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Októberben köszöntöttük az időseket
1991-től október 1. az Idősek Világnap-

ja az ENSZ közgyűlésének határozata alap-
ján. Azóta hivatalosan is ezen a napon, 
vagy ehhez közeli időpontban minden te-
lepülésen köszöntjük az időseket, ünnep-
ségeket, vendéglátást szervezve próbáljuk 
megmutatni irántuk való tiszteletünket, 
megbecsülésünket. 

De mit is jelent „idős”-nek lenni? Kik az 
idősek? Pontos kort nem tudunk meghatá-
rozni, minden embernél más-más időszak-
ban jelentkeznek az öregedés tünetei. A té-
mával foglalkozó szakirodalom általában az 
aktív, mindennapos munkavégzés megszű-
nését követő életszakaszt nevezi idős kor-
nak. Ez ma Magyarországon 60-65 éves kor-
ra tehető, ekkortól számít valaki idősnek. 
Mi Bogácson évek óta a 70 éven felülieket 
köszöntjük az Idősek Napján.

Az idén is egy kellemes őszi délutánon 
szerveztük meg az iskola éttermében az 
ünnepséget, melyen csaknem 100 meg-
hívott bogácsi lakost láttunk vendégül. A 
rendezvény előtt igyekeztünk megtudni, 
mit fogadnának szívesen az ünnepeltek, 
milyen étellel, műsorokkal kedveskedhe-
tünk ezen a napon. Az előre megírt forga-
tókönyv önálló életre kelt, igyekeztünk al-
kalmazkodni a meghívott vendéghez, az 
előadóhoz, ezáltal igazán családiassá, köz-
vetlenné vált mindenki. Az óvodások eb-
ben az évben is örömteli perceket szerez-
tek a büszke nagymamáknak, nagypapák-
nak, és valamennyi idős embernek. Tállai 
András országgyűlési képviselőnk is meg-
tisztelt minket jelenlétével, személyes, 
családját idéző történetekkel köszöntöt-
te a bogácsi időseket.  Nagy tetszést ara-
tott Tarnai Kiss László előadása, sikerült jó-
kedvre derítenie, nótázásra bírnia a közön-
séget. A hangulatból ítélve meghívása te-
litalálat volt, kellemes hangja, kedves mo-

A Dankó Rádióból ismert Tarnai Kiss László nótaénekes lelkes dalostársakra talált a bogácsi idősek körében 

Ünnepi műsorukkal az óvodások jókedvre derítették a néniket, bácsikat

dora, igényes előadása igazán szép perce-
ket teremtett. Az időseket köszöntő vers és 
a Bogácsi Pávakör dalcsokra is hozzájárult 
ahhoz, hogy a meghívottak valóban ünne-
peltnek is érezhették magukat. 

A bogácsi idős lakosokat Tállai András országgyűlési képviselő 
és Csendesné Farkas Edit polgármester köszöntötte

Az asztalok között járva örömmel töltött 
el, hogy sokan elfogadták a meghívásunkat, 
még akkor is, ha voltak, akik nehezen jár-
va, segítséggel tudtak eljönni, vagy család-
juk gondjával a vállukon érkeztek. De láttuk 
őket felszabadultan mosolyogni, kissé köny-
nyes szemmel, elrévedezve nótázni, jóízűen 
beszélgetni. Ezek a közösen eltöltött órák 
nemcsak az időseket, hanem minket, szer-
vezőket is feltöltöttek pozitív energiával. A 
hála, köszönet egymás felé kölcsönös, hi-
szen a vendégek köszönték ezt a szép prog-
ramot, a finom ételeket és a kikapcsolódás 
lehetőségét, mi pedig köszönjük nekik az 
értünk végzett áldozatos, önzetlen munkát, 
a bíztatást, a megértést és a törődést. 

Csak remélni tudom, hogy ez a kellemes 
délután feledtetni tudta – még ha néhány 
órára is – az esetleges betegség okozta kel-
lemetlen tüneteket, az egyedüllét lelki ter-
hét, vagy a család gondjait. S remélem, 
hogy sikerült emlékezetessé tenni annyira, 
hogy jövőre, aki csak teheti, újra eljöjjön kö-
zösen ünnepelni.

Csendesné Farkas Edit
polgármester
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Bogács kitüntetettjei  
2017. augusztus

Az önkormányzati díjak az államalapítás és államalapító Szent Ist-
ván királyunk emléknapján - nemzeti ünnepünkön - kerültek kiosz-
tásra idén is.

Csendesné Farkas Edit polgármester ünnepi beszédét színvonalas kul-
turális műsor foglalta keretbe. A beszéd előtt a Bogácsi Pávakör dal-
csokrát hallhattuk, majd az iskolások képviseletében Majnár Dominik 4. 
osztályos tanuló mondta el Szilágyi Domokos Új kenyér című versét, ezt 
követően Juhász István 11. évfolyamos tanuló szavalta el Szuhanics Al-
bert Nemzeti ünnepünk augusztus 20. című költeményét. Az új kenye-
ret Hanák József esperes úr most nem a szokásoknak megfelelően a 
templomunkban áldotta meg, hanem itt, a Közösségi Házban. A nem-
zeti szalaggal átkötött, új búzából sütött kenyeret Csendesné Farkas 
Edit polgármester asszony szegte meg, s a későbbiekben minden jelen-
lévő megkóstolhatta. 

Az ünnepség ismét kulturális műsorszámokkal folytatódott: először 
Magyar Gyula tárogatón játszott, majd a Tündérrózsa Néptáncegyüttes 
üveges táncát és pontozóját jutalmazta zengő tapssal a közönség.

Ezután az önkormányzati díjak ünnepélyes átadása következett. A dí-
jakat Csendesné Farkas Edit polgármester asszony adta át, a méltatá-
sokat Péter Zoltán alpolgármester olvasta fel:

„Bogács Közszolgálatáért Díj: A díj az önkormányzat által alapított 
intézményekben foglalkoztatott azon természetes személyeknek ado-
mányozható, akik kiemelkedő szakmai felkészültségükkel, munkájuk-
kal, magatartásukkal jelentős mértékben segítették az önkormányza-
ti feladatok végrehajtását, az állampolgárok ügyeinek intézését, a köz 
szolgálatát. 

Ebben az évben Bogács Község Önkormányzatának képviselő-testü-
lete „a Bogács Közszolgálatáért Díjat” Péter Ödönnének (Marikának) 
– adományozta.

Marika 1983. november 17-től dolgozik az önkormányzat által üze-
meltetett konyhán. Először konyhai kisegítőként, majd főzőnőként a 
GAMESZ-nál, ezt követően pedig a Községi Tanács bölcsődéjében dol-
gozott. 1993. július 1-jétől közalkalmazottként a Központi Konyha mun-
katársa, 2013 júliusától szakács, helyettesítette a konyha főszakácsát tá-
volléte esetén.

Munkáját mindig lelkiismeretesen, precízen, pontosan végezte. Aktív, 
lelkes tagja volt a konyhai dolgozók közösségének, jó közösségi ember, 
kollégáival megértő, segítőkész. Vidám, mosolygós személyiségének kö-
szönhetően mindig jókedv és pozitív hangulat veszi körül.

Nem múlhatott el közösségi rendezvény a faluban az ő hathatós köz-
reműködése nélkül, részt vett az előkészületükben, és a lebonyolítá-
sukban egyaránt. A helyi ízek megjelentetését, a közétkeztetésben való 
népszerűsítését vállalta a gyerekek és az étkezést igénybe vevők örömé-
re, megelégedésére. 

Marika egyik kedvenc elfoglaltsága a sütés. Ízletes süteményei, pogá-
csái mindig örömet szereznek a rendezvények résztvevőinek, a barátok-
nak és a családnak. Receptjei nyugdíjba vonulását követően is megma-
radnak az őt követők számára.

Köszönjük szépen munkáját. 2017 decemberében kezdődő nyugdíjas 
éveihez jó egészséget és nyugalmat kívánunk! 

Ebben az évben Bogács Község Önkormányzatának képviselő-testüle-
te „a Bogács Közszolgálatáért Díjat” Verhóczki Jánosnak adományozta. 

János 1991 májusától a Bogácsi Önkormányzat dolgozója. Kezdetben 
mezőőrként tevékenykedett, majd néhány évvel később munkavezetői 
beosztást kapott, ahol a közmunkások irányításával foglalkozott. A rá-
bízott feladatokat megbízhatóan és pontosan elvégezte/elvégzi. Min-
den körülmény között lehet számítani munkájára. Bizonyítja mindezt, 
hogy szinte nem múlhat el rendezvény Bogácson az ő hathatós közre-
működése nélkül. Kiveszi részét mind az előkészületekből, mind a lebo-
nyolításból. 

A mindennapi munka mellett civil szervezeteknek is aktív tagja, mun-
kájukat, tevékenységüket több éven keresztül segítette. A Polgárőr 
Egyesületnek és a Bogács Lövészklubnak egyik alapító tagja. 

Jelenleg műszakvezetőként tevékenykedik az Önkormányzatnál, koor-
dinálva a közfoglalkoztatottak munkáját. Ha végig sétálunk a települé-
sen, szinte mindenhol látszik a munkájának eredménye. A falu köztere-
inek, arculatának kialakításában jelentős szerepet játszott. Legutóbb az 
Egri úti járda építésében vett részt.

További munkájához erőt, egészséget és kitartást kívánunk.
Bogács Község Díszpolgára: Az Önkormányzati rendeletben foglaltak 

szerint „Bogács Község Díszpolgára” cím adományozható annak a ma-
gyar vagy külföldi természetes személynek, aki tevékenységével jelentő-
sen hozzájárult ahhoz, hogy Bogács község elismertsége fokozódjon ha-
zai és nemzetközi viszonylatban, és példamutató emberi magatartása 
miatt egyébként is köztiszteletben áll.

Ebben az évben Bogács Község Önkormányzatának képviselő-testüle-
te „Bogács Község Díszpolgára” kitüntető címet Császár Angelának - Já-
szai Mari-díjas színművész, tanár, érdemes művésznek adományozta.

Császár Angela Kolozsvárott született. A Színművészeti Főiskola elvég-
zése után 1968-ban a Nemzeti Színházhoz szerződött. Főként drámai 
hősnőket és karakterszerepeket alakít. Kiváló énektudása az énekes sze-
repekben is sikereket biztosít számára. 1967-től számos filmben is fel-
tűnt. A kiváló alkotások közül pl. a Kötelék, A Beszélő köntös, Gyula vi-
téz télen-nyáron és A hetedik kocsi című filmeket említeném meg.  Leg-
nagyobb színházi sikere a Budapest Orfeum 10 éves sorozata, mely-
ben Szacsvay László és Benedek Miklós színművészekkel játszott együtt. 

Számos díj és országos kitüntetés birtokosa. 1984-ben Jászai Mari-díj 
birtokosa lett. Munkásságát az évek alatt a Magyar Köztársaság Érdem-
rend Kiskeresztje mellett, Magyar Örökség díjjal, Magyarország Érde-
mes Művésze díjjal, Kazinczy-díjjal, Kállay Ferenc-életműdíjjal is elis-
merték.

Színészi és oktató munkája mellett eleget tesz meghívásoknak is. A 
művésznő Bogács község kulturális életének egyik legkiemelkedőbb 
személyisége. Több mint egy évtizede rendszeres résztvevője és sze-
replője a bogácsi kiemelkedő rendezvényeknek. Ezek közül kiemelke-
dő a Színészligeti faültetési ünnepség, melynek kezdetektől háziasz-
szonya. De kellemes orgánumát többször hallhattuk a Borfesztivál és a 
Márton-napi vigasságok műsoraiban is. Kötődését településünkhöz mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a Szent Márton Borlovagrendnek is 
a tagja. Bármilyen rendezvényre kap meghívást, ő azonnal jön, és sze-
repet vállal.

Szeretném megköszönni eddigi munkáját és kívánom művésznőnek, 
hogy még nagyon sokáig tiszteljen meg minket. Köszönjük, hogy szemé-
lyes jelenlétével mindig emeli rendezvényeink színvonalát, országos el-
ismertségét. Munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk.” 
–fejezte be a méltatásokat Péter Zoltán alpolgármester.

A díjátadás után Bajzát László, a mezőkövesdi vasember, a Bo-Cse-
Bükk latyakfutás szervezője köszönte meg az általa szervezett sportren-
dezvényhez nyújtott több mint egy évtizedre visszanyúló önzetlen segít-
séget a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő vezetőinek, Bogács Község pol-
gármesterének, a Turisztikai és Szolgáltató Kft. munkatársainak.

Az ünnepség a felújított Központi Konyhában ért végét az ünnepi ebéd 
elfogyasztása utáni kötetlen beszélgetéssel. 

Jankóné Jónás Zsuzsa

Csendesné Farkas Edit polgármester, Péter Zoltán alpolgármester  
és Bogács község kitüntetettjei 2017-ben:  

Verhóczki János, Péter Ödönné és Császár Angela
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Az új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató tájékoztatója

Tisztelt Lakosság! 
2017. október 1-jétől Bogács Község te-

lepülésen a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási feladatokat a BMH Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. 

A háztartási hulladék gyűjtési napja Bo-
gács település belterületén minden hét 
hétfői napja, üdülőterületén májustól-ok-
tóber hónapig minden hét szombati napja. 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tés megvalósulásához a társaság sárga szí-
nű, BMH Nonprofit Kft. feliratú Szelektív 
hulladékgyűjtő zsákot biztosít ingyenesen 
a lakosság számára. A sárga színű zsák-
ban szelektíven gyűjthetőek a papír-, mű-
anyag-, fémhulladékok és italos karton-
dobozok. Tovább részletek a zsákon ta-
lálhatóak. Amennyiben a szelektív hulla-
dékgyűjtő zsákokban nem odavaló anya-
gok találhatóak, a zsákok nem kerülnek 
elszállításra. A továbbiakban a gyűjtőjára-
ton dolgozók annyi zsákot helyeznek el az 
ingatlan postaládájában, amennyi teli zsá-
kot találnak az ingatlan előtt. 

Az első szelektív hulladékgyűjtés idő-
pontja október 12. (csütörtök) volt, ezt 
követően a vonatkozó szállítási rend sze-
rint kéthetente. 

A házhoz menő zöld hulladék szállítá-
sa a BMH Nonprofit Kft. feliratú zöld szí-
nű zöldhulladék gyűjtőzsák feliratú, bioló-
giailag lebomló zsákokban történik. A zsá-
kokba helyezhetőek a falevelek, ágnyese-
dék, vágott fű, gyomok, stb. A közterüle-
tet nem szennyező módon a nagyobb mé-
retű faágak max. 2 cm átmérőig, 1 mé-
ter hosszúságúra darabolva, kötegelve 
helyezhetőek el a zsákok mellett. A nem 
kötegelt ágak nem kerülnek elszállításra. 
Amennyiben a zöldhulladékok zsákokban 
háztartási vagy egyéb nem odavaló anya-
got találnak a járaton dolgozók, a zsákok 
nem kerülnek elszállításra. A továbbiak-
ban a gyűjtőjáraton dolgozók annyi zsá-
kot helyeznek el az ingatlan postaládájá-
ban, amennyi teli zsákot találnak az ingat-
lan előtt. 

Az első zöld hulladék szállítás időpontja 
október 19. (csütörtök) volt, ezt követő-
en a vonatkozó szállítási rend szerint két-
hetente. 

A BMH Nonprofit Kft. havonta egyszer 
gyűjti a családi házaknál az ép öblös üve-
get, melyhez átlátszó „Üveghulladék Gyűj-

tőzsák” feliratú zsákot díjmentesen bizto-
sít. Az átlátszó zsákba az ép, egész sörös-, 
boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öb-
lös üveget lehet gyűjteni. A megtelt zsá-
kokért szintén a szállítási napokon csere-
zsákok kerülnek biztosításra.

 Az első házhoz menő üveggyűjtés idő-
pontja november 7. kedd, ezt követően 
pedig minden hónap első kedden törté-
nik a gyűjtés.

  Amennyiben a fenti hulladék-
gyűjtésekhez még a szolgáltató részéről 
nem kerültek gyűjtőzsákok elhelyezésre a 
postaládájukban az korlátozott számban 
kérhető a Bogácsi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

 További tájékoztatást és információt a 
www.bmhnonprofit.hu weboldalon érhe-
tőek el. 

A BMH Nonprofit Kft. megbízásából a 
MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el a szol-
gáltatást, az ügyfélszolgálatuk elérhető-
sége: 

3527 Miskolc, József Attila u. 53., 
Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 

Telefon: +36 46 200 179, +36 46 200 178, 
+36 70 463 7714, 

Fax: +36 46 200 177, 
e-mail: info@mirehukoz.hu

Változás a lomtalanítás terén
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a  Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulla-
dékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Kft.  a lomtalanítást nem előre meghir-
detett napokon, hanem igénybejelentés 
alapján (évente kétszer, ingyenesen), a 
lakossal előre egyeztetett napon végzi el. 
Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezésé-
hez igazítható az elszállítás időpontja.

Az igénybejelentés történhet személye-
sen az ügyfélszolgálati irodában, a hon-
lapunkról előzetesen letöltött igénybe-
jelentő lap segítségével, e-mailben az 
Ön településhez tartozó ügyfélszolgálat 
e-mail címén, vagy az elektronikus űrlap 
kitöltésének a segítségével, melyhez ké-
rik, válassza ki az Ön települését (főoldal/ 
szolgáltatási terület) és kattintson a „Lom-
talanítási igény bejelentése elektronikus 
űrlap segítségével” lehetőségre.

Ahhoz, hogy rögzíteni tudják a lomtala-
nítási igényét a következő adatokra lesz 
szükség:

• lomhulladék típusa,
• lomhulladék várható mennyisége (m3),
• lomok elszállításának kívánt időpontja,
• az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, 

ügyfélkód, telefon, e-mail)

A lomtalanítás időpontjának pontos 
meghatározása a fentiek figyelembevéte-
lével és a szolgáltató belső járattervének 
figyelembevételével történik. Ezért kérik, 
hogy folyamatosan jelentkezzenek igé-
nyeikkel, mivel azokat csak ütemezve tud-
ják elvégezni

A visszaigazolt napra Ön kikészíti a 
lom hulladékot ingatlanja elé, és BMH 
Nonprofit Kft. munkatársai a megjelölt 
napon 6-14 óra között begyűjtik a hulla-
dékot.

A lom továbbra sem tartalmazhat ház-
tartási hulladékot, veszélyes anyagot tar-
talmazó fémhulladékokat, azbesztet tar-
talmazó hulladékokat, veszélyes anya-
gokat tartalmazó faforgácsot, oldószere-
ket, szerves oldószereket, savakat, lúgo-
kat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos 
rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fer-
tőző hulladékokat (állati tetem, trágya), 
gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket 
(injekcióstűk, fecskendők, vágó- szúróesz-
közök), permetszereket és azok dobozait, 
építési törmeléket, épület bontásból szár-
mazó hulladékot, gumiköpenyt, autóbon-
tásból származó hulladékot, autóroncso-
kat, elektronikai hulladékot és zöldhulla-
dékot sem.

A BMH Nonprofit Kft. központi ügyfél-
szolgálatának munkatársai készséggel 
állnak az Ön rendelkezésére!

Ügyfélszolgálat nyitva tartása Miskolc, 
József Attila utca 53. sz. alatt:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek:  
08:30 – 16:30

Szerda:  
08:00 – 20:00

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Postázási cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.

Tel.: +36 46 200 179
+36 46 200 178

+ 36 70 463 7714
Fax: +36 46 200 177

Központi ügyintézés helye: 
3527 Miskolc, József Attila u. 53.

E-mail: info@mirehukoz.hu
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02 szombat

04 szombat

07 szombat Üdülő terület

09 szombat

11 szombat

14 szombat Üdülő terület

16 szombat

18 szombat

21 szombat Üdülő terület

23 szombat

25 szombat

28 szombat Üdülő terület

30 szombat

BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság
3527 Miskolc, Besenyői út 26.
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Október November December
01 vasárnap 01 szerda 01 péntek

04 szerda 04 hétfő
05 csütörtök 05 vasárnap 05 kedd

02 hétfő 02 csütörtök
03 kedd 03 péntek 03 vasárnap

08 vasárnap 08 szerda 08 péntek
09 hétfő 09 csütörtök

06 péntek 06 hétfő 06 szerda
07 kedd 07 csütörtök

12 csütörtök 12 vasárnap 12 kedd
13 péntek 13 hétfő 13 szerda

10 kedd 10 péntek 10 vasárnap
11 szerda 11 hétfő

16 hétfő 16 csütörtök
17 kedd 17 péntek 17 vasárnap

14 kedd 14 csütörtök
15 vasárnap 15 szerda 15 péntek

20 péntek 20 hétfő 20 szerda
21 kedd 21 csütörtök

18 szerda 18 hétfő
19 csütörtök 19 vasárnap 19 kedd

24 kedd 24 péntek 24 vasárnap
25 szerda 25 hétfő

22 vasárnap 22 szerda 22 péntek
23 hétfő 23 csütörtök

28 kedd 28 csütörtök
29 vasárnap 29 szerda 29 péntek

26 csütörtök 26 vasárnap 26 kedd
27 péntek 27 hétfő 27 szerda

Kommunális hulladék Üveg hulladék

Zöld hulladék Szelektív hulladék

30 hétfő 30 csütörtök
31 kedd 31 vasárnap
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Tisztelt Szállásadók!

2017. évi hulladéknaptár IV. negyedév - BOGÁCS

Tájékoztatom Önöket, hogy a vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó mértéke 2018. január 
1-jétől 350 Ft/fő/éjszaka. Az idegenforgalmi adót a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell 
bevallani és befizetni. Kérem, hogy az adókötelezettséget határidőre szíveskedjenek teljesíteni.

dr. Papp Adrienn  jegyző
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A Bogácsi Zöldváralja Tanoda
„A Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapít-

vány” 2016. november 1-jén kezdte meg a 
Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejleszté-
si Operatív Program keretében kiírt, „Tano-
daprogramok támogatása” című felhívásra 
benyújtott és elnyert EFOP-3.3.1-15-2015-
00460 azonosítószámú pályázatát, melynek 
címe: Bogácsi Zöldváralja Tanoda. Az elő-
készítést követően 2016. december 1-jétől 
30 tanulót fogad a tanoda minden munka-
napon az Alkotmány út 21. szám alatt lévő 
épületben. 

A tanodaprogramunkat azért működtetjük, 
hogy segítséget nyújtsunk Bogácson azon ta-
nulóknak, akik megfelelő háttér és támoga-
tás hiányában, önmaguk erejéből nem képe-
sek sikeresen megállni a helyüket a tanulás-
ban, javítani szeretnénk tovább tanulási esé-
lyeiken. Célunk komplex kompetencia- és 
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 
készségfejlesztő, pályaorientációt támoga-
tó programok, foglalkozások megvalósítása 
a hátrányos helyzetű tanulók részére. Mind-
ezeket a tevékenységeket a tanulóink egyé-
ni szükségleteit figyelembe véve egy tanodai 
közösség keretein belül végezzük. Ennek ér-
dekében olyan pedagógiai módszerek kerül-
nek bevezetésre, amelyek elősegítik a csalá-
dias légkör kialakítását a tanodánkban, növe-
lik a diákok önbizalmát és olyan élményekhez 
jutnak, amelyek jobb sorban élő iskolatársa-
ik számára természetesek. Ennek megvalósí-
tására a projektbe bevont 6 kiváló pedagó-
gus minden tudására szükség van. A projekt 
során a tanoda megfelelő bútorzattal, okta-
tási segédeszközökkel, szabadidő eltöltésére 
alkalmas játékokkal, sporteszközökkel került 
felszerelésre, amelyek elősegítik a pedagó-
gusok munkáját, valamint a gyerekek megfe-
lelő tanulmányi előrehaladását. Munkánkat 
segítik az együttműködő partnereink: 
• Szülői közösség
• Bogács Község Önkormányzata

• Bükkalja Általános Iskola
• Eszterházy Károly Egyetem
• Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyer-

mekjóléti Szolgálat 
• Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 

Szakképző Iskola
• BHIM RAO Egyesület 3 tanodája
• Sólyom Telep Közhasznú Egyesület Sólyom 

Telep Tanodája
• Hét Kútforrás Szociális Alapítvány 5 Tano-

dája
• Oktatási Hivatal

Partnereinkkel való kapcsolatunk élő, 
rendszeres találkozásokon, közös tevékeny-
ségeken alapszik. A Bükkalja Általános Isko-
la vezetősége és Bogács Község Önkormány-

zata minden segítséget megad ahhoz, hogy 
magas színvonalon végezhessük munkánkat. 
A 2017-18-as tanévtől kezdődően a Bogácsi 
Zöldváralja Tanoda az Egri Eszterházy Károly 
Egyetem gyakorlóhelye lett hivatalosan. A 
tanoda 22 pedagógus hallgatót fogad a félév 
során szakmai gyakorlat keretében. A hallga-
tók megismerkednek az iskolán kívüli okta-
tás tanodai formájával, módszereivel és ők 
maguk is tartanak foglalkozásokat a tanulók 
részére.

Az Oktatási Hivatal akkreditált képzések, 
műhelymunkák, szakmai anyagok és tanoda 
tanácsadó biztosításával segíti a tanodánk 
munkáját.

Más tanodákkal való találkozások, műhely-
munkák és beszélgetések nagyban segítik a 

Az Idősek Klubjának épületében helyet kapó tanoda falai  
a gyerekek keze nyomán váltak színessé, otthonossá

A bemeneti mérés nagy koncentrációt igényelt
A Romano Glaszo Művészeti Csoport  

már az első bemutatkozás idején elnyerte mindnyájunk tetszését
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tapasztalatok átadását és a jó gyakorlatok 
munkánkba való beillesztését.

Mi is történik a tanodánkban naponta?  
Napi nyitva tartás szerint, 14.30-17.30-ig 
minden munkanapon működik a tanoda. 
Órarend szerinti kiscsoportos és egyéni fej-
lesztőfoglalkozásokat tartunk a gyerekek ré-
szére. Minden nap uzsonnát kapnak a gyere-
kek. Szabadon választott tevékenységek ke-
retében egyéni tanulás segítésére, korrepe-
tálásra, játék- és kézműves foglalkozásokra, 
társasjáték foglalkozásokra, sportolásra van 
lehetőség a tanodában. Fejlesztő foglalko-
zásaink keretében elsősorban kompetencia-
fejlesztés történik: anyanyelvi-, matemati-
kai-logikai-, idegen nyelvi-, digitális, szociális 
kompetencia terén.

 Azért, hogy lássuk az elért eredményeket, 
a tanodába való felvétel után bemeneti mé-
rést végeztünk a tanulóknál szövegértésből, 
matematikából és idegen nyelvből. Ezeket a 
méréseket kiértékeltük, majd fejlesztési ter-
vet készítettünk minden tanuló részére. A ta-
nulókkal való foglakozásokat az egyéni hala-
dási naplókba rögzítjük. A méréseket idő-
közben megismételjük és munkánkat ennek 
megfelelően végezzük tovább. A tanoda pro-
jekt végén kimeneti méréssel igazoljuk majd 
az elért eredményeket.

Szeretnénk a tanulóink szüleit, családját is 
bevonni a tanoda életébe. Ezért Szülői Tea-
délutánokat, Nyitott Tanodai Programokat 
szervezünk. Februárban sor került egy Tél-
búcsúztató Nyitott Tanodai Programra, má-
jusban pedig Anyák Napja alkalmából hívtuk 
meg a szülőket a tanodába. Legutóbbi nyi-
tott programunkat szeptember 30-án tartot-
tuk a Közösségi Házban. Az integráció telje-
sebb megvalósításához kívánunk hozzájá-
rulni azzal, hogy nyitott tanodai programja-
inkon az iskolatársak, illetve a helyi közös-
ség tagjai is részt vehetnek. Ezért meghívtuk 
Bogács település minden lakóját a program-

ra plakátok kifüggesztésével és a Bükkalja 
Televízió hirdetésén keresztül. A programon 
a résztvevők megismerkedtek a tanoda éle-
tével, eddig történt jelentős eseményeivel, a 
tanodában dolgozó munkatársakkal. A tanu-
lók nagyon színvonalas műsorral kedvesked-
tek. A program végén a Romano Glaszo Mű-
vészeti Csoport előadásában magyarországi 
cigány népdalokat hallgathattunk és egy kö-
zös tánc és daltanuláson vehettünk részt.

Törekszünk arra is, hogy tanulóink szabad-
idős tevékenységeit sokszínűvé tegyük. Ezért 
autóbuszos kirándulás keretében ellátogat-
tunk Harsányba, a Kalandparkba és Aggte-
lekre a Baradla Barlangba. Bogács település 
határán belül sort kerítettünk két alkalommal 
könyvtári klubfoglalkozásra, a Tájház meglá-
togatására, fürdőzésre a Bogácsi Gyógy- és 
Strandfürdőben és vidámpark látogatásra.

Tanodánk kiemelt tevékenysége a pálya-
orientáció. A tanodai pályaorientáció célja, 

hogy a tanuló minél jobban megismerje ön-
magát, tisztában legyen adottságaival, ér-
tékeivel, hiányosságaival. Ismerje lehetősé-
geit, képességeit.  A másik cél, hogy minél 
több szakmát ismerjen meg és azokat a fel-
tételeket, amelyek az adott szakma elsajá-
tításához elengedhetetlen. Ebben segítsé-
günkre van a Borsodi Kereskedelmi és Ipar-
kamara pályaorientációs tanácsadója. Szak-
maismereti tájékoztatókkal, tanácsadással 
és üzemlátogatások megszervezésével járul 
hozzá céljaink eléréséhez.  Pályaorientációs 
tevékenységeinkre meghívjuk a Bükkalja Ál-
talános Iskola nyolcadikos tanulóit és osz-
tályfőnökét is.

Tanodánk rendezvénysorozata a „Szerep-
modellek bemutatása”. Ennek keretében ta-
nulóink olyan fiatalokkal és idősebb roma 
emberekkel ismerkedhetnek meg, akik kö-
zösségükből, tanulásukkal, az általuk vég-
zett tevékenységekkel kiemelkedőt nyújta-
nak: pedagógusokkal, képzőművészekkel, 
táncművészekkel, civil szervezetek vezetői-
vel. Célunk, hogy olyan emberekkel találkoz-
zanak, akik személyes példájukon keresztül 
tudnak hatni gyermekeink személyiségfej-
lődésére, értékrendjük pozitív változására. 
Ezek a találkozások, életutak megismerése 
ösztönzőleg hatnak tanulóinkra. Láthatják, 
hogy ugyan olyan nehéz körülmények közül 
is sokan kiemelkedtek, meghatározó szemé-
lyiségekké válhattak, csak tanulásra, kitar-
tásra, elszántságra van szükség hozzá.  

Tanodaprojektünk 2018. október 31-el zá-
rul. Munkánkat igyekszünk nagyon magas 
szakmai színvonalon és eredményesen vé-
gezni. Szeretnénk, ha a projekt zárása után 
is lehetőséget kaphatnánk a folytatásra, mi-
vel hisszük, hogy a pedagógiai munkánknak 
akkor van ereje és eredménye, ha folyama-
tos és hosszantartó a nyújtott segítség a ta-
nulóink részére.

Rácz Józsefné
szakmai vezető

A nyitott tanodai programon a tanulók kedves mesejelenetet adtak elő

A Zöldváralja Tanoda lelkes pedagógus csapata a Tárcsás ételek versenyén is jeleskedett

Bogácsi Ősz       7



Bortúra, táncház, finom ételek, zamatos borok, színes  
programok - így ünnepeltük a szüretet Bogácson -

Szeptember 22-én zenés bortúrával 
vette kezdetét a 14. Szüreti Mulat-
ság Bogácson; népes kis társaság 

verődött össze a Cserépi úti pincesoron, 
ahol nótaszó és vidám dallamok mellett 
öt pince zamatos borait kóstolhatták a 
résztvevők. 

A vidám pincetúrát követően táncház-
zal folytatódott a program, ahol a talp alá 
valót a Tekergő Együttes húzta. Szomba-
ton kora reggel pedig már érkeztek a fő-
zőcsapatok a Summás Ételek Bemutató-
jára, akik finomabbnál finomabb ételek-

kel készültek a zsűri, és természetesen az 
idelátogató vendégek részére. A főzőver-
seny eredményhirdetését követően pe-
dig kezdetét vette a szüreti mulatozás; fel-
lépett többek között a Bogácsi Tündök-
lő Mazsorettcsoport, a Bogácsi Pávakör, 
a Csiribiri Együttes, és vidám percekkel 
örvendeztette meg a közönséget Somo-
gyi András a Showder Klub humoristája. 
Őt követően lépett színpadra a Tündérró-
zsa Néptáncegyüttes, akik a közönséget is 
felpezsdítették- egy rögtönzött táncházzal 
örvendeztették meg a résztvevőket. Sza-

bó Ádám fo-
kozta a han-
gulatot, majd 
pedig színpadra 
lépett a LGT Em-
lékzenekar, akik fer-
geteges két órát szereztek az idelátoga-
tóknak. Fantasztikusan elevenítették fel 
az egykori LGT slágereket, melyet a közön-
ség hatalmas tapssal és persze tánccal há-
lált meg… méltó zárása volt ez az idei szü-
reti program kavalkádnak. Köszönet min-
den résztvevőnek és segítőnek!

Szép eredmények gasztronómia terén is, avagy településmarketing másképp…

Október 7-én két bogácsi csapat is részt vett egy-egy gasztro-
nómiai megmérettetésen, ahol kiváló eredményeket értünk el. Ez-
úton szeretném megköszönni a csapattagoknak, és a támogatóink-

nak, hogy részt vehettünk mind a VIII. Dánszentmikósi Almás Éte-
lek Főzőversenyen és a XIV. Tardi Kakasfesztiválon, ezzel is öregbít-
hettük szeretett községünk jó hírét. 

Hagyományőrző nap, avagy Tárcsás Ételek Fesztiválja Bogácson
Október 21-én már kora reggel érkeztek 

a főzőversenyen résztvevő csapatok a Ren-
dezvényparkba, szám szerint 22 társaság vett 
részt a megmérettetésen. Miután az utolsó 
előkészületek is befejeződtek, már sercegtek 
is a tárcsákon a finomabbnál finomabb éte-
lek, melyeket 12 órától lehetett a zsűri elé 
vinni, s melyeket az ide látogató vendégek 
meg is kóstolhattak. 

11 órától Bede Róbert mesterszakács, a Tv 
paprika séfje tartott főzőbemutatót, de lát-
hattuk a színpadon a Tardi Hagyományőr-
zőket és a Tündérrózsa Néptáncegyüttest is, 
akik a bemutatójukat követően jó hangu-
latú táncházzal örvendeztették meg a ven-
dégeket, és persze a versenyben résztve-
vőket. Igazán örülünk annak, hogy renge-

tegen kíváncsiak voltak a rendezvényünk-
re, s hogy évről évre több vendéget látha-
tunk ekkor Bogácson, a Rendezvényparkban. 
A nap folyamán kicsik és nagyok egyaránt 
kézműveskedhettek a Viola Alkotóműhely 
és Népi Játszóházban, vagy kipróbálhatták a 
népi játszóteret, ahol érdekesebbnél érdeke-
sebb játékok voltak megtalálhatóak. Délután 
egy órakor a Kassai Lovasíjász Iskola bemuta-
tóját láthatták, két órakor pedig a Kiss Kata 
Zenekar pezsdítette fel az embereket. Dél-
után három órakor sor került az eredmény-
hirdetésre; a zsűrinek nem volt könnyű dol-
ga, hiszen rengeteg különleges étel készült 
a tárcsákon. (Az eredmények lentebb meg-
találhatóak.) 16 órakor pedig elindult az idei 
utolsó zenés bortúra a Cserépi úti pincesor-

ra; családiasan, de annál jobb hangulatban.
Újra egy szép őszi napot tölthettünk együtt 

Bogácson, jó hangulatban, ahol ismét talál-
kozott a gasztronómia a szórakozás és a ha-
gyományőrzés. Jövőre ismét szeretettel vá-
runk mindenkit!

A gasztronómiai megmérettetésen a kö-
vetkező eredmények születtek: I. helyezett: 
Csöppentő csapat, II. helyezett: Lövészklub 
Bo gács csapat, III. helyezett: Kondéros Tün-
dérek csapata

Különdíjban részesültek: Bogácsi Gyógy- és 
Strandfürdő csapata, Selypi Csárda csapata, 
Alig csapat, Kóbor betyárok csapata, Baj Van a 
Toronyban csapat, Komló Imádók Bt. csapata.

Marczis Zsófia

Idegenforgalom a gasztronómia jegyében

A VIII. Dánszentmiklósi Almás Ételek Főzőversenyén Bogács csapata  
a II. helyen végzett, a süteménysütő versenyen pedig I. helyen

A XIV. Tardi Kakasfesztiválon bogácsi lagzis húslevest  
készítettünk - természetesen – kakasból
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VISSZApIllAnTó
Halra fel!

Harsányból indulva „Énekelj velünk”!

Aktív nyár
2017. augusztus 26-án került megrendezésre a VII. 

„Halra Fel!” horgászverseny és országos horgásztalál-
kozó a Szoros-völgyi víztározónál. A versenyen gyer-
mek és felnőtt horgászok is megmutathatták horgász-
tudásukat. A helyismeret és a horgászszerencse sem 
volt elhanyagolható. Ittes Csaba bogácsi lakos szép 
eredményt ért el most is, újra felállhatott a képzelet-
beli dobogóra.

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
számos programot szerveztek 2017 nyarán. Emlékezetes marad a résztvevők 
számára az Egészségnap, melyen Fónad Beáta védőnő közreműködésével az 
egészség megőrzéséhez szükséges általános érvényű elméleti szabályokat is-
merték meg, majd a gyakorlatban ki is próbálták a gyerekek. Augusztusban 
idén is voltak kosárfonó kézműves foglalkozások, sok-sok kirándulás a környe-
ző településekre, továbbá az idősek és betegek búcsújára, Szentkútra is szer-
vezett Zsák Terézia csoportos utazást.

Október 6-án, az Aradi Vértanúk emlék-
napján a bogácsi Bükkalja Általános Iskola 
20 tanulója Benyovszki Mária tanárnő ve-
zetésével Harsányban részt vett a Kiss Kata 
Zenekar által életre hívott, a Magyar Asszo-
nyok Érdekszövetsége és a Nemzedékek 
Egymásért Egyesület közös támogatásával 
meghirdetett Énekelj velünk! 1848-2018 
mozgalom nyitórendezvényén. Ennek fé-
nyében a Kiss Kata Zenekar Magyar va-
gyok című dalát Bogács, Bükkábrány, Har-
sány, Hetény (Felvidék), Kisgyőr, Monok, 
Parajd (Erdély), Sátoraljaújhely települé-
seket képviselő kórusok közösen énekel-
ték el. Az éneklésbe bekapcsolódott a meg-
emlékezésen ünnepi beszédet mondó Tállai 
András országgyűlési képviselő és Szabó 
Gergely Harsány polgármestere, valamint 
Schmittné Makray Katalin az Énekelj ve-
lünk! 1848-2018 mozgalom nagykövete is. 

A rendezvényen Schmittné Makray Ka-
talin  felhívást intézett a határainkon belül 
és azokon túl élő magyarokhoz, hogy csat-
lakozzanak akár egyénileg, akár családdal 
vagy énekelni szerető barátokkal a kezde-
ményezéshez. A Magyar vagyok dalt jövő 
márciusban -remélhetőleg- világszerte ma-

gyarok milliói éneklik együtt a szabadság-
harc 170. évfordulójára rendezett nagysza-
bású ünnepség kapcsán, ezzel is tisztelegve 
az 1848-49-es hősök előtt, valamint erősít-
ve nemzeti identitásunkat.

Mottóul Kodály Zoltán gondolatát válasz-
tották: „Aki zenével indul az életbe, beara-

nyozza minden későbbi tevékenységét, az 
életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely át-
segíti sok bajon. A zene tápláló, vigaszta-
ló elixír, és az élet szépségét, s ami benne 
érték, azt mind meghatványozza.”- Tehát: 
Dalra fel! avagy Énekelj velünk!

150 gyerek élte át a közös éneklés örömét

Jankóné Jónás Zsuzsa
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Őszi könyvtári rendezvények

Könyvtárunk a gyűjteményére alapozott hagyo-
mányos és digitális szolgáltatásokon túl olva-
sásnépszerűsítő, ismeretterjesztő, közösségépí-

tő és közösségteremtő rendezvényekkel is várja a láto-
gatókat.  Ezeket szolgálják ingyenes programjaink, szol-
gáltatásaink. 

Az idei ősz jeles eseménye volt a Magyar Népmese Nap-
ja alkalmából szeptember 28-án szervezett meseest, ahol 
az óvó nénik és az iskola pedagógusai olvastak fel tündér-, 
állat-, valós és tréfás meséket a gyermek és felnőtt közön-
ségnek. A hallott mesék alapján összefoglaltuk a magyar 
népmese jellemző jegyeit. Az interaktív foglalkozás végén 
pedig rajzpályázatot hirdettünk. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében őszi bogácsi 
néphagyományokat bemutató előadást tartottunk, me-
lyet kézműves foglalkozás követett. A gyerekek megismer-
kedhettek a paraszti világ őszi munkáival, közülük a kuko-
ricamorzsolást ki is próbálhatták, majd Kovács Sándorné 
Manci néni irányításával és a jelenlévő felnőttek segítségével csut-
kababát készítettek. Míg az olló körbe-körbejárt, és válogattunk a 
ruhaanyagok között, az idősebbektől azt is megtudtuk, hogy az ő 
gyermekkorukban nem vásároltak játékot boltban, hanem a szüle-
ik, nagyszüleik segítségével készített játékokkal játszottak: a lányok 
rongybabával, csutkababával, a fiúk rongylabdával, de a vidám idő-
töltéshez néha elegendő volt egy-két kő vagy bot is. 

Rövid időn belül a könyvtár asztalán sorakoztak -kicsit talán dí-
szesebb ruhában- a XXI. századi csutkababák, melynek létrehozá-
sa alatt a különböző generációk képviselői együtt élték meg az al-
kotás örömét.

Csiki János tanár bácsi jóvoltából a csuhébaba készítés lépéseit 
is elsajátíthatták a gyerekek. Az óvodás és kisiskolás gyerekek apró 
ujjai hamar alkalmazkodtak a beáztatott csuhéhoz, és némi segít-
séggel ugyan, de mindenki készített vagy fiú, vagy lány csuhébabát. 

Ezután sípot készítettek madártollból és szívószálból. Az önfeledt 
muzsikálás azt bizonyította, hogy a gyerekek a tanár bácsi utasítása 
alapján kiválóan dolgoztak. 

Ez a könyvtári foglalkozás azért volt értékes, mert generációk ta-
lálkozóhelyeként funkcionált, a kreativitást és a finommotorikus 
mozgást fejlesztette, és lehetővé tette egy-két eszköz rendeltetés-
szerű használatának megtanulását is. 

Október 25-én a KönyvtárMozi keretében iskolánk 30 tanulója be-
tekintést nyerhetett az animációs filmek készítésének világába. A 

Kecskeméti Rajzfilmstúdió rendezője, Horváth Mária (nevéhez fű-
ződik a Magyar Népmesék sorozat számos részének rendezése) és 
Barta Irén operatőr (Vízipók- csodapók című rajzfilm egyik operatő-
re) tartott rövid előadást a mozgófilm készítés történetéről. Ezt kö-
vetően egy-két eszköz (praxinoszkóp) segítségével az állóból moz-
góképet „varázsolhattak” a gyerekek maguk is. A neves filmkészítők 
saját rajzaikon keresztül mutatták be a mesefilmek egy-egy mozza-
natainak 3D-s megjelenítését.  A most készülő 13 részes cigányme-
sék készítésének kulisszatitkait is megosztották a gyerekekkel, majd 
új alkotásaik közül kettőt meg is nézhettek a gyerekek. 

Az év utolsó hónapjaiban is lesznek könyvtári rendezvények. No-
vember első hetére Arany János születésének 200. évfordulója al-
kalmából hirdettünk szavalóversenyt alsó és felső tagozatos diák-
jaink részére. Ezt követő héten Csak tiszta forrásból címmel a Bükk 
hegységben található forrásokról tart előadást a Bükki Nemzeti 
Park munkatársa és a bogácsi gyógyvízről dr. Képes Ildikó Anna há-
ziorvos.

November 17-én a könyvtár szervezésében rendezendő Újvári 
Marika zenés estjére invitálom a kedves lakosságot és az itt üdülő 
vendégeket, melyet a Közösségi Házban rendezünk meg. Decem-
berben a karácsonyi ünnepkör kapcsán kézműves foglalkozás lesz.

Kérem, kísérjék figyelemmel programjainkat, s ha érdeklődési kö-
rüknek megfelelőt találnak, ezért is látogassanak el a könyvtárba.

Jankóné Jónás Zsuzsa

A népmesék varázslatos világát keltették életre a pedagógusok

Az alkotókedv -kortól függetlenül- mindenkiben feléledt Régen üreges belsejű növényből készítettek sípot, most műanyag szívószálból.
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„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak.  
A jövőnek élünk, a szépért, a jóért, amit tehetünk.” 

/Széchenyi István/

Emlékezés 1956 forradalmi eseményeire
Iskolai ünnepség

A hazafiasságra nevelés különös jelentő-
séggel bír napjainkban. Elengedhetetlenül 
fontos, hogy gyermekeink ismerjék történel-
münk dicső eseményeit, személyiségeit, akik 
a haza, a haladás érdekében kiemelkedőt tet-
tek. Tisztelettel, megbecsüléssel emlékezze-
nek azokra, akik a magyarság jövőjéért életü-
ket áldozták, szenvedéseken estek át.

Részlet Gosztonyi Péter: Föltámadott a ten-
ger című írásából:

„1956 története nemcsak forrongás és harc 
volt, hanem az elmúlt 100 év legnagyobb 
boldogsága is. Maga a mennyország volt az 
a 10 nap is. Boldogságban úszott az egész or-
szág. A durvák megszelídültek, a zárkózottak 
kinyíltak, a zsugoriak bőkezűek lettek, a ke-
serűek mosolyogtak, sőt a reményt vesztet-
tek is bizakodni kezdtek. Örömmámor áradt 
szét a szívekben.

Jó volt Magyarországon élni, jó volt ma-
gyarnak lenni.”

1956 őszének eseményei nehezen feledhe-
tők azok számára, akiket megkínoztak, akik-
ben soha el nem múló sebeket ejtettek. A 
történtekkel kapcsolatban az emberi meg-
nyilvánulásokba még ma is gyakran közöny 
vegyül.

Igaz, 1989 óta jelentős változás következett 
be az 56-os események megítélésében. 1956 
világtörténeti jelentőségét elismerik. Min-
den évben emlékezünk, koszorúzunk, fejet 
hajtunk a sok áldozat előtt.

Jelentős előrelépést tettünk annak érde-
kében, hogy ez az ünnep a rangjának méltó 
helyre kerüljön az emberek, az itthon és kül-
földön élő magyarság tudatában és a nem-
zetközi megítélés szintjén is.

1956 a magyar nép nagy és egyetemes bol-
dogsága volt, s lesz, amíg mi, késői utódok így 
emlékezünk rá.

Ennek fényében készültünk tanulóinkkal is-
kolai ünnepségünkre, s ugyanezen szereplők-
kel a községi ünnepségen is mi elevenítettük 
föl a dicső napokat.

A következő tanulóknak köszönhető, hogy 
műsorunk nagy sikert aratott: Dézsán Erik, 
Dobos Pongrác, Dobos Bendegúz 4. osztá-
lyos, Gál Csilla, Czagány Ádám, Kozma Kris-
tóf, Kupcsik Zsolt, Szabó Donát 5. osztályos, 
Gál Panka, Mohácsi Dóra, Márton Norbert 
6. osztályos, valamint Czagány Kitti, Hüve-
lyes Panna, Kondráth Tekla, Koós Anna, Fe-
jes Dominik, Hák Gábor, Mohácsi Ákos, Nagy 
László és Salavári Bence 8. osztályos tanulók 
voltak színre vivői az eseményeknek.

A műsor összeállításában, színpadra állítá-
sában segítségemre volt Kissné Sereg Erzsé-
bet kolléganőm.

Benyovszki Mária, a műsor összeállítója

Községi ünnepség
Az 1956. október 23-án történt esemé-

nyekre 2017. október 22-én délután 5 órá-
tól a Közösségi Házban emlékeztünk.

Magyar Gyula gyönyörű tárogatójátéká-
val kezdődött az ünnepség, majd a Bogácsi 
Pávakör és a Tündérrózsa Néptáncegyüttes 
műsora következett.

Ezt követően Csendesné Farkas Edit pol-
gármester mondott ünnepi beszédet, mely-
ben arról szólt, hogy az 1956-os forrada-
lom mára történelmi eseménnyé vált. Az or-
szág lakosságának nagy része, különösen a 
fiatalabb generációk, már csak a történe-
lemkönyvek lapjain, ismeretterjesztő mű-
sorokban, idős emberek visszaemlékezése-
iben és ilyen ünnepi beszédekben találkoz-
nak 1956-tal.

– Ennek ellenére október 23-a több kelle-
ne, hogy legyen, mint egy fejezet a történe-
lemkönyvben, vagy egy piros betűs ünnep 
a naptárban. 1956 történelmünk azon rit-
ka pillanatai közé tartozott, amikor szinte az 
egész ország egy emberként lépett fel egy 
közös ügy érdekében – emelte ki. – Ma el-
sősorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik 
azért áldozták fel karrierjüket, szabadságu-
kat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek 
egy szabad, független, demokratikus orszá-
got. Nem rajtuk múlt, hogy ez akkor nem si-
kerülhetett. Mégis hatalmas részük volt ab-
ban, hogy ma, 2017-ben egy szabad, füg-
getlen, demokratikus Magyarországban él-
hetünk.

Az ünnepi beszédet követően a Bükkalja 
Általános Iskola tanulói színvonalas és meg-
ható műsorral zárták a megemlékezést.

Marczis Zsófia

Iskolánk tanulói ’56 szellemiségéhez méltó műsorral emlékeztek meg az októberi eseményekről

Hagyományőrző csoportunk, a Bogácsi Pávakör dalcsokrával járult hozzá ’56 eszmeiségének átérzéséhez
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prOGrAmAjÁnló

XVII. márton-napi vigasságok
Bogács, 2017. november 10-12.

meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt, 

Családját és Barátait

Újvári marika
zenés estjére, 

melyen ismert magyar népdalok és nóták, 
illetve operett slágerek csendülnek fel. 

Ideje: 2017. november 17.
 (péntek) 17 óra

Helyszín: Bogács, Közösségi Ház
Belépés díjtalan.

„Döbrögi vásár - libabőr és borvirág - zeneszó és mulatság"

További információ: www.bogacs.hu  +36-49/534-011

November 10.
19:00 Az Allegra Quartet koncert-

je a Szent Márton Műemléktemp-
lomban

November 11.
Cserépi úti pincesor:

11:00 Márton napi libalakoma 
13.00 Boszorkányégetés a Színész-

ligetben a Szent Márton Borrend 
Közreműködésével

14:00 Bogácsi Pávakör
14:10 Bogácsi Tündöklő 

Mazsorettcsoport
14:30 Bükkzsérci Summás Ének-

együttes
15:00 Matyó Néptáncegyüttes
15:30 Bereczki Zoltán
16:00 Peter Srámek

16:30 Tündérrózsa Néptáncegyüttes
 Táncház
17:15 PATAKY Művek koncert
18:50 Tűzvarázs Produkció: Vintage 

tűztánc show- „Mert nincs tűz va-
rázslat nélkül…”
„Szél suhan, fáklya gyullad, a mág-
lya lángja égig lobban…”- a Szent 
Márton napi máglya meggyújtása

November 12.
11:00 Szentmise, valamint az újbor 

megáldása a Szent Márton Műem-
léktemplomban

Egész napos kirakodóvásár a Bogácsi 
Gyógy- és Strandfürdő parkolójában.

A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!


