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A szociális támogatások átalakításáról és a
fiataloknak nyújtott önkormányzati támogatásokról
Tisztelt Olvasók!
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosította a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – úgynevezett szociális törvény - egyes rendelkezéseit, ennek következtében a segélyezési rendszer 2015. március 01. napjától lényegesen átalakult. Az
állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen
elválasztásra kerültek. 2015. március 01-jétől a járási hivatalok hatáskörébe került az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), az időskorúak járadéka, alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díjak, a közgyógyellátás, és az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság.
Az önkormányzatok felhatalmazást kaptak arra, hogy települési támogatásként rendeletben szabályozzák az általuk támogatandónak
ítélt élethelyzeteket, amelyek megalapozzák a támogatás megítélését
és folyósítását. Ennek keretében 2015. március 1-től Bogács Község
Önkormányzata az alábbi települési támogatásokat nyújtja a jogosultak részére.
Lakásfenntartási támogatás – feltételei hasonlóak, mint a korábban, az állam által nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében, mértéke 2.500.- Ft/hó.
Temetési költségekhez való hozzájárulásban részesíthető kérelemre jövedelemétől függetlenül az a kérelmező, aki elhunyt bogácsi
közeli hozzátartozója temetéséről gondoskodott és a temetési költségeket viselte. Mértéke temetésenként 20.000.- Ft
Valamennyi – a bogácsi Bükkalja Általános Iskolába járó bogácsi lakóhellyel rendelkező – tanuló tanszertámogatásban részesül tanévkezdéskor 4.000.- Ft/fő összegben. A kifizetés kérelem nélkül minden
tanév kezdetén, szeptemberben történik.
Az önkormányzat által nyújtott beiskolázási támogatás valamen�nyi bogácsi lakóhellyel rendelkező középiskolás és felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanuló diáknak jár, aki iskolalátogatási
igazolást hoz a képző intézménytől. Ennek mértéke a középiskolások
esetén 5.000.- Ft/félév, a felsőfokú képzésben 10.000.- Ft/félév.
Új támogatási forma a gyermeknevelési támogatás, amely azoknak a szülőknek kerül kifizetésre, akiknek a gyermeke nem részesül,
vagy 50%-os gyermekvédelmi támogatásban részesül. Fontos kitétel,
hogy a gyermek bogácsi lakóhellyel rendelkezzen és a bogácsi iskolába vagy óvodába járjon. A támogatás mértéke 5.000.-, vagy 2.500.-Ft/
hó, ezzel az összeggel kíván az önkormányzat hozzájárulni azoknak a
gyermekeknek a neveléséhez, akiknek egyébként térítési díjat kell fizetniük az étkezésért, vagy nem is veszik igénybe a konyha szolgáltatásait.
Az időskorúak támogatása évente egyszeri 5.000.- Ft pénzbeli és
évente egyszeri természetbeni juttatást jelent valamennyi bogácsi 70
éven felüli idős embernek.
A rendkívüli települési támogatás feltételei a rendeletben szabályozottak, igényelni a polgármesteri hivatalban kell. Természetben és
készpénzben is megállapítható, családonként évente két alkalommal
igényelhető, s a segély együttes éves összege nem haladhatja meg
a 20.000.- Ft-ot. Rendkívüli élethelyzetekben, egyedi döntés alapján
maximum 50.000.- Ft lehet a megítélt támogatás mértéke.
Az első lakáshoz jutó családok támogatása külön önkormányzati rendeletben szabályozott, 2015. január 30-tól hatályos. Bogácsi fiatal házasok vehetik igénybe a 300.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást, melyet családi ház építéséhez, vagy lakás vásárlásához
használhat fel. Az igénylés módjáról és a jogosultság feltételeiről részletes tájékoztatás kérhető a polgármesteri hivatalban.
A fent ismertetett települési támogatásokon kívül igen jelentős támogatási forma az úgynevezett letelepedési támogatás, amely külön rendeletben szabályozott. Célja Bogács község népességmegtartó erejének fokozása, a lakónépesség számának növelése, a községben élők, vagy a községben letelepedni szándékozó családok lakáshoz jutásának elősegítése.
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E szerint 1.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül az igénylő házaspár, ha lakást kívánnak vásárolni, vagy új családi
házat szeretnének építeni. A támogatás odaítélésének legfontosabb
feltételei, hogy a benyújtáskor ne legyen a tulajdonukban más lakó
vagy üdülő ingatlan, ne legyen a kérelmezőknek tartozása az önkormányzat felé, a házastársak egyike legalább két év folyamatos munkaviszonnyal rendelkezzen, és legalább középiskolai végzettséget tudjanak igazolni.
Mindezért cserébe azt kell vállalniuk, hogy legalább 15 évig bogácsi
állandó lakosok lesznek, és ez alatt az idő alatt az ingatlant nem értékesítik, bérbe nem adják.
Tisztelettel ajánlom figyelmükbe a település honlapján az alábbi
linken olvasható önkormányzati rendeleteket, amelyek részletesen
tartalmazzák az igényelhető támogatások fajtáit, a jogosultság feltételeit és a folyósítás rendjét.
www.bogacs.hu > önkormányzat > dokumentumtár > önkormányzati rendeletek > 2015
2/2015 (I. 30.) Rendelet az első lakáshoz jutó családok helyi támogatásáról
3/2015 (I. 30.) Rendelet a Bogács községben letelepedni kívánó
családok lakásépítési és lakásvásárlási támogatásának rendjéről
5/2015 (II. 26.) Rendelet Bogács Község Önkormányzata által
nyújtott települési támogatásokról
10/2015 (III. 27.) Rendelet a Bogács községben letelepedni kívánó családok lakásépítési és lakásvásárlási támogatásának
rendjéről szóló 3/2015 (I. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
11/2015 (III. 26.) Rendelet a Bogács Község Önkormányzata által
nyújtott települési támogatásokról szóló 5/2015 (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Természetesen az internetes elérhetőségen kívül valamennyi érdeklődő részletes felvilágosítást kérhet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától. Kérem, hogy éljenek a lehetőséggel a települési támogatásokat és a letelepedési támogatást illetően is, hiszen ezekkel a támogatásokkal az önkormányzat legfontosabb
célja, hogy a település lakói hozzájuthassanak minden olyan segítséghez, amit Bogács nyújtani tud az itt élőknek.
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Anyai szív
Van-e olyan drágaköve a világnak
Amilyen a szíve az édesanyának?
Ér-e annyit annak hideg ragyogása
Mint az édesanya szelíd mosolygása?
Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye,
Mint az édesanya értünk hulló könnye.
Mint az édesanyánk féltő, óvó karja,
Mely testünket, lelkünket védőn betakarja.

Anyák napja alkalmából szeretettel
köszöntök minden édesanyát!

Csendesné Farkas Edit polgármester

Iskolánk életéből
Hagyománynak számít, hogy a Bogácsi
újság hasábjain keresztül tájékoztatjuk
Önöket kedves Olvasók a Bükkalja Általános Iskola munkájáról. Az első féléves
munkánkról már olvashattak, s most a tanév vége felé közeledve ideje számot adni a
második félév során végzett munkánkról.
Természetesen az iskolának, mint oktatási intézménynek legfőbb feladata a gyerekek nevelése és tanítása. Mi pedagógusok ezért mindent megteszünk. Fontosnak
tartjuk, hogy a ránk bízott gyerekek a legjobbat kapják mindenből: nevelésből és
ismeretekből egyaránt. Arra törekszünk,
hogy tanulóink világról alkotott képe táguljon, a tudást ne csak a tanítási órákon,
hanem egyéb iskolán kívüli helyszíneken
sajátítsák el. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi Önkormányzattal, civil szervezetekkel,
a Szülői Munkaközösséggel, akikre mindig minden körülmények között számíthatunk. Az ő segítségükkel, támogatásukkal a Diákönkormányzattal együtt arra törekszünk, hogy az iskolai munkán túl színvonalas és változatos szabadidős programokat szervezzünk. Egyszerűen azért,
hogy tanulóink kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat, és erőt merítsenek a további munkához.
Nézzük, mi mindennel tettük színesebbé iskolánk mindennapjait a második félév kezdetétől!
Februárban megkezdődtek a tanulmányi versenyek, melyeknek megyei fordulói
ebben az időszakban zajlanak.
E hónap vége felé rendhagyó történelmi
órákon vehettek részt tanulóink, korhű öltözékek, harci eszközök, használati tárgyak
segítségével megismerhették a középkorban élő emberek életét.

Iskolánk honlapja megújult, a
bukkalja.sulinet.hu címen bárki betekinthet a Bükkalja Általános Iskola életébe.
A Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja tiszteletére az alsós tanulók plakátot készítettek, míg a felsősök
TOTÓ kitöltésével mélyültek el az ismeretszerzésben.
A hagyományosnak mondható zenei jelmezes koncerten a választott zenedarabokhoz öltöztek a növendékek, ahol tanáraikkal, szüleikkel közösen zenéltek a nézők
nagy örömére.
Először rendeztünk jelmezes „télkergetőt” egy februári péntek délelőtt, amelynek
során a gyerekek és a pedagógusok jelmezbe öltöztek. Délben együtt égettük el a kiszebábot az iskolaudvaron, ezzel is jelezve, hogy már nagyon unjuk a telet, és nagyon várjuk a tavaszt. A farsangi mulatságnak még nem volt ezzel vége, hiszen másnap a Közösségi Házban az osztályok közösen mutatták be csoportos jelmezeiket. A jó
hangulatról, a farsangi fánkról és a nassolnivalóról a Szülői Munkaközösség gondoskodott.
Márciusban a gyerekek már izgalommal várták a Megelevenedett oldalak vetélkedőt, ahol Nógrádi Gábor A mi Kinizsink című regényét tettük élményközpontúvá tanulóink számára. Életre kelt regényalakok, élethű szituációk hozták közelebb
a gyerekekhez az olvasás szeretetét. Persze
nem maradt el a jókedv, a humor sem. Ajándékot is kapott minden résztvevő a szponzoroknak köszönhetően, és éhesen sem
ment este senki haza, mert a szülők valamennyi résztvevőnek feltálalták a Vadvirág
étterem szakácsai által elkészített finom töltött káposztát.

Március 11-től a Bükkalja Televízió műsorában az iskolánkat bemutató rövidfilmet tekinthették meg néhány héten keresztül a televíziónézők.
Március 15-én méltó módon emlékeztünk meg iskolai keretben nemzeti ünnepünkről, az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 167. évfordulójáról.
A színházi bérlettel rendelkező gyerekek az egri Gárdonyi Géza Színházban
a Palacsintás király zenés mesejátékot,
majd a Szaffi és a Pumukli című előadásokat tekintették meg.
A 7. és 8. osztályos tanulóink Budapesten a Holokauszt Emlékközpontban Jogfosztástól népirtásig címmel rendhagyó
múzeumi órán egészítették ki történelmi
tanulmányaikat. Ez a két osztály vett részt
Egerben laborgyakorlaton is, ahol a természettudományok rejtelmeiben mélyülhettek el interaktív módon a gyerekek.
Áprilisban a tavaszi szünet előtti napon
Húsvéti készülődést tartottunk. Sorra készültek a hímes tojások, melyeket ki-ki tehetségétől függően díszített. A foglalkozás végén következett az igazi meglepetés: a csibesimogatás.
A Holokauszt áldozatainak emléknapján az iskolarádió adásából hallgattuk tanulók és tanárok egyaránt a szívszorító és
a sokak számára még mindig felfoghatatlan szörnyűséges tettről való megemlékezést.
2015. április 17-én 11 órától a bogácsi
Közösségi Házban Sás Károly pedagógus,
zeneszerző, szövegíró és lánya, Sás Ildikó
által közösen létrehozott Csillaghúr és barátai című könyvet maguk a szerzők interaktív író-olvasó találkozó keretében mutatták be iskolánk tanulói és a Bagolyvár
Óvoda kisgyermekei számára.
Megtörtént iskolánkban a leendő első
osztályosok beíratása a 2015/2016-os
tanévre: 16 kisgyerek kezdi meg szeptembertől iskolai tanulmányait a mi intézményünkben. Várjuk őket szeretettel!
Április 26-ra, a mazsorett gálára nagy
izgalommal készültek iskolánk tanulói
és volt tanítványaink, akik szép műsorral
ajándékozták meg most is a közönséget.
Bő egy hónap van még hátra ebből az
iskolai tanévből. Változatos szabadidős
programok teszik továbbra is színesebbé a tanulók életét. Én azt kívánom minden iskolás gyereknek, tanuljon szorgalmasan, hogy csupa jó jegy kerüljön az év
végi bizonyítványba.

Télkergető az iskolaudvaron

Lénártné Szeberin Csilla
pedagógus
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Március 15. - Nemzeti ünnepünk
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulójának tiszteletére 2015.
március 15-án 14 órai kezdettel emlékműsort
tartottak a Bükkalja Általános Iskola tanulói a
bogácsi Közösségi Házban. A megemlékezésen Csendesné Farkas Edit, községünk polgármester asszonya is említést tett a 1848-as eseményekről. Ez az egyik legismertebb nemzeti ünnep Magyarországon. Megünneplése akkor is és ma is nagy jelentőséggel bír. Napjainkban, ebben a válságokkal és viszontagságokkal teli korban segítségünkre lehet ennek a napnak az emléke, mert az 1848. március 15-ei dátummal jelképezett korszaknak
olyan fontos dolgokat köszönhetünk, mint
például a magyar himnuszunk megszületését, a nemzeti zászlónk színeinek hivatalossá
tételét, a hivatalos latin nyelvhasználat helyett
a magyar nyelv hivatalossá tételét vagy a főváros Pozsonyból Budapestre való áthelyezését.
Ugyanez az ünnep pedig egyben az összefogásra, kitartásra, tenni akarásra és egymás
megbecsülésére is emlékeztetni és tanítani kíván minden magyar embert.

Iskolánk tanulói 1848 eszméihez méltó
műsorral emlékeztek meg hőseinkről

Mi is történik ezen az emlékezetes március
15-ei napon?
Az 1848-as év elején, február 23-án Párizsban kitör a forradalom. A forradalom hulláma
továbbgyűrűzik Európa országaiban, március
11-én eléri Prágát,13-án Bécset. A hír gyorsan
terjed. Magyarországon a forradalmi eseményeknek két nagy előzménye volt, a reformkor és a „népek tavasza”.
Ez utóbbinak olyan jeles képviselői voltak,
mint Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál stb.,
akikre nagy hatással volt a francia forradalom eszméje. Elkészül a „Mit kíván a magyar
nemzet” 12 pontos kiáltvány. Az ifjak a Pilvax
kávéházból az egyetem felé tartanak, majd
a Landerer nyomdában engedély nélkül kinyomtatják a 12 pontos kiáltványt és Petőfi elszavalja az erre a napra és alkalomra írt, „Talpra
magyar, hív a haza....” című híres költeményét.
Útjuk a délutáni órákban a Nemzeti Múzeumhoz vezet, majd pedig a Városházára ahol
elfogadtatják a 12 pontot. A Várbörtön következik, ahol sikerül kiszabadítaniuk Táncsics
Mihályt, a nap utolsó eseményeként pedig a
Bánk Bán című előadás kerül megtekintésre a
Nemzeti Színházban.
A forradalom híre a bécsi udvarba is eljut,
az uralkodó V. Ferdinánd meghátrál, elfogadja
az áprilisi törvényeket, ami lényegében a forradalom győzelmét jelenti. Megalakul az első
felelős magyar minisztérium és a magyar kormány, Gróf Batthyány Lajos kormánya.

Az Önkormányzat nevében Csendesné
Farkas Edit polgármester és Péter Zoltán
alpolgármester koszorúzott
Az ünnepség alatt felcsendültek e jeles esemény emlékét őrző hazai dalok, fellépett a
Bogácsi Pávakör Magyar Gyula tárogatója kíséretében, valamint a bogácsi Tündérrózsa
Néptánccsoport is színesítette a műsort.
Községünk is csatlakozott azon kezdeményezéshez, mely szerint az országban egy időben elszavalják a Himnusz első versszakát, így
az ünnepség után a „lelkes tömeg” a Petőfi és
Alkotmány út kereszteződésénél ennek eleget tett, majd azt követően a Bükkalja Általános Iskola előtt álló szobor megkoszorúzására került sor.
Köszönetemet szeretném kifejezni minden
fellépő gyermeknek és azoknak a kollégáknak, községünk dolgozóinak, akik segítettek e
jeles esemény tiszteletére tartott műsor megszervezésében és problémamentes lebonyolításában.
Lénárt Péter

Színészliget
Április 18-a, szombat. A Nemzet Színészeinek ünneplése, újabb fák tek, mi pedig nagyon kedves, tiszteletre méltó embereket ismertünk
ültetése a Ligetbe.
meg bennük.
Az előző mondat így, hivatalosnak, talán száraznak tűnik, pedig a tarBitskey Tibor fáját, lánya, Bitskey Bori ültette el, neki is új volt a Szítalma nagyon nem az!
nészliget léte, de ő is nagy szeretettel, meghatottan vett részt a faülteBensőséges, megható minden egyes alkalommal, amikor megren- tésben és az aköré szervezett ünnepségen. Az ő személyében is egy
dezzük. Felemelő érzés mindannyiunknak, az önkormányzatnak, szer- nagyszerű embert ismertünk meg.
vezőknek, vendéglátóknak és - nagy örömünkre - a színészeknek, hozA Nemzet Színészeinek hozzátartozói közül köszönthettük idén
zátartozóiknak ugyanúgy. A végén, búcsúzáskor egymásnak mondo- Agárdyné Rácz Boriskát, Raksányiné Zubonyai Katalint, Sztankayné
gatunk nagy köszöneteket, nem is tudjuk, melyik fél köszöni jobban a Bedők Beát, Sinkovits-Vitay Andrást. Császár Angelát, mint az ünnepmásiknak ezt a napot. Mi, a vendéglátók, hogy eljöttek hozzánk, Ők pe- ség és a Ligeti faültetés mindenkori háziasszonyát és Hanák Zsolt csadig azért hálásak, hogy ilyen ünnepet hozunk létre Nekik, színészek- ládját. Kovács István és Sajgál Erika színészházaspár is az ünnepi műnek, amikor úgy érzik a kultúra, a színjátszás nem túlságosan megbe- sor résztvevői voltak.
csült a mai időkben.
Kóti Árpád. Amikor még a szervezés időszakában jártunk, olyan kelA hála valójában Hanák Zsoltnak, a Színészliget megálmodójá- lemes volt hallani a csodálatos mély orgánumát, amikor örömmel vetnak járna, de sajnos, Ő már nincs közöttünk, így feleségének, Hanák te a meghívásunkat és biztosított, hogy természetesen itt a helye. ÖrülZsoltné, Decsi Ágnesnek is jár, mi csak folytatjuk azt, amit ő megálmo- tünk is neki nagyon, Ő volt az egyetlen élő Nemzet Színésze, aki idén
dott, ezt a nagyszerű ötletet, töretlenül és lelkesen. Szeretnénk, sőt el tudott jönni.
nemcsak szeretnénk, biztosak vagyunk benne, hogy a Nemzet SzínéAz ünnepségen, hol viccelődött, hol meghatódott, attól függően,
szeinek Ligete évek, évtizedek múlva egy csodálatosan szép park lesz a hogy éppen miről szólt a köszöntés, méltatás, az övé vagy színésztárhalhatatlanság szimbólumaival, az égig érő pirasaié. Elültette a fáját a ligetben, egyedül, segítség
mistölgyekkel, ahová szívesen jönnek a színésznélkül. Nagyon boldog volt, az ünnepi ebédnél is
nagyságokon, hozzátartozóikon kívül más látosokat viccelődött és olyan boldogan, olyan hálágatók is, hogy ott békében, nyugalomban megsan köszönt el…
pihenjenek és emlékezzenek a magyar színjátTávozott.
szás nagyjaira és jól érezzék magukat egy gyöAkkor csak Bogácsról, tőlünk…
nyörű parkban.
Aztán egy hét múlva jött a döbbenetes, fájdalÁprilis 18-án szombaton Gera Zoltán fáját elülmas hír.
tette unokaöccse, Simon András színművész és
Követte azokat a színésztársait, akik már az égi
V. Hosszú Enikő, a színész unokahúga. Nagyonszínházakban játszanak, de szerepeikben, az emnagyon örültek a kezdeményezésnek és mélyséberek szívében, emlékezetünkben tovább élnek
gesen hálásak voltak. Sajnálatos módon eddig
itt a földön is.
Kóti Árpád nagy gonddal
még nem hallottak róla, de nagy szeretettel jötHegyi Anna
ültette el emlékfáját
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Húsvéti családi programok
Minél nagyobb ünnepre készülünk, az annál több előkészülettel jár. A húsvét a katolikus egyházi év legnagyobb ünnepe, melyet negyven napos böjt előz meg.
Nagycsütörtök miséjén megszólal az orgona, a csengők, meg
a harangok, hogy utána egészen nagyszombatig elhallgassanak.
Népies kifejezéssel: megsüketülnek.
Nagypéntek az egyházi hagyomány nyomán nagyszombattal
együtt a böjt és gyász napja.
Az ősegyházban a nagyhét három utolsó napján Krisztus halálának emlékezetére eloltották a gyertyákat és csak a föltámadás
ünnepére gyújtották meg újra.
A húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe, de a természetben is a megújulás, tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ideje is. A
Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – harmad
napra feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot
a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A Krisztus előtti időkben is erre az időszakra estek a termékenységi ünnepek, amelynek elemei a feltámadás, és az újjászületés. Húsvétvasárnap mozgó ünnep, ideje: a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét
követő vasárnap.
A húsvéti szertartásokhoz tartozott már a 10. század óta az ételszentelés. Ahogy augusztus 20-a a kenyérszentelés ideje, úgy
húsvétvasárnap reggele az ételszentelésé, hogy ételünk és életünk, egészségben és bőségben legyen. Húsvétvasárnap jellegzetes ételeket ettek és esznek ma is országszerte. A húsvéti sonkát, kalácsot, tojást, bort is, amit a katolikus hívők szentelni visznek a templomba. Húsvétvasárnap és - hétfőn a böjti tilalom után
már ismét lehetett táncolni!
A húsvéti mise után délután játszóház volt, ahol a „tavasztündér” segítségével szép koszorúkat és ajtó díszeket készítettek a
résztvevők. A programsorozat alatt volt állatsimogató, lovaglási
lehetőség és népi szabadtéri játékok.
A húsvéthétfői előkészületekhez tartozik a tojásfestés. A
főtt tojásban benne az élet, a színe is erre utal, ezért piros.

A Gyimesekben még ma is meg van a neve az egyes mintáknak.
Bojtos, Tőtöttrózsa, Cserelapis, Mária tenyere, Hóvirágos, Kakastaréjos, Borzos Kata stb.
A kétnapos rendezvény otthont adott népzenei gála műsornak,
ahol a Tündérrózsa néptánc csoport vendége volt a bükkzsérci
Meszes és a füzesabonyi Kaláris néptáncegyüttes.
A programsorozatot táncház zárta, ahol a talpalávalót a Tekergő zenekar húzta. A közösségi házat megtöltötték az autentikus
népzenét kedvelő emberek, akik vajdaszentiványi, palatkai, széki,
és palóc muzsikára rophatták a táncot. A táncház végén az együttes tagjai megöntözték a lányokat szép locsoló versek kíséretében, amit az általuk készített írott piros tojással köszöntek meg.
Az erdélyi Nyárád mentén a múlt század végén minden valamirevaló székely legény kötelességének tartotta, hogy húsvét napjára virradóra kedvesének kapujára vagy más feltűnő helyre szép
fenyőágat tűzzön. Minden házba, ahol fenyőágat találtak, bementek a legények, és a lányokat derekasan megöntözték. Azt mondogatták, hogy ez azért történt, hogy a ház virágszála el ne hervadjon.
Végezetül álljon itt egy háromszéki beköszöntő:
Feltámadt a Jézus, mondják az írások,
Vízöntő hétfűre buzognak források.
Eljöttem hezzátok ifiú létemre,
Hogy harmatot öntsek egy szép növendékre,
Mert ha meg nem öntöm ezen esztendőben,
Nem virágzik szépet nekünk jövendőben.
Virágozzék szépet, ékes virágokat,
Nyerjen az egekben fényes koronákat.
A rendezvény sikeres megvalósításáért a Tündérrózsa néptánccsoport nevében ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Bo
gács Község Önkormányzatának, a Turisztikai és Információs Iroda munkatársainak és a MKSZGYSZ-nak!
(Bálint Sándor: Karácsony, Húsvét, Pünkösd c. könyvének felhasználásával
készítette: Zsák Terézia)
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Bogács a gasztroturizmus célpontja
A cím olvasása közben bizonyosan többen megkérdezik, hogy
mi az a gasztroturizmus.
Múltunkban és jelenünkben is sok olyan nemzetközi szót vettünk, veszünk át, használunk mindennapjainkban, amelynek magyar jelentését tudjuk ugyan, de a köztudatba, évszázadokkal ezelőtt a latin, görög, török, s most egyre inkább az angol, francia,
német megfelelője fészkeli be magát, s a széles rétegekben történő elterjedése után már nem is használjuk a magyar megfelelőjét. Ilyenek a turizmus (angol) és a gasztro (görög) szavak is. E
két szó összekapcsolásából keletkezett az ételek kóstolása érdekében szervezett utazás, utaztatás, röviden: a gasztroturizmus.
Még az idős bogácsiak számára sem cseng idegenül a turizmus
szó, hiszen a lakosság nagy része már a 70-es évektől a falusi turizmussal foglalkozik, a turisták számára szálláshelyet ad ki, élelmiszert termel és értékesít.
Az utóbbi évtizedben hozzászoktunk a gyógyturizmus, horgászturizmushoz és a borturizmus (bortúra) kifejezésekhez is.
Sokan kiváló gyógyvizünkben, szemet gyönyörködtető és lelket megnyugtató, lankás tájunkban találják meg a gyógyuláshoz
vezető pozitív energiaforrást.
A bortúrákon leginkább a lazítani vágyók vesznek részt.
A Szoros-völgyi víztározót méltán nevezik horgászparadicsomnak. Igaz, nem mindenkinek kedvez a horgászszerencse, de a
Bükk hegység alján elterülő tavunk szép környezete, a jó levegő
sokakat vonz Bogácsra.
És most már az évek óta megrendezett ételbemutatók, gasztronómiai versenyek is idecsalogatják a turistákat.
Az I. országos szabadtéri főzőversenyt 2003-ban Csetneki László bogácsi vállalkozó szervezte meg. Akkor hazánk minden tájáról érkeztek hozzánk a vendéglátó iskolák tanulói (19 csapat),
s „régies ízeket modern köntösben”-ez volt a rendezvény szlogenje is- készítettek el bográcsban és roston. Ez a rendezvény 10
évet élt meg, kibővülve süteménysütő versennyel, polgármesterek számára rendezett főzőversenyekkel.
Az eltelt évek alatt rendezvényeink között számos olyan jött
létre, ahol a résztvevők maguk a háziasszonyok, akik szívesen
bemutatják a főzési folyamatot, elmondják receptjeiket, átadják
egy-egy étel elkészítése közben szerzett tapasztalataikat.
Így volt ez 2006 júliusában is, amikor hagyományteremtő céllal
indult a summás ételek bemutatója. A fürdő hátsó részében Kovács Sándorné Manci nénivel ideiglenes konyhát ütöttünk fel, és
ő egy üst savanyú bablevest, grízes tésztát, tepertős laksát készített, jómagam pedig anyósom nővérének segítségével egy hatalmas bográcsban lebbencslevest főztem. Meglepetten láttuk,
hogy kígyózott a sor, mindenki a népi ételeinket akarta megkóstolni. S mivel azok ízvilága megfelelt a vendégek elvárásainak,

A Bogácsi Pávakör tagjai a kamramustrán is a
néphagyományokat ápolták
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Az első(s)szülők gyermekeikkel együtt készítették el a summások ételeit

többen kérdezték, hogy lesz-e máskor is ilyen, fogadkozva, mert
akkor ők abban az időben jönnek Bogácsra.
Aztán következő évben bővült az alkalmi szakácsok köre, Ittes
Emilné Rózsika néni, Kondráth Józsefné, Dorogi Mihályné, Varga
Irén, Csorba Krisztina, Fodor Katika és további pávakörös asszonyok csatlakoztak hozzánk. S végül már olyan naggyá nőtte ki
magát a rendezvény, hogy kikerült a fürdő területéről és önálló
vendégcsalogató program lett, ahová napjainkban több helyről
érkeznek csapatok, más vidékek tradícióit is bemutatva.
Mi bogácsiak büszkék vagyunk tájjellegű ételeinkre és különböző rendezvényeken ezeket be is mutatjuk az idelátogatóknak,
akik szívesen ismerkednek meg községünk sajátos ételeivel, ami
nevében, a hozzávalók arányaiban is eltérhet még a szomszédos
településeken készített hasonló ételektől is (pl. a krumplilángos
neve Bogácson placki, Bükkzsércen bőrkötő).
Ezt tekintetbe véve a bogácsi programszervezők 2015-re is számos gasztroturisztikai rendezvényt tartalmazó eseménynaptárt
állítottak össze.
A sorrendet január végén a különleges és egyedi rendezvényünk, az először 2012-ben megrendezett falusi kamramustra
nyitja, aminek ötlete Csendesné Farkas Edit polgármester as�szonytól származik. Itt nem csak a régmúlt paraszti világra jellemző takarékos és találékony téli élelmiszer-tartósítási módokat
ismerhetjük meg, hanem a használati tárgyakat is. A csapatok a
házilag készített tészták, lekvárok, savanyúságok, befőttek, füstölt húsok mellé a zöldség, gyümölcs tárolásához alkalmas edényeiket is elhozzák. A berendezési tárgyak: a régi lócák, a kézzel
festett porcelánok, a petróleumlámpa, a kamrák polcait díszítő
népi hímzések, stelázsi szegélyek a tisztaságról, a rendszeretetről tanúskodnak.
A kamramustra azért is tűnik jó kezdeményezésnek, mert nem
csak a látogatók, hanem az aktív résztvevők, a kamrákat berendező települések asszonyai számára is érdekessé teszik a programot azáltal, hogy díjazzák a legszebb kamrát, s különböző versenyeken (kocsonyafőző, pogácsasütő) méretethetik meg magukat
a kiállítók, így ők is érdekeltek a rendezvény sikerében.
A kamrákat bemutató asszonyok szívesen kínálják meg a nézelődőket tájjellegű ételeikkel: szilvalekváros kiflivel, füstölt hájjal megkent kenyérrel, birsalmasajttal, aszalt gyümölcsökkel, kukoricamáléval, kolbászos kenyérfalatkákkal, házilag készített különleges szörpökkel, s a turisták visszajelzéseiből azonnal láthatják az elégedettség mértékét.
A hagyományok átörökítése gondolat vezérelt bennünket akkor, amikor a tavalyi évben először hirdettük meg a közös csigacsinálást. Szorgos kezű helyi asszonyok és lányok hangulatos délutánon hozták vissza dédanyáink idejét. A márciusban elkészí-

tett 23 kg csigatésztát majd az idelátogató jeles vendégek kapják ajándékba, a többi bogácsra jellemző kézműves élelmiszertermékekkel együtt.
Májusban a majálisi főzések és a tájak, ízek, hangulatok nevű
rendezvény, augusztusban a tiszai hal-napok, szeptemberben
a summás ételek bemutatója, októberben a tárcsás ételek fesztiválja, novemberben a Márton-napi libalakomák folytatják a
gasztronómiai rendezvények sorát. Emellett éttermeinkben, és a
pincesoron is megkóstolhatják az idelátogatók a régióra jellemző ételeket, pl. a Vadvirág étteremben a bogácsi toros káposztát.
Június végén, a borfesztiválon pedig tájjellegű borainkat ízlelhetik meg az egyre népszerűbb a bortúrán, ahol pincéről pincére járva vidám népzene kíséretében legalább 8 pincészet termetes ajtói nyílnak meg a résztvevők előtt, s kiváló borászok kínálják
kóstolásra zamatos boraikat.
Az interneten böngészők községünk honlapján tájékozódhatnak éves programjainkról. A Bogácsra történő nyaralás időpontjának kiválasztása terén a turisták motivációja egyéni beállítottságtól függően eltérhet: vannak, akiket egy-egy neves együttes
vagy előadóművész vonz Bogácsra, de legtöbben akkor jönnek,
ha valamilyen gasztronómiai mozzanata is van a rendezvénynek.
S mivel köztudott, hogy a magyar ember szeret enni, érdekünk,
hogy a vendégek elégedetten távozzanak tőlünk, elégedettségüknek hangot adva elvigyék jó hírünket, s ismerőseikkel, barátaikkal együtt térjenek vissza hozzánk.
Jankóné Jónás Zsuzsa

23 kg csigatésztát készítettek szorgos kezű asszonyaink, lányaink

Szajlai Sándor évente több gasztronómiai rendezvényen elkészíti a bogácsi lagzis káposztát. Legutóbb a majálison kóstolhattuk meg finom főztjét. Most a Bogácsi Tavasz olvasóinak Szajlai
Sándor készségesen közreadja receptjét, így mindenki saját maga
is elkészítheti.

Bogácsi lagzis káposzta 70-80 főre
Hozzávalók:

• 70 literes üst
• 16 kg szálas savanyított
káposzta
• 16 kg sertés lapocka
hús
• 1 db füstölt sertés
csülök
• 1 kg sertés zsír
• 3,5 kg vöröshagyma
• 0,5 kg fokhagyma
• 2 kg árpakása
• 45 dkg delikát’ 8
• 30 dkg színes paprika
(édesnemes)
• 5 dkg őrölt fekete bors
• 5 dkg morzsolt
majoránna
• 2,5 dkg őrölt kömény

Szajlai Sándor

Elkészítés:
Az üstöt a zsírral vastagon kikenjük, kb. jó félig. A kimosott káposzta felével kibéleljük az üstöt (ha savanyú a káposzta, akkor kimossuk).
A füstölt csülköt belerakjuk. A húst a fűszerekkel és a darált hagymával, árpakásával, fokhagymával összekeverjük. Beleöntjük a kibélelt
üstbe. A káposzta másik felével betakarjuk. Felöntjük annyi hideg vízzel, hogy kb. 2 cm-rel ellepje. Fedővel lefedjük. Kb. 1 óra kell a felforráshoz, majd lassú tűzön (petyegve) 5-6 óráig főzzük. Szükség szerint
vízzel pótolni kell (máskülönben lekozmál). Amikor megfőtt, nagy fakanállal alá kell nyúlni, és körbe - körbemenve a szálas káposztát fel
kell húzni az aljáról, hogy a hússal összekeveredjen. ½ -1 óra pihentetés után fogyaszthatjuk.
Jó étvágyat hozzá!

Programajánló
Május 9.

X. Országos BMW találkozó
Helyszín: Alabástrom Panzió
3412 Bogács, Dózsa Gy. út 17.
Május 23.

II. Tájak, ízek, hangulatok
Hagyományőrzés a fakanál
körül és a színpadon.
A rendezvény keretein belül
kerül megrendezésre a
XXV. Nemzetközi Dalostalálkozó
Helyszín: Rendezvénypark – Bogács
Június 22-28.

XXIII. Bükkvinfest – Bükkaljai
Borfesztivál és Nemzetközi
Borverseny
Helyszín: Rendezvénypark,
Közösségi Ház, Cserépi úti pincesor

Június 27.

Július 24-26.

Helyszín: Bogácsi lőtér,
Bagolyvári pincesor

Kaktuszok és más
pozsgásnövények
XII. regionális
kiállítása
és vására

Meghívásos
lövészverseny

Július 10-11.

XI. Bogácsi
Egészségnapok

Helyszín: Közösségi Ház
Július 25-26.

Helyszín: Bogácsi Termálfürdő

XI. Tiszai hal-napok

Július 11.

Helyszín:
Bogácsi Termálfürdő,
Strand Hotel

Helyszín: Közösségi Ház

Augusztus 1-2.

Július 18.

Bogácsi
Mozgolódós Hétvége

Helyszín: Bogácsi Termálfürdő

Helyszín:
Bogácsi Termálfürdő

Énekes Mesterkurzus
záróhangversenye

IV. Sörfesztivál
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Községünkben polgárőrség működik
„Községünkben polgárőrség működik” olvashatják a Bogácsra érkezők. Vannak, akik
e táblát figyelmeztetésnek, és vannak, akik
biztonságot nyújtó tájékoztatásnak vélik.
Elmondhatjuk, hogy legtöbben keveset tudunk a község közbiztonsága érdekében tevékenykedő polgárőrök munkájáról, ezért
fontosnak tartom, hogy megismerjük azt.
Szabó Pállal, a Bogácsi Polgárőr Egyesület
elnökével beszélgettem az elmúlt héten, kérdéseimre készségesen adott válaszaiból kirajzolódik a bogácsi polgárőrség tevékenységi köre.
- Mikor alakult a Polgárőr Egyesület
Bogácson?
A Bogácsi Polgárőr Egyesület Önkormányzati támogatással, 2002. március 11én alakult 23 bogácsi lakos önszerveződésének eredményeként. Jelenleg 27 tagunk van. Az alapító tagjaink felismerték,
hogy Bogács közbiztonságáért, rendjéért
és nyugalmáért az itt élő emberek tehetik a legtöbbet. Polgárőreink önkéntes tevékenységét külön kiemeli, hogy mindezt
ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül teszik.
- Milyen feladatok ellátásában tudnak
tevékenykedni?
Bogács közbiztonságának, bűnmegelőzésének helyzetét alapvetően meghatározza természeti szépsége gyógyvize, és
erre alapozott kiemelkedő idegenforgalma. Bogács több mint 600 üdülővel rendelkezik, melyben főleg a szezonban több
ezer ember él, szezonon kívül pedig lakatlanul áll.
Bogácson számtalan kisebb nagyobb
rendezvény van, esetileg és időszakosan több ezer résztvevővel. Erdőben, szőlőben, szántóban nagy kiterjedésű művelt területeink vannak. Az önkormányzat, a gazdálkodószervezetek, a szolgáltatók jelentős vagyona szintén csábító a
bűnelkövetők számára. Az alig több mint
2000 lakos, annak elöregedése, valamint a
kisebség problémája is kiemelt figyelmet
érdemel.
- Milyen intézményekkel, hivatalos
szervekkel állnak kapcsolatban?
Kezdeményezésünkre és támogatásunkkal alakult ki a több éve jól működő együttműködés, amely a Bogácsi Thermálfürdő
Kft. és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Polgárőrszövetség között köttetet. Nagy segítség és fegyelmező erő, hogy a nyári kiemelt szezonban, májustól-szeptemberig
heti váltással 4-6 polgárőr folyamatosan
szolgálatot lát el a fürdő területén.
Egyesületünk nem csak egy helyi szervezet, hanem része a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és az Országos Polgárőr Szövetségnek. Ennek szép példáját, a szolidaritást mutatta, hogy amikor 2008. június
14-én katasztrófa érte a települést, néhány
óra múlva megérkeztek a megye különböző részéről az önkéntes polgárőr segítők.
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Egyesületünk legfőbb célja, a bűncselekmények megelőzése, a lakosság biztonságérzetének javítása, a közbiztonság és a
közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetünk biztonságáért felelőséget érző polgártársaink számára cselekvési lehetőség biztosítása.
A fenti célok érdekében együttműködünk az önkormányzattal, a rendőrséggel
a gazdálkodó szervezetekkel a lakossággal
és mindazokkal akik tenni akarnak azért,
hogy Bogács egy biztonságos település legyen és maradjon.
Munkánk eredményességét és visszatartó hatását jelzi, hogy megalakulásunkat követően látványosan csökkent a bűncselekmények száma, volt olyan év, hogy
20-30%-al is.
Anyagi, pénzügyi, technikai ellátásunk
is jó, egyesületünkben kiegyensúlyozott
gazdálkodás folyik. Tagjaink a település
megbecsült és tiszteletben álló polgárai.
Fontosnak tartjuk, hogy közös programokat szervezzünk családtagjainkkal gyermekeinkkel együtt, részt vegyünk a Megyei Polgárőrnapokon.
- Hazánk legtöbb településén működik
polgárőrség. Velük is kapcsolatban állnak? Miben hasonlít tevékenységük?
Egyesületünk tevékenységének legfontosabb feladatai, mellyel az Országos Polgárőr Szövetség szakmai programjához is
csatlakozott:
• a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való
közreműködés érdekében közterületi járószolgálat, figyelőszolgálat szervezése,
melynek végrehajtása során prioritást kap
a rendőrséggel, az önkormányzattal, az
együttműködő partnerekkel való szoros
kapcsolat
• aktív, látható, kiszámítható és folyamatos minőségi polgárőr szolgálat ellátás
• a 24 órás ügyelet, koordinált szolgálatvezénylés és ellátás, a jogsértésekre való
gyors és hatékony reagálás
• a rendezvények biztosítása
• önkéntes közreműködés: katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni

védekezés és a helyreállításban való részvétel
• kiemelten kezeljük a külterületi, mezőgazdasági területi, erdei bűncselekmények megelőzését, folyamatos külterületi járőrszolgálattal, figyelőszolgálattal, mezőőrökkel, erdészekkel, vadászokkal, halőrökkel, a Bükki Nemzeti Parkkal együttműködve
• a szakszerűség, a felkészültség javítása,
az oktatás
• technikai felszereltség, különösen egy
jó terepadottságokkal is rendelkező gépjármű pályázati úton való beszerzése, a
mindennapi folyamatos feladatok ellátásához
• kiemelt feladatként kívánjuk folytatni a
„Tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek” programjait
• csatlakozunk a hagyományosan jelentkező kiemelt polgárőr akciókhoz
- Mik a távlati céljaik? Kik lehetnek tagjai egyesületüknek?
Meggyőződésünk, hogy Bogács közbiztonsága olyan lesz, amilyenné az itt élők
együttesen formálják. Mivel a bűnözés társadalmi jelenség, az ellene való fellépésnek is társadalminak kell lenni.
Ahhoz, hogy Bogácson egyre jobban
működő polgárőrség legyen, alapvető
kritérium a lakosság az Önkormányzat a
Rendőrség napi szoros célirányos kapcsolata az együttműködés tovább javítása.
Legfontosabb feladat, a lakosság biztonságérzetének javítása a közterületen való
jelenlét fokozása, a hétvégi, éjszakai közbiztonság megteremtése, a környezetkárosító események és a vagyon elleni események megelőzése.
Polgárőreink munkájukkal, magatartásukkal kivívták a lakosság megbecsülését. Szeretettel várják a hozzájuk hasonlóan gondolkodó, önzetlen segítséget nyújtó új tagokat.
- A lakosság nevében köszönöm a Bo
gács község közbiztonsága érdekében
végzett önzetlen tevékenységüket. További munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Jankóné Jónás Zsuzsa

A majális jó közösségépítő program volt a polgárőrök részére

Miniszteri kitüntetést kapott a Bogácsi Pávakör
Csokonai Vitéz Mihály-díj közösségi kategóriájában díjazták
a Palócföld népdalainak, népviseletének, néphagyományainak
ápolásáért, autentikus megőrzéséért, továbbadásáért a Bogácsi
Pávakört.

A képen Benyovszki Mária, az együttes vezetője a Bogácsi Pávakör nevében átveszi a Csokonai Vitéz Mihály-díjat Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől a magyar kultúra napján rendezett ünnepségen a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2015. január 22-én.
Hogyan válhattak e rangos kitüntetés tulajdonosaivá?
A népdalkör 1976-ban jött létre azzal a céllal, hogy megőrizzék
a Palócföld, ezen belül Bogács község népdalkincsét, és azt továbbadják a fiatalabb nemzedék számára.
A Pávakör létrehozója Kodály Zoltán tanítványa és jó barátja,
Bogács község szülöttje: Vig Rudolf.
A népdalkör tagjai nemcsak saját örömükre énekelnek, hanem
gyakorta és örömmel fellépnek nagyközönség előtt.
A Pávakör tagjai lelkes hagyományőrzők, akik viseletükben, ízes
palócos beszédükben is őrzik a tradíciót. Megalakulásuk óta számtalan helyen mutatkoztak be. Többször szerepeltek Szlovákiában,
jó kapcsolatot őriznek Hárskúttal, a Rozsnyó melletti testvértelepülés dalosaival. Több alkalommal jártak Kartalon. A Galga menti község népdalkörével hosszú, baráti kapcsolat fűzi őket össze.
Rajtuk kívül már sok éve tart a barátság Megyaszó, Felsőzsolca,
Harsány, Bükkábrány, Novaj, Mezőnagymihály népdalköreivel.
Emlékezetes szereplésük volt
még Meder Iván karnagyuk idejében Nádudvaron, ahol együtt
énekelhettek olyan kiváló népzenészekkel, népdalénekesekkel, mint: Csenki Imre, Béres János, Vass Lajos, akinek a Röpülj
Páva mozgalom elindítását is
köszönhetjük.
Állandó meghívottjai és szereplői az egri „Ködellik a Mátra” Népzenei Fesztiválnak és az
őszi Palócgálának. Már többször nyerték el ilyen alkalommal a legrangosabb kitüntetést:
Nívódíjat.
Vig Rudolf és Meder Iván után
1991-ben a népdalkör vezetését Benyovszki Mária, a Bükkalja
Általános Iskola magyar-ének

szakos tanára vette át nagy lelkesedéssel. Megtalálta a módját annak, hogyan képezhette magát a hagyományőrzés területén. Ennek is köszönhető, hogy a népdalkörök legrangosabb kitüntetéseit tudhatják magukénak a dalosok.
Először 1999-ben kaptak Vass Lajos Nagydíjat, a Vass Lajos
Szövetség által kiírt Kárpát-medencei népzenei verseny döntőjében, később 2006-ban ezt újra elnyerték. Legutóbb 2014. november 8-án Budapesten, harmadszor is a legmagasabb kitüntetésben, Vass Lajos Nagydíjban részesültek.
A Kóta /Kórusok Országos Tanácsa / minősítő rendszerében a
legmagasabb fokozat az Aranypáva-díj, s ők ennek is büszke tulajdonosai.
A pávakört Bogács Község Önkormányzata Vig Rudolf–díjban részesítette, melyet kiemelkedő közösségi és kulturális tevékenységért lehet elnyerni. Lelkes munkájukat az is mutatja, hogy
a tagok nagyrésze egyénileg is megkapta munkája elismeréseképpen e kitüntető címet.
Népdalkörvezetőjük Alkotói-díjat kapott 1999 óta tartó kiemelkedő vezetői munkájáért, s 2014-ben a magyar kultúra napján egyik tagjuknak, Kovács Sándornénak, a Magyar Kultúra Lovagja elismerést adományozta a Falvak Kultúrájáért Alapítvány.
Mindezen díjak jól mutatják, hogy méltóképpen őrzik szülőföldjük hagyományát. S nemcsak az éneklés területén! A község
rendezvényei elképzelhetetlenek nélkülük: vidám bordalok csendülnek fel előadásukban a borfesztiválkor, szüreti felvonuláskor,
a Márton-napi vigasságon, szervezik a nyári dalostalálkozót, sütnek-főznek a summásétkek fesztiválján, bekukkanthatunk kamrájukba a farsangi kamramustrán, farsangi forgatagba hívják a falu
lakóit, úgyszólván minden közösségi tevékenységben részt vesznek. A nemrégiben átadott Hagyományőrző Ház megálmodója,
létrehívója is Pávakörünk legidősebb,- de talán leglelkesebb tagja-, Kovács Sándorné, mindannyiunk Manci nénije.
Immár 39 éve folyik ez a misszió: a népdal megmentése és átörökítése a fiatalabb nemzedék számára. Marosi Julianna népzenekutatóval vallják:
„Az ének a legszebb kimondott, belülről fakadó szó, a legemelkedettebb formált lelki szépség.
Ha énekelsz, nem csak a hangodat formálod, hanem a lelkedet is, s azét is, aki hallgatja.”
39 éve tartó értékőrző munkájuk kiemelkedő elismerése a miniszter által adományozott díj.
A Pávakör szeretettel vár mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni hagyományőrző tevékenységükbe!
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Korszerűsítések a Bogácsi Thermálfürdőben
A tavaly téli számban már
beszámoltam a Thermál Szállóba tervezett párátlanító
rendszer beruházásának előkészítéséről, amelyre azért
volt szükség, mert az épület
belső tere és annak szerkezetei oly mértékű károsodást
szenvedtek a gyógyvíz kénsavas kipárolgásától, hogy a
helyzet tarthatatlanná vált. A
tervezési és előkészítő munkák során a legfontosabb
megoldandó feladatok közül
az egyik olyan gép és szellőztető csőrendszer kiválasztása volt, amely ellenáll a kénes
savas párának, a másik fontos kritérium a jó hangszigetelés kialakítása volt, ugyanis a gépház elhelyezésének
legköltségkímélőbb
módja az épületen belüli megoldás volt. A szerződéskötésre
a fenti problémákra történt
megnyugtató
megoldások
megtalálása után kerülhetett
A nagymedence új ülőfelülettel bővült
sor. A munkálatokat körültekintő előkészítés előzte meg. A rendszer hivatalos átadásáSajnos a korábbi rábetonozás (tudtommal 2006-os) olyan
ra 3 hét próbaüzem után, február végén került sor. A rendszer rosszul sikerült, hogy a meglévő burkolat eltávolítása után szükjól működik, a vendégek örülnek, hogy nem a korábban szinte séges volt az utólagos vasalással való megerősítés.
fojtó párában kell tartózkodniuk. Ennél a beruházásnál is odaA tervek alapján a meglévő burkolati rendszert lecserélte a
figyeltünk a költségkímélő üzemeltetésre, ugyanis a rendszer
vállalkozó és olyan új csemperendszert alakított ki, amely rugallégcserével működik, és a belső térből eltávolított párás levemas, sav és lúgálló, ellenáll a dilatációs igénybevételnek és bírja
gő átadja a hőjét a beépített hőcserélőn keresztül a kívülről beaz uszodai tisztítószerek használatából, valamint a gyógyvíz tuszívott friss levegőnek. A beszívott és a medencetérbe továblajdonságaiból eredő hatásokat.
bított friss levegő fűtésére nyilván nyári időszakokon kívül van
A medence szélén futó ülőpadok oldalába 6 db medence-viszükség, és ekkor nem elegendő az említett benti levegő hője,
lágító
lámpát kértünk beépíteni a már meglévő medencefalba
további ráfűtésre is szükség van, amit a termálvíz hőjével olsüllyesztett
helyekre, a működésükhöz szükséges rendszerrel
dunk meg.
egyetemben.
A korábban már szintén említett hőhasznosító rendszer deA medencetérben kialakításra került egy 30 fő befogadására
cember vége óta működik a Strand Hotelben, mindkét fél megalkalmas
ülőfelület, amelynek burkolása a medencetest burkoelégedésére, mivel a fürdőnek bevétele származik az értékesílatával
megegyező
kerámia csempékkel történt.
tett hőből, a Hotel pedig a gáznál kedvezőbb áron kapja azt,
Az ülőpadrendszer anyaga vasalt beton, formája a csempebeépített hőmennyiségmérő alapján történő elszámolás mellett. A Hór-Agro Zrt. is kiépítette a Patak-Party apartmanoknak rendszernek megfelelő kialakítású. Az ülőpadrendszer csempenevezett épület fűtési és használati melegvíz ellátó rendszerét, burkolatának felülete: 60 m².
amelyet az üzemeltetés kezdetétől használni is fognak.
A kialakított ülőpadokba a gépészeti tervekben részletezettek
szerint,
vízáramlásos élményelemként 9 db derékmasszírozó fúA nyári szezon előtt kiépítjük a Wi-Fi rendszert a fürdő terülevóka
került
beépítésre. A fúvókák PVC nyomócső hálózattal vantén és a fürdő szálláshelyein. A medencék mellett, és valamen�nak
összekötve.
A csőhálózat a medence oldalán lévő gépészenyi szobában, illetve apartmanban, valamint a kempingben is
ti aknába csatlakozik. A gépészeti aknába került beépítésre a 2
fogható lesz az ingyenes internetszolgáltatás.
db cirkuláltató szivattyú és hozzá tartozó elzáró szerelvények.
Természetesen zajlanak a szezon előkészítésének általános
Reméljük, Kedves Fürdővendégeink megelégedettségére
munkálatai is, takarítás, festések, megelőző karbantartások, viszolgálnak
majd felújításaink. Nyári színes programjaink összerágosítás. Május folyamán kialakítjuk a főbejárat és a Thermál
állításánál
is
az vezérelt bennünket, hogy régi és új vendégeSzálló előtti területeken a virágos tematikus parkokat.
ink találjanak számukra tetszőt, és ezzel a nálunk töltött napjaik
Bizonyára sokan tudják, hogy a tetővel félig fedett medence
még kellemesebben teljenek majd!
nagyon rossz műszaki állapotba került, sok helyen lejöttek az
Szeretettel várjuk Önöket a Bogácsi Thermálfürdőben!
üvegmozaikok, több helyen megrepedt a medence fala, és sziJacsó Zoltán
várgott belőle a víz. Szükségessé vált a felújítása, aminek februügyvezető igazgató
ár közepén neki is kezdtünk.
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„Ha táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod”
Tavaszi mazsorett gála – 2015.
2015. április 26-án a Bogácsi Mazsorett
Csoport a Közösségi Házban reprezentatív műsorral ajándékozta meg a nagyszámú közönséget.
Hajduné Nyírő Veronika, a Bükkalja Általános Iskola igazgatóhelyettese kedves
köszöntő szavai után, röviden bemutatta a
csoportot, majd színpadra léptek a lányok,
akik már hetek óta nagy izgalommal készültek a gálaműsorra.
Változatos eszközhasználat és különböző stílusú zenék jellemezték az egyórás
műsort, amelyen 11 koreográfiát mutattak
be a lányok, köztük 4 teljesen újat. Az első
blokkban magyar katonai indulókra, majd
modern zenékre és filmslágerekre láthattunk összehangolt mozgású szép koreográfiákat.
A tavaszi gála apropója a csoport elmúlt éves tevékenységének összefoglalása, az új formaruhák bemutatása, és a névadás volt.
A csoport művészeti vezetője, Jankóné
Jónás Zsuzsa elmondta, hogy a csoportjuk
életét sok fellépés tette mozgalmassá a tavalyi gálaműsor óta.
Bogácson a tavalyi évben mindnyájunk
örömére számos új vagy felújított létesítményt, adtak át, amelyek ünnepélyes átadásán a mazsorettes lányok segítkeztek.
Hagyományos rendezvényeken (borfesztivál, egészségnapok, szüreti mulatság, Márton-nap, karácsonyváró, tanévnyitó, iskolai karácsony ünnepség, pávaköri farsang,
Színészligeti faültetés ünnepsége) és új
programokon, pl. vízilabdatorna, testvérvárosok fiataljainak találkozóján szerepeltek, de felléptek a bükkzsérci majálison is.
Lengyelországban,
a
testvérváros
Ogrodzieniecben töltöttek el felejthetetlen napokat, ahol a kikapcsolódás mellett
természetesen a mazsoretté volt a főszerep, nem maradtak el a gyakorlások és fellépés sem.
Ahhoz hogy mindezeken helyt tudjanak
állni, folyamatosan fejleszteni kell technikáikat, újabb és újabb mozdulatsorokat,
alakzatváltásokat, botforgatási technikákat kell megtanulni.
Ezek a hétköznapi gyakorlások sok energiát, kitartást igényelnek.
A kicsik között zenét és mozgást szerető gyerekek vannak, akik mozgáskoordinációjukat fejlesztve most sajátítják el a
mazsorett alapjait.
A 4-5-6. osztályos lányok az évek folyamán felcseperedtek, s igyekeznek a nagylányok nyomdokaiban lépni.
A nagylányok örömmel vállalják az
újabb és újabb feladatokat. Sokat gyako-

A Bogácsi Liliom és Tündöklő Mazsorett Csoport
rolnak, hogy minél színvonalasabb műsorral álljanak a nézőközönség elé.
A csoportos munka, a fellépések, alkalmazkodás a másikhoz, a társak segítése
nagyszerű közösségformáló hatással bír,
egyben új élményekkel gazdagítja a csoport tagjait, és legnagyobb örömükre ös�szefogja a szülőket is. Hiszen közös ös�szefogással sikerült szép eredményt elérni a tárcsás ételek bemutatóján, ahol talán nem is az elért 3. helyezés volt a legfontosabb értéke a napnak, hanem a közösen eltöltött idő.
December 14-én az anyukákkal együtt
karácsonyi jutalom kiránduláson vett részt
a csoport. Budapesten, a Csokoládé múzeumban voltak és megtekintették Vörösmarty téren a karácsonyi vásárt, s a
WestEnd-ben egy 4D –s moziműsort.
Csoportjuk az elmúlt évben új felszereléseket tudott beszerezni. A meglévő lila
pomponok mellett most már rózsaszín és
fekete pomponokkal teszik színesebbé
műsoraikat, remélhetőleg a közönség tetszését is elnyerve ezzel. Sikerült nagyobb
méretű mazsorett botokat is vásárolniuk,
és új formaruhákkal bővült a ruhatáruk.
Jankóné Jónás Zsuzsa és a lányok megköszönték a csoport felé irányuló önzetlen segítséget. Legfőbb támogatójuknak,
a Községi Önkormányzatnak mondtak köszönetet először, majd az új, mutatós formaruhák elkészítését köszönték meg Jankó Barnáné, Katikának. Köszönetet mondtak továbbá mindazoknak, akik akár csekély összeggel vagy munkájukkal hozzájárultak a csoport sikeres működéséhez.
Az est zárásaként a csoportvezető elmondta, hogy a kisebb lányokból álló
csoport neve Bogácsi Liliom Mazsorett
Csoport, míg a nagylányok csoportja a Bo
gácsi Tündöklő Mazsorett Csoport nevet
használja a jövőben.

Az egyéni bemutatkozás, majd a záró
színpadkép kialakítása után Csendesné
Farkas Edit polgármester asszony köszönte meg a szép estét a lányoknak és a csoportvezetőnek. A közönség elismerő tapsából a lányok erőt meríthettek a további
próbákhoz, fellépésekhez.
Bízunk benne, hogy a Bogácsi Mazsorett
Csoport még sok hasonló színvonalas műsorral örvendezteti meg a bogácsi lakosokat és az idelátogató vendégeket.
Bogácsi Liliom
Mazsorett Csoport tagjai:
1. Gál Dorka Sára
2. Kondás Alexandra
3. Pintér Olivér
4. Jordán Jázmin
5. Hüvelyes Liliána
6. Hócza Eszter
7. Jankó Regina
8. Gál Anna Szonja
9. Móré Csenge Napsugár
10. Kondás Elizabet
11. Séra Hanna
12. Csufor Dorina
A Bogácsi Tündöklő
Mazsorett Csoport tagjai:
1. Csufor Anna
2. Juhász Viktória
3. Koós Anna
4. Kondráth Tekla Virág
5. Ócsai Kamilla Csenge
6. Kelemen Viktória
7. Gódor Anna
8. Hegyi Barbara
9. Juhász Gertrúd
10. Molnár Gréta
11. Csufor Kata
12. Csufor Lilla
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Új év, új élmények
Bár még csak nemrég búcsúztattuk az elmúlt évet, lassan
újra kitavaszodott és beindul az élet a községben mind turisztikai szempontból, mind pedig a rendezvények terén. Február hónapban megrendeztük a IV. Kamramustrát kocsonyakészítő versennyel egybekötve, s a téli idő ellenére jó hangulatban telt, érdeklődők is érkeztek szép számmal.
Bogács népszerűsítése érdekében hagyományosan idén
is részt vettük a Budapesti Utazás kiállításon, ahol 2015-ben
20000 négyzetméteren, 38 országból 396 kiállító fogadta a látogatókat, utazni vágyókat. Idén február 26. és március 1. között közel 40 ezren keresték fel a vásárközpontot, ahol a Bo
gácsi Termálfürdővel összefogva a Turisztikai Információs Iroda is az érdeklődők rendelkezésre állt. Márciusban szintén képviseltük Bogácsot a Miskolci „Menjünk világgá” Utazási Kiállításon, a három napos rendezvényen 105 kiállító és 8500 látogató volt jelen.
Elérkezett az április, és a Színészligetben is kezdtek levélbe borulni a piramistölgyek. Idén Bitskey Tibor, Gera Zoltán és
Kóti Árpád tiszteletére rendeztük meg ünnepségünket, s immáron az ő fáik is növekednek a ligetben. Bensőséges, családias hangulatban telt el ez a nap, melyen részt vettek az elhunyt
színészek hozzátartozói is, valamint Kóti Árpád, a Nemzet Színésze és családja is. Sajnálattal értesültünk a hírről, hogy időközben ő is elhunyt, és ismét kevesebb lett a világ egy értékes
emberrel…
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítségével, részvételével hozzájárult a nap sikeres lebonyolításához.

Néhány további
nyári program:
Július 18.

Augusztus 15.

XVII. Bogácsi Fürdőfesztivál
Élő koncert:
Balkán Fanatik, Kaczor Feri
Augusztus 22. 21 óra

Ingyenes élő Beatrice
koncert és tűzijáték
További információ:
www.bogacs.hu

BOGÁCSI TAVASZ
Bogács Község
Önkormányzatának lapja

Június utolsó hete ismét a borfesztivál jegyében telik majd,
a fesztivál zárónapján pedig koncertekkel és tűzijátékkal várjuk az érdeklődőket.
Fellépő vendégeink lesznek: Tompeti és Barátai a gyermekek
kedvéért, valamint Csobot Adél, ByeAlex és a Takáts Tamás Blues Band.
Marczis Zsófia

Május 15-én tölti be
105. életévét Fodor Gáborné
Bogács legidősebb lakosa

IV. Sörfesztivál

a Bogácsi Termálfürdő szervezésében
Élő koncertek: The BlackBirds
(Beatles emlékzenekar)
Jamie Moses (a Queen eredeti
gitárosa) & Celebrating Queen Tribute

Május 1- jén zenés reggelre ébredhetett Bogács, az ébresztő
után családi majálisra vártunk mindenkit a Rendezvényparkba,
ahol a civil szervezetek és baráti társaságok készítettek bográcsos ételeket, melyeket az idelátogató vendégek is megkóstolhattak. Ezek mellett Pepe bohóc és kis bohóca kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, lufi hajtogatással és sok-sok vidámsággal várta a gyermekeket, mindezek mellett pedig népi játékok, trambulin és ugrálóvár színesítette a programot. A közös májusfaállítást követően, a délelőtt folyamán a Téli Sport és
Kulturális Egyesület közreműködésével családi vetélkedőkön
vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt, koradélután pedig
parasztolimpia keretén belül négy csapat mérte össze erejétláthattuk napjaink „Toldi Miklósait” versengeni petrencerúdtartásban, talicskával szlalomozásban, kötél-, valamint traktorhúzásban és egyéb versenyszámokban. A május elsejét a jó idővel együtt elfújta a szél, mi pedig már készülünk a következő
eseményre, mely május 23- án a II. Tájak, Ízek, Hangulatok rendezvényünk lesz. Ide várunk különböző tájegységekről érkező
csapatokat, hogy megmutathassák a rájuk jellemző kulturális
és gasztronómiai értékeket.

105 év csak keveseknek
adatik meg. Panni néni
azon kiválasztottak közé
tartozik, akinek az is megadatott, hogy szerető népes családja körében ünnepelhet.
Születésnapja alkalmából
községünk minden lakosa
nevében szívből köszöntjük mi is. Kívánunk Neki
boldogsággal teli további
szép éveket, erőt, jó egészséget!

Szerkeszti: Jankóné Jónás Zsuzsa
Szerkesztőség: Bogács,
Alkotmány u. 9.

A fotókat készítette:
Jankóné Jónás Zsuzsa
Jankó Gergely

Nyomdai munkák:
Pető Nyomda
Mezőkövesd, Tel.: 49/414-000

