetési segély iránti kérelmekben átruházott 

hatáskörben a polgármester dönt. 

III. FEJEZET 
TERMI:SZETBEN NYÚJTOT T ELLÁTAsOK 

1. Közgyógyellátás 
13. § Méltányosságból közgyógyellátásra való jogo
sultság állapítható meg annak a személynek, akinek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, egyedülélő esetében 200 %-át. 
és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
2S %-át. 

IV. FEJEZET 
SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 

14.§ A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 
al Bogács Község polgármestere 
bl Szociáli5-, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság el
nöke 
cl Általános Iskola igazgatója. 
d) Napköziotthonos Óvoda vezetője 
elVédőnő 
f) Mezőkövesdi Szocialis és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője 

IV. FEJEZET 
ZARÓ RENDELKEZÉSEK 

1S. § Ez a rendelet 2011. április 4-én lép hatályba. 
16. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban Iévá 
ügyekben is alkalmazni kell. • 

17. § (1) Hatályát veszti Bogács Község Önkormány
zata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 7/2007. (IV.OS.) önkor
mányzati rendelete 
(2) Hatályat veszti Bogács Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szo
ciális ellátásokról szóló 712007. (lV.5.1 önkormányza
ti rendelet módosításáról szóló 912008. (V.29.) önkor
mányzati rendelet. 

(3) Hatályát veszti Bogács Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szo
ciális ellátásokról szóló 712007. (IV.5.1 önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló13/2oo8. (lX.l8.) önkor
mányzati rendelet. 

(4) Hatályát veszti Bogács Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szo� 
ciális ellátásokról szóló 7/2007. (IV.5.) önkormanyza
ti rendelet módosításáról szóló 412009. (III.26,) önkor
mányzati rendelet. 

Bogács, 2011. április 1. 

Csetneki Ernőné sk. Csendesné Farkas Edit sk. 
jegyz6 polgármester 



Búcsú 

2006-ban a rubindiploma "meg
szerzésekor" mutattuk be Mohás 
Sándorné életútját a Bogácsi Nyár
ban. 
"A rubindiplomáért nem kell mást ten
ni, csak élni"- mondta akkor Magdi
ka néni mosolyogva. S neki a Jóisten, 
akiben mélyen hitt, megadta a tartal
mas, hosszú életet. De amíg a hosszú 
tél után a csendesen szunnyadó ter
mészet új életre kelt, addig Magdika 
néni betegségtől megtört teste már 
nem tudott új erőre kapni. 

Március 26-án szerető rokonok, hálás tanítványok, ismerősök, kol
légák, szomszédok búcsúztak a 95 évet élt Magdika nénitől. Egyko
ri tanítványa Szőkéné Tóth Katalin Tóth Árpád és Kaffka Margit gon
dolatait idézve, s személyes emlékeivel tisztelgett Mohás Sándorné 
sírjánál: "Vannak emberek, akik 'az életük során írott, vagy írás nélküli 
jeleket, úgynevezett "dokumenta humana'; azaz "emberi dokumentu
mokat" hagynak maguk után. Általában ezek egy emberi sors stációi. 
Magdi néninek egy ilyen sorsstációja volt az, hogy tanított, taníthatott. 
Tanított szeretettel, szigorral, odafigyeléssel és következetességgel . .  
Nemzedékek sorát okította a magyar nyelv és irodalom szeretetére, is
meretére. Köszönjük Magdi néni! . . .  

"
Az Élet keletkezés, elmúlás: folyamat, amelynek során átmegy vala

mi másba, de úgy, hogy nem oldódik fel teljesen, nem tűnik el nyomta
lanul abba a másba, amivé lett." (Huszárik Zoltán) 

Magdi néni sem tűnik el nyomtalanul - emlékét mi, tanítványok 
örizzük. 

". 

Kedves Magdi néni! Nyugodjon békében!" - fejezte be búcsúztató
ját Szőkéné Téth Katalin. 

A temetési szertartás végén egy másik tanítvány, Daragó Ká
roly trombitajátékán felhangzottak az I I  Silenzio fájdalmas taktu
sai. Mélységes mély csend telepedett a temetőre. Az emberek né
mán búcsúztak egy mély érzésű pedagógustól, attól, akinek min
dig, mindenkihez volt néhány jószándékú szava. 

A tavalyi Bogácsi 
Tavasz-ban írtam leg
utóbb a Novák házas
párról, és az általuk lét
rehozott egyedülál
ló lepkemúzeumról. A 
családi vállalkozásként 
üzemelő lepkemúzeum 
meghatározó tagja volt 
Magdika, Novák Ferenc 
felesége. Férjét segítve, 
hű társként a lepkék kő
rüli teendőket Ö is  kita
nulta. Nyugdíjas életé
nek nagy részét a lepkemúzeum kőrüli teendők től
tőtték ki. Fogadta a látogatókat, nem egyszer az álta
la  készített gyógyteákkal is megkínálta őket. 

Ottjártamkor boldogan mesélt a családjáról, szere
tett unokáiról. Kérte, hogy fényképezzem le kedvenc 
kutyájával. Sok terve volt még az életben . .  

Megrendülten fogadtam halálhírét, mint ahogyan 
a Kézimunka szakkőr tagjai is, akikkel együtt tőbb 
mint 1 0  évig szebbnél szebb terítőket, kézimunkákat 
készítettek, ami ma is sokuk lakását díszíti. 

Lehajtott fővel álltam a templomban búcsúztató
ján szemben a ravatallal. Mikor a szememet borító 
kőnnyfátyolon át  fel-felnéztem, a virágok főlé maga
sodó fényképről a szél fuvallatára magasba szállt egy 
színes pillangó. Az, aki  még élni akart, az, aki még 
nem akart felszállni, de hívták, sürgették őt, hogy mi
előbb megcsodálhassa a legszebb pillangókat lsten 
kertjében. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

I. Amatőr Asztalitenisz Verseny 
Január 29-én, szombaton délelőtt került megrendezésre 

első alkalommal Bogácson az Amatőr Asztalitenisz Verseny a 
Bükkalja Általános Iskola tornatermében. Két korcsoportban: 
felnőtt férfi és fiú ifjúsági kategóriákban zajlottak a küzdelmek 
a régi ping-pong szabályok szerint. A két korcsoportban baj
nokságot rendeztünk, azaz minden induló játszott minden
kivel. A játszmák megnyeréséhez 21 pontot kellett elérni. Öt 

szervánként váltakozott az adogató fél személye, egy mérkő
zés befejezéséhez két játszmában kellett diadalmaskodni. A 
győztes 2 ponttal gazdagodott, míg a vesztes nem szerzett 
pontot. 

Izgalmas összecsapásokat láthatott a nézőkőzőnség, a részt
vevők néhol már profi szinten ütötték a labdát. Végül a bajno
ki címet a felnőtteknél Szitai Ödön, míg az ifjúsági korcsoport
ban Pusomai Károly szerezte meg. Az önkormányzat támoga
tásának köszönhetően valamennyi versenyző elismerő okle
velet és ajándékcsomagot kapott, az 1-3 helyezetteket ezen
felül kupával és oklevéllel díjaztuk. 

Felnőtt férfi 
I. hely: Szitai Ödön 
II. hely: Farkas Tibor 
III. hely: Bodnár Zoltán 

Ifjúsági fiú 
I. hely: Pusomai Károly 
II. hely: Bodnár Balázs 
III. hely: Burcsák László 

Köszönöm Csendesné Farkas Edit polgármester asszony és 
Szabó László iskolaigazgató úr a bajnokság sikeres lebonyolí
tásáért tett segítségégét. 

Jankó Gergely 



10 éves a Bogácsi Mazsorett Csoport 

Akik március 27-én ellátogattak a Kö
zösségi Házba, üdítő, kellemes órát tölt
hettek el a Bogácsi Mazsorett Csoport
tal. A 1 O-es számot ábrázoló léggömbök 
is jelezték, hogy a csoport jelentős mér
földkőhöz érkezett. 

Nekem jutott az a megtisztelő fel
adat, hogy köszönthettem a vendége
ket és felidézhettem a csoport mega la
kulásának történetét: A csoport vezető
je Jankóné Jónás Zsuzsa, a bogácsi Ál
talános Iskola pedagógusa, aki 1996 óta 
tart az iskolában mozgáskultúrát fejlesz
tő szakköröket. Kezdetben jól műkö
dő néptánc szakkőrt vezetett, de az idő 
múlásával a fiúk lelkesedése csökkent. 
Néhány évig még működött a néptánc 
mellett a lányok körében akkor igen di
vatos aerobic szakkör is, majd egy várat
lan ötlet hatására 2001-ben a csoportve
zető a lányokkal úgy döntött, belefog
nak egy másik, akkor még nem igazán 
elterjedt műfajba, a mazsorettbe. 

A leányok nagy odaadással gyakorol
tak, sajátították el a botforgatás forté
Iyait. Az önfeláldozó munkának meg lett 
az eredménye hisz, azóta meghatározó 
színfolt jai Bogács idegenforgalmi ese
ményeinek, programjainak. Fellépéseik
kel öregbítették a bogácsi iskola, vala
mint Bogács hírnevét megyénk számos 
településein és testvértelepülésünkön, a 
szlovákiai Hárskúton is. 

Egybotos, kétbotos és pomponos ko
reográfiákkal, menettáncukkal évente 
20 felkérésnek tesznek eleget. 

Elsődleges céljuk továbbra is az, hogy 
emeljék a bogácsi rendezvények fé
nyét, szüleiknek, nagyszüleiknek, a falu 
lakosságának örömet szerezzenek mű
sorukkal. 

A születésnapi fellépés első részében 
botos koreográfiákat láthattunk mind
három korosztály előadásában. 

Ezután a csoport vezetője lépett a 
mikrofonhoz. Elmondta, hogy a cso
port a kőzönség szeretetéből, a támoga
tók visszajelzéseiből merítve nagy len
dülettel végzi munkáját, a rendszeres 
próbákat, a fellépésekre való felkészü
lést. Beszédéből megtudhattuk, hogy ki 
a jó mazsorettes, és azt is, hogy a Bog
ácsi Mazsorett Csoportban nagyon sok 
lány van, akit lehet annak nevezni, hi
szen vannak köztük szabadidőjüket fel
áldozva nagyon sokat gyakorolók. Töb
ben esztétikus, vonzó megjelenésükkel 
oszlopos tagjai a csoportnak, nagyra ér
tékelik a közösséghez tartozást. Az el
múlt évek alatt jó barátságok szövődtek 
a lányok között, a nagyok szívesen segí
tik a kicsiket. 

A 1 0  év alatt sok kislány nevelkedett 
fel a csoportban. A csoportvezető min
dig nehéz szívvel vált meg egy-egy tag
tól, de megértette, hogy az életnek szá
mos olyan területe van, ahol bizonyítani, 
helytállni kell a mai fiataloknak. 

2010 októberében 10 kislánnyal bővült 
a csoport. A legkisebbeknél az ütemér
zék fejlesztése, a mozgásirányok, térfor
mák és a botforgatás megtanulása az el
sődleges feladat. A nagylányok lelkese
dése továbbra is példaértékű. Számuk
ra a meglévő tudásszint magasabb szint
re emelése, új koreográfiák elsajátítása a 
cél. A bemutatott koreográfiák hűen tük
rözték a lányok fokozatos fejlődését. 

A műsor második és harmadik részé
ben filmslágerekre, valamint világsláge
rekre alkotott koreográfiákat láthattunk. 

A csoportvezető megköszönte azok
nak az embereknek a segítségét, akik
nek szintén nagy szerepük volt, van a 
csoport együtt maradásában: először is 
a szülőknek mondott köszönetet, majd 
az anyagi támogatást köszönte meg 
Bogács Község Önkormányzatának, a 
Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közala
pítvány kuratóriumának, a Bükkalja Ál
talános Iskola igazgatójának, a Bogácsi 
Thermálfürdő Kft.-nek, a Bükkalja Taka
rékszövetkezet elnökének. 

Számosan mint magánemberek támo
gatják a csoportot tudtuk meg Jankóné 
Jónás Zsuzsától. Mint mondta, különö
sen most, a gazdasági válság idején di
cséretes ez. 

Köszönetet mondott Szajlai Sándoné 
Marieának, Verhóczki Sándor volt pol
gármesternek, Szamosi Ferenc mester
szakácsnak, a Kőkorszaki Pocak-tömő 
étterem vezetőinek, a Villa Bridge Panzió 
vezetőjének, Lukács Lajosnénak, Novák 
Ferencnek, Batki Tibornak (Egerszalók), 
Kovácsné Fekete Máriának és Verhóczki 
Györgynek. 

Vannak, akik hosszú évek óta mun
kájukkal segítik il csoport fellépését: 

Csufor László technikai munkájáért, Jan
kó Barnáné a szép fellépő ruhák elkészí
téséért, Szatmári Józsefné a 10 éves jubi
leumi fellépésre készített finom tortáért 
vehetett át a mazsorettes lányoktól kö
szönő oklevelet. 

A csoportvezető a nagyközönség előtt 
megemlítette férje, Jankó Róbert és 
nagyfia,Jankó Gergely nevét, akik az el
múlt egy é�tized alatt mindenben segí
tették a mazsorett csoport működésé
hez szükséges munkáját. 

Itt mondunk köszönetet Hajduné Szat
mári Anitának és a Villa Familia Bt. veze
tőjének, Répási Lászlónénak a lányoknak 
ajándékozott praktikus tárgyakért. 

az ünnepi műsor után 100 képkocká
ból összeállított prezentációt tekinthet
tünk meg, mely a kezdetektől napjain
kig bemutatta a csoport életét. A lányok 
egyéni bemutatkozását követően cso
dálatos színpadkép tárult elénk: 28 bá
jos lány és csoportvezetőjük mosolygott 
ránk, nézőkre. Megható percek követ
keztek ezután; a szülők megköszönték 
Jankóné Jónás Zsusza munkáját. majd 
Csendesné Farkas Edit polgármester asz
szony mondott köszönetet a szép esté
ért, a csoportvezető áldozatos munkájá
ért, a lányok szorgalmáért. Szabó Lász
ló iskolaigazgató köszöntőszavai után 
10 tűzijáték került a színpad szélére, be
hozták a finom tortákat, a nézők pedig 
vastapssal jutalmazták a csoportot. Köz
ben felhangzott a "Légy boldog, ünne
peit vagy ma . . .  cimű dal. 

S mi is mindjányan kitüntetettnek 
érezhettük magunkat, mert a jubileumi 
fellépés lehetővé tette, hogy közelebb
ről megismerhessük ezt a tüneményes 
társaságot. 
uA boldogságo t nem lehet ajándékba kapni, 
Egyetlen titka: adni mindig csak adni. 
Jó szót, bátorítóst, mosolyt, hitet. 
És sok-sok önzetlen tiszta szeretet." 

(Goethe) 

Hajduné Nyírő Veronika 
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A szegény ember húsvét hétfőjén, 

délelőtt 10 és 11 óra tájban, Bogács és 
Noszvaj közőtt úgy félúton, egy éppen 
virágzó vadkőrtefa tövében, az árokpart 
kisnyulakat már elrejtő füvében ült, s bé
késen szalonnázott. Hogy a helymegha
tározást pontosítsam, a tiszaújvárosi Vil
la Sederkyn apartman háztól úgy S kilo
méterre, ami térben nem nagy távolság, 
főleg gépkocsin nem az. Ám a két hely
szín, a Villa Sederkyn illetve a bogácsi 
termálfürdő környéke (aho1 gépkocsi 
gépkocsit ért az áprilisi húsvéti kánikulá
ban, s a fürdő bejáratánál órákon át leg
alább hetven méteres embersor kígyó
zott bebocsátásra várva), valamint az 
említett vadkörtefa tájéka között (mely 
gyermekkorom negyven évvel ezelőt
ti nyugalmát, békéjét idézte fel ezen az 
ünnepi délelőttön), viszont időben szó 
szerint évtizednyi a távolság. 

A fürdőnél, s a Villa Sederkynnél nem 
álltam meg. A gépkocsi ból - miközben 
az úttest két oldalán parkoló autók mi
att a szembejövő forgaimat a szokottnál 
is jobban kellett figyelni - néhány pillan
tást ugyan vetettem a medencék partján 
napozó szép combú, már most bronz
barna hölgyekre, de amennyire vonzott 
ez az esztétikai látványosság, olyannyi
ra taszított a zsúfoltság, a harsányság, a 
zaj, mely csak kilométerekkel odább sze
lídült békesség gé. 

Ott a vadkdrtefa körül, ahol egy ko
pott kalapos, surcot (kötény t) viselő, ala
csony, szikár, csontos arcú, tiszta szemű 
öreg szalonnázott, csupán egy darázs 
döngicsélt. Meg néha madárcsivit hang
ját hozta az alig-szellő a Kőkötőhegy fe
lől. 

- Adjon lsten jó napot! - kőszöntem rá 
illőn. Úgy, ahogy azt e tájon surmó, gye
rekként ellestem a tőlem öregebbektől. 
Mert, amit akkor az ember ellesett, az ott 
él benne kitőrölhetetlenül. Ha ma már 
sehol, senkinek sem köszön így, akkor is 
érzi, s tudja nagyon jól, hogy nem feles
leges a régen megtanult ismeret. Egy
szer mégiscsak szükség lesz erre is, hogy 
úgy köszöntse a másik emberfiát: Adjon 
isten jó napot! 

A szalonnázó ember nem lepődött 
meg a köszöntésen. Vála'i,Zolt is azon 
nyomban: _. 

- Magának is hasonlót! Ilyenkor hús
vétkor különösképpen. Mert szép nap 
ez a mai, ünnepnap. A feltámadás ün
nepe. Látja, az Úrjézus milyen gyönyö
rű időt teremtett erre a napra?! Én mon
dom, őrül az ember szíve. De, ha nem ve
szi tolakodásnak, megkérdezhetném, mi 
járatban van errefelé? 

- Majd megyek vissza Bogácsra, 
csak . . .  - kezdeném a választ, de a sza
vamba vág. 

A szegény ember 
- Persze, gondolhattam volna, hogy 

a fürdő miatt van itt. Gyakran szoktam 
látni ilyen vasalt nadrágos embereket, 
mint maga is, akik Bogácsra mennek ki
kapcsolódni. Ma így mondják. Ami igaz, 
igaz, nagyon felkapott hely lett. Annyi 
már ott az üdülő, mint égen a csillag. A 
bogácsiak azzal a fürdővel megfogták az 
isten lábát. Szóval maga is ilyen fürdő
vendég. Honnan jőtt? Egerből? Pestről? 

- Én nem vagyok fürdővendég - szó
lok közbe. - Én maximum visszajáró lé
lek vagyok. 

- Hát az meg milyen? - hökken meg, s 
még a szalonnázást is abbahagyja. - Ar
ról már hallottam még gyerekkoromban 
az öreg szüléimtől, hogy a meghótt em
bernek visszajár a lelke. Igaz, én eggyel 
sem találkoztam, pedig épp egy hete töl
töttem be a nyolcvankettedik esztendőt. 
Maga sehogy sem néz ki hótt léleknek. 

Elnevettem magam. - Ezt csak úgy jel
képesen mondtam, mármint hogy visz
szajáró lélek vagyok. Valamikor e tájon 
voltam gyerek, s az emlékek visszahúz
nak. Tudja, olyan ez, mint a feldobott kő. 
Bármilyen magasra dobják fel, mindig 
odaesik vissza, ahonnan feldobták. 

- Ez már igaz - bólogat. - De, ha nem 
sértem meg, foglaljon helyet itt mellet
tem! Maga úgy látom olyan ember, aki 
szívesen szóba áll a hozzám hasonlók
kal. Várjon, itt van ez a műanyag zsák, 
erre üljön, nehogy bepiszkolódjon a ru
hája. Még biztosan megy öntözkődni is, 
mit szólnának ott, ha piszkos ruhában ál
lítana be. Tudja, amit az előbb mondott, 
abban sok az igazság. Én itt születtem 
Noszvajon. Életem során jártam sokfelé, 
summásként a fél országot végigcsava
rogtam, sőt '44-ben a Don-kanyarig el
jutottam, de én ide, mindig visszavágy
tam. S ma se mennék el, semerre se! 

- Mi az, ami visszahúzza ide? - úgy kér
deztem, mintha nem tudnám a választ. 

- Honvágynak mondják, hogy az húzza 
vissza az embert oda, ahol megszületett. 
Én nem tudom. De bármerre is voltam, 
gondolatban mindig ez a táj, ezek a he
gyek, dombok jártak az eszemben, meg 
a szüleim, a cimboráim, a rokonaim, akik 
itt éltek, élnek. Én csak itt érzem magam 
itthon. Még most is, amikor egy szál ma
gam maradtam. A feleségem három éve 
temettem el, azóta egyedül vagyok, il
Ietve van egy kecském, Manci, vele élek. 
Néha a szomszédok rámnyitják az ajtót, 
megnézik élek-e még, aztán minden
ki rohan valamerre. Megbolondult ez 
a világ. Még most húsvétkor is van, aki 
a szőlőben gyomirtózik, a másik meg a 
borát fejti a pincében. 

- Ahelyett, hogy templomba menné
nek - vetem közbe, s várom, hogyan re
agál rá az őreg. 

Legyint egyet. - Én ma, amikor felkel
tem, kimentem a kertembe, nem nagy 
kert, kétszáz négyszögöl -, s a virágzó al
mafa alatt elmondtam három Miatyán
kot. Megboldogult Terusom lelki üdvé
ért is. Tudja, hogy ma a templomba járók 
jórészének - tisztelet a kivétel nek - nem 
más az ünnepi szentmise, mint divatbe
mutató. Aztán délután meg azt pletykáI
ják, hogy ki, hogyan volt felöltőzködve. 
Én inkább kijöttem ide a Kőkőtő mellé, 
sétáltam egy nagyot, egyedül voltam Is
ten szabad ege alatt, s boldog voltam. 

- Akkor maga gazdag ember! - jegy
zem meg. 

- Ezt meg hogy érti? - néz rám fürkész
ve. - Vagyonom nincs. Van egy szoba
konyhás, vályogfalú házam, abba laktam 
az asszonnyal hatvan éven át, most meg 
egyedül. Van egy kecském, meg egy 
kertem. A téesz ből mentem nyugdíjba, 
mint gyalogmunkás. Van huszonnégy
ezer forint nyugdíjam. Ennyiből élek. 

- S megél belőle? 
- Főúrian. A kecske ad tejet. Szüret-

kor még tavaly is eljártam napszámba, 
s pénz helyett fizetség ü I én szőlőt kér
tem. Abból otthon mustot préseltem, 
minden évben van százötven liter bo
rom. Nem olyan híres, de nekem jó. A 
boltban csak kenyeret, néha vajat, lisz
tet, sót, cukrot veszek. Magam gyúrok 
tésztát, magamnak szoktam főzni. Nem 
kell már nekem sok. Egy kis levessel elva
gyok, akár egész nap. Ismeri a suhantott 
levest, vagy a lábatlan tyúkot? Például 
ilyeneket szoktam csinálni. 

- Gyerekkoromban én is ettem ilyen 
ételeket, de ma már fogalmam sincs 
róla, hogyan készültek. 

- Pedig nagyon egyszerű. A lábat
lan tyúk például úgy készül, hogy a ke
nyérszeletek héját levágom, aztán tej
ben megforgatom, hogy puhuljon. Majd 
a tetejére sós, majoránnás, enyhén bor
sozott, a tejmaradékkal felvert tojást ön
tök. Aztán forró zsírban mindkét oldalát 
pirosra sütöm. Ennyi. Ugye, milyen egy
szerű? Szerintem maga is meg tudná csi
nálni. 

Hirtelen elhallgat. Fürkészve vizsgál. 
- Mondja, maga nem valami nyomo

zóféle? Egyébként teljesen mindegy 
micsoda, hisz nem mondok én semmi 
olyat, amiből bajom lehetne. 

- Ne féljen bátyám. Nem vagyok nyo
mozó. Újságíró vagyok. 

- Akkor maga most megírja, amiket én 
itt elmondtam? Egy pillanatra zavarba 
jön, de aztán még határozottabb, mint 
eddig. -Tudja mit? irja csak meg, 



mit mondott maga nak egy szegény 
ember húsvét masnapjan. Mert szegény 
vagyok, de én egy gazdaggal nem cse
rélnék! 5 tudja miért nem? Mert a gaz
dag ember nem boldog. A vagyonszer
zés már-már rögeszméjévé válik. S min
dig azon retteg, mikor, ki lopja meg. A 
gazdag ember soha nem ül le az Mok
partra, mint mi most, hogy nézegesse a 
vadviragokat. Nincs ra ideje. 

- A gazdag ember siet - szalad ki a sza
mon a megjegyzés. 

- Nagyon jól latja! Nekem az apam 
mindig azt mondta - mert az ő idejében 
is voltak izgaga, nagyravagyó emberek -, 
élni nem más, mint nyugton maradni. És 
békét teremteni magunkban és magunk 
körül. Lehetnék én elégedetlen, volna 
ra okom! Amikor elemi iskola ba jártam, 
a legjobb tanuló voltam. Antal nevű 
volt itt akkor a tanító, és ez az Antal ta
nító eljött apamhoz és azt mondta neki: 
ezt a gyereket tovább kellene taníttatni. 
Apám nem tudta mitévő legyen. Tana
csot kért az egyik rokonunktól. Bora szü
Iétől, akit akkor olyan tudósasszony félé
nek tartották nyilván. Nos ez a Bora szü
le - a fene esett volna bele - azt tana
csolta apámnak: Jani, ne taníttassátok! 
Csak pénzetekbe kerül. 5 meglásd, akkor 
se úr, se paraszt nem lesz belőle. Ezzel el
rendezték a sorsomat. 

- Banja? 
- Nem. Ki tudja, mi lett volna belőlem? 

Olvasni viszont azóta is nagyon szeretek. 
Volt itt régen egy reformatus pap, hoz
za gyakran eljártam, hol ezt kellett nala 
csinálni, hol azt. Amikor ez a pap elment 
a faluból, rámhagyott néha ny könyvet. 
Időnként azokat szoktam olvasni. Van 
egy könyv, Móra Ferenc írta. Az egyik 
írás címe: Szeptemberi emlék. Ismeri? 
Azt nagyon sokszor elolvastam, s mindig 
megkönnyezem. Csend tamad közöt
tünk. Bicskajával katonat készít, nyújtja 
felém. - Megkóstolja? 

- Szívesen. 5 ragom az avas szalonnat 
oly jóízűen, mintha a legfinomabb hús
véti sonkát enném. 

- Tudja, hogy jó volt magaval elbeszél
getni? De most mar ballagnom kell ha
zafelé. Hallja? Delet harangoznak. Man
cit meg kell etetnem. 

Felkászalódik, a maradék szalon nat, 
kenyeret berakja a tarisznyaba. 

- Na, isten megáldja magat! Ha maskor 
erre jár, már megismer. 

Kezet fogunk. Ö jobbra, én balra indu
lok. A kocsinal jut eszembe, hogy a ne
vét elfelejtettem megkérdezni. Utána ki
áltok: - Bátyám, a nevét elMulná? 

Visszafordul. - Kiss János a becsületes 
nevem. Hat a magáé? .. 

Hajdu Imre 

Családias irodalmi est 

2011. aprilis 16-an a hideg, szeles 
időjáras nem igazan kedvezett a kinti 
elfoglaltságoknak, így sokan latogat
tak el a Közösségi Házban megrende
zett irodalmi estre. A bensőséges, me
leget nyújtó légkörben igazi"nagycsa
ladot" alkotott a közönség a mesélő, 
verselő szereplőkkel. 

Az otthonosan berendezett terem a 
paraszti világ hangulatat idézte, ahol 
egymás örömére meséltek a felnőttek 
és az ő példájukon felbuzdulva bekap: 
csolódtak a fiatalok és a gyerekek is. 

Kovács Sándorné Manci néninek kö
szönhetően hazánk egyre több pont
ján valik híressé a bogaesi életképe
ket bemutató népviseletes babakiállí
tas, kezd ismert lenni a bogácsi nyelv
járas, és az e taj nyelvjárasában előa
dott mesevilág. 

Az irodalmi esten Manci néni ha rom 
mesét mondott el, köztük A makran
cost lányt, mellyel aprilis 9-én Apcon 
I. helyezést ért el. Az elhangzott 10 
mese előadasmódja, témája változa
tos volt. A mesemondók életkora szin
tén a csaladban fellelhető életkorok
nak felelt meg, hiszen a mesélők kö
zött volt gyerek, szülő és nagyszülő 
is. A legkisebb mesélők az első osz
tályosok voltak: Hüvelyes Panna, Koós 
Anna, Kondráth Tekla, Öcsai Kamilla 
Kovács Léna előadásmódja, szöveg: 
ismerete magával ragadta a közön
ség figyeimét. Juhász István 4. osztá
lyos tanuló Rákócziról szóló történet
tel folytatta az előadast. 

Csiri Adriantól palóc legenda mesét 
hallhattunk kitűnő előadásban. Zsák 
Terézia Matyas kiralyról mesélt nyu
galmat árasztó hangon. 

Illusztráció: Erdei Ferenc 

Az irodalmi est masodik részében a 
líra vette át a főszerepet. Aktualitását a 
néha ny nappal azelőtti költészet nap
ja adta. Czagany Kitti és Fejes Dominik 
1. osztalyos tanulók szép szavalatuk
kal bizonyítottak a bogaesi közönség 
előtt is, hogy néhány hete megérde
melten értek el dobogós helyezést a 
mezőnyáráji szépkiejtési versenyen. 

Ezután a január végén meghirdetett 
versíró pályazatra beérkezett verseket 
olvasták fel középiskolás, ill. egyete
mista fiatalok. 

Az alta lá nos iskoláskorú gyere
kek kategóriájában 3 alkotást tartot
tak méltónak a bemutatasra. Szerzőik: 
5zmerek Laura, Fónagy-Nagy Rea, Szi
tai Renáta. 

Felnőtt palyázók: Bakos Barbara, 
Nagy Petronella, Jozwiák Antalné, Ittes 
Emilné, Lukács Lajosné, Csurda Ágnes 
voltak. 

A versíró pályázatra beérkezett ver
sek mindegyike a maga nemében re
mekmű volt. Mindegyik vers a szerző
je lelkivilágát tükrözte. Köszönet illet
te tehat azokat, akik elküldték alkotá
saikat, ezzel megosztották a közönség
gel gondolataikat, engedték, hogy be
tekintsünk érz�seikbe. 

A gyerekek és a felnőttek verseinek 
ihletője maga az élet volt, a bennünket 
körülvevő világ jelenségei, a velünk, 
körülöttünk élő élőlények; személyek, 
állatok, növények. Különösen a gyere
kek versét jellemezte ez. 

A felnőttek verseiben a mindenna
pos gondok, örömök mellett a szerzők 
mintegy életút összegzésével is talál
kozhattunk. 

A pályázatra küldött versek szerzői 
között nincs senki, aki közvetlenül az 
irodalomhoz kötődő munkát végezne. 
így különösen dicséretes, hogy stiliszti
kailag is majdnem tökéletes alkotások 
születtek általuk. 

Bíztatom mindnyajukat a folytatasra. 
A kiemelkedő teljesítményt nyújtók

nak Csendesné Farkas Edit polgármes
ter asszony adta át a könyvjutalmakat, 
okleveleket. 

Az irodalmi est végén jellegzetesen 
bogácsi "bogácsával" kínáltuk a jelen
lévőket, mely szintén a családias han
gulatot idézte. De nem ezért éreztük, 
hogy jól sikerült rendezvényt tudhat
tunk magunkénak, hanem azért, mert 
mint egy jó családban, itt is, az egymás
ra figyelésé volt a főszerep. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 



VENDÉGLÁTÓ ISKOLÁK 
IX. ORSZÁGOS SZABADTÉRI 

FÖZÖVERSENYE ÉS BEMUTATÓJA, 
SÚTEMÉNYSÚTÖ VERSENY, ORSZÁ· 
GOS IFJÚSÁGI GRILL- BAJNOKSÁG, 

ÉNEKES MESTERKURZUS 
ZÁRÓHANGVERSENYE 
Ideje: 2011. július 2. 
Helyszín: Közösségí ház 

VII. REGIONÁLIS KAKTUSZ 
KIÁLLíTÁS ÉS VÁSÁR 

Ideje: 2011. július 22-24. 
Helye: Kőzősségi ház. 

POLGÁRMESTEREK, AMATÖR SZAKÁ
CSOK FÖZÖVERSENYE, ÓRIÁS BODAG 

KENYÉR VILÁGREKORD KíSÉRLET 
Ideje: 2011. május 13-15. 

VII. BOGÁCSI EGÉSZSÉGNAPOK 
Ideje: 2011. július 9-10. 

A SUMMÁSSÁG ÉTELEINEK 
BEMUTATÓJA ÉS VERSENYE 

Ideje: 2011. július 23. 
Helye: termálfürdő területe 

Helye: termálfürdő területe, 
szabadtéri színpada 

A rendezvény fővédnöke 
Schirilia Győrgy VI. TISZAI HAL-NAPOK 

Ideje: 2011. július 30-31. 
Helye: Strand Hotel 
kerthelyisége 

XIX. BÚKKALJAI BORFESZTIVÁL ÉS 
NEMZETKÖZI BORVERSENY 

Ideje: 2011 június 24-26. 
XXI. NEMZETKÖZI DALOSTALÁLKOZÓ 

Ideje: 20 1 1. július 16. 
Helye: termálfürdő 

Családi Húsvét 

2011-ben egy új rendezvénnyel. a húsvéti tavasz
köszöntővei kezdtük az évet: 

Családí Húsvét Bogácson, 2011. április 23-án és 24-én. 
Szombaton rajzversenyt és szórakoztató, ízgalmas ügyessé

gi játékokat szerveztünk, vasárnap a kézműves sátorban to
jást festhettek, díszíthettek, interaktív játszóházban próbál
hatták ki rátermettségüket a gyerekek a szüleikkel együtt. Ver
senyezni lehetett tojáskeresésben: a falu külőnbőző pont jain 

elhelyezett tojások megtalálóit 
jutalomban részesítettük. Na
gyon érdekes népi játszótér 
várt mindenkit, volt fonott 

kosárhinta, népi eszkő
zös játékok, ugrálóvár, 

édes kis bárányokat 
és nyuszikat simo
gathattak 

20 1 0. december 
Csa-

te kezdetét a Magyar Katolikus Püspöki Konferen
cia által meghirdetett Család éve. A tematikus esz
tendő, melynek keretében számos családi progra-
mot terveznek országszerte 201 1 .  Szent Család vasárnap
jáig tart. Egyre több a résztvevő, sikeres a katolikus egyház 
Családok éve programja. Ma a családok az anyagi nehéz
ségeknél is jobban küszködnek az emberi kapcsolatok hi
ánya, sérülése, az értékrend zűrzavara miatt. Vákuum van 
a társadalomban, és van egy réteg, amely már ébredezik, 
visszatalál a család összetartó erejéhez, a kis csoportokból pe
dig közösségek születnek. 

Annyira népszerű már a Család éve, hogy sokan nem is tud
ják, az egyház hirdette meg. Ezért is tervezte az új önkor
mányzat ezt az új rendezvényt, amit első alkalommal tartot
tunk településünkön hagyomány teremtő céllal, Mondhatom 
óriási sikerrel. Önfeledt vidám játék volt családoknak, gyere
kek a szüleikkel együtt szórakozva töltötték a húsvéto!. Köze
lebb kerültek, kerültünk egymáshoz, ha már a hétköznapok
ban, rohanó világunkban, az internet virtuális elidegenítő vi
lágában egyre kevesebb időnk jut egymásra. 


