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Megújulva várja vendégeit a bogácsi fürdő
2011. március 16-tól minden nap arra vártunk, hogy vissza
kapjuk a kivitelezőktől a termálfürdő teljes területét, a munka
gépek és a munkások dolguk végeztével levonuljanak, ezután
pedig rendet teremthessünk, és egy korszerűbb, szebb, ver
senyképesebb fürdőben fogadhassuk a hozzánk látogató ven
dégeket. A beruházás végre befejeződöt!, és ünnepélyes kere
tek között átadásra is került július 29-én, így mostanra már tel
jes körű szolgáltatásokat nyújt a Bogácsi Termálfürdő.
Visszatekintve az aggodafmakkal és kételyekkel teli elmúlt
négy és fél hónapra, a következő kérdések esengenek vissza:
Vajon kész lesz-e határidőre? Megfelelő minőségben készül-e
el? Hogyan fogadják a vendégek? Most mindezekre választ kap
tunk. Sajnos nem lett kész határidőre, a csúszás kb. 1 hónapos
volt. A munka minőségéről majd idővel tudunk pontosan nyi
latkozni, hiszen jelenleg minden létesítmény megfelelően mű
ködik, remélem, így lesz ez egy év múlva is, sőt azt követően
is. A vendégek visszajelzései azonban egyértelműen pozitívak,

Az új játszótér

örülnek a fejlesztésnek, a legtöbben úgy vélekednek, hogy "már

megoldás volt, ha az eredeti kivitelezővel fejezzük be a beruhá

nagyon ráfért a fürdőre a felújítás':

A beruházás történéseit számba véve magunknak is fel kell
tennünk a kérdést! Megtettünk-e mindent annak érdekében,
hogy a lehető leggördülékenyebben, leggyorsabban, megfele
lő minő�égben készüljön el a fejlesztés?

zást, hiszen akkor ígéretet kaptunk tőlük arra, hogy a szakem
ber-problémát sikerül orvosolniuk és a munkákat be tudják fe
jezni.
Tisztelt Olvasó! Akár bogácsi lakosként, akár vendégként ol
vassa e cikket, kérem, próbálja meg ezt úgy átgondolni, mint

Az új önkormányzat - októberben - aláírt támogatási szerző

ha egy lakóház felújítását valósította volna meg. S most teszem

dést és engedélyes terveket vett át az előző önkormányzattól.

fel a kérdéseket. Befejeződik a felújítás akkorra, amikorra tervez

Ezt követően került sor a kiviteli tervek elkészíttetésére, majd

te? Van úgy, hogy a mester, akit megfogadott, nem olyan tem

ezután a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. Aki az építőipari

póban dolgozik, ahogyan Ön szeretné? Van úgy, hogy nem ha
lad, és Ön már alig várja, hogy elkészüljön, szedje a sátorfáját és

beruházásokban egy kicsit is jártas, az tudja, hogy a kiviteli ter
'
vek elkészítéséhez több hét, a közbeszerzési eljárás lebonyolí

távozzon minél előbb? Tud Ön ennek érdekében tenni valamit?

tásához pedig legalább két hónap szükséges. Ezért nem tud

Most - így utólag visszanézve - is úgy gondolom, hogy az ön

tuk a beruházást korábban kezdeni, a kivitelezők kiválasztását

kormányzat mindent megtett azért, hogy minél előbb elkészül

követően pedig a lehető leghamarabb megkötöttük a vállalko

jön a beruházás, és jó döntést hozott, amikor úgy döntött, hogy
a szerződés szerint kívánja befejezni a munkálatokat.

zási szerződéseket, és át is adtuk a fürdő területét munkaterü
letként.

Egyéb problémák is nehezítették a kivitelezést. Ilyen volt pél

A felújítás ideje alatt bizony volt válságos időszak. Április vé
gén, amikor úgy látszott, hogy az egyik kivitelező nem bír a
maga által vállalt feladattal. Ekkor anyag-, vagy szakember hi
ány miatt három hétig is állt a medencék rekonstrukciója. Az
önkormányzat több rendkívüli testületi ülésen, szakértők segít
ségével próbálta kezelni a helyzetet, de új kivitelező bevonása
a megvalósításba csak újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítá
sával lett volna megvalósítható, amely legalább másfél hónap
pal tolta volna ki a befejezés határidejét. Ettől még mindig jobb

dául az, hogy a nagymedence fölé tervezett alumínium szerke
zet egyedi gyártású, óriási elemekből áll, melynek beszerzése,
legyártása, szinterezése (festése) csak speciális helyen lehetsé
ges, így rendkívül különleges és időigényes.
Mindezek az okok vezettek oda, hogy a tervezett határidőnél
egy hónappal később sikerült csak átadni a beruházást. A kivi
telezők saját felelősségüket elismerték azzal, hogy aláírták azt
a megállapodást, melyben rögzítésre került a határidő csúszás
miatti kötbér, amely csökkenti majd a felújítás összes költségét.
Az önkormányzat munkája ezzel azonban nem ért véget, a
beruházás befejezéséig még nagyon sok tennivalónk van. A
pénzügyi teljesítésen kívül kiemeit feladatunk a megfelelő mar
keting munka elvégzése, hiszen nagyon fontos, hogy minél
előbb ország-világ tudomására hozzuk, újra teljes körű szolgál
tatással várjuk a vendégeket ide Bogácsra. Természetesen a fel
újítás zárásához kapcsolódó egyéb teendőket is megfelelő mi
nőségben el kell végeznünk, s a támogatás lehívásához szüksé
ges elszámolásokat, projekt előrehaladási jelentéseket is be kell
nyújtanunk.
Az önkormányzat nevében ez úton is köszönöm a felújítás
előkészítésében és sikeres megvalósításában közreműködők
munkáját, a bogácsi lakosok, vállalkozók és a vendégek megér
tését és türelmét, s köszönöm azokat a biztató szavakat is, ame
lyek erőt adtak a problémák megoldásában, a nehézségek le
küzdésében.

Az új gyerekmedence

Csendesné Farkas Edit
polgármester

Sikeres BÜKK-MAK LEADER pályázat
Bogács és Bükkszentkereszt községek közösen nyújtot

lepülés részére a támogatás lehívásának feltétele egymás pá

tak be pályázatot BÜKK-MAK LEADER rendezvények célterü

lyázati rendezvényein való megjelenés. Igy a bogácsi képvi

letére, mely sikeres elbírálást nyert. Az Európai Unió és a Ma

selő-testület küldöttsége június 4-én a Kemencés napon vett

gyar Köztársaság Kormánya által, az Üj Magyarország Vidék

részt, míg 2011. július 2-án a Bogácsi Mazsorettek színesítet

fejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege

ték a bükkszentkereszti Falunap programjait. Az Egészségna

2.882.880 Ft. Településünkön a Bogácsi Nyári Fesztivál kerete

pokon e pályázat keretein belül láttuk vendégül Szabó Gyuri

in belül két rendezvény kerül megvalósításra e pályázat kere

bácsit, a bükki füvesembert. Egészségvédő előadása mellett

tein belül; 2011. július 9-én és lD-én a VII. Bogácsi Egészség

lehetőség volt települése önálló sátránál gyógyteák vásárlásá-

napok és augusztus 13-án és 14-én a Sportfesztivál. A két te-

ra és kóstolására is.

2011. június 18-án délelőtt 22 tanuló
nak szólalt meg utoljára a csengő a bo
gácsi iskolában. Ez a csengöszó más volt
mint a többi, valaminek a végét jelentet
te. Végét az elmúlt 8 évnek.
Az iskola épülete sem a szokványos hét
köznapokat idézte. Ezen az ünnepi dél
előttön a ballagó gyerekeknek díszítet
ték fel az iskolát, virágillat járta át a tanter
meket és folyosókat, a tiszteletükre gyü
lekeztek a szülők, rokonok barátok az is

Búcsú az iskolától

-

_Tordai-Tóth Csilla

hogy az itt megszerzett tudást valameny
nyien tovább gyarapítjátok majd az új is

den szépet és jót kívánva. Éreztük, hogy

kolában. Az út néha kanyargós lesz, de

jó volt együtt lenni, s tudtuk, hogy ennek

szorgos, kitartó munkával biztosan célba

most vége szakad. Visszatekintettünk az

értek. Azt kívánom, az életetek úgy ala

elmúlt évekre: a közösen megélt élmé

kuljon, ahogyan azt legszebb álmaitok

nyekre, a diákcsinyekre, az osztálybulikra,
a közös kirándulásokra.
Milyenek is voltatok? Vidámak, jóked
vűek, ugyanakkor szorgalmasak, köteles

kolaudvaron.

ségtudók, akiknek volt véleménye a vi

A jól ismert Ballag már a vén diák . .
című ballagási ének soraira többeknek
ült könnycsepp a pillájára, s többeknek

menni.

lág dolgairól, akikhez öröm volt órára be
Gyerekek! Az első akadályt sikeresen

halkult el a hangja, amikor egymás vál

vettétek, bekerültetek álmaitok közép

lát fogva elindultunk az osztályunkból a

iskolájába. Tudnotok kell viszont, hogy

nagy útra. ElköszönlÜnk egymástól. min-

a neheze még hátra van. Bízom abban,

ban elképzeltétek. Legyetek boldogok, si
keresek, találjátok meg helyeteket a világban!
Marie Curie szavaival búcsúzorri Tőletek:
"Az élet egyikünk számára sem könnyű,
de nincs baj, ha az embernek van kitartása,
s főleg önbizalma. Hinnünk kel/, hogy tehet
ségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a
valamit bármi áron is el kell érnünk."

Lénártné Szeberin Csilla
osztályfőnök

Gyereknap az óvodában

Gyermeknap az
iskolában
A hagyományoknak
gyermeknapi

megfelelően a

akadályversennyel

zár

tuk az idei tanévet 2011. június 14-én.
A feladatokat már hetekkel korábban

Az egyik legcsodálatosabb dolog a gye
"
rekekben, hogy képesek teljesen a jelen

szörpivó, kötélhúzó, lufifújó, célbadobó

nek élni. Elmerülnek abban, amivel éppen

szívesen várakoztak az arcfestésre, hogy

foglakoznak, akár bogarot figyelnek meg,

aztán pillangókként, cicakként, viragok

akár képet festenek, homokvárat építe
nek."

ként, tigrisekként mutatkozzanak be.

nulók csapatokat szerveztek, kitalálták a
gyermeknappal kapcsolatos csapatne
vet, elkészítették a csapatzászlót, me
netlevelet. Szorgalmasan gyakorolták a
csatakiáltást.

A valtozatos tevékenységekben el-el

/Andrew Matthews/

faradtak a gyerekek és a felnőttek is, de

2011. május 30-án került megrende

aprónépség mosolya. A finom csokola

Nagyné Sziklai Judit tanárnővel állítot
tuk össze. Ezalatt a hetedik osztályos ta

vetélkedőkhöz. A türelmesebb ovisok

motivalt bennünket a sok újdonsag, az
zésre óvodankban a gyermeknap. Lazas

défagylaltot a fa alatt pihenve tapssal kö

izgalommal készültünk erre az esemény

szöntöttük.

re. Köszönjük a szülők pozitív hozzaalIa

Tizenharom óraig tartott a program.
A nap végén szélforgóval, nyalókaval

sat és a felajanlasokat.
Nyolc órakor a mar feldíszített udvaron

és sok-sok élménnyel gazdagodva tér
hettek haza az ovisok, de nemcsak erre

napsütéses reg

zenés aerobikkal indítottuk a programot.

gelre ébredtünk. A Szülői Munkaközös

Közben felállították az órias trambulint,

az egy napra szerveztünk meglepetése

ség egyik meglepetése várta az iskola

az órias csúszdat és a légvarat. A gyere

ket a kicsiknek, hanem a hét többi nap

Kedden gyönyörű

udvaron gyülekező gyerekeket: egy óri
ási trambulin. Szabó László iskolaigaz
gató ismeretsége révén iskolánk e na
pon

egy nagyteljesítményű távcsővel

gazdagodott. Rövid tájékoztató és a sor
szám kihúzása után elindult a verseny,
melynek útvonala a faluban volt. Az ál

kek érdeklődve vártak, hogy minden já

jara is. Volt bűvész- és babelőadás, kisvo

tékot kipróbalhassanak. Lelkes sikolyok,

natozás a falu utcáin.

önfeledt kacajok, kipirult arcok jelezték,
hogy mindenki nagyon jól érzi magat.
Pihenésképpen

elfogyasztottuk

Reméljük, a jövőben is lesz lehetősé
günk hasonló program szervezéséhez.

a

Cseh Sándorné és

200 darab lekvaros és kakaós palacsin

Mizserné Kovács Erzsébet

tat. mely erőt adott a később rendezett

óvónők

lomások helyszínein nyolcadik osztályo
sok segitették a nevelők munkáját. A vá
rakozó tanulók azonnal birtokba vet
ték a trambulint, mások·sporteszközök
kel játszottak. Az első állomason a csa
patnevek ötletességét, a csapatzász
ló és menetlevél kreatív megvalósítasat
értékelték. Ezután zsakban való ugrá
las következett, mely alaposan kifárasz
totta a gyerekeket. A poh arban való víz
hordas pontossagot és gyorsaságot igé
nyeit. Megpihenve a Kotyogó Kávézó
teraszan két személyre kellett megterí
teni a kisebbeknek, mely némi segítsé
get is igényelt. Az érdekességeket tar
talmazó gyermeknapi totó megfejtése
után gólyalabon való jaras tette próbara
a csapatok tagjait. Az utolsó allomá son
a pizza eredetének megismerését követ
te a Szülői Munkaközösség masik meg
lepetése: a Borostyan Pizzéria ban elfo
gyasztasra kinaIt ízletes pizza. Majd ké
nyelmes séta utan az iskolaban az ered
ményhirdetésre kerult sor, 'ahol az első
ha rom helyezést elérő csapat részesült
jutalomban. A kevésbé elfaradt tanulók
még kora délutanig ugrálhattak az ória
si trambulinon.
Megköszönöm kollégaim és a Szülői
Munkaközösség

tagjainak

XXIII. Énekes tábor Bogácson
A diakok nagy része azért varja a júni

megoldódott. A boga esi finom borok

gacsi Énekes Hbor fiatal énekesei pe

feloldottak a lelkeket és megoldottak a

dig azért, hogy újra találkozhassanak

nyelveket.

Bogácson a zenélés, az éneklés örömé
veL Igy van ez már 23 éve.
Idén is csordultig telt a tarisznyajuk:
egy hét alatt a sok technikai tanacstól
és zenei műhelytitoktól Schultz Katalin
(énektanar) és Hegedüs Gönczy Katalin
(korrepetitor) - mindketten a Miskolci
Egyetem tanarai - kifogyhatatlan ötle
tei alapjan.
A rendkívül hűvös idő esténként is
otthon marasztaita a tarsaságot Daragó

segítségét.

Karcsi vendégszerető hazaban. A ta

melyet a program sikeres lebonyolítasa

bor szervezettsége minden szempont

hoz nyújtottak.

ból kivaló volt. Szakmai munkankat és
Kis Katalin
szervező pedagógus

sok kérdés valaszra talált, sok probléma

ust, hogy végre vakaciózhasson. A Bo

a szabadidős programjainkat komoly
saggal és vidamsaggal töltöttük.
A tabor baratsagos, derűs légkörében

Köszönjük ezt a felejthetetlen, élmé
nyekben, felfedezésekben, együttgon
dolkodasban gazdag hetet Bogacs pol
garmesterének, önkormanyzatanak és
az iskola dolgozóinak.
Mindezeket egy szép zaróhangver
sennyei igyekeztünk meghalaini. Mind
annyiunk számára a meglepetés erejé
vel hatott a koncertünkön megjelent
lengyel kórus alkalmi szerepvállalasa,
akik raadasként elénekelték II. János Pal
papa kedvenc dalat, a Barka-dalt.
Jövünk jövőre is feltöltekezni
Bogacsra!

2011.július 7.
Dr. Hegedüs Gönczy Katalin

A Balatonnál
táboroztunk
Ezen a nyáron közkívánatra táboroztunk a Balatonnál. Vol
tunk már máskor is Csopakon, s mivel nagyon tetszett, az idén
is visszatértünk.
Július 2-án szombaton izgalommal indultunk el a vonattal a
mezőkövesdi vasútállomásról. Délután már meg is áztattuk lá
bunkat a magyar tengerben. Vasárnap hajókirándulásra men
tünk Tihanyba, ahol az Apátságot néztük meg. A finom ebéd
után fáradtan szálltunk hajóra, s persze az első éjszakai buli
nak is köszönhetően többen elaludtak a visszafelé tartó úton.
Hétfőn délelőtt sétát tettünk Csopakon, majd délután 8ala
tonfűredre indultunk az aquaparkba. Itt aztán fürödhettünk,
csúszdázhattunk, szaunázhattunk kedvünkre. Kedden a reg
geli után ismét buszra ültünk, és Veszprémbe utaztunk. Itt
kellemes sétát tettünk a városban, megnéztük a várat és per
sze fagyiztunk is. Már alig vártuk, hogy ebéd után csobban
hassunk a Balatonban. Fürödtünk, napaztunk, vízibicikliztünk,
strandfociztunk kifulladásig. Sokaknak szerzett örömet a tó
parti homok, amiben várat építettünk, sőt még egymást is be
temettük. Néhányan még a viziaerobikba is bekapesolódtak.
Szerdán és csütörtökön is a strandolás volt a fő program. Az
utolsó este diseo-t rendeztünk, majd tábortűz mellett énekel
tünk.
Nagyon szomorúak voltunk, amikor csomagoini kellett. ÉI
ményekkel gazdagon ültünk fel a vonatra, és intettünk búcsút
a magyar tengernek. Este 9 órára értünk Mezőkövesdre a vo
nattal. Reméljük, jövőre is ilyen jó táborozáson vehetünk majd
részt!
Szeberin Inez, 8akondi Odett

Veszprém nevezetességeivel ismerkedtek Q {elsősök

Nyári tábor alsósoknak
A pedagógusok számára szép, ugyanakkor felelősségteljes vállalás
alsós gyerekek számára nyári tábort szervezni.
Új helyzettel találkozik a gyermek, ahol az otthon védő falain kí
vül, szülők, nagyszülők szerető gondoskodása nélkül önállóan kell al
kalmazkodnia társaihoz és a tábori környezethez. Mivel a felnőttek
sem szívesen engedik a 7 év alatti gyermekeiket "idegeneknél" alud
ni, ezért sokszor előfordul, hogy a nyári tábor idején alszik először tá
vol a gyermek szüleitől.
így az általunk szervezett ottalvós táborok kiválóak a gyermekek
önállósodásának kezdeti lépéseihez, hiszen osztálytársaikkal, taní
tójukkal együtt, mondhatni megszokótt társasllgban szembesülnek
először a tábori élettel.
Idén l6 alsós gyerekkel táboroztunk. A táborhelyválasztásnál el
sődleges szempontunk volt a nyugodt környezet, melyet a Bogács
hoz nem messze lévő festői szépségű kis faluban, Kácson találtunk
meg. Az Örs Vezér Erdei Iskola minden feltétellel rendelkezett, ami kel
lemessé tehette az ott töltött napjainkat.
Kis Katalin kolléganőmmel már régóta táboroztatunk együtt. Tud
juk, hogy a kisgyermek szinte minden idejét tartalommal kell meg
töltenünk, így kevesebb időre érzi az otthon hiányát. Es programban
most sem volt hiány: vicces divatbemutató, esténként disco, sport- és
ügyességi versenyek, kézműves foglalkozás, tábor szépe választás, tú
rák, popdaráló, megasztáros énekverseny, stb.
A kácsi vallási és helytörténeti túrán látottakból - hallottakból és a
Bükkábrányi Bányász Emlékházban szerzett ismeretekből szellemi és
rajzversenyt szerveztünk. S természetesen volt tisztaságverseny, tá
bortűz körüli éneklés, körjáték.
Mindenkinek volt alkalma jeleskedni a programok valamelyikén,
ami szintén hozzájárult a jó hangulat kialakulásához.
A szülők gyakran a gyereknél is jobban szorongnak a tábor előtt.
Ez így természetes, hiszen ez a szülő - gyermek elválaszthatatlan kö
tődésének megnyilvánulása. A legtöbb esetben a gyermekek kiváló
an alkalmazkodnak a megváltozott környezethez. Ezért szoktam kér
ni a tábort megelőző szülői értekezleten, hogy az itthon maradó szü
lők kapcsolódjanak ki ezalatt a néhány nap alatt, szervezzenek együtt
programokat, töltsék gondtalanul idejüket, s feltöltődve várják haza
gyermekeiket.
Nekünk, táboroztató pedagógusoknak ismét sok hasznos ismeret
szerzésre adott lehetőséget e tábor. Azon túl, hogy megtapasztaltuk
milyen éjjel-nappal gondoskodni l6 gyerekről, a gondtalan, önfeledt
játékokban, a tisztasági versenyben megismerhettük tanulóink érté
kes tulajdonságait, láthattuk a nagyobbak segítőkészségét, egymás
elfogadását, viselkedésüket egy zártabb közösségben.
A szülők visszajelzéseiből tudom, hogy gyermekeik szép élmények
kel tértek haza. Örülök, hogy kolléganőmmel hozzájárultunk ahhoz,
hogy a most először táborozók a jövőben is kedvet kapjanak az ilyes
fajta kikapcsolódásokhoz.
Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Szülői Mun
kaközösségnek és a Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány ku
ratór;umának a táborozáshoz nyújtott anyagi támogatásért.
Jankóné Jónás Zsuzsa

A csopaki parton játékos kedvükben voltak iskolánk tanuló;

XIX. Borfesztivál
A hagyományoknak megfelelően, az idei évben is június utol
só hétvégéjén, 24-e és 26-a között kerűlt megrendezésre a XIX.
Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny. A rendezvény
fővédnöke Tállai András, a Belügyminisztérium Önkormányzat
okért felelős államtitkára volt.
Június 24-én, pénteken 16:00 órakor nagyszámú érdeklődő
részvételével kerűlt sor a község új, állandó kiállításának, a Ha
gyományőrző Háznak az ünnepélyes megnyitására, mely után
bükki költők rendhagyó irodaJom-óráján vehettek részt a vendé
gek. A hagyományokhoz híven, idén újra elindult a bortúra a Cse
répi úti pincesoron, a zamatos borokra szomjazókat számos pin
cében várták a tulajdonosok.
A fesztivál ünnepélyes megnyitójára 25-én, szombaton 9:00
órakor került sor, ezt követően pedig megkezdődött a pénteki
napon nevezett és begyűjtött borok bírálata. A szórakozni vágyók
rendhagyó módon, a Bikaréten választhattak a programok közül.
A színpadi programok már kora délután elkezdődtek, de akik a
rossz időjárás ellenére hamarabb kilátogattak a rendezvény hely
színére, azok sem unatkoztak. Az egész napos programok között
népszerű volt az ingyenes népi játszótér, már rég elfeledett esz-

közös és ügyességi játékokkal. amiket kicsik és nagyok egyaránt
nagy érdeklődéssel fogadtak, a szülőkkel karöltve. A népi kirako
dóvásárban bárki kedvére nézelődhetett, vásárolgathatott. 14:00
órakor a Bogácsi Pávakör dalesokra, majd a szihalmi Tobán Ha
gyományőrző Népművészeti Egyesület előadását láthattuk. Az
ismert humorista, Aranyosi Péter könnyedén derített jókedvre a
szép.számú
művészétől.
A nap méltán legfontosabb eseménye a Szent Márton temp
lomtól induló mazsorettek, borhercegnők és borlovagrendek fel
vonulása volt. Hajdu Imre, a Szent Márton Borlovagrend kancel
lárja köszöntötte az érdeklődőket. 2011-ben a borlovagrend két
új tagot avatott, Sebestyén Júliát, az első magyar Európa-bajnok
műkorcsolyázót és Marosi Istvánt, volt világválogatott kézilabdá
zó. A jelöltek a vidám próbatételek után megtették esküjüket és
Daragó Károly, a borlovagrend nagymestere borlovaggá ütötte
őket. A nemzetközi borverseny eredményei is kihirdetésre kerül
tek, ezek szerint idén a legeredményesebb bogácsi pincetulajdo
nosok: Hór Agro Zrt., Kompa József, Hajdu Ádám, Prokai László
és Nagy László.
A díjátadó után megkezdődtek az esti szórakoztató programok,
két tánccsoport, Sipos F. Tamás és nem utolsó sorban Tóth Gabi
fellépése színesítette a rendezvény programjait, melyeket a ha
gyomány szerint tűzijáték zárt.
A fesztivál zárónapján, a XIX. HóriTengó Kupa lábtenisz bajnok
ság került megrendezésre, míg 9:30 órától egy emlékezetes kultu
rális esemény zajlott a Szent Márton templomnál, ahol a II. János
Pál emlékmű avatásra és az Úrnapi szentmisére került sor. Az em
lékmű létrehozása a lengyel-magyar kapcsolatot kívánja hang
súlyozni és erősbíteni, melynek szép példája volt az eseményen
részt vevő nagyszámú lengyel vendég.

A borok értékelése nagy körültekintést igényel

A változatos időjárás ellenére is szépszámú érdeklődőt von
zott a XIX. BÜKKVINFEST, melyen reméljük mindenki talált számá
ra megfelelő programot, és úgy döntött szívesen ellátogat 2012ben a jubileumi xx. Borfesztiválra is.
Tordai-Tóth Csilla

Lengyel-magyar barátság
2011. június 26-a vasárnapra esett. Ekkor
ünnepeltük az Úrnapját. Szikrázó napsü
tésben a bogácsi templom virágoltárokkal
díszítetten várta ünnepi nagymisére a hí
veket. Mise előtt egy különleges, minden
képpen nemzetközi jelentőségű esemény
történt a templom mellett, a Mária-kápol
na közelében.
A " Lengyel-magyar barátság emlékére"
felirattal II. János Pál pápa feketemárvány
ba vésett arcképével emlékművet avat
tunk és az Ö nevét vette fel a templom
előtti tér.
_
Az avató beszédet Hajdu Imre mondta
a Szent Márton Borrend díszőrséget adó
magyar és német tagjainak tisztelgése
közben. A szónok hangsúlyozta:
"Az Úr 2011. esztendejében Hanák Jó
zsef esperes úr plébánossága, Csendesné
Farkas Edit polgármestersége idején jel
született. Maradandó összefogást szimbo
lizáló jel. Jel egy nagyszerű embernek, aki
nem tett mást, csak szolgált.
Jel egy lengyel nyelven álmodó lengyel
nek, akit mi magyarként szerettünk. Jel két
nép történelmi, ezer éves barátságnak,

amiből mi elsősorban a közös, Bogács
Ogrodzieniec, Borsod és a Katowice vajda
ság barátságát érezzük. Erezzük a kézszorí
tásainkból, az öleléseinkből, a koccintása
inkból, az együttesen énekelt dalainkból:'
A katolikus egyház képviseletében
Hanák József esperes úr áldotta meg az
emlékművet.
Elhangzott a magyar és a lengyel him
nusz, majd a Zory lengyel városból érke
zett vendégek elénekelték II. János Pál
pápa kedvenc énekét, a "Bárka-dalt':
Az önkormányzat koszorúját Csendesné
Farkas Edit polgármester és Kocsis István
önkormányzati képviselő helyezte el.
A lengyelekkel fenntartott hagyomá
nyosan jó kapcsolatunkat ezzel is megújí
tottuk és megerősítettük.
Köszönet mindazoknak, akik részesei
voltak az emlékmű megvalósításának, el
sősorban Hajdu Imrének mint ötletadó
nak, Fekete Ernőné vállalkozónak a kivite
lező munkájáért. Szabó László iskolaigaz
gatónak, a lengyel csoport szervezéséért
és szerepeltetéséért, végül köszönet min
denkinek, aki adományával elősegítette az

emlékmű felállítását. Úgy gondolom, hogy
sokunk egyetértésével és támogatásával
találkozik az a javaslat, hogy az elkövetke
zendő években az Úrnapi mise előtt koszo
rúzzuk meg ezt az emlékművet, így is ápol
juk a lengyel-magyar barátságot.
Daragó Károly

Hagyományőrző Ház
A XIX. Bükkaljai Borfesztivál egyik ki

babáit tekinthetik meg, életképekbe rend

emelkedő kulturális programja volt a Ha

szerezve, bemutatva a népi élet jelentő

adta elő. A babkészítők előadásán kívül a
tárogató gyönyörű hangját élvezhettük
Daragó Károly előadásában.

gyományőrző Ház ünnepélyes megnyi

sebb momentumait, mely életképeket

tója, melyre a pénteki napon került sor.

Kondráth Józsefné festményei tesznek tel

A Hagyományőrző Ház szeretettel várja

A reményeink valóra váltak, hisz a kiál

jessé. Manci néni és Rózsika néni értékes

a kedves érdeklődőket. Bogácsi állandó la
kosok részére a belépés ingyenes, a felnőtt

lítótér már jóval az ünnepség előtt szű

gyűjtőmunkájának köszönhetően a babá

kösnek bizonyult a nagyszámú érdeklő

kon kívül szőtteseket, gyönyörű hímzése

jegyek 400, a gyerek, diák és nyugdíjas be

dő miatt, nem véletlenül. Kevés kis tele

ket, öltözeteket és eszközöket tekinthet

lépő jegyek pedig 200 Ft-ba kerülnek.

pülés büszkélkedhet egy ilyen színvona

nek meg az érdeklődők. Ezúton is köszön

A nyitva tartás óta a kiállítás nagy nép

szerűségne k örvend-a külföldi és magyar

las, színes kiállítási anyaggal rendelkező

jük Novák Ferencnek és Kerékgyártó And

kiállítóhellyel.

reának felajánlásait, mellyel gazdagították

turisták körében egyaránt. A vendég

a Hagyományőrző Ház tárlatát.

könyvben szebbnél szebb gondolatok ol
vashatók, ez támasztja alá, hogy Bogács

A Hagyományőrző Házban a település
két babakészítőjének munkái kaptak fő

A megnyitó hangulatát maguk a baba

szerepet, az idelátogatók Ittes Emilné Ró

készítők emelték, hisz Manci néni mesét

zsika néni és Kovács Sándorné Manci néni

mondott, Rózsika néni pedig saját versét

A Hagyományőrző Hóz ünnepélyes megnyitója

egy értékes színfolttal gazdagodott.
Tordai-Tóth Csilla

Tóth Ferenc, Komádi pofgármestere és felesége érdekfödve
hallgatja Manci néni előadását

XXI.Bükkaljai Dalostalálkozó és IX. Vass Lajos
Kárpát-medencei Népzenei Verseny elődöntője Bogácson
"A dalos embert lsten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen,

ris Népdalkör Upponyból, Gábor Edina Hévízgyörkről, Portel

a kemény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvi

ki Pávakör Citeraegyüttese, Macskás Tamásné Borsodbótáról,

gyen" /Henry Wadsworth Longfellow/

Szirmai Széprózsák, Uram Istvánné Nógrádsipekről, a Bogácsi

A fent leírt, 19. sZ.-i költőtől származó idézet jegyében nyi
tottuk meg idei dalostalálkozónkat a termálfürdő területén jú
lius 16-án.
A verseny meghirdetésekor mag � nk sem gondoltuk, hogy

ekkora lesz az érdeklődés a bogácsi elődöntő iránt. A hely
szépsége, a bogácsi fürdő híre azonban 32 fellépőt- mintegy
400 embert - vonzott ide az ország minden részéről, hiszen
még Fejér megyéből és Szeged mellől is voltak versenyzőink_
Egész nap zajlott a fesztivál a következő fellépőkkel: Horti Nép
dalkör, Megyaszói Népdalkör-és Citerazenekar, Egercsehi Asz
szonykórus, Tállyai "Kővirág" Népdalkör, Taktaharkányi Népdal
kör, Pozsik Joachimné Egercsehiből, Bükkábrányi Népdalkör,
Nagy György Tállyáról, Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület
Nógrádsipekről, Nyírteleki Asszonykórus, Radics Bálint Puszta
mérgesről, Cserfa Népdalkör Görbeházáról, Búzavirág Pávakör
Kabáról, Csernák Antalné Szécsényből, Mezőnagymihályi Nép
dalkör, Hárskúti Népdalkör, Tordasi Asszonykórus, Gyöngykalá-

Pávakör, Szász Jánosné Fülöpről, Nefelejcs NépdalkörTállyáról,
Kacsándi Mihályné Vámospércsről, a Szapáry Népdalkör, a
Nyíracsádi Népdalkör, Fülöpi Népdalkör, Vámospércsi Népdal
kör és végül a napot a Jászberényi Kossuth Zrt. Portelki Páva
köre zárta.
A szakmai értékelést Dr. Gerzanics Magdolna néprajz és nép
zenekutató, valamint Nagy László népzenész vezette, mind
ketten a Vass Lajos Szövetség vezetőségi tagjai.
Természetesen minden népdalkör a tőle telhető legjobbat
szerette volna nyújtani. Talán ennek is köszönhető, hogy a zsű
ri 26 arany, 4 ezüst és 2 bronz oklevelet osztott ki a verseny
zők között.
A Bogácsi Pávakör arany oklevelet szerzett, és ezzel tovább
jutott a középdöntőbe.
Köszönet illeti községünk önkormányzatát és a fürdő veze
tését, hogy teret engedett e hagyományőrző ünnepnek.
Benyovszki Mária

Kiállítások a
Közösségi Házban

Bogácson mindig történik valami jó!
A nyári időszakban minden hétvégén
érdekes program várja a Bogácsra érke

málfürdőben. Egyszerű alapanyagokból

ző vendégeket. Az önkormányzat tagjai
a kulturális menedzserrel és néhány vál
lalkozóval együttesen már évekkel ez

lyeket a fürdővendégek mellett idén a Né

előtt kísérletet tettek arr�, hogy tavasz
szal és ősszel vendégcsalogató rendez

ság elnöke), Dózsa György (MNGSZ Buda
pesti Régió elnöke). Ferenczi István (Ma
gyar Grillszövetség elnöke), és Vér János

vények szervezésével kitolják a "sze
zon"-t, ami valljuk be - a szélsőséges idő
járásnak köszönhetően, idén nagyon rö
vidre sikerült.
Településünkön az idei első igazán si
keres rendezvény a már nagy múlttal
bíró főzőfesztivál volt, ahol a vendéglá
tó iskolák tanulói mellett a polgármeste
rek és az amatőr szakácsok mérték össze
főzőtudományukat. A mi polgármeste
rünk és csapata rendkívüli feladatra vál
lalkozott: a Bikaréten kemencét állitot
tak fel, s abban 50 darab sertéscsülköt
sütöttek meg. Az ízletesen elkészített
Nagy Istvón festő Bogácson

A Közösségi Ház az idei nyáron is vál
tozatos témájú kiállításoknak adott ott
hont. Első "A kistérség kincsei - kulturá
lis örökség képekben" eimmel 2011. júni
us 20-án nyílt meg. Szép fotókon keresz
tül csodálhattuk a környezetünkben lévő
épített örökséget, hagyományőrző cso
portokat, népt mesterségeket, természe

étel a szakértő zsűri tetszését is elnyer
te, ezüstéremmel jutalmazták a bogácsi
ak teljesítményét.
A térség polgármestereinek csapa
ta kapta az aranyérmet. Ök a pásztorok
egyszerű ételét, a slambucot készítették
el, s ím most is bebizonyosodott, hogy az
egyszerű ízek sokszor nagyszerűek.

ti csodákat, különleges hobbikat és kép
zőművészetet. A kiállítást Árvai-Simonyi

dégeket ezen a napon nemcsak a hajdani
ételek íze, hanem a versenyben résztvevő
csapatok feldíszített sátrainak korhű látvá
nya, a hagyományőrző csoportok előadása
is segítette a múltidézésben. A színpadon
fel-felcsendülő operettek, slágerek azon
ban már egy más kort tükröztek, olyat, ami
távol állt a falusi parasztok világától, amit
talán nem is ismertek, de az egyszerű kör
nyezetből kiszakadtak, világot látottak tit
kon talán áhítoztak rá.
A magyar ételek bemutatója, szokásaink
felelevenítése, vendégszeretetünk bemu
tatása a tárcsás ételek fesztiváljával októ
ber 22-én folytatódik. A Cserépi úti pince
soron baráti társaságok részére hirdetnek
szabadtéri főzőshow-t.

október 3-val kezdődően 3 napos (idősek
napja alkalmából) Országos Nyugdíjas Ta
lálkozót hirdet Bogácson. Kb. 500 nyugdí

tatókon gyakran vesz részt. A bogácsi ki
állítás sorban a 70. kiállítása volt. Csend
életei, tájképei megtalálhatók többek kö
zött Ausztriában, Németországban, Svéd
országban és hazai közgyűjtemények

termesztő hozza el a változatosabbnál
változatosabb, különleges formájú növé
nyeket. Akik növeini szerették volna kak
tuszgyűjteményeiket vagy kedvet éreztek
ápolásukhoz, lakásuk díszítéséhez, meg
is vásárolhatták a kiállitott példányokat.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Páv�kör csapata ezüstérmet kapott. A ha
gyományőrzésért a Bogácsi Pávakör el
nyerte a zsűri különdíját is. A fürdőven

ötlete van, mellyel gazdagítja a bogácsi

ról induló művész hazai és külföldi bemu

Kósik Péter bükkzsérci kertész, kaktusz

és véleményezett; eszerint a Tiszacsegei
Néptáncegyüttes aranyérmet, a Bogácsi

rendezvénysorozat amúgy is színes palet
táját. Beszélgetésünkkor elmondta, hogy

be az alkotó életútját a szépszámú érdek
lődő jelenlévőnek. A pedagógus pályá

vannak fajok, melyekhez lOD-nál is több
fajta tartozik. Hozzánk minden évben

hagyományőrből álló zsűri is megkóstolt

László képviselő, a Magyar Nemzeti Gaszt
ronómiai Szövetség Eszak - Bükki Régiójá
nak elnöke, akinek mindig újabb és újabb

Tiz nap múlva már Nagy István vattai
születésű festő képei töltötték be a teret.
A kiállítást Csendesné Farkas Edit polgár
mester asszony nyitotta meg, és mutatta

rikából származó kaktuszt Kolumbusz
hozta Európába. Ma már 200 faj ismert és

meth József (Magyar Nemzeti Gasztronó
miai Szövetség Hagyományőrző Bizott

A főzőversenyek, főzőfesztiválok meg
álmodója, szervezője Bogácson Csetneki

Ágnes kistérségi közművelődési referens
nyitotta meg.

ben (pl. Nimród Galéria Budapest, Gödi
Nemeskéry Kis Kúria Galéria, Encs Városi
Múzeum).
Július 22-től 24-ig a már �okásos kak
·
tusz kiállítást tekinthettük meg: Az Ame

8 csapat készítette a népies ételeket, me

jas részvételére számít az ország különbö
ző pontjából. Szeretné, ha a szállásadók,
pincetulajdonosok, vállalkozók, intézmé
nyek vezetői, dolgozói bekapcsolódnának
a változatos programot ígérő, nyugdija
sok számára valószínüleg sok-sok élményt
A süteménysütő verseny II. helyezettje
Jankó Barnáné lett. Katika először indult
ilyenfajta megmérettetésen, de valószí

nyújtó rendezvény szervezésébe, lebonyo
lításába.

nűleg a siker további részvételre ösztön

Bogács arculatának sajátossága a turiz
mus. A termálvízre, mint községünk va

zi, hiszen a versenyre nevezett halacská
ján kívül számos süteménye elismerést

tás) színvonalát emelhetjük a mindenna

vált ki az azt megkóstolóból.
S mint már minden évben megszok

pos sütés-főzést számunkra is színeseb
bé tevő főzőfesztiválokon való részvétel

tuk, most is született egy újabb gaszt
ronómiai világrekord; a 162 cm átmérő

lel. Saját étkezési szokásaink bemutatásá
val egyszerű háziasszonyként is lehetünk

jű bodag (lapos kenyér) elkészítésének
minden mozzanatát figyelemmel kísér
hettük, majd meg is kóstolhattuk.
Július 23-án a hajdani summásság éte
leinek bemutatója és versenye volt a ter-

ápolói a magyar gasztronómiai kultúrá
nak, vendégeinknek, gyermekeinknek to
vábbadhatjuk őseink e térén ránk hagyott
tudását.

gyonára épülő szolgáltatások (vendéglá

Jankóné Jónás Zsuzsa

Kötelező tüdőszűrés elrendelése
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
közel 8 millió új tuberkulózis (tbc) fer

új tbc-s betegek száma 36 volt (36%oool,
mely emelkedést mutatott az utóbbi két

tözést regisztrálnak.

évben. Tüdőszűrő vizsgálaton megyénk

A világon évente mintegy két millió
an halnak meg tbc-ben, ebben a rég le

30 év feletti lakosságának alig fele

Földünk népessége körében évente

győzöttnek hitt betegségben. Világmé
retű célokat fogalmazott meg a WHO
a tbc megbetegedések és halálozások
csökkenésére. Ez csak rendszeres SZŰ
rővizsgálatokkal, és a fertőzöttek cél
zott kezelési programjával valósulhat
meg. Hazánk egyes megyéiben, közöt
tük Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

(48

%-a) esett csak át a tavalyi évben, mely
nek növelése mind az egyének, mind a
közösség érdekében elengedhetetlen.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
a tbc által leginkább érintett terület az
edelényi, encsi, mezőkövesdi és a sze
rencsi tüdőgondozók térségei voltak, to
vábbá megyeszékhelyünk Miskolc is.
A népegészségügyi hatóságnak a jog

VII. TISZAI
HALFESZTIVÁL
A hal már az ősember egyik legfonto
sabb tápláléka volt. Sok országban ma is
így van ez. Japánban pl. az egy főre jutó
évi halfogyasztás 71 kg, míg hazánkban
csupán 2-3 kg. A magyarak csak ritkán,
leginkább karácsony kor fogyasztanak
halat, pedig édesvízi halaink nagyon sok
értékes tápanyagot tartalmaznak; ezek
közül a legfontosabbak a fehérjék, és az
omega-3 zsírsavak, amelyek szív és ér
rendszeri betegségektől védenek.

is az utóbbi 2 évben az új tbc-s megbe
tegedések aránya az országos átlag két

szabály lehetőséget biztosít arra, hogy

A bogácsi Strand Hotel szervezésében

szerese, és évről-évre emelkedik a bete

az előző évi megbetegedési mutatót ala

már VII. alkalommal szerveznek haIfesz

pul véve, 25 % -es TBC megbetegedési
ooo
arány felett kötelező tüdőszűrést rendel

tivált a halfogyasztás népszerűsítése ér

gek száma. Jelenleg országosan évente
mintegy másfél ezer új tbc-s beteg for
dul elő és csaknem félszáz halálos áldo
zatot is követelt. Nemcsak a szegények,
hajléktalanok körében terjed a tbc, az új
betegek mintegy
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százaléka jó körül

jen el. Ennek értelmében megyénk teljes
közigazgatási területén állandó jelleg
gel vagy huzamosabb ideig tartózkodó
személyek számára a megbízott megyei
tisztifőorvos 2011. május 16. napjával

mények között él.
Az egészséges, megfelelő ellenálló ké

járványügyi érdekből kötelezö éven

pességű szervezet nem betegedik meg
könnyen. Azonban, ha valaki tartósan ki

30 éves vagy ennél idősebb lakosok ré

van téve a fertőződés veszélyének, vagy
gyanús panaszai vannak, tanácsos vizs
gálatra jelentkeznie.
Egyértelmű

tünet

lehet

a

tartós

köhögesélés, véres köpet, hőemelkedés,
súlyvesztés, étvágytalanság, fájdalmas
légzés, hidegrázás.
A kórokozó cseppfertőzéssel terjed,
de a fertőzötteknek csak 10 százaléka
lesz ténylegesen beteg. A kór, ha nem
kezelik, halálos is lehet, hordozója pedig
élő fertőzésforrás, viszont a kezelt beteg
1-2 hónap múlva már nem terjeszti a be
tegséget. Egy tbc-s beteg gyógyulásá
hoz féléves szigorú gyógyszerszedés
szükséges.

ként egyszeri tüdőszűrést rendelt el a
szére, mely ez esetben térítésmentes.
Amennyiben az érintett nem megy el a
szűrésre, eljárást indítható ellene és kö
telezhető a részvételre, melynek elmu
lasztása esetén pénzbírság kiszabására
is sor kerülhet.
A szűrővizsgálat alól azok személyek
mentesülnek csak, akik egy éven be
lül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vet
tek, illetve a tüdőgondozó intézetben
gyógykezelés alatt állnak.
Szakigazgatási
Népegészségügyi
Szervünk a tüdőszűrések tekintetében
továbbra is kiemelkedő figyelmet fordít
egyes rizikócsoportok évenkénti szűré
sére (hajléktalanszállók, szociális ottho

Évente végzett rendszeres szűrővizs

nok lakói). Ezen kívül elengedhetetlen,

gálatokkai időben kiszűrhető, és kezel
hető a tbc. A tbc betegség felfedezése

ben élők szűrése megtörténjen, mellyel

mellkasröntgen vizsgálattal (tüdőszű
rés) történhet, a kórokozó jelenléte a �ö
pet mikrobiológiai tenyésztésével mu

kapcsolatban a Kistérségi Népegészség
ügyi Intézetek szükség esetén határoza
tilag intézkednek. A megye lakosságá
nak körében az átszűrtség fokozása jár

tatható ki.
A járványügyi érdekből végzett kö
telező szűrővizsgálatok is a fertőző be
tegségek megelőzését szolgálják, mely
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor
mányhivatal

hogy az új tbc-s betegek környezeté

Népegészségügyi

Szak

igazgatási Szerve egyik fontos feladata.
Ezen vizsgálatok célja a lakosság egész
ségének védelme, az egyén életminősé
gének javítása és növelése.
Borsod-Abaúj-Zemplén

megyé-

ben 2010-ben 261 új tbc-s megbetege
dés fordult elő, százezer lakosára jutó

ványügyi érdekből elengedhetetlen fel
adatunk közé tartozik.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor
mányhivatal Népegészségügyi Szak
igazgatási Szerve

FELHiVJUK A FIGYELMET A
TÜDÖSZÜRÉSEN VALÓ
MEGJELENÉS FONTOSSÁGÁRA,
SAJÁT ÉS CSALÁDJA
EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN!

dekében.
A világszerte híres "szögedi" halászlé
kóstolásáért nem kellett Szegedre utaz
nunk július 30-31-én, ugyanis a 2600
adagos óriási bográcsban főtt halászlé
bői mindenkinek jutott. Emellett makói
harcsapaprikás, fogas, süllő, pisztráng is
volt az étlapon.
A Halvacsora estet Vajda Gyula cigány
prímás vezetésével hangulatos zene tet
te még emlékezetesebbé:
Bár az időjárás nem kedvezett ezen a
hétvégén a szabadtéri programoknak,
így a strandon is, és a halfesztiválon is
kevesebben voltak, de akik megkós
tolták a Strand Hotel szakácsai által ké
szített halkülönlegességeket, biztosan
.
nem bánkódtak.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Lábtenisz hírek

Tal á l kozzun k Csáter Apónál!

A tavalyi évtől öreg fiúk országos versenye lett a
Bogácsi Lábtenisz Szakosztály által rendezett évtize

Egy újonnan megjelent könyv
ismertetésének margójára

/lajdu /mrl'

des hagyományú június végi, a borfesztivál idejére eső
páros lábtenisz verseny. Idén június 26-án rendeztük

Egy nagyon kedves meghívásnak

meg a versenyt két kategóriában. Az l-es kategóriában
azok a párok indulhattak, akiknek együttes életkoruk

tettem eleget a minap. Mezőkövesdre
invitáltak Hajdu Imre újonnan megje

100 esztendő vagy ennél több volt, a II-es kategóriá
ban pedig 120 év.

lent (38.) könyvének bemutatására.
A könyv címe: Találkozzunk Csáter
Apónál!

A játékszabályok értelmében páros játék esetén egy

_

fő tartalék játékos indulása megengedett.
Mint minden évben, most is az ország minden pont

Már a cím is rendhagyó. Nekünk,
bogácsiaknak és az ott megjelent 30-40

járól érkeztek versenyzők. Indultak az elmúlt évek Eu

fős társaságnak - írótársaknak és bará

rópa- és Világbajnoki helyezett jei is. Ezáltal igen szín

toknak - ez nem jelentett meglepetést.

vonalas, izgalmakban bővelkedő küzdelmet láthatott
a szépszámú közönség, akik elégedetten nyilatkoztak

Mi tudjuk, mit rejt, rejteget a cím. Az író
ra jellemző pontosság, a pontos helyismeret, tár
gyilagosság, őszinteség, az egyszerűség, az alázat és a tisztelet munkája és mondanivalója iránt sem volt meglepetés. Meglepetés
számomra a könyv tartalma és annak írói megfogalmazása volt.

a szettek láttán.
A versenyzők szívesen jönnek minden évben Ba
gácsra, mert kiválóak a feltételek; jó a pálya, a fürdő
vize felüdülést nyújt és a rendezés is kifogásolhatatlan.

Sok éve ismerem Hajdu Imrét és olvastam néhány könyvét.
Ritkán lehet mai írók tollából olyan kiadványt, könyvet olvasni, ami
ennyire visszatükrözi egy hely, egy adott környezet 100 éves múltját.
Annyi szeretet, tisztelet és alázat a szülőföld és az ősök iránt, amennyi
ebben a kötetben virtuálisan is megjelenik, ritka. Teszi mindezt egy
olyan kerettőrténetbe foglalva, mint a vendéglátás, a borturizmus.
Pincetulajdonos és szőlősgazda mesél a könyvében, mesél a pincéjé
be tévedő vagy tudatosan betérő vendégeinek. Egy nagyon gazdag
szociológiai - a megyét illetően is - történelmi eseményekkel gazdagí
tott meseszerűen leírt ismeretterjesztés. Ö mondta a bemutatón, idé
zem:llami nincs leírva, az nem is volt".
Ami engem megkapott, az az őszinte ragaszkodása gyökerei hez,
őseihez, ősei szelleméhez, a tőlük kapott példa, útmutatás és az alá
zat. Lehetne tanítani már általános iskolában, de az egyetemeken
mindenképpen. Ö már nem érezheti úgy, hogy adósa hazájának, szü
lőfőldjének. Ugyanis a múlt ismerete nélkül nincs jövő. Gyökértelenül
nő fel és él az, aki ezt nem ismeri fel. Ez a könyv számomra érték. Az
érték felemel, nemessé tesz, míg az értéktelenség lezülleszt és demo
ralizál.
Igaz, vannak részek, amit már korábbi kiadványaiból ismerhetünk,
de így együtt egy nagyon kellemes, ismereteinket bővítő kiadvány.
38 kötet - nem kis mennyiség és mennyi munka! Adatgyűjtés,
könyvtárbújás és helyszíni szemle. Mindezek a hitelesség alapjai.
Hajdu Imre pedig hiteles ember. Hiteles íróként, köz-és magán em
berként.
Itt szeretnék egy mondat erejéig szólni arról a háttérről, ami e telje

Az önkormányzat évek óta egy üveg fesztiválbort, a
Thermálfürdő Kft. térítésmentes belépőt biztosít min
den versenyzönek, a szakosztály ebéddel és üdítővel
kedveskedik. Az első három helyezett páros díszes ser
leget kapott.
A versenyzők szavazatai alapján a torna legjobb já
tékosának járó kupát a Bogácsi Lábtenisz Szakosztály
versenyzője, Verhóczki György érdemelte ki.
A 1 00 éves kategóriában a Bodnár Zoltán, Jankó Ró
bert, Verhóczki György csapat a harmadik helyen vég
zett. A 120 éves kategóriában a 80rbély Frigyes, Fülep
Gyula páros szintén a harmadik helyet szerezte meg és
öregbítette ezzel a Bogácsi Lábtenisz Szakosztály jó hí
rét.
A legközelebbi országos verseny, a Bogácsi Vándor
kupa augusztus 20-án kerül megrendezésre, ahol is
mét a 100 év feletti párosok küzdhetnek meg a győ
zelemért. A győztesek megkapják a Vándorkupa kicsi
nyített mását, a szakosztály tulajdonában lévő Vándor
kupára pedig felkerül a nevük. A versenyzők szavazatai
alapján választott legjobb játékos szintén serleget kap.
A Szakosztály tagjai nevében köszönetet mondok
Bogács Község Önkormányzatának, a Thermálfürdő
Kft-nek és mindenkinek, akik a rendezésben segítsé
günkre voltak.
Borbély Frigyes

sítmény elérését lehetővé tette, a Családról. Azt mondja a kőzhiede
lem, hogy minden sikeres férfi mőgőtt ott áll egy asszony, egy feleség.
Erről csak Ilona tudna mesélni, hogy hogyan és hányszor kellett helyt
állnia egyedül a mindennapokban. Köszönöm.
Imre, neked pedig kö
szönöm azt, hogy öregbí
ted szülőfalunk hírnevét
könyveiddel, jó boraiddal,
vendégszereteteddel
"

és

igaz" meséiddel.
Imre! A bemutatón egy

kissé fáradtnak tűntél. Pi
henj egy kicsit!
Köszönöm, hogy ott le
hettem, és gazdagabb let
tem egy szép kiadvánnyal.
A mezőkövesdi könyvtárban Hajdu Imrével
Hajdu András alpolgármester beszélgetett

Baráti üdvözlettel:
Szőkéné Tóth Katalin

A bogácsi lábteniszezők évek óta eredményesen szerepelnek

Újabb Sportsikerek Bogácson
Tavaly nyáron úgy kezdtük el a bajnokságot, hogy az első

A kitartó, áldozatos munkának meg lett az eredménye, hisz

hat hely valamelyikén kell végezni. Az őszi sikeres szereplés

a felnőtt csapat harmadik helyét túlszárnyalva az U 1 9-es csa

után ezt a célt az első három hely valamelyikére módosítottuk.

patunk 73 ponttal; 1 1 9 rúgott, 38 kapott góllal +81 -es gól

A 4-l-es szirmai győzelem négy év után újra érmet érő he

aránnyal ARANYÉRMET szerzett. Ez a siker szenzációnak szá

lyezést ért az egyesület felnőtt csapatának. A 2007-ben meg
szerzett ezüstérem mellé a 201 O/201 1 -es bajnoki idényben 52
ponttal; 71 rúgott, 37 kapott góllal +34-es gólaránnyal bronz
érmet szerzett a csapat. Az öröm és büszkeség mellett egy kis
szomorúság és elégedetlenség is van bennem, hisz ez az érem
fényesebb is lehetett volna. A bajnokság utolsó 7 fordulójára
az edzések hiánya miatt mentálisan szétesett a társaság. En
nek következményeként a megszerezhető 21 pontból csak 5
pontot sikerült begyűjteni. Ráadásul a többet váró és a ma

mít, hiszen közel harminc évvel ezelőtt szereztek érmet utoljá
ra a bogácsi ifisták. A csapat sikerét bizonyítja, hogy 25 fordu
lón keresztül 22 győzelemmel és 3 döntetlennel veretlen tu
dott maradni. A fiatalok példát mutattak kitartásból, fegye
lembői és összetartásból mindenjeinőtt játékos számára. Ez
a siker, bizakodással tölt el a jövőt illetően, gratulálok az IFJÚ
SAGI CSAPATNAK.
A 201 0/20 1 1 B. A, Z. Megyei II. osztály Közép csoport
U 1 9 I, helyezett csapata:

ximumra törekvő Nyikes Mátyás edző úgy érezvén, hogy már

Kaló József, Németh Balázs, Vásárhelyi Tamás, Molnár Ri

nem képes motiválni a csapatot, három fordulóval a vége előtt

chárd, Kis Gábor eSK, Bakondi Alex, Bredák Dániel, Nagy

lemondott. Ez a bajnokság bebizonyította, hogy a sport és a

Krisztián, Palkovics László, Pap Adám, Bakos Barnabás, Kónya

labdarúgás iránti alázat, valamint a kitartó edzésmunka nél

Péter, Hegyi Bence, Ménes Péter, Gáspár Tamás, Bálint Attila,

kül nem tudunk átlépni a saját árnyékunkon. Mégis úgy gon

Prókai Máté, Lukács Gergő, Budai Gergő.

dolom, hogy a nehézségek ellenére a csapat a mérkőzéseken
mindent megtett azért, hogy a kitűzött célt elérjük. A meccse
ken mutatott játékért elismerésem a fiúknak és gratulálok ne
kik a BRONZÉREMHEZ.
A 201 0/201 1 B, A. Z, Megyei II. osztály Közép csoport III,

helyezett csapata:
Bencsik Balázs eSK, Kaló József, Béres Roland, Derda Jó

Az érmeket 201 1 . július 9-én az egészségnapok keretein be
lül ünnepélyes keretek között Csendesné Farkas Edit polgár
mester asszonytól vehették át a játékosok.
Az előttünk álló bajnokságra mindkét együttes elkezdte az
alapozást és egy-két igazolással erősödve, készül a megméret
tetésre. Nem ismerve az ellenfelek erősítéseit, célunk most is
az első hat hely valamelyikének a megszerzése.

zsef, Huszár György, Nagygyörgy Adám, Dudás Csaba, Fehér

A sikereket nem érhettük volna el néhány sporttárs áldoza

Szabolcs, Nyeste László, Somogyi József, Kovács Gábor, Kémeri

tos munkája nélkül. Kovács József minden mérj<őzés előtt le

Levente, Bálint Attila, Pál László, Pintér Tamás, Tóth Richárd,

gyúrja, felfrissíti, lazít ja a játékosok izmait, ezzel segítve a na

Tóth Viktor, Jankó Szabolcs, Jablonkai Szabolcs, Bakondi Péter,

gyobb teljesítmény elérését. Farkas János minden hazai mecs

Budai Adám, Szamosi Péter, Kada Gergő, Pető Attila.
Két évvel ezelőtt a vezetőség úgy döntött, hogy az után
pótlásra nagyobb hangsúlyt fektetve foglalkozik az ifisták
nevelésével. Felkértük Farkas Csaba edzőt, hogy Kovács Ad
rián csapatvezető segítségével szervezze meg a rendszeres
edzés lehetőségét. A fiatalok igényeihez igazítva el is kezd
te a munkát és lépésről lépésre haladva sikerült egy olyan
csapatot összekovácsolni, ami már a két évvel ezelőtti baj
nokságban is szép eredményt produkált (8. hely). A tavalyi
bajnokság félidejében az edző munkahelyi elfoglaltság miatt
nem tudta tovább vállalni a munkát, ezért az edzések leveze
tése is Kovács Adriánra hárult.

Az aranyérmes ificsapat az éremosztás után

csen már több éve magára vállalja a főrendező sokszor hálát
lan szerepkörét. Ö a biztositéka a zavartalan hazai mérkőzé
seknek. Ittesné Barna Agnes a felszerelések tisztaságáért vál
lait felelősséget. Somogyi József, Bakondi Tamás, Kis László,
Ittes Szilárd, Kovács Adrián, a játékosok utaztatásában vállaI
tak fontos szerepet. Az Önkormányzaton kívül több támogató
is segíti a munkánkat: Nagy László (Bükk-Berg Söröző), Pap Ta
más (Lesz-Vigasz Söröző), Morvai József.
Szeretném megköszönni az odaadó, önzetlen segitséget és
sikerekben gazdagabb jövőt kívánok mindenkinek.
Sporttársi üdvözlettel:
Ittes Endre, K5K Elnök

A bronzérmes felnőtt csapat

SPORTFESZTIVÁL
Helyszín: Thermálfürdő területe
, 030

201 1. augusztus 13. (szombat)
Ünnepélyes megnyitó
Bükkszentkereszt bemutatkozása
Sportversenyekre
regisztráció,
nevezések
Szűrővizsgálatok
HIDROBIC vízitorna
Ismeretterjesztő
előadás
az
egészséges életmódról
AQUAFIT vízitorna
Szkander bemutató és bajnokság
több kategóriában
I. BÜKK:MAK Szkander bajnokság
Bajnokságok eredményhirdetése
"
"Mozogjunk az egészségért!
közös torna

201 1. augusztus 14. (vasárnap)
1 1 00
Sportversenyekre
regisztráció,
nevezések
HIDROBIC vízitorna
Ládamászás bajnokság
AQUAFIT vízitorna
Mászófal bajnokság
Bogácsi Mazsorett Csoport fellé
pése
Rodeóbika bajnokság

1 000

Helye: Szent Márton római katolikus temp
lom
1 1 00
Ünnepi megemlékezés
Helye: Közösségi Ház
XII. BOGÁCSI F Ü RDÖFESZTIVÁL
Helyszín: Thermálfürdő területe
201 1. augusztus 20. (szombat)
"
09.1 400 "Fürdő Szépe verseny
0900
Öreg Fiúk Országos Lábtenisz Baj·
nokság Vándorkupája
1 400
Bóbita együttes zenés, humoros
gyermekelőadása
"
1 500
" Fürdő Szépe verseny eredmény·
hirdetése
1 530
Kaláris Hagyományőrző Népmü
vészeti Együttes és erdélyi vendég
folklóregyüttes fellépése
1 630
Hadházi László humorista vidám
percei
Helyszín: Bikarét
2 1 00
Hooligans élő koncertje
2240
Tűzijáték
Bálok hajnalig a pincékben

,,(sobbanj Európával!" Európai Uniós turné Bogácson
201 1 . augusztus 4·én a Bogácsi T hermálfürdő volt az állomása a "Csobbanj Európá·

val!'; Európai Uniós turnénak. Az EU magyarországi tájékoztató irodái az idei év nyarán
az ország strandjain is nyitva állnak az érdeklődők előtt június 1 8. és augusztus 2 1 . kö·
zött. A roadshow keretében egyturope-Direct kisbusz járja az országot, mely során az
uniós tájékoztató irodák szolgáltatásaira hívja fel a nyaralók figyeimét 27 fürdőhelyen.
A program célja, hogy az európai uniós polgárság adta lehetőségekről - utazás, to·
vábbtanulás, munkavállalás, nyugdíjak stb. - ingyenes tájékoztatást nyújtson a stran·
dolóknak, valamint tudatosítsa bennük, hogy országszerte 1 6 helyen várnak minden
érdeklődőt a Europe Direct ügyfélszolgálati irodákban.

"
" HALRA FEll
BOGÁCSI ORSZÁGOS
HORGÁSZTALÁ LKOZÓ ÉS VERSENY
201 1. augusztus 27·28.
Helyszín: Szoros-völgyi
víztározó Bogács
VIII. SZÜ RETI MULATSÁG
201 1. szeptember 24.
Helyszín: Cserépi úti pincesor
ÉJSZAKAI F Ü ROÖZ ÉS
ÉS KARAOKE PARTY
201 1. október 8.
Helyszín: Termálfürdő területe
TÁRCSÁS É TELEK FESZTIVÁLJA
20 1 1. október 22.
Helyszín: Cserépi úti pincesor
XI. MÁRTON·NAPI VíGASSÁGOK
20 1 1. november 1 1· 13.
Helyszíne: Cserépi úti pincesor

