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Bogács és a fürdő - a szezonra készülve
Az idegenforgalmi szezon kezdetén felértékelődnek számunk-

ra a turisztikailag fontos településrészek, gazdasági egységek, 
szálláshelyek. Különös fi gyelmet fordítunk azokra a helyekre, ahol 
jelentős számú vendég fordul meg, így a fürdőre és környékére, a 
rendezvényparkra, a pincesorra és a község központjára.

Így teszik ezt a falu lakói is, hiszen akinek kiadó szobája, apart-
manja, vendégháza van, az most csinosítja, szépítgeti, lelkesen, 
bizakodva készül a nyári vendégek fogadására. Bizakodva, hiszen 
valamennyien úgy gondoljuk, hogy a lelkünknek is és a pénztár-
cáknak is jót tesz, ha sikerrel zárjuk a szezont, ha sikerül elégedett 
turistáktól búcsúzni a nyaralásuk végén, ha a jövő évi Utazás Kiál-
lításon pozitív véleményeket hallunk Bogácsról. 

De vegyük sorra, hogy miért is fontos ez nekünk? Miért fontos 
az önkormányzatnak és miért fontos valamennyi bogácsi lakos-
nak, függetlenül attól, hogy a falu melyik részén lakik?

A legfontosabb, és a legtöbb vendéget csábító létesítmény a 
településünkön a Bogácsi Termálfürdő. Erre épül a bogácsi turiz-
mus, ennek jó vagy rossz működése alapvetően meghatározza a 
vendégforgalmat, a szálláshelyeink bevételeit, a helyi vállalkozá-
sok, vendéglátó-helyek működésének eredményességét, a ter-
melői piacon árusító bogácsi lakosok jövedelmét, és az önkor-
mányzat fejlesztési lehetőségeit. Hajlamosak vagyunk kizárólag 
csak a fürdő és a tulajdonos önkormányzat kapcsolatát, érdekszö-
vetségét látni, s leegyszerűsítve azt megállapítani, hogy a fürdő 
fejlesztése csakis az önkormányzat érdeke. A fentiek miatt azon-
ban nyilvánvaló, hogy a falu egészének fontos a fürdő! Ha a falu-
ban a családok tevékenységeit sorra vesszük, szinte nincs olyan 
bogácsi család, amely valamilyen módon ne egészítené ki a jö-
vedelmét a turizmusból. Vagy kistermelőként zöldséget, gyümöl-
csöt termel, melyet helyben értékesít, vagy szőlővel és borral fog-
lalkozik. Sokan valamelyik szolgáltatónál, étteremben, panzióban 
esetleg büfében dolgoznak. Többen helyi vállalkozóként kisvál-
lalkozást működtetnek, vagy szállásadóként a turizmusból sze-
reznek jelentős jövedelmet. Több mint negyvenen éppen a für-
dő dolgozói, akiknek nem kell ecsetelni a turizmus jelentőségét. 
A fürdőnk tehát olyan erős gazdasági tényező, mely alapvetően 
meghatározza a bogácsiak életminőségét, a település fejlődését. 
A lehető legjobb kezekben van, hiszen a falué! Az önkormány-
zaton keresztül biztosított, hogy a fejlesztésére, korszerűsítésére 
mindig legyen fedezet, hogy a működését több szemmel és sok-
szorozott fi gyelemmel kövessük, és hogy az általa megtermelt jö-
vedelmet itt helyben használjuk fel, a helyi közösséget gazdagít-
sa közvetve és közvetlenül egyaránt.

Tapasztaltuk már, mi bogácsiak, hogy milyen az, ha a fürdőnek 
más gazdája van, ha nem a falué. Ha a magánszektor üzemelteti, 
nagy valószínűséggel megoldja a működést csaknem fele dolgo-
zói létszámmal, kiknek a bére a jelenlegi dolgozói bérnél lénye-
gesen alacsonyabb lenne. A működtetés során keletkezett nye-
reséggel saját belátása szerint gazdálkodna, nagy valószínűség-
gel Bogácsról elvinné, és máshol fektetné azt be. Nem érdekel-
né, hogy a büfékben működő vállalkozások hogyan maradnának 
talpon, új vállalkozások betelepedését engedné, hiszen számára 
a területbérleti díj fontos bevételi forrás lenne. Ha érdekei úgy kí-
vánnák, a fürdőfejlesztések elhagyásával a leépülését is segítené, 
melynek beláthatatlan következményei lennének a falu egészé-
re nézve. 

Még elgondolni is borzasztó! Mégis vannak olyan vélemények, 
mely szerint az önkormányzat, mint tulajdonos túl sok fi gyelmet 
és pénzt fordít a termálfürdőre, és a település szépítésében el-
sőbbséget élvez a falu északi, a fürdőhöz közelebbi része. Ez va-
lóban így van, hiszen ez a motor! Olyan gép, melyet, ha karban-
tartunk, fejlesztünk, és rendszeresen ellátjuk üzemanyaggal, ak-
kor megbízható pontossággal üzemel, megkönnyíti az életünket, 
jobb életminőséget biztosítva valamennyiünknek. 

Sok-sok környező település irigyli a mi lehetőségeinket – a fe-
lelősségünket és a többletmunkát már nem olyan sokan -, s pró-
bál abból turisztikai tőkét kovácsolni, amije van. Gondolok itt a 
Bükk közelségére, mint kirándulási és vadászati lehetőségekre, 
a bükkaljai borokra, a cseresznyére, mint országos hírű helyi ter-
mékre, vagy a hagyományok ápolására, továbbörökítésre. Ne-
künk mindez rendelkezésünkre áll megkoronázva a gyógyvízzel! 

Szerencsések vagyunk mi bogácsiak, hiszen olyan ajándékot 
kaptunk a természettől, melyre hosszú távon építhetünk, mely 
sokáig élhetővé teszi ezt a kis községet. Csak higgyük is el a sze-
rencsénket, és vegyük észre, hogy nemcsak a közvetlen előnyök, 
hanem a közvetett hatások is szebbé teszik az életünket!

Kívánom, hogy mindnyájan értsük, és tisztán lássuk a turizmus 
és a fürdő jelentőségét, tudjunk vigyázni az egyedülálló értéke-
inkre, s jól tudjuk azt hasznosítani az egész faluközösség, és az 
egyén életében egyaránt! 

Csendesné Farkas Edit
polgármester

Június elejétől 8 modern apartmannal növekszik a fürdő 
területén lévő igényes szálláshelyek száma

Dsida Jenő

Édesanyám keze 
(részlet)

 „A legáldottabb kéz a földön,
A te két kezed jó Anyám
Rettentő semmi szélin álltam
Közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentőm
S a fényes földre helyezett...
Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!”

Anyák napja alkalmából 
Bogács Község Képviselő-
testülete szívből köszönt 

minden édesanyát, 
nagymamát!
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Közérdekű közlemények
Pályázati Felhívás 

„Bogács Községért” Közalapítvány kezelője 
pályázatot hirdet  

„ Környezet óvása, szépítése” 
alapítványi célú támogatás elnyerésére.

Pályázható támogatási célok:
A falusi turizmus színvonalának emelése, ezen belül:
A falusi szálláshely céljára hasznosított ingatlan külső karban-

tartása, az ingatlanhoz tartozó udvar, közterület parkosítása, a 
szálláshely szépítését, kényelmét, kulturáltságát szolgáló eszkö-
zök beszerzése.

Igényelhető támogatás formája, mértéke:
A fenti jogcímekre benyújtott pályázatok esetében a vissza 

nem térítendő támogatás mértéke, a 2015. január 15-e és 2016. 
január 15-e közötti időszakban befi zetett idegenforgalmi adó 
függvénye.

Pályázat benyújtására jogosultak:
A pályázaton azok a magánszemélyek vehetnek részt,

 - akik Bogács községben falusi szálláshely értékesítés céljára 
hasznosított ingatlan tulajdonjogával rendelkeznek, 

- szerepelnek a Polgármesteri Hivatal falusi szállásadók nyilván-
tartásában, 

- tevékenységüket nem vállalkozási tevékenységként végzik,

- 2015. évben eltöltött vendégéjszakák után legalább 28.000 Ft 
idegenforgalmi adót befi zettek Bogács Község Önkormányzat 
számlájára, 

- továbbá vállalják, hogy a pályázatban megjelölt feladatokat a 
vállalt határidőig megvalósítják.

- A számlák nem lehetnek 2015. július 30-tól, illetve a legutóbbi 
támogatás felvételének időpontjától korábbiak. (Kivétel, ha elő-
ző évben jogosult volt az IFA- visszatérítésre, de azt 

- nem kérte, ebben az esetben a számlák nem lehetnek 2014-ben 
történt kifi zetésnél korábbiak.)
A pályázat benyújtása:
A pályázatot a „Bogács Községért” Közalapítvány kezelőjéhez a 

Polgármesteri Hivatalban beszerezhető formanyomtatványon 
kell benyújtani. A kitöltött pályázatot a Közalapítvány címére 
(3412 Bogács Alkotmány u.9.) kell megküldeni, vagy a Polgármes-
teri Hivatalban  elhelyezett ládába bedobni.

A borítékra kérjük ráírni:„Környezet óvása, szépítése” pályázat
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
Kérjük, közöljék számlaszámukat (aki ilyennel rendelkezik) 

átutalással történik a befi zetett IFA visszatérítése.
A pályázattal egyidejűleg kérjük a számlákat becsatolni. 

(legkésőbb a kiutalásig lehet pótolni)  
Részletes felvilágosítás kérhető Poczik Lajosnétól, a kuratórium 

elnökétől személyesen vagy a 49/334-215 számú telefonon.

Bogács, 2016. február 15.
Bogács Községért Közalapítvány Kuratóriuma

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
A Mezőkövesdi VG Zrt. BOGÁCS KÖZ-

SÉG TERÜLTÉN 2016. május 20-án (pén-

teken), BOGÁCS KÖZSÉG ÜDÜLŐTERÜLE-

TÉN 2016. május 21-én (szombaton) vég-

zi a lomtalanítást. Kérjük a lakosságot, 

hogy az ingatlanuk előtt lehetőleg csak 

a megadott napon, reggel 7 óráig szíves-

kedjenek elhelyezni a lomot. 

FONTOS, hogy kommunális hulladékot 

ne tegyenek a lomtalanítás közé, hanem 

azt a kukába helyezzék el! 

LOM nagyobb méretű berendezési 

tárgy, bútorzat, ágybetét, háztartási be-

rendezés és készülék (veszélyes anyago-

kat nem tartalmazó kiselejtezett elektro-

mos berendezés pl.: kompresszor nélkü-

li hűtő, TV belső alkatrész nélkül), ruha-

nemű, zsákokban kihelyezett lomb, zöld, 

illetve háztartási mennyiségű kötegelt 

metszési nyesedék. 

A lomtalanítási akció kizárólag a lakos-

ság részére biztosított, érdeklődni lehet a 

Mezőkövesdi VG Zrt-nél a 49/505-145-ös 

telefonszámon.
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Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2016 tavaszán új szolgáltatást vezet be az Önök településén: házhoz menő szelektív 

hulladékszállítást biztosítunk a családi házas ingatlantulajdonosok részére.  

Az ingatlanoktól havonta 1 alkalommal kerül elszállításra a szelektíven gyűjtött hulladék. Az általunk biztosított 

gyűjtőzsákokat a szállítás napján reggel 7 órára kell kihelyezni az ingatlan elé. A zsákokban külön kell gyűjteni a papír és külön 

a vegyes szelektív hulladékokat, bővebb tájékoztató a gyűjtőzsákokon olvasható.  A zsákok nem kerülnek elszállításra, ha a 

tiltó listán szereplő hulladék is van bennük.  

 

A tartalom szétszóródásának a megakadályozása céljából a zsákokat be kell kötni. 

A kirakott zsákok helyett, a postaládába újabb zsákot rakunk a következő hónap gyűjtéséhez.  

A szelektívgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos kérdéseit a szelektiv.tisza@nhsz.hu e-mail címre küldheti el.  

 
SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV 
 

JAN. FEBR. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC. 

- - - 12 10   14 12 9 13 11 15 13 
 

 
 
        NHSZ Tisza  
        Nonprofit Kft. 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS                     
BOGÁCS 

2016 
 

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2016 tavaszán új szolgáltatást vezet be az Önök településén: házhoz menő szelektív 

hulladékszállítást biztosítunk a családi házas ingatlantulajdonosok részére.  

Az ingatlanoktól havonta 1 alkalommal kerül elszállításra a szelektíven gyűjtött hulladék. Az általunk biztosított 

gyűjtőzsákokat a szállítás napján reggel 7 órára kell kihelyezni az ingatlan elé. A zsákokban külön kell gyűjteni a papír és külön 

a vegyes szelektív hulladékokat, bővebb tájékoztató a gyűjtőzsákokon olvasható.  A zsákok nem kerülnek elszállításra, ha a 

tiltó listán szereplő hulladék is van bennük.  

 

A tartalom szétszóródásának a megakadályozása céljából a zsákokat be kell kötni. 

A kirakott zsákok helyett, a postaládába újabb zsákot rakunk a következő hónap gyűjtéséhez.  

A szelektívgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos kérdéseit a szelektiv.tisza@nhsz.hu e-mail címre küldheti el.  

 
SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV 
 

JAN. FEBR. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC. 

- - - 12 10   14 12 9 13 11 15 13 
 

HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

BOGÁCS 
2016 

Az NHSZ Tisza Nonprofi t Kft. 2016 tavaszán új szolgáltatást vezet be az Önök tele-
pülésén: házhoz menő szelektív hulladékszállítást biztosítunk a családi házas ingat-
lantulajdonosok részére. 

Az ingatlanoktól havonta 1 alkalommal kerül elszállításra a szelektíven gyűj-
tött hulladék. Az általunk biztosított gyűjtőzsákokat a szállítás napján reggel 7 órá-
ra kell kihelyezni az ingatlan elé. A zsákokban külön kell gyűjteni a papír és külön a 
vegyes szelektív hulladékokat, bővebb tájékoztató a gyűjtőzsákokon olvasható. A 
zsákok nem kerülnek elszállításra, ha a tiltó listán szereplő hulladék is van bennük. 

A tartalom szétszóródásának a megakadályozása céljából a zsákokat be kell kötni. 
A kirakott zsákok helyett, a postaládába újabb zsákot rakunk a következő hónap 

gyűjtéséhez. 
A szelektívgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos kérdéseit a szelektiv.tisza@nhsz.hu 

e-mail címre küldheti el.

SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV

 
 
        NHSZ Tisza  
        Nonprofit Kft. 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS                     
BOGÁCS 

2016 
 

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2016 tavaszán új szolgáltatást vezet be az Önök településén: házhoz menő szelektív 

hulladékszállítást biztosítunk a családi házas ingatlantulajdonosok részére.  

Az ingatlanoktól havonta 1 alkalommal kerül elszállításra a szelektíven gyűjtött hulladék. Az általunk biztosított 

gyűjtőzsákokat a szállítás napján reggel 7 órára kell kihelyezni az ingatlan elé. A zsákokban külön kell gyűjteni a papír és külön 

a vegyes szelektív hulladékokat, bővebb tájékoztató a gyűjtőzsákokon olvasható.  A zsákok nem kerülnek elszállításra, ha a 

tiltó listán szereplő hulladék is van bennük.  

 

A tartalom szétszóródásának a megakadályozása céljából a zsákokat be kell kötni. 

A kirakott zsákok helyett, a postaládába újabb zsákot rakunk a következő hónap gyűjtéséhez.  

A szelektívgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos kérdéseit a szelektiv.tisza@nhsz.hu e-mail címre küldheti el.  

 
SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV 
 

JAN. FEBR. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC. 

- - - 12 10   14 12 9 13 11 15 13 
 

3



Ismét életre kelt a múlt február 13-án 
Bogácson az V. Kamramustrán!

A múlt századig a kamráknak na-
gyon fontos szerepük volt a vidéki em-
berek életében, a házaik egyik alap-
vető, meghatározó helyisége a kamra 
volt. Az élelmiszerek mellett a háztar-
tás és a gazdaság viteléhez szükséges 
felszereléseket, eszközöket, anyagokat 
tároltak benne. Emberi tartózkodásra 
is használták ezt a helyiséget, a fűtet-
len kamrákban aludtak a nagycsalád lá-
nyai, asszonyai, fi atal házaspárok vagy 
idős családtagok. Védték a hőmérsék-
letváltozástól, sohasem fűtötték, a dun-
na alá felmelegített követ, téglát tettek 
ágymelegítő gyanánt. 

A vidéki- életforma, építkezés átalakulá-
sa, modernizálódása, a városiashoz hason-
latossá válása, a fagyasztók és hűtőszekré-
nyek megjelenése következtében napja-
inkban átalakult a funkciója, vagy meg is 
szűnt már vidéken is. Spájz, vagy egysze-
rűen csak „tároló helyiség” váltotta fel, tel-
jesen más jellegű helyiséggé váltak az egy-
kori kamrák. A száraztésztákat már nem 
vászontarisznyákban tartjuk, annyi füstölt 
hús, szalonna sincs már vidéken sem, mint 
hajdanán, szárazbabot sem tartunk már 
olyan mennyiségben, valamint a gazdál-
kodás is sok helyen megszűnt, ahol pedig 
még gazdálkodnak, ott is inkább nagyüze-
mi módszerekhez hasonlatosság vált a fel-
dolgozás, tárolás is. Lassacskán a szó maga 
is feledésbe megy, sok mai gyerek már 
nem is ismeri a szót magát sem.

2016-ban már 5. alkalommal fordultunk 
kéréssel különböző települések önkor-
mányzataihoz, hagyományőrző csoportja-
ihoz, hogy hozzák el saját vidékük hajda-
ni kamráját és mutassák be a nagyközön-
ségnek, és egymásnak is a régi paraszti vi-
lág hangulatát.

Az ország különböző tájairól érkező csa-
patok a Közösségi Házban állították fel te-
lepülésük múltat idéző kamráit. A stelázsi-
kon befőttek, lekvárok, rúdra felaggatott 
füstölt szalonnák, kolbászok, sonkák, meg-
szárított fűszernövények sorakoztak. Kosa-
rakban alma, krumpli, zöldségek, vászon 
tarisznyákban száraztészták, népi haszná-
lati tárgyak, amiket mindig a kamrákban 
tároltak, ugyanúgy, mint hajdanán. 

Kocsonyafőző és pogácsasütő verseny is 
zajlott, melyre idén is szép számmal adtak 
le - nagy izgalommal - készítőik mintákat. A 
kocsonya megaludt-e rendesen, a pogácsa 
felnőtt-e, úgy ahogyan szerették volna… 
És mondhatjuk, igen!  Kiváló versenykocso-
nyákat és pogácsákat értékelhetett a zsűri. 

A Közösségi Ház udvarán helyi termelők 
árulták portékáikat: pl. házi tésztákat, lek-
várokat, de nagyon fi nom kocsonyákat is 
lehetett kapni. A színpadon hagyomány-
őrző együttesek szórakoztatták az eső el-
lenére is ellátogató nem kevés vendéget, 
érdeklődőket, akik még a határon túlról is 
eljöttek erre a rendezvényre. Végigkóstol-
hatták a települések kínálta házi pogácsá-
kat, süteményeket, pálinkákat, borokat, a 
gyermekeket pedig a Viola Alkotóműhely 
és népi játszóház kötötte le. 

Hegyi Anna

A zsűri döntése alapján a 
következő eredmények 

születtek:

Kamramustra:
• Vándorserleg – Bogács
• I. hely – Dánszentmiklósi Virgonckodók
• II. hely – Füzesabonyi Kertbarát Kör
• III. hely – Tardi Hagyományőrzők
• Elismerő oklevélben részesült:

- Kácsi Hagyományőrző Egyesület
- Pándi Hagyományőrzők

• Különdíj: Bogácsi Nagymamák

Kocsonyafőző verseny:
• I. hely – Füzesabonyi Kertbarát Kör
• II. hely –  Farkas Sándorné, Bogács
• III. hely – Pándi Hagyományőrzők
• Különdíj – Vera néni konyhája/Fejes 
Andrásné, Szihalom

Pogácsasütő verseny:
• I. hely – Takácsné Király Katalin,  
Mezőnyárád
• II. hely – Bauerné Fodor Katalin, Bogács
• III. hely – Füzesabonyi Kertbarát Kör
• Különdíj – Vera néni konyhája/Fejes 
Andrásné, Szihalom

Bogács mindkét kamrája kivívta a zsűri elismerését

Bauerné Fodor Katalin nemzeti színű pogácsája II. helyezett lett
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Csigacsinálás Bogácson
2016. január 23-án a bogácsi Közösségi Ház a néphagyomány-

ok átörökítésének, azon belül is a csigacsinálásnak adott otthont.

A délelőtt tésztagyúrással telt, majd fél 2-től gyülekeztek a helyi 
csigacsináló asszonyok, lányok, közel hatvanan. Igazi csapatmun-
ka alakult ki a délután folyamán: a nyújtást követően, a vékony 
csíkokra vágott tésztát gyakorlott mozdulatokkal sodorták a bor-
dán az ügyes kezű asszonyok, s este 7 órára 30 kiló szép sárga csi-
ga száradt a gondosan leterített vászonterítőkön. 

Az idén 3. alkalommal megrendezett csigacsinálásba az itt üdü-
lő turisták egy csoportja is bekapcsolódott. Az ismert bogácsi 
vendégszeretetnek köszönhetően hamar feloldódtak közössé-
günkben, megismerték népi kultúránk e részét, majd énekükkel, 
táncukkal ők is hozzájárultak a régi idők csigacsinálását olyannyi-
ra jellemző vidám hangulat megteremtéséhez. 

Az idősebb korosztályhoz tartozó asszonyok lelkesedése fi gye-
lemreméltó volt, többük a hideg idő és a csúszós, jeges útviszo-
nyok mellett is eljöttek, s míg a kezük megfejthetetlen gyors tem-
póban járt, addig önfeledt beszélgetést folytattak a rég nem lá-
tott barátnőikkel, egykori munkatársaikkal.

A kellemes helyen és társaságban eltöltött órák alatt a nagykö-
zönségnek megmutatott hagyományápolással a jelenlévők hoz-
zájárultak a múlt értékeinek átörökítéséhez. Köszönet érte mind-
nyájuknak.

Az elkészített csigát a 2016-os évben Bogácsra látogató jeles 
személyeknek szánjuk, hogy hazatérve magukkal elvihessenek 
egy falat Bogácsot, s otthonukban is érezzék, hogy a házilag ké-
szített bogácsi csigatésztának nincs párja.

 Jankóné Jónás Zsuzsa

A tésztagyúrás kemény fi zikai munka, de mindnyájan tudjuk, 
hogy a házilag készített tészta összehasonlíthatatlanul 

fi nomabb a boltban vásároltnál

A jelenlévő 60 asszony és lány szorgos munkával 
30 kiló csigatésztát készített

Latyakfutás
Tizenkettedik alkalommal rendezte meg 

a Latyakfutást a TTF Sportegyesület és ve-
zetője, Bajzát László, a „Mezőkövesdi Vas-
ember” február 27-én. A Bogács–Cserépfa-
lu–Bükkzsérc–Bogács útvonal mindhárom 
települése segítséget nyújtott a szervező-
nek a rendezvény lebonyolításában, hisz 
a mozgáson túl cél a Bükkalja települése-
inek megismertetése a sporton keresztül.

Több mint 100-an érkeztek idén is, egé-
szen pontosan 109 futó és 30 gyalogló ne-
vezett. Jönnek minden évben olyan futók 
is, akik ultra távokat, több maratont is le-
futnak évente, de tetszik nekik a táj, a ba-
ráti hangulat, élvezik a pályát, a pocsolyák 
kerülgetését.

Minden évben egyre több fi atal is érke-
zik, ami nagy öröm, hiszen a kemény spor-
tok nem mindig motiválják a gyerekeket, 
nem mindenkinek „leányálom” a futás, róni 
a kilométereket – de úgy tűnik, szerencsé-
re mégis akadnak, akik szívesen és látható-
an örömmel jönnek a Bo-Cse-Bükk latyak-
futásra.

 Bogácsról a Cserépi úti pincesor elől 
rajtolnak, a cél pedig a Jurta Üdülőköz-
pont bejárata előtt van minden alkalom-
mal. Nevezési díj nincs, és nem is kimon- Rajtolnak a XII. Bo-Cse-Bükk futói

dottan versenyről van szó, de a legjobbak 
és a különdíjasok szuvenírt kaptak. Díjaz-
ták az első beérkezőt, aki új pályacsúcs-
csal 49 perc 9 másodperc alatt teljesítette 
a 14 km-es távot! A legfi atalabb, a legidő-
sebb és a legtávolabbról érkező versenyző 
is ajándékban részesült. A legtávolabbról, 
402 km-ről, Harkányból érkeztek, de jöttek 

Pécsről, Győrből, Pannonhalmáról, Ózdról, 
Rozsnyóról, Debrecenből, Budapestről is.

A sportolókat hagymás zsíros kenyérrel, 
meleg teával és forralt borral várták a szer-
vezők Bogácson. Minden nevezett induló 
a futás végén, a Bogácsi Thermálfürdő jó-
voltából, a medencékben pihenhette ki fá-
radalmait.
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Nemzeti ünnepünk
A tavaszi széllel minden korszakban új esz-

mék lángoltak fel az emberiség történeté-
ben. A magyarság egyik legjelentősebb tör-
ténelmi eszméket hordozó ünnepe is a kike-
lethez, a tavasz első hónapjához, márciushoz 
kapcsolódik.

Minden magyar lakta településen, minden 
magyar intézményben, annak jellegétől fog-
va, megemlékeznek az 1848. március 15-i hő-
sökről. A szabadságharc tiszteletére március 
15-e nemzeti ünnepünkké vált.  

Bár a rohanó világunkban minden hagyo-
mány lassan-lassan ellaposodik, ilyenkor 
mégis kikerülnek a zászlók a települések főut-
cáira, intézményeire, néhány lakóházra. Ma-
gyarok milliói mutatják meg hazánkban és 
szerte a nagyvilágban a szívük fölé tűzött ko-
kárdákkal, hogy él még bennük a hősök irán-
ti tisztelet, az összefogás és a szabadság utá-
ni vágy.

A felnövekvő nemzedékkel foglalkozó sze-
mélyek; óvónők, pedagógusok felelősségtel-
jes tevékenysége, hogyan ültetik el az ünnep-
hez kapcsolható érzések csíráját a gyerme-
kekben.

A bogácsi óvodában és iskolában az abla-
kokat díszítő kokárdák, zászlók azt jelezték, 
hogy napokig készültek az ünnepre. 

Az iskolai tantermek faliújságain olvashat-
tuk a 12 pontot, láthattuk a kor legismertebb 
személyiségeinek fényképeit, olvashattunk 
a szabadságharc legjelentősebb eseménye-
iről. Technika órákon huszárcsákókat, nem-
zeti színű virágkokárdákat készítettek a gye-
rekek. Magyar és történelem órákon a legki-
sebb tanulóktól a legnagyobbakig a szabad-
ságharc alatt született verseket tanulták, tör-
téneteket olvasták.

Az iskolai ünnepi műsorban irodalmi ösz-
szeállítást láthattunk, melyet az énekkarosok 
előadása színesített.

A tavasz 4 napos ünnepének utolsó nap-
ján, március 15-én délután 3 órakor került sor 
a községi megemlékezésre, ahol az ünnephez 
méltó tartalmas, a szabadságharc szellemisé-
gét hűen bemutató műsort tekinthettek meg 
a jelenlévők.

A Bogácsi Pávakör dalcsokra után rövid 
versösszeállítást hallhattunk az iskolások tol-
mácsolásában, majd Csendesné Farkas Edit 
polgármester asszony ünnepi beszéde kö-
vetkezett, melyből az összefogás fontossá-
gát emelte ki: „Egy közösség csak akkor emel-
kedik ki a többi közül, ha a célhoz vezető úton 

A tavasz ünnepei
segítünk egymáson. Bátorító, támogató ke-
zet nyújtunk elesett társaink számára és büsz-
kén fogadjuk egymás sikereit. Csak akkor van 
összetartás, ha együtt lélegzünk, ha a szívünk 
egy ütemre dobban, amihez arra van szükség, 
hogy közös céljaink legyenek, melyekért együtt 
teszünk.”  

Az ünnepi beszéd után Magyar Gyula tá-
rogatózott, majd a Tündérrózsa Nép tánc-
együttes két párosa széki lassút mutatott be.

Ezt követően a Mezőkövesdi Amatőr Szín-
játszó Kör tagjai tárták elénk a forradalmi ese-
ményeket, hitelesen megformálva a történel-
mi személyiségeket. 

A hazafi as érzelmeket ébresztő színpadi 
játék után a Szózat közös éneklésével ért vé-
get a szabadságharc 168. évfordulója alkal-
mából rendezett március 15-i ünnepség köz-
ségünkben.

A magyar szabadság szimbólumának szá-
mított nap kora estéjére az eső elállt, csak a 
friss tavaszi szellő fújdogált, éppúgy, mint 
1848. március 15-én. 

Május 1.
Az ősi pogány kultúrában május 1-je a ter-

mészet megújulásának ünnepe volt. Számos 
szokás és babona kapcsolódott ehhez a jeles 
naphoz; pl. ilyenkor hajtották ki az állatokat 
a nyári legelőre, ez a nap vetett véget a háza-
sodási időszaknak, a mezőgazdasággal fog-
lalkozók a május 1-jei esőből jó termésre kö-
vetkeztettek.

Az 50 év felettiek emlékezetében még 
élénken élnek a május elsejei felvonulások, a 
szabadtéri programokban bővelkedő majáli-
sok, amelyek elképzelhetetlenek voltak fris-
sen csapolt sör és főtt virsli nélkül. 

120 évre visszatekintve láthatjuk, május 
első napja a történelem egyes éveiben csak 
politikai üzenettel bírt. Chicagóban 1886. 
május 1-jén a gyári munkások abbahagyták 
a munkát, s a 8 órás munkaidő bevezetését 
követelték. Az ipari nagyhatalmak munká-
sainak százezrei tüntettek a napi 12-16 órás 
munka ellen. 

Hazánkban is az 1890. május 1-jei tömeg-
tüntetés fő jelszava az 1889-es párizsi kong-
resszus által meghirdetett 8 óra munkát, 8 
óra szórakozást, és 8 óra alvást követelő jel-

mondat volt. A nemzetközi méretet öltött 
munkások ünnepe mára a munka ünnepe 
lett.

Május 1-je katolikus ünnepnap is. Munkás 
Szent Józsefet Jézus nevelőatyjára emlékez-
ve védőszentjüknek tekintik a kézművesek, 
többek között az ácsok, kádárok, fafaragók, 
de az erdészek és a jegyesek is. Az ő névnap-
járól már az 1400-as évek második felétől 
megemlékeztek márciusban, azonban XII. 
Piusz pápa 1955-től tudatosan május elsejé-
re tette Munkás Szent József ünnepét. 

Számunkra azért is neves ez a nap, mert 
hazánk 2004. május 1-jétől teljes körű tagja 
az Európai Uniónak. 

A sajátos május 1-jei magyar szokásrend-
szer egyike a falvainkban még napjainkban 
is élő májusfa-állítás hagyománya, melyről 
a 15. századtól találunk írásos emlékeket. A 
szerelem ünnepeként is emlegetett május 
1-jén színes szalagokkal, zsebkendővel fel-
díszített nyárfa-, jegenyefa ágakkal adták hí-
rül a legények, hogy melyik lánynak udva-
rolnak. A fa nagysága, szépsége a szerelem 
mélységéről, szándékának komolyságáról is 
tájékoztatta a falu népét.

Bogácson ma már ritkább a májfa-állítás. 
Míg régebben az éj leple alatt a legények 
szerelmük házának kerítéséhez rögzítették 
a természet újjászületését jelképező fát, ad-
digra ma leginkább a család felnőtt férfi  tag-
jai a rokonságban élő lányoknak kedvesked-
nek ily módon. 

A néphagyomány szerint szintén komoly 
szerelmi kapcsolatról árulkodik az ablakok-
ban elhelyezett májuskosár is. A májusi ko-
sarat azonban csak akkor vitte maga a le-
gény, ha a leendő anyós nem fogadta el a 
lányt menyének, ugyanis általában ezt a fi ú 
édesanyja és lánytestvére vitte. A májusko-
sárban lévő virág színének is üzenetértéke 
volt. A gyűrűs menyasszony csakis fehér vi-
rágot kaphatott, ami a még abban az évben 
eljövő esküvőre utalt. A rózsaszín virág a kö-
vetkező évben várható lagzit jelképezte.

Bogácson évtizedek óta közös majálist tar-
tanak a falu lakói. A hagyományos zenés éb-
resztő évtizedek óta hozzátartozik az ünnep-
hez.  A civil szervezetek és az önkormányzat 
képviselői hatalmas üstökben, bográcsok-
ban főtt jellegzetes bogácsi ételekkel vendé-
gelik meg a majálisozókat. A gyerekek szóra-
kozását kézműves foglalkozás, ugrálóvár, já-
tékos versenyek, óriás trambulin biztosítja. 
A felnőttek számára tavaly először rendez-
ték meg a parasztolimpiát, ahol bárki kipró-

Az ünnepi beszédet Csendesné Farkas Edit 
polgármester mondta

A Bogácsi Pávakör dalcsokra A Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör 
előadása
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bálhatta magát gumicsizma- és sodrófa do-
básban, traktorhúzásban, traktorkerék gurí-
tásban és számos, pihent ésszel kitalált ver-
senyszámban, ami az erőfi togtatás mellett 
módot ad a jókedvre, kikapcsolódásra. 

A közös májusfa díszítés szintén a bogácsi 
majális hagyományának része. A színes sza-
lagokkal feldíszített sudár fa még hetedig 
hirdeti a nyár közeledtét, a munka ünnepét, 
az írásbeli érettségi eljövetelének idejét, s 
természetesen, nekünk, bogácsiaknak a leg-
fontosabbat; a strandszezon kezdetét.

Pünkösd
A tavasz utolsó nagy ünnepének nevét a 

görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból 
származtatják.  A húsvét utáni 50. napon ün-
nepli a katolikus egyház a Szentlélek eljöve-
telét, és a keresztény egyház születésnapját. 
Pünkösd piros betűs ünnep, számos szokás-
sal, amelyeket iskolásaink, óvodásaink dala-
ikban, népi játékaikban megemlítik, de köz-
ségünkben az ehhez a naphoz egykoron 
Bo gácson is kapcsolódott pünkösdi királyvá-
lasztás és pünkösdi királynéjárás népszokása 
már nem él. Idén pünkösd hétvégéjén rende-
zik meg településünkön a III. Tájak, Ízek, Han-
gulatok című hagyományőrző rendezvényt, 
ahol talán a résztvevők közül lesz, aki felele-
veníti a feledésbe merült népi szokásokat.

Május további jeles napjai
A május tartogat még szép ünnepnapo-

kat, melyek közül a legjelesebbek; május első 
vasárnapján az anyák napja, s május utolsó 
vasárnapján a gyermeknap. Az anyák nap-
ja amerikai eredetű ünnep, Magyarországon 
először 1925-ben az Ifj úsági Vöröskereszt tar-
tott anyák napi megemlékezést. 1950-óta 
május utolsó vasárnapján hazánkban a nem-
zetközi gyermeknap alkalmából a fi gyelem 
középpontjában a gyerekek állnak. A számos 
szórakoztató program mellett a gyermekek 
jólétére irányuló tevékenységek fontosságra 
hívjuk fel a fi gyelmet.

A természet megújulásával az egész ta-
vasz varázslatos. Valamennyien álljunk meg 
néhány percre egy-egy virágzó fa láttán, séta 
közben gyönyörködjünk az üde színekben, a 
friss illatokban, a madarak élénk csicsergésé-
ben, az élet csodájában. 

Minden évszaknak megvan a maga szépsé-
ge, de a tavasz varázslatosan szép, megérinti 
az emberek szívét. Költőink, írónk sokaságát 
ihlette meg a természet csodája. Wass Al-
bert következő gondolata mélyen elgondol-

kodtat bennünket; s a drága pénzen vásárolt 
tárgyak helyett inkább a természetben való 
gyönyörködésre ösztönöz:  

„Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is 
elvehetik mások. De nincsen olyan hatalma 
a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a 

pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigó-
fütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág 
nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, 
hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfaillata van, 
és selymes puha keze, mint a jó tündérnek.”

Jankóné Jónás Zsuzsa

„ Mert úgy szerette Isten e világot, hogy 
az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hi-
szen ő benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. „ ( Jn. 3.16 )

A húsvét a keresztény emberek legna-
gyobb ünnepe, melyet 40 napig tartó böjt 
előz meg. A Biblia szerint Jézus, keresztre fe-
szítése után a harmadik napon feltámadt a 
halálból, kereszthalálával és szenvedésével 
megváltotta az embereket bűneiktől.

A „húsvét” szó az azt megelőző időszak, a 
nagyböjt lezárulását jelenti, ezen a napon le-
het először húst enni.

A vallási vonatkozások mellett a népha-
gyományok is fontos szerepet kapnak eb-
ben az időszakban, hiszen a Húsvét az újjá-
születést, a feltámadást emellett az ősi ter-
mékenységet is szimbolizálja! A húsvéti ün-
nepkörben a termékenység két legismertebb 
szimbóluma a „húsvéti nyuszi” és a „piros to-
jás”! A nyúl a termékenységre a tojás az újjá-
születésre, míg a piros szín Krisztus kiontott 
vérére utal. A húsvét hétfői locsolkodás szin-
tén a megtisztulást, az újjászületést jelké-
pezi, így a néphagyományok szerint Húsvét 
hétfőn a legények meglocsolták tiszta vízzel 
a lányokat hogy azok el ne „hervadjanak”, a 
locsolkodásért cserébe a lányok hímes tojást 
ajándékoztak nekik.

Legfontosabb része a Húsvétnak a csalá-
dunkkal eltöltött értékes idő, hiszen minden-
kinek kell egy pillanatnyi szünet, pihenés, 

egy nagyobb lélegzetvétel a mai monoton és 
gyakran rohanó világban...

Március utolsó hétvégéjén, Bogácson is 
a családoké volt a főszerep: Szombaton a 
Viola Alkotóműhely és Népi Játszóház vár-
ta a gyerekeket és felnőtteket a Közös-
ségi Házban sokféle kézműves foglalko-
zásokkal és népi ügyességi játékokkal. A 
„Nyusziműhelyben” az érdeklődők készít-
hettek sógyurmából, textilből és kukorica 
csuhéból is nyuszikat, ezenkívül tavaszi aj-
tódíszeket és kreatív ékszereket alkothat-
tak szalvéta technikával.  Az udvaron az ál-
latsimogató bárányokkal és nyuszikkal vár-
ta a gyerekeket, de a felnőttek is találhat-
tak érdekességeket a helyi kézműves ter-
mékek között. Este a népzene került előtér-
be, a néptánc kedvelőit táncházzal vártuk, 
ahol a fergeteges hangulatról idén is Teker-
gő Zenekar gondoskodott nagy sikerrel.

Vasárnap a már jól megszokott tojásva-
dászattal és hagyományos tojásfestéssel 
vártuk a közönséget, aki eljött elsajátíthat-
ta a régen is használt viasszal írt tojás tech-
nikáját és hétfőn gyönyörű hímes tojások-
kal várhatta a locsolkodókat.

A szervezők nevében köszönjük Min-
denkinek a részvételt, reméljük, hogy 
mindenki kellemesen töltötte velünk és 
családjával az ünnepeket. Várunk Titeket 
jövőre is!

Galambos Adrienn

A májusfa közös díszítése 
hagyomány lett községünkben

A traktorhúzásban a 
legkisebbek is részt vettek

A Bogácsot körülölelő táj 
csodálatos tavasszal

A tojásfestés különböző technikáját sajátíthatták el a résztvevők

CSALÁDI HÚSVÉT
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Tavaszi mazsorett gála
Április 23-án a bogácsi Közösségi Ház 

adott otthont a Tavaszi mazsorett gálá-
nak. A hagyományosnak mondható ren-
dezvény idén egy jótékonysági táncmu-
latsággal zárult, amelynek megrendezésé-
re először vállalkozott a Bogácsi Liliom és 
Tündöklő Mazsorett Csoport. A bál szerve-
zésében természetesen oroszlánrészt vál-
lalt az anyukák nagy része is, hiszen a kislá-
nyok koruknál fogva, a nagylányok pe-
dig iskolai elfoglaltságuk miatt nem tud-
tak segíteni ebben a csoport vezetőjének. 
Tíz anyuka már hetek óta lelkesen készült 
a gálaműsorra, ők ugyanis egy mazsorett 
koreográfi a elsajátítására, és annak bemu-
tatására is vállalkoztak. A napi munka utá-
ni próbák jó hangulatban zajlottak, példa-
értékű szorgalomról lehetett tanúbizony-
ságot szerezni, így a várakozásnak megfe-
lelően az előadásuk jól sikerült.

Hajduné Nyírő Veronika köszöntője és 
a csoport rövid bemutatása után indulók 
csendültek fel, melyre a Tündöklő és a Li-
liom Csoport is megmutatta botforgatá-
si tudását. Majd Jankóné Jónás Zsuzsa, a 
csoport vezetője értékelte a tavalyi gála-
műsor óta eltelt eseménydús időszakot. El-
mondta, hogy a Tündöklő csoport részére 
elkészült kék-fehér formaruhával megje-
lenésük nem csak esztétikus, hanem egy-
séges is lett. A csoportvezető nagy hang-
súlyt fektet a jó közösség kialakítására, en-
nek érdekében tavaly 2 fellépéssel egybe-
kötött közös kirándulást és egy karácsony 
előtti családi kirándulást szervezett. A tár-
csás ételek versenyén is szülők és lányok 
népes csapata képviselte a mazsorett cso-
portot. A műsor második részében fülbe-
mászó dallamokra táncoltak a lányok, s a 
tapsból ítélve érezhető volt, hogy produk-
cióik elnyerték a közönség tetszését.

A gálaműsor harmadik része előtt 
Jankóné Jónás Zsuzsa elmondta, hogy a 
lányok technikai tudása, önbizalma so-
kat fejlődött az utóbbi évben. A mazsorett 
műfaj sokirányú fejlődést biztosít a tagok 
részére, ezek közül az egymásra fi gyelést, a 
mozgáskultúra fejlesztést, a ritmusérzéket, 
a tér-és formaérzéket emelte ki.

A Bogácsi Tündöklő Mazsorett Csoport

A Bogácsi Liliom Mazsorett Csoport Az anyukák első fellépése jól sikerült

Ebben az évben is apró fi gyelmesség-
gel köszönték meg a lányok a Bogácsi 
Mazsorett Csoport működéséhez nyújtott 
támogatásokat. Először is legfőbb támo-
gatójuk, a Községi Önkormányzat nevében 
Csendesné Farkas Edit polgármester asz-
szonynak, majd a Bükkalja Takarékszövet-
kezet képviselőjének, Verhóczki Istvánné 
elnök asszonynak a csoport anyagi támo-
gatásáért, Jankó Barnáné varrónőnek a 
formaruhák elkészítéséért és átalakításá-
ért adtak át hálájukat kifejező oklevelet. A 
Bogácsi Thermálfürdő Kft. képviseletében 
Dobos Tamás értékesítési manager a cso-
port anyagi támogatásáért, a próbákhoz 
való nyugodt körülmények biztosításá-
ért a Bükkalja Általános Iskolát képviselve 
Hajduné Nyírő Veronika tagintézmény-ve-
zető vette át a köszönő oklevelet.  A Turisz-
tikai Információs Iroda dolgozóit képvisel-
ve Hegyi Anna vehette át a hálás köszöne-
tet kifejező oklevelet a mazsorettes fellé-
péseken, rendezvényeken nyújtott segít-
ségükért. A Bogácsi Pávakör és a Bogácsi 
Mazsorett Csoport több mint egy évtize-
de kölcsönösen fi gyelemmel kíséri egy-
más munkáját, segítséget nyújtva a sikeres 
működéséhez. A további együttműködés 
reményében  a Bogácsi Pávakör vezetője, 

Benyovszki Mária részére adtak át a lányok 
oklevelet. A csoport vezetője köszönetet 
mondott még az iskolai Szülői Munkakö-
zösségnek, a Pár 100-as Bt. –nek tárgyi fel-
ajánlásaikért, Verhóczki Sándornak, Batki 
Tibornak és Novák Feri bácsinak az anyagi 
támogatásért, Szatmári Józsefnének a gá-
laműsorra rendelt torta elkészítéséért. 

Eztán folytatódott a látványos műsor, 
melyet változatos formaruhák, egy botos, 
két botos és különböző színű pomponos 
koreográfi ák jellemeztek. Az előadott mű-
sorszámok között láthattuk a csoportok 
télen tanult új, lendületes koreográfi áit is.

A műsor vége felé a közönség tapsának 
kíséretében színpadra léptek az anyukák, 
akik miden mozdulatra koncentrálva hi-
bátlanul adták elő az ismert magyar kato-
nai indulóra betanult koreográfi ájukat.

Az utolsó számban egyszerre volt szín-
padon mindkét csoport, de mint a mon-
dás is tartja, itt is beigazolódott; sok jó em-
ber kis helyen is elfér. A botokkal óvatosan 
bánva, egymáshoz igazodva alakította ki a 
Tündöklő és a Liliom Csoport a záróképet. 

A csoport hagyománya szerint a 
18 évet betöltött, nagykorúvá érett 
mazsoretteseknek ünnepélyes keretek 
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PROGRAMAJÁNLÓ
III. Tájak, Ízek, Hangulatok

Hagyományőrzés a fakanál 
körül és a színpadon

Helye: Rendezvénypark
Ideje: 2016. május 14. 

XXIV. Bükkvinfest – 
Bükkaljai Borfesztivál és 
Nemzetközi Borverseny

Helye: Közösségi Ház, Rendezvénypark, 
Cserépi úti Pincesor

Ideje: 2016. június 20 – 26.

Énekes mesterkurzus 
záróhangversenye

Helye: Közösségi Ház
Ideje: 2016. július 2.

XII. Bogácsi Egészségnapok
Az egészséges életmódot népszerűsítő 

ismeretterjesztő előadások és ehhez 
kapcsolódó programok

Helye: Bogácsi Thermálfürdő
Ideje: 2016. július 9-10.

V. Sörfesztivál
Sztárvendég: a Neoton Famíia

Helye: Bogácsi Thermálfürdő
Ideje: 2016. július 16.

Leköszöntek!
A bogácsi Polgárőr Egyesület 2002 tavaszán alakult az abban az időben funk-

cióban lévő Szajlai Sándor polgármester úr és Szabó Pál kezdeményezésére 
önkéntes alapon. A polgármester úr minden segítséget megadott az egyesü-
let megalakításához. Komoly anyagi eszközökkel, közösségi helyiség átadásá-
val támogatta az egyesület létrehozását. Az alakuló ülésen Szabó Pál vállalta 
az egyesület elnöki pozícióját, vele együtt 23 alapító tagja lett a szervezetnek.

 Egyesületünk legfőbb célja a lakosság biztonságérzetének javítása a bűn-
cselekmények megelőzése, rendezvények biztosítása, esetleges katasztrófavé-
delmi feladatok ellátása. Az azóta eltelt 14 év alatt töretlen erővel magas szin-
tű hozzáértéssel irányította elnökünk az egyesületi munkát. A tagság pedig 
magabiztos szolgálatellátással, járőrözéssel hozzájárult községünk közbizton-
ságának javításához. Az eltelt időszakban többször cserélődött az egyesület 
tagjainak létszáma, változott a vezetőség összetétele. Azonban az elnök sze-
mélye minden változás alkalmával megmaradt. Magas színvonalú irányítással, 
rendkívül jó emberi tulajdonságokkal rendelkező vezetőnek bizonyult. Az el-
nök mellett a gazdasági vezető meghatározó egyénisége lett egyesületünk-
nek. Nagyné Márkus Eleonóra nem csak szakmai tudásával, hanem szabadide-
jének önzetlen feláldozásával is támogatta a zökkenőmentes egyesületi mun-
kát. A vezetőség tagjai szintén kiemelkedő munkát végeztek. Horváth Sándor a 
kezdetektől egy pozíciót, a rendezvényfelelős beosztást látta el maximális hoz-
záértéssel. Farkas János szintén a csapat irányításában vállalt szerepet. 

Jelenleg 19 aktív szolgálatot ellátó tagunk van. Tagjaink rendszeres járőrö-
zéssel, heti váltású szolgálattal látják el a közbiztonsági feladataikat, a rendez-
vények biztosításával segítik az önkormányzat valamint a rendőrség munkáját.

2016. évben alapszabályunk előírásainak értelmében esedékessé vált a ve-
zetőség választás. A pozícióban lévő vezetőség három tagja úgy döntött, hogy 
nem indul újra a választáson. Közgyűlésünk ezt a döntést elfogadta, majd új ta-
gok megbízására került sor. A leköszönt vezetők tiszteletbeli polgárőrök lettek; 
Szabó Pál tiszteletbeli elnökként továbbra is segíti az egyesület munkáját. A 
közgyűlés az alábbi személyeket bízta meg az egyesület vezetésével:

Csecsődi Imre egyesület elnöke
Csiri Ferenc egyesület  alelnöke
Nagyné Márkus Eleonóra gazdasági vezető
Szabó Péter vezetőségi tag
Hák Zoltán vezetőségi tag

Az új vezetőséggel az elkövetkező időben igyekszünk elődeink jó hírnevét 
megőrizni. Szeretnénk munkánkkal továbbra is hozzájárulni a község közbiz-
tonsági helyzetének javításához, a rendezvények zökkenőmentes lebonyolítá-
sához. Szeretnénk tagjaink létszámát növelni, - megcélozva a fi atalabb korosz-
tályt, bevonni őket a közbiztonsági feladatok ellátásába.

Bogács, 2016. 03. 21. Csecsődi Imre
elnök 

Változások a bogácsi Polgárőr Egyesületben

között ajándékkal köszöni meg a cso-
portvezető a kitartó és színvonalas mun-
kát. Így volt ez most is. Gódor Anna és He-
gyi Barbara általános iskolai éveinek kez-
detétől, immár 12 éve megbízható tagja 
a csoportnak. Lelkiismeretes munkájukra, 
mazsorett tudásukra a következő évek-
ben is számítanak.

Befejezéshez közeledve ajándékot ve-
hetett át a csoport minden tagja a Bo-
gácsi Thermálfürdő Kft. jelen lévő kép-
viselőjétől, Dobos Tamástól, a Bükkalja 
Takarékszövetkezet elnök asszonyától, 
Verhóczki Istvánnétól és Jankó Barnánétól. 
Csendesné Farkas Edit polgármester asz-
szony elismerően szólt a csoport munkájá-
ról és a Községi Önkormányzat anyagi tá-
mogatásáról biztosította a csoportot. 

Jankóné Jónás Zsuzsa csoportvezető 
megköszönte a támogatásokat, és a gála-
műsor lebonyolításában nyújtott segítsé-
get kolléganőinek: Kissné Sereg Erzsébet-
nek, Lukács Lajosnénak és Hajduné Nyírő 
Veronikának.

Ezután behozták a Szatmári Józsefné ál-
tal készített fi nom tortát, melyet a nézők-
kel közösen fogyasztottak el.  A késő esti 
órákban, a táncmulatságon is ehettek még 
fi nom tejszínes tortát a lányok Csendesné 
Farkas Edit polgármester asszonytól jóvol-
tából.

A táncmulatságon 60 -70 fő vett rész - 
örömünkre – mindenki jól érezte magát. 
Míg a Liliom Csoport tagjai megvárták 
tombolahúzást, és a sok mozgástól elfá-

radva aludni tértek, addig a Tündöklők a 
fárasztó este ellenére kitartottak, jóked-
vűen táncoltak. 11 órától már csak a fel-
nőttek maradtak, a retro zenét kedvelők 
lelkes csoportja még éjfél után is frissen 
ropta a táncot, s mire kiürült a tánctér fél 
3 is elmúlt. 

Köszönet illeti a zenét szolgáltató, jó 
hangulat kialakításáért tevékenykedő fi a-
talokat: Jankó Gergelyt, Huszár Zoltánt és 
Tóth Ádámot. Továbbá azokat az anyuká-
kat, akik segítettek a terem berendezés-
ben és a takarításban. A csoport nevében 
köszönünk minden tombolatárgy felaján-
lást, anyagi támogatást, a csoport felé irá-
nyuló segítő szót, jó tanácsot.

J.J.ZS. 
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FARSANG: PÁVAKÖR MÓDJÁRA
Készült 2016. február 7-én

Végy egy csipet jókedvet… Így kezdőd-
hetne receptünk. De mi ebből egy nagy 
adagot vettünk, háromszoros adagot, hi-
szen az idén három népdalkör vidám be-
mutatkozásával indult a farsangi bálunk. 

A bükkábrányi, mezőnagymihályi 
és a bogácsi népdalkör hangulatos ze-
nés-táncos- mókás jelenetét, a bogácsi 
mazsorettesek tánca „fűszerezte”, ez utób-
bit Jankóné Jónás Zsuzsa tanárnő tanítot-
ta be.

Örömünkre szolgált, hogy a jó hangula-
tú eseményre sok helyi lakos is eljött, va-
lamint megtiszteltek bennünket fenntar-
tóink képviseletében: a községek polgár-
mesterei, néhány települési képviselő, és 
a hagyományőrzést anyagilag is jelentő-
sen támogató települési intézmények kép-
viselői.

A dalosok és táncosok számára Szabó 
Zoltán szolgáltatott zenét. A mulatság dél-
után háromtól éjjel tizenegyig tartott. 

A dalosokon kívül sok helybéli is sütött 
„a megéhezők” számára süteményt, és so-
kan járultak hozzá tombolanyeremények-
kel is bálunk sikeréhez. Mindenféle támo-
gatást ezúton is szeretnénk megköszönni!

Tájékoztató terveinkről:

A Bogácsi Pávakör idén ünnepli 
megalakulásának 40 évfordulóját.

Erre az ünnepi eseményre, - még néhány 
baráti dalkörrel együtt,- október 15-én sze-
retnénk sort keríteni. Szeretnénk az elmúlt 
40 év dalanyagából CD felvételt készíteni, 
terveink között szerepel ruházatunk felújí-
tása is. Szeretettel várjuk mindazon kedves 
falubeliek támogatását, akik szívügyüknek 
tekintik a hagyományőrzés ilyen formában 
való fennmaradását is. 

Amennyiben anyagilag is lehetősé-
gük van a támogatásra, azt megtehetik a 
Bükkalja Takarékszövetkezetnél vezetett 
számlánkra való utalással.

Számlaszámunk:
54200018-10053126; 

 Bogácsi Pávakörért Alapítvány
Az ünnepi műsorra mindenkit szeretet-

tel várunk!

a Bogácsi Pávakör nevében:
Benyovszki Mária, 

népdalkörvezető

A mezőnagymihályi, a bükkábrányi 
és a bogácsi népdalkör együtt 

köszöntötte a vendégeket

BÁLOZTUNK
Jelmezbált szervezett a Bogácsi Bagolyvár Óvoda Szülői és Dol-

gozói munkaközössége január 30-ára. Az előkészületeknél nem is 
gondoltunk arra, hogy ennyi bogácsi szülőt, bogácsi lakost meg 
tudunk mozgatni azért, hogy – egy év kihagyás után – óvodánk 
4. bálja létrejöjjön. 179 fő jelezte vissza: ott lesz a bálon! Éreztük, 
valamit hozzá kell tennünk, mást is kell nyújtanunk. Újítottunk!

Újítottunk abban, hogy jelmezbált hirdettünk meg. Kutatások 
eredményeiből kiderül, hogy a felnőttek 76%-a ma is szívesen be-
öltözne egy-egy összejövetel alkalmával. Érdekes adat ugyanak-
kor, hogy közülük csupán 12% azok aránya, akik erre valóban vál-
lalkoznak. Bálunkon mi ezt az arányt jócskán túlszárnyaltuk, hi-
szen sok maskarás forgott körülöttünk az est folyamán. Tudjuk, 
hogy a jelmez kitalálása, közös elkészítése, megvétele, felpróbá-
lása pozitív élményt jelent a felnőttek számára. Ha csak ezt néz-
zük – már megérte!

Újítottunk abban is, hogy idén a Horizont zenekar húzta a talp-
alávalót – méghozzá hajnali 5 óráig.

Újítottunk, hogy a belépőjegyek magukba foglaltak welcome 
drinket, aperitifet, egy tál ételt, desszertet. A bőséges és ízletes 
vacsorával mindenki tudta pótolni energiáit, és hajnalig rophat-
ta a táncparketten.

Ám az újítások mellett megtartottuk hagyományainkat is. Min-
denképp megtartottuk azt a szokást, hogy a műsort a szülők és 
az óvoda dolgozói adták, hisz kezdetektől fontos célunk a közös-
ségépítés. Milyen jó lesz visszagondolni a közös próbákra, a pén-
tek esti díszítésre, a műsor előtti izgalomra, közös táncolásra, mu-
latásra és a vasárnapi takarításra!

Megtartottuk azt a szokást is, hogy bíztunk a bogácsi lakosok-
ban – abban, hogy magukénak tekintik az óvodai bált. 

Reméljük, hogy a következő években is össze tudunk így dol-
gozni. Sokaknak jár köszönet azért, mert valamilyen formában se-
gítették bálunk létrejöttét, és minden vendégnek azért, mert si-
keressé tették azt! Az pedig külön öröm, hogy az est bevételét 
az óvodások gyermeknapi/heti programjaira fordíthatjuk. Terve-
ink között szerepel, hogy ugráló- és légvárat, trambulint, interak-
tív koncerteket élvezhetnek gyermekeink, valamint buszos kirán-
dulás alkalmával kiállításokat, szabadidő- és kalandparkot látoga-
tunk meg.

Kásáné Szabó Erika

Színes műsorszámok és színes jelmezek jellemezték a felnőttek műsorát

A bálozók is változatos jelmezekbe bújtak 

után háromtól éjjel tizenegyig tartott. 
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Megelevenedett oldalak
2016. március 23-án már X. alkalommal 

rendezte meg iskolánk a Megelevenedett 
oldalak kalandos olvasóversenyt.

A felső tagozatos tanulók 8 csapata Nóg-
rádi Gábor: A nagyikám zseni című ifj úsági 
regényének lehetett szereplője. A regény 
szemelvényein keresztül válhattak az ol-
vasott bűncselekmény felgöngyölítőivé. A 
cselekmény helyszínein többek között be-
tekinthettek a rendőrök munkájába, meg-
kóstolhatták a fi nom olasz pizzát és süt-
hettek jellegzetes magyar palacsintát, ját-
szottak kaszinóban, információt gyűjtöt-
tek az interneten. Versenyük érdekessége 
volt az is, hogy a tavaszi szünet előtti na-
pon a szülőknek köszönhetően sikerült 
a regényhez illően igazi karácsonyi vásá-
ri hangulatot teremteni, ahol szaloncukor, 
mézeskalács várta a tanulókat. 

Az alsó tagozatosaknál 10 csapat ver-
senyzett. Ők a Mátyás király lopni járt című 
mondát élhették át. A megelevenítést se-
gítették a pedagógusok és szülők, akik 
korhű díszletben és ruhában arra is vállal-
koztak, hogy egy-egy jelenet bemutatásá-
val segítség a tanulókat a még pontosabb 
szövegértésben. Így a legkisebbek is aktí-
van kísérhették végig Mátyás királyt az éle-
tét megmentő jóslat beteljesítése során.

A véletlenszerűen kialakított csapatok 
tagjai kiválóan segítették egymást a fel-
adatok megoldásában. A tananyagtól füg-
getlen helyzetben megfi gyelhettük a ta-
nulók emlékezetét, változó helyzethez 
való alkalmazkodását, kifejezőkészségü-
ket, ügyességüket, leleményességüket.

A verseny végére mindnyájan feloldód-
tunk, s kellemesen el is fáradtunk, de a 

boldog arcokat látva örömmel nyugtáz-
tuk, hogy sikerült a tanulók olvasókedvét 
felkelteni.

A támogatóknak köszönhetően a ver-
senyben résztvevő több mint 90 tanu-
ló ajándékkal térhetett haza, a legjobbak 
a Bükkalja Takarékszövetkezet jóvoltából 
16 GB-os adathordozót kaptak, a dobogós 
helyezettek jutalmai könyvek voltak. 

Köszönjük a helyi intézmények vezetői-
nek; Csendesné Farkas Edit polgármester 
asszonynak, Verhóczki Istvánné elnök asz-
szonynak, Jacsó Zoltán ügyvezető igaz-
gató úrnak, hogy ismét támogatták anya-
giakkal az olvasás élményszerűségét be-

mutató versenyünket. Továbbá köszöne-
tet mondunk iskolánk Szülői Munkakö-
zösségének, a Könyvtárellátó Nonprofi t 
Kft.-nek, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárnak, a Szatmári Ízek Kft-nek 
és a Pár 100-as Bt.-nek, hogy partnereink 
voltak. 

Hálás köszönet továbbá minden felnőtt-
nek és volt tanítványainknak, akik munká-
jukkal segítették a verseny sikeres lebo-
nyolítását.

Remélem, a következő években is lesz 
lehetőségünk hasonló kalandos nappal 
megajándékoznunk tanulóinkat.

Jankóné Jónás Zsuzsa

A verseny sikeres lebonyolításáért tevékenykedő szülők és a nevelőtestület néhány tagja
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ANYÁK NAPJÁRA
Az anya egy csillag, aki táncol az égen. Nekem Anya egy 

felbecsülhetetlen kincs, olyan, mint egy álom. 
Nála szebb nincs a világon. Mikor rossz vagyok, kiabál ve-

lem, de nem azért, mert nem szeret, hanem azért, mert jót 
akar nekem és nagyon szeret. Ő a család védelmezője, egy 
ragasztó, ami összetartja a családot. Ő a legmegértőbb em-
ber. 

Anya a legfontosabb a világon, annyira szeretem, hogy 
elmondani sem tudom. 

Csufor Lilla, Salavári Petra  8. osztály 
***

Az én édesanyám hosszú hajú, alacsony termetű és jó-
szívű nő. Okos, aranyos, vicces. Nagyon szeret főzni. Min-
dig jókedvű és vidám, sokszor megnevettet engem, és én 
is őt. Ha rossz kedvem van, megvigasztal. Amikor hazaérek, 
megkérdezi, hogy milyen volt az iskolában, és kaptam-e új 
jegyet. 

Ha bajban vagyok, mindig segít. Egyfolytában azzal van 
elfoglalva, hogy a gyerekeinek jó legyen. Sosem pihen, ha 
nem dolgozik a munkahelyén, akkor otthon végzi a házi-
munkát: főz, mos, tereget. Alig van ideje pihenni. 

Nagyon szeretem az édesanyámat!
Salavári Bence 6. osztály

***
Én nagyon szeretem 

az édesanyámat, és örülök, 
hogy van lehetőségem bemu-
tatni őt. 

Anyukámat nem mondanám magas-
nak, mert egy fél fejjel magasabb vagyok 
nála, és én sem vagyok az az égimeszelő. A haja 
rövid, szőkésbarna, szemei kékek, tekintete töké-
letes, szája mosolygós.

Anya mindig kedves velem, és az egész családdal. 
Mindig és mindenben támogat engem, és nem hagy-
ja, hogy valamit feladjunk, félbehagyjunk. Mindig kiáll 
a családja mellett, és szó nélkül elvégzi a nehéz és hosz-
szadalmas munkát is. Amikor szomorú vagy letört vagyok, 
sokszor felvidít. 

Ha látszatra nem is, de belsőleg nagyon sokban hasonlí-
tunk: mindketten szeretjük a képregényeket és a rock and 
rollt. Rossz tulajdonságait nem tudok felsorolni, mert nin-
csenek ilyenek.

Én nagyon szeretem anyát, s őszintén remélem, még so-
káig hallgathatunk együtt Queen-t.

Koós Anna 6. osztály
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Készülődés a 2016-os turisztikai szezonra
A tavalyi esztendőt követően néhány csendesebb nap után 

a Turisztikai Információs irodában elkezdődött a felkészülés a 
2016-os turisztikai szezonra.

Az esztendő eleje kiválóan alkalmas arra, hogy el tudjuk készí-
teni az éves programajánlónkat, valamint településünk bemu-
tatkozó kiadványát. Ilyenkor körvonalazódnak rendezvényeink 
főbb programelemei, s kiválasztjuk a két nagy rendezvényünk 
fellépőit.

Március 3-6. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont 39. 
alkalommal rendezte meg Magyarország legnagyobb turisztikai 
seregszemléjét, melyen Bogács is képviseltette magát immáron 
több, mint két évtizede. Az észak- magyarországi régióból Me-
zőkövesd mellett egyedül Bogács jelent meg önálló standdal és 
a Bogácsi Thermálfürdő, valamint a Turisztikai Információs Iro-
da dolgozói készséggel álltak a vendégek, érdeklődők rendel-
kezésére.

Április 1-2. között Miskolcon az ITC irodaházban került meg-
rendezésre a „Menjünk világgá…!” utazási kiállítás, ahol szintén 
képviseltette magát a településünk.

2016- ban is a Magyar Turizmus Zrt.- vel, valamint az Eger Tér-
sége Turisztikai Desztinációs Menedzsmenttel együttműködve 
veszünk részt a lengyel kampányban, mely lengyel kitelepülé-
seken való részvételt, szakmai anyagok lengyel nyelvre fordítá-
sát és terjesztését, valamint lengyel média tanulmányúton való 
részvételt jelent.

A Turisztikai Információs Irodában továbbra is lehetőség nyí-
lik majd a vendégek részére kerékpár kölcsönzési szolgáltatás 
igénybevételére, felmerülő igény esetén, előzetes egyeztetés 
alapján pedig kisebb szervezett gyalog- és kerékpártúrák lebo-
nyolítását is vállaljuk.

Rendezvényeinkről…
Turisztikai programajánló füzetünk tartalmazza az idén meg-

rendezésre kerülő rendezvényeinket.
Aktuális azonban a Majális, hiszen néhány hét és már májust 

írunk… Ez alkalomból egész napos családi vetélkedőkkel, gyer-
mekprogramokkal, finom bográcsos ételekkel és sok - sok vi-
dámsággal várunk minden bogácsi lakost a Rendezvényparkba! 
A nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezzük a Bo gácsi 
Parasztolimpiát, melyre várjuk csapatok, baráti társaságok je-
lentkezését.

Pünkösd hétvégéjén a már hagyományosnak mondható 
gasztronómiai rendezvényünk a Tájak, Ízek, Hangulatok kínál 
majd szórakozási lehetőséget mind a bogácsiak, mind pedig az 
itt pihenő vendégek részére.

Június utolsó hétvégéjén egész hetes programkínálattal ké-
szülünk- a XXIV. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny 
alkalmából, szeretnénk, ha több korosztály megtalálhatná a szá-
mára kedves időtöltési lehetőséget. A fesztivált Kowalsky meg a 
Vega élő nagykoncert és tűzijáték zárja majd.

Bízunk abban, hogy településünk idén is legalább olyan köz-
kedvelt lesz a turisták számára, mint az előző években.

Reméljük, hogy programjainkra a helyiek is szívesen látogat-
nak majd ki, hiszen ezeket nekik is, értük is szervezzük, hogy 
mind az idelátogató vendégek, mind pedig a bogácsiak aktív ki-
kapcsolódással tölthessék szabadidejüket, s hogy szeressenek 
itt élni a Bükkalja egyik legszebb településén…

Marczis Zsófia

Újabb siker Békésen, a virágvasárnapi töltöttkáposzta-főző versenyen
Tovább erősödik a két település, Bo-

gács és Békés kapcsolata. Az alföldi vá-
ros virágvasárnapi gasztronómiai rendez-
vényén községünket 5 fős csapat képvi-
selte a Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. szervezésében.

Szajlai Sándor jól bevált receptje alap-
ján készült káposztával neveztek, és be is 
zsebelték azzal a Különdíjat. Az érdeklő-
dők pedig nemcsak azzal díjazták az ételt, 
hogy pillanatok alatt minden elfogyott, 
hanem többen vissza is tértek újabb ada-
gokért, dicsérve az ízletes bogácsi lagzis 

töltött káposztát. A korábbi évekhez ha-
sonló sikert arattak a bogácsi asszonyok 
süteményei is: minden díjat elnyertek! Ez-
zel a zsűri ügyességüket, fantáziájukat, íz-
lésüket is értékelte.

A vendéglátók fakultatív programként 
egy egészen különlegese világba, a kö-
zeli Libás-tanyára kalauzolták a bogácsi 
vendégeket, ahol ízletes, libából készült 
ebéddel készültek, majd bemutatták a 
nem mindennapi tanyát és egy laza, kö-
tetlen beszélgetéssel zárult a nap.

Hegyi Anna A bogácsi csapat Békés polgármesterével, Izsó Gáborral


