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Helyi közösségeknek szóló
pályázati támogatások
Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt időszakban többször is esett
szó a Bogácsi Újság hasábjain különböző
elnyert pályázati forrásokról, az ezek felhasználásával megvalósuló fejlesztésekről.
Most azokról szeretném tájékoztatni Önöket, amelyek nem építkezésekben, különböző eszközök beszerzésében nyilvánulnak
meg, hanem olyan lehetőségeket jelentenek a helyi közösségek számára, amelyek
színesebbé, gazdagabbá tehetik a tagok által kezdeményezett eseményeket, programokat.
Az önkormányzat több mint 100 millió
Ft támogatást használhat fel az elkövetkező években a Bogácson működő intézményei, közösségei működésének támogatására. Ennek forrását 5 pályázat biztosítja,
melyekre több településsel közösen pályáztunk.
Az egyik legfontosabb színtere a támogatások felhasználásának az óvoda és az iskola, ahol különböző programok, kulturális rendezvények és kirándulások szervezését tudjuk ezzel elősegíteni, de lehetőség
nyílik a helyi iskolások rendszeres táboroztatására is. Nemcsak az iskolásoknak, hanem pl. a mazsorett csoport, vagy a néptánccsoport tagjainak is tudunk táborozá-

si lehetőséget biztosítani, megköszönve az
önkormányzati rendezvényeken való tisztes helytállást, segítve a közösség összetartását. Továbbra is működtetni szeretnénk a TANODÁ-t, amely a hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosít felzárkózási lehetőséget. Jut a pályázati támogatásból a
helyben már működő sporttevékenységek
támogatására, pl. az utánpótlás foci, a jóga
foglalkozások oktatóink finanszírozására,
valamint túrák szervezésére.
A pályázati támogatások kiemelt célja a
helyi lakosság egészségének megőrzése, a
betegségek megelőzése, tudatos életvezetési tanácsok nyújtása az arra rászorulóknak. Ezért ezekből a forrásokból szűrővizsgálatokat, tanácsadásokat és képzéseket
tudunk majd szervezni, melyeket a háziorvossal és a védőnővel egyeztetve valósítunk meg.
A programokban jelentős összeg áll rendelkezésre a hátrányos helyzetű családok
támogatására úgy, hogy munkavállalást
segítő tanácsadás, képzés valósul meg, állásbörzén vehetnek részt azok, akiknek
még nincs munkájuk. Ennek a megvalósításában helyi pedagógusok, szociális dolgozók vesznek részt.
Már elindult a pályázatok által ösztön-

Bogács község képviselő-testülete tisztelettel
és szeretettel köszönti az édesanyákat és
nagymamákat anyák napja alkalmából!
Móra László

ANYÁK ÜNNEPÉRE
Aki a virágnak
Kibontod a szirmát,
Aki óriássá
Neveled a kis fát,
Aki a harmatot
A fűre leheled,
Aki a zord telet
Tavaszba temeted,
Aki örök ura
Vagy a nagy világnak:
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Áldd meg jóságoddal
Az édesanyánkat!
Elfáradt kezüket
Simogasd, szeretgesd,
Napi gondok között
Biztatgasd, vezetgesd,
Szemükbe’ ha könnyet
Csillogtat a bánat:
Istenem; fogd kézen
Az édesanyákat!

zött IFi-Klub és Idősek Klubja helyi dolgozók szervezésében és vezetésével, melyekhez még lehet csatlakozni.
Az elnyert források helyi rendezvények
szervezését is támogatják, ennek célja elsősorban a hagyományok őrzése, ápolása.
Ennek a keretnek a felhasználásával rendeztük tavaly a Tárcsás ételek fesztiválját,
valamint ebben az évben a Kamramustrát.
2017-ben hirdettük meg először a településszépítő napot, bízva abban, hogy egyre
több bogácsi embernek lesz fontos a szép
településkép, és hajlandó is érte tenni egyegy ilyen alkalommal.
A fentiekben azt próbáltam összefoglalni,
hogy milyen sokrétű, milyen színes a megítélt támogatások felhasználásának lehetősége. Kérem Önöket, ha valamelyik felkeltette az érdeklődésüket, és úgy gondolják, hogy szívesen részt vennének ilyen jellegű programokon, rendezvényeken, információért keressék kollégáimat a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Turisztikai Irodában. A szervezett események, klubok
nyitottak, mindenki számára elérhetőek és
ingyenesek. Az érdeklődőket pedig szeretettel várjuk!
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Óvodánk életéből
2018. február 17-én került megrendezésre 6. jótékonysági bálunk. A rendezvény szervezése, zavartalan lebonyolítása nem lett
volna lehetséges segítő kezek nélkül. Köszönjük a segítőkész háttérmunkát mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett abban, hogy széppé varázsolja a bál helyszínét, hogy a fellépő ruhák,
kellékek, hangtechnikák, fények tökéletesek legyenek a műsorok
alatt, hogy ínycsiklandozó falatok kerüljenek az asztalokra. A bál
előtt, alatt és után mindig számíthattunk segítségükre. Az emelkedett hangulatú mulatsághoz a zenét a Rekord zenekar prezentálta,
melyre hajnalig tudta ropni a közel 190 fős vendégsereg a táncot. A
felajánlásokból, tombolákból, büféből befolyt összeget óvodásaink
kulturális programjaira tudjuk fordítani.
Óvodánk 2018 márciusától bekerült egy közel négy éves projektbe (EFOP-3.9.2-16-2017-00055 – Humán kapacitás fejlesztése
Bükkábrány és térségében), melyen belül a gyermekek egészségtudatosság növelését és az egészségfejlesztést célzó programokban,
integrációs programokban, fejlesztőpedagógiában, plusz logopédiai foglalkozásokban, kulturális programokban vesznek részt. Óvodapedagógusaink 2 x 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési
programmal bővíthetik ismereteiket.
Kulturális programjainkon belül 2018. április 5-én a gyermekek
ámulattal nézhették, hogy „varázsol” el bármit a bűvész bácsi. Csoportjaink készülnek az anyák napi köszöntésre, tanévzárókra, gyermeknapra.

Az édesanyák ismét látványos műsorral léptek fel

Az édesapák humoros történet köré szőtt előadása szórakoztató volt

Az óvodai dolgozók tánckara most is pontosan betanult
koreográfiával állt a közönség elé

Nagy örömünkre szolgál, hogy megvalósulhat óvodánk energetikai felújítása, valamint egy bölcsődei csoporttal bővül intézményünk a sikeres (TOP-1.4.1-15 – A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Bogácson)
projektnek köszönhetően. Bízunk benne, rövid időn belül új színfoltja lesz épületünk a községnek.
Koósné Tatár Erika óvodapedagógus

Az óvodások is megemlékeztek nemzeti ünnepünkről
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ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI
BUNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER
Lakossági Hírlevél - 2018. március
Az árubemutatón értékesítők módszereinek
tárháza kifogyhatatlan!

2016 előtt havonta többször is érkeztek
termékbemutatókra hívó szórólapok a postaládákba. Mindegyiken olcsó, egy-két ezer
forintos belföldi kirándulásokat, ingyen
ebédet ajánlottak, mellé még ajándékokat
is ígértek. Az ilyen kirándulások kötelező
része volt a termékbemutató megtekintése. A szervező cégek a legtöbb esetben magányos időseket, nyugdíjasokat céloztak
meg, akik a kirándulás miatt úgy érezték,
hogy cserébe „hálával” tartoznak és többnyire magas áron kínált termékeket, sokszor a helyszínen kiközvetített hitelekre vásároltak meg.
2016. januárját követően a megváltozott
jogszabályi környezet miatt a szórólapok elmaradoztak, azonban helyettük megjelentek a kedves hangú telefonos kisasszonyok, akik „egészségügyi szűrővizsgálatra,
igyenes állapotfelmérésre” hívják a magányos, idős és hiszékeny embereket. A helyszínek is változtak: már nem éttermekben,
hanem komoly egészségügyi vállalkozás
látszatát keltő épületekben történik a túlárazott termékek árusítása, sok esetben engedéllyel rendelkező üzlethelységben, mely
különáll a bemutató helyszínétől. Mindez úgy, hogy a termékbemutató szervezői
egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak
látszanak. A vonatkozó jogszabály-módosításnak köszönhetően a bankkártyás fizetési szolgáltatás kivételével tilos az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során pénzügyi szolgáltatás nyújtani. Így tehát hitel már nem közvetíthető a bemutatók helyszínén.
2017. év új módszerei a vásárlók
megkárosítására
Ne feledjék, a „kereskedők” fő célja a minél nagyobb haszon megszerzése. Ennek
érdekében a jogszabályváltozásokra szinte azonnal reagálnak. Újabb és újabb technikákat dolgoznak ki arra, hogy hasznot
húzzanak az emberek hiszékenységéből. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 2017. évben az alábbi magatartásformák jelentek meg Magyarországon.
- A termékbemutatón kínált „egészség-
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megőrző terméket” nem lehet megvásárolni, csak tartósan – 1 évre – bérbe venni.
A bérleti díj: 250 000 Ft és 400 000 Ft közötti összeg. A szerződésben foglaltak szerint a
fogyasztónak egy évig kell a terméket használnia, tesztelnie és ezen időszak alatt adatokat kell szolgáltatnia a megbízó vállalkozás részére, ezt követően a bérlőt 1 millió
forintot meghaladó természetbeni juttatási díjjal kecsegtetik.
- A cégek különböző segélyhívó készüléket kínálnak, amelyeket szociális és egészségügyi távfelügyeleti szolgáltatás részeként értékesítenek. Ezen szolgáltatások lényege, hogy a vállalkozások – állításuk szerint – egy diszpécserszolgálat által biztosított 24 órás távfelügyeletet tartanak fenn,
amelyet a GPS alapú „okosóra” használatával lehet igénybe venni. Kellő állami, vagy
önkormányzati kontroll nélkül azonban a
bajba jutott idős emberek esetén ez akár
életveszélyes helyzetet is előidézhet, mivel nem tudható, hogy a cég valóban rendelkezik-e a megfelelő háttérrel a tevékenység ellátásához. Ez a „szolgáltatás” hasonló a szociális igazgatásról és ellátásról szóló
1993. évi III. törvény 65. §-ában szabályozott engedélyköteles jelzőrendszeres házi
segítségnyújtáshoz, azonban nem azonos
azzal!
- Újabban a szervezők magánlakáson is
tartanak árubemutatót. A vállalkozás telefonon keresi meg a fogyasztót azzal, hogy
az általa beküldött rejtvény megfejtésért
ajándékot adnak át részére, amennyiben
az „ünnepélyes átadón” részt vesz hat, általa meghívott vendég is. Az ajándékok átadását egy termékbemutató követi a már
korábban ismertetett módszerekkel. A vállalkozások természetesen a rendezvényt
nem jelentik be a jegyzőnek.
Hogyan ne váljon áldozattá?
- A legjobban teszi, ha nem fogadja el ismeretlenek meghívását semmilyen rendezvényre.
- Ha mégis elmegy egy „egészségnapra”
vagy „bemutatóra” ott ne döntsön azonnal. „Csak most, csak Önöknek” ajánlat

nem létezik! Vásárlás előtt konzultáljon valakivel az ismeretségi köréből, nézzen utána a vásárlásra kínált termék árának, tulajdonságainak.
- Mielőtt bármit is aláírna, olvassa el azt.
Ha nem érti a szöveget, ne írja alá. Kérdezzen az eladótól, ilyenkor még megteheti. A
legjobb, ha átnézeti a szerződést valamelyik rokonával, vagy a jegyzővel.
- Olyan szerződésbe (bérletbe) soha se
menjen bele, ahol önnek kell előre fizetnie,
ugyanis nincs arra garancia, hogy a másik
fél is fog teljesíteni.
- Idegeneket ne engedjen be a lakásába,
akkor sem, ha ajándékot kínálnak.
- Ha megkárosították tegyen bejelentést a
fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró 197
járási hivatalnál, illetve tegyen feljelentést
a rendőrségen.
Vigyázat továbbra is tarolnak a
telefonos csalók!
Megyénkben továbbra is sok feljelentés
érkezik a rendőrkapitányságokra, melyek
szerint a sértetteket a magukat telefonszolgáltató, vagy más vállalkozás emberének kiadó személyek keresik meg telefonon. A hívók azt állítják, hogy a sértett komoly összeget nyert, azonban ahhoz, hogy
a nyeremény átvehető legyen, egy számkódot kell beütniük a legközelebbi bankautomata billentyűzetén. Ezáltal a sértettek
tudtukon kívül több 10 000 forintot utalnak
át az elkövetőknek.
- Azt javasoljuk, hogy gyanakodjanak az
ilyen tartalmú hívások esetén, ne rohanjanak azonnal a bank automatához, ne hajtsák végre az utasításokat.
- Kérjenek egy visszahívható központi számot a hívótól, illetve kérdezzék meg a cég
pontos nevét annak érdekében, hogy leellenőrizhetőek, visszahívhatóak legyenek.
- PIN kódjukat illetékteleneknek ne adják meg.
- Ha csalás áldozata lett, tárcsázza a 112es – ingyenesen hívható – egységes európai
segélyhívószámot.

Visszapillantó

Hagyományátörökítés - csigacsinálás
Tavaly a rendkívüli hideg, most az influenzajárvány akadályozta meg, hogy megteljen a Közösségi Ház azon a január végi
napon, amikor már reggel szorgos kezek
végezték a tésztakészítés egyik legfontosabb részműveletét, a gyúrást, hogy a kora
délután érkező csigacsinálók megfelelő
alapanyagot kapjanak.
A jelenlévők között most többen voltak,
akik kifejezetten a csigacsinálás fortélyának
elsajátítása miatt jöttek a bogácsi Közösségi Házba, így az eddigi rendezvények közül
erre volt leginkább jellemző a hagyományok átörökítése megnevezés. A csigacsinálást már mesterfokon végző asszonyokat a
jó hangulat és a segítőkészség motiválta, hiszen munkájukkal ily módon részesei lehetnek Bogács propagálásának. Az elkészült
csigatésztát ebben az évben is az idelátogató jeles személyek kapják, vagy a Bogácsra
jellemző ünnepi levesbetétet a községünket
képviselők viszik ajándékba távolabbi településekre.
Négy évvel ezelőtt, a rendezvény meghirdetésekor a régi csigacsinálás hangulatát
szerettük volna életre kelteni. Az elkészített tészta értékén túl, a rendezvény legnagyobb érdeme számomra a kialakult benső-

Régi korok hangulatát idézte az immár hagyományos bogácsi csigacsinálás

séges légkör volt. Maga a csigacsinálás tiszta környezetet, türelmet, figyelmet igényel,
ezáltal nyugalmat áraszt, s néha olybá tűnt,
mintha lelassult volna az idő. Míg a tésztacsíkok legördülve a bordán csigatésztaformát öltöttek, jóízű beszélgetések és hangulatos énekszó hallatszott eddig minden alkalommal. Farkas József vidám harmonika-

játéka táncra kásztette a közép- és az idősebb korosztály tagjait. Ezáltal úgy, mint
hajdanán, nálunk is táncmulatsággal fejeződött be a 2018-as csigacsinálás.
Köszönet azoknak az asszonyoknak és lányoknak, akik részesei voltak a 16 kg csigatészta elkészítésének.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Gondolatok március idusára…
„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket:”
( Petőfi Sándor)
Mit jelent számotokra a szabadság?- kérdezte egyik mentorált tanítójelöltem a második osztályosoktól az ünnep előtt. Azt,
hogy játszhatunk, tanulhatunk, a családunkkal lehetünk, elmehetünk bárhová, azt
csinálhatunk, amit akarunk- felelték a gyerekek. Persze csak akkor, ha betartjuk a szabályokat!- hangzott a kiegészítés. Számunkra, akik beleszülettünk a szabadságba ezek
természetes dolgok.
Mindezt hogyan is hálálhatnánk meg
azoknak a neves és névtelen hősöknek,
akiknek mindezt köszönhetjük?
Úgy, hogy méltón megemlékezünk róluk.
Megtanítjuk a történelem eseményit, az
utódainknak. Ezt tettük ebben az évben is,
kicsit rendhagyó módon fölelevenítve 1848
márciusának történéseit. A Bükkalja Általános Iskola- Behiry Ádám, Czagány Kitti,
Gácsi Kevin Bence, Hák Gábor, Nagy László
Olivér, Salavári Bence, Szitai Kornélia, Tóth
Dániel 8. osztályos, Czagány Ádám, Kozma Kristóf, Szabó Donát Máté 5. osztályos,
Farkas Henrietta, Pozsomai Ramóna 2. osz-

Az iskolások ünnepi műsora a Közösségi Házban

tályos tanulók- előadásából kiderült többek között, hogy miért éppen piros-fehérzöld a magyar nemzeti lobogó? A márciusi ifjak: Jókai, Vasvári, Irinyi, Petőfi mellett
Rottenbiller Lipót főpolgármester is feltűnt
a színen, hogy elsőként írja alá a 12 pontot.
A színdarabot Kerékgyártó Andrea tanítónő tanította be. Köszönjük Erdei Ferenc tanár úrnak a dekorációban, Lénárt Péter tanár úrnak a hangtechnikában nyújtott, Szilági Gyula, Ajándék Kuckó és Baloginé Kormos Anikó technikai segítségét

A mai kor embere vajon tényleg szabadon
él? Vagy a szeretetlenség, az állandó munka, az időhiány, a vásárlási láz, az internet
rabságában?
„Isten, áldd meg a magyart,…”
(Kölcsey Ferenc)
„A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!” ( Petőfi Sándor)
Kis Katalin
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A tavasz rendezvényei
Kamrában őrzik a finomságot –
és a hagyományt
Télűző batyus táncházzal vette kezdetét március 16-án este a hosszú hétvége Bogácson. Rengeteg érdeklődő táncolt
jókedvűen a Közösségi Házban, ahol a jó
hangulatról az egerszalóki Tekergő Együttes gondoskodott. Szombaton már a kora
reggeli órákban nagy volt a sürgés-forgás a
Bükkalja Általános Iskolában – hiszen immár VII. alkalommal vette kezdetét a Falusi Kamramustra.
Ezúttal a hagyományos vidéki éléskamrák
bemutatásán túl 11 csapat érkezett a kolbásztöltő versenyre és 6 csapat nevezett a
házirétes-készítő versenyre, így az idelátogató vendégek finomabbnál finomabb házias ízeket kóstolhattak a rendezvény során. Ez évben hét kamrát állítottak ki, minden csapat hűen mutatta be a régmúlt idők
hangulatát.
A nap folyamán jó hangulatot varázsolt
a bogácsi Tündérrózsa Néptáncegyüttes,
valamint a Felsőtárkányi Hagyományőrző
Néptáncegyüttes, de természetesen az ös�szes résztvevő csapatnak köszönhető, hogy
egy igazán hangulatos – bár meglehetősen
hideg – napot tölthettünk együtt.
Ebéd után sokak örömére vendégünk volt
Berecz András ének- és mesemondó, aki
több mint egy órán keresztül szórakoztatta
lelkes közönségét.
Az idelátogató vendégek kedvükre válogathattak a helyi és környékbeli termelők
portékáiból is.

Versenyeredmények:
Kamramustra:
1. helyezett: Füzesabonyi Kertbarátkör
Egyesület
2. helyezett: Fakanál Ördögei
3. helyezett: Bogács Pávakör
Különdíj: Csöppentő Csapata
Különdíj: Bogácsi Nagymamák
Kolbásztöltő verseny:
1. helyezett: Tárkányi Sógorok
2. helyezett: Kondéros Tündérek
3. helyezett: Lövészklub Bogács
Különdíj: Harsányi Betyárok
Különdíj: Bogácsi Komaasszonyok
Szárazkolbászverseny:
1. helyezett: Füzesabonyi Kertbarátkör
Egyesület
2. helyezett: Tárkányi Sógorok
3. helyezett: Békés város csapata
Különdíj: Kondéros Tündérek
Különdíj: Felsőtárkányi Asszonycsapat
Kocsonyaverseny:
1. helyezett: Békés város csapata
2. helyezett: Felsőtárkányi Asszonycsapat
3. helyezett: Kondéros Tündérek csapata
Különdíj: Tápióság Hagyományaiért
Egyesület
Különdíj: Vera néni konyhája
Réteskészítő verseny:
· Túrós rétes:
1. helyezett: Füzesabonyi Kertbarátkör
Egyesület
2. helyezett: Bogács csapata
3. helyezett: Békés város csapata
Különdíj: Tápióság Hagyományaiért
Egyesület
Különdíj: Vera néni konyhája

A bogácsi ízek Békésen is sikert arattak
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dr. Papp Adrienn jegyzőnő
a harsányiak csapatát erősítette

A bogácsi kamra a szegény paraszti világ
változatos alapanyagait, ételeit mutatta be

Nagy gonddal készült a bogácsi rétes

· Édes rétes:
1. helyezett: Tárkányi Sógorok
2. helyezett: Bogács
3. helyezett: Tápióság Hagyományaiért
Egyesület
Különdíj: Békés város csapata
Különdíj: Füzesabonyi Kertbarátkör Egyesület
· Sós rétes:
1. helyezett: Felsőtárkányi Asszonyok
2. helyezett: Tápióság Hagyományaiért
Egyesület
3. helyezett: Füzesabonyi Kertbarátkör
Egyesület
Különdíj: Tárkányi Sógorok
Különdíj: Békés város csapata
· Egyéb, különleges rétes:
1. helyezett: Tápióság Hagyományaiért
Egyesület
2. helyezett: Füzesabonyi Kertbarátkör
Egyesület
3. helyezett: Bogács
Különdíj: Csöppentő Csapata
Különdíj: Vera néni konyhája

A bogácsi fiatalok csapata a gasztronómia terén
öregbítette községünk hírnevét

Mátramindszenten és Békésen is sikert aratott
a bogácsi fiatalokból álló gasztrokommandó
2018. március 24 -én került megrendezésre az I. Mátramindszenti vadból készült
ételek főzőversenye, ahol egy ötfős, fiatalokból álló csapattal képviseltette magát
településünk.
A versenyen három kategóriában indultunk- levesek, sültek, pörköltek-, s mindhárom kategóriában elhoztuk az első helyezést. A versenyre a következő menüvel készültünk:
1. tárkonyos vadragu leves,
2. szarvas pörkölt pirított galuskával, házi
savanyúsággal, valamint
3. szarvas bélszín kapros túrófánkkal, borsópürével és erdei gyümölcsmártással.
A versenyeken való sikeres részvételünket
nagymértékben köszönhetjük Verhóczki Tamásnak, aki szakmai tudásával és kiváló ötleteivel segített bennünket a sikeres szereplésekhez.

Húsvéti
játszóház

Másnap, azaz március 25-én, virágvasárnap szintén útnak indultak a Turisztikai Iroda dolgozói néhány bogácsi fiatallal kiegészülve. Ezúttal Békés felé vettük az irányt,
ahol töltött káposzta készítő versenyen vettünk részt, s szintén elhoztuk az első helyezést. Az elkészítésben minden évben segítségünkre van Szajlai Sándor és felesége, ezúton is köszönjük közreműködésüket. Az
idei évben ellátogatott Békésre Csendesné
Farkas Edit polgármester asszony is egy kisebb bogácsi delegációval, így a települések közti több éves barátságot tovább mélyítették. Igazán kedves fogadtatásban volt
részünk, a versenyt követően megvendégeltek bennünket a tarhosi Libás tanyán,
ahonnan igazán szép emlékekkel térhettünk haza. Reméljük sikerrel vittük ismét hírét Bogácsnak.
Marczis Zsófia

Március 31-én, szombaton délután nagy izgalommal vártuk a 3 órát. Ünnepi díszbe öltöztettük a Közösségi Házat,
feldíszítettük az ablakokat és nagy izgalommal vártuk a kedves vendégeket.
Jöttek is szép számmal kicsik és nagyok, anyukák és
apukák, valamint nagyszülők kíséretében is érkeztek apróságok. Nemcsak helyi lakosok látogattak el a húsvéti
kézműveskedésre, de a falunkban pihenő kedves vendégek is családostól.
Idén is volt az írókázásnak, melynek elsajátításához kell
némi kézügyesség. Készültek szép piros tojások, melyeket a
gyerekek haza is vittek büszkén.
Nagy sikert aratott a fakanál nyuszi, melyből készült kislány és kisfiú nyuszi is. Festeni, vágni, ragasztani és rajzolni is kellett, így elkelt a szülők segítsége, akik örömmel közreműködtek.
Szép számmal készültek tojás alakú ablakdíszek és ajtókopogtatók is. Ezeknek is biztos meglett a méltó helye az otthonokban.
Jövőre is ugyanitt, ugyanilyen örömmel és lelkesedéssel
fogjuk szervezni ezt a vidám és örömteli délutáni programot.

Sokan látogattak el a húsvéti családi játszóházba

Orosz Adrienn
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Gyerekprogramok
az irodalom jegyében
Ismét megelevenedtek az oldalak
2018. március 23-án immár XII. alkalommal rendezte meg iskolánk a Megelevenedett oldalak kalandos olvasóversenyt.
A rendezvénnyel idén is az olvasás élményszerűségét szerettük
volna bemutatni, illetve tudatosítani tanulóinkban.
Alsó tagozatosaink A kerek kő című népmese szereplőivé válhattak, a felső tagozatos tanulók pedig visszautazva az időben, az idődetektívek szerepébe bújva a középkorban, pontosabban a 16. századi Londonban leplezték le a Shakespeare elleni bűncselekmények elkövetőit.
Fabian Lenk regényeit nem először választottuk kalandos olvasóversenyünk témájául. Idén is sok izgalmat tartogatott a tanulók
számára a Shakespeare és a fekete álarcos című kötete, mely nem
csak az ifjúsági regény, hanem a Romeo és Júlia elolvasásához is
kedvet teremtett. Az I. Erzsébet korabeli Angliáról kialakított hitelesebb információk elsajátítását segítették a cselekmény helyszínein olvasott szemelvények, berendezési tárgyak, díszletek, jelmezekbe bújt felnőttek.
Az alsó tagozatos tanulók a mese világába csöppenve járhatták
be a szegény testvér meggazdagodásának útját, illetve megtapasztalhatták azt, hogy a testvéri irigység nem vezet jóhoz.
A versenyen való eredményes szerepléshez elengedhetetlen volt
a csapattagok összefogása, szükséges volt a jó kommunikációs képesség, az ügyesség, az erő, a kiváló emlékezet, a bátorság, a leleményesség és a különböző helyzetekhez való alkalmazkodás.
Igyekeztük a nap minden percét tartalommal megtölteni, ezért
az indulásig várakozó illetve a versenyt befejező gyerekek számára prezentációt tartottunk az angol reneszánsz divatról, és bemutattuk a Romeo és Júlia elmúlt 400 év alatti különböző művészeti ágakban, műfajokban való megjelenését. Ezen ismeretek birtokában a tanulók számára egyéni versenyt hirdettünk jelmeztervezés kategóriában.
A sok-sok előkészületet, szervezést több mint egy évtizede azért
vállaljuk, mert ezen, a hazánkban egyedülálló olvasást népszerűsítő versenyen iskolánk minden tanulója tapasztalati úton érzékelheti az olvasás élményszerűségét.

A gyerek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat ezen a napon
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Az iskola termei mesebeli külsőt kaptak

A versenyről értesítettük Fabian Lenk német írót, az Idődetektívek sorozat szerzőjét, aki válaszlevelében sok sikert kívánt a tanulóknak. Ő és a könyveit kiadó Scolar Kiadó is megtiszteltetésnek
vette, hogy ezt a művet választottuk és dolgoztuk fel versenyünk
témájául.
Támogatóinknak köszönhetően a versenyben résztvevő 130 tanuló mindegyike ajándékkal térhetett haza, több csapat tagjai értékes
könyvet kaptak jutalmul.
A rendezvény most is széles összefogással, jelentős támogatással valósulhatott meg. Köszönjük a Bogácsi Községi Önkormányzatnak, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-nek, a Scolar Kiadónak, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak, a Mezőkövesdi Tankerületi Központnak, a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő Kft.-nek, a Korona Takarék Takarékszövetkezetnek, a Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, az Ajándék Kuckó és a Központi Konyha
dolgozóinak, valamint a szülők kis csoportjának, hogy támogatóink
voltak az olvasás élményszerűségét bemutató hagyományunknak.
Hálás köszönet továbbá minden felnőttnek és volt tanítványainknak, akik munkájukkal segítették a verseny sikeres lebonyolítását.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Ki lehet a fekete álarcos? A rejtély megoldása olvasásra sarkallta a gyerekeket

Nézzünk be az
Ajándék Kuckóba!

Költészetnapi szavalás
Április 11-én a költészet napja alkalmából mi is
ünneplőbe öltöztettük szívünket, ugyanúgy, mint
minden magyarok lakta településen -hazánkban és határainkon kívül-, ahol előadói estekkel,
könyvbemutatókkal, versmondással és egyéb
kulturális műsorral emlékeznek meg József Attila
születésnapján a magyar líra ünnepéről.
A 2017-ben először megrendezett költészetnapi szavalást a Községi Könyvtárban –örömömre- idén a tavalyinál több résztvevővel, érdeklődővel rendezhettük meg. A könyvtár épülete már-már kicsinek bizonyult a 37 verselő tanuló és óvodás, valamint az őket felkészítő nevelők és kísérő szülők számára. De az irodalom
határtalan szeretete legyőzte a tér adta korlátokat, és mindnyájan színes produkciók tanúi lehettünk.
Az óvodások kortárs költők verseit, az iskolások klasszikus költőink ismert verseit adták elő.
Hazánk csodálatos tájainak bemutatása, forradalmi érzések, az édesanya iránti szeretetteljes
érzelmek tolmácsolása révén élhettünk át harmonikus és a drámai pillanatokat.
A szavalásra vállalkozó gyerekek mindegyikét
dicséret illeti. A közönség elé kiállás felnőtteknek sem könnyű, de a szereplés is megtanulható, a lámpaláz gyerekkortól leküzdhető kis lépésekkel, olyannal, mint a jól begyakorolt versek elmondása ismert közönség előtt a Községi Könyvtárban.
Jankóné Jónás Zsuzsa

2016–ban még saját
otthonában készítette két bogácsi hölgy
a közfoglalkoztatott
munkaprogram keretében a promóciós
célra szánt kis levendulazsákokat, majd
2017 februárjától a
Polgármesteri Hivatal udvarán kialakított
Ajándék Kuckó kézműves műhelyben kibővített létszámmal
Betekintés az Ajándék Kuckó dolgozóinak munkájába
kulcstartók és szalvéta technikával készült szép ajánAz elmúlt évben a kis kézműdéktárgyak is kerültek ki kezeik köves műhely folyamatos fejlesztézül. A dolgozók lelkesedésének, nyisen esett át, számítógép-vezérlétottságának, igényességének köszönsű hímzőgépeiken minták széles váhetően egyre többféle termékkel leplasztékát kínálják.
ték meg a nagyközönséget.
Az ott dolgozó személyek képTavaly nyáron a fürdő területén
zett varrónők, akik minőségi díszmegnyílt az Ajándék Kuckó üzletés ajándéktárgyakat, terítőket, felhelyiség, ahol a „Bogács” feliratos
iratos pólókat, táskákat, kabalatárés logóval ellátott termékek mellett
gyakat, hímzett párnákat készítenek
praktikus használati tárgyakat; színakár egyedi megrendelésre is.
vonalasan elkészített edényfogókat,
Nézzenek be hozzájuk, jó szívvel
alátéteket, terítőket, papucsokat, váajánlom termékeiket!
szontáskákat vásárolhattak meg a
Jankóné Jónás Zsuzsa
fürdőzők.

X. Nemzetközi Turisztikai Vásár és Ipari
Örökség Konferencia Zabrze, Lengyelország
2018. április 13-14-én került megrendezésre a X. Nemzetközi
Turisztikai Vásár és Ipari Örökség Konferencia a sziléziai Zabrzeben. A vásárra tavaly kapta Bogács község polgármestere a meghívást, mikor a bogácsi kirándulók egy csoportja meglátogatta a
Zabrzeben található szénbányát, mely a 100.000 lakosú város fő
látványossága.

rat és bogácsi fürdőt és pincesort. A kilátogató érdeklődők megkóstolhatták a finom bogácsi bort, s ehettek hozzá ogrodzienieci
váras lengyel karamellt is. Csendesné Farkas Edit polgármester
asszony nyilatkozott a helyi, zabrze-i televíziónak, bemutatva
Bogács fő turisztikai látványosságait.
Reméljük, hogy a kiállítás sok új látogatót hoz Bogácsra.

A rendezvény idén ünnepelte 10 éves születésnapját. Eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy népszerűsítse az ipari örökséget
és a föld alatt található turista-látványosságokat. A vásár évek során azonban kinőtte magát, s már nem csak régi ipari létesítmények – mint átalakított malmok, bányák, gyárak – reklámozzák itt
magukat, hanem egyéb települések és utazási irodák is, mint a
Lengyel Turisztikai Ügynökség, s a lengyel várak, mint testvértelepülésünk, Ogrodzieniec is. S persze külföldi meghívottak is bemutatkoztak: Olaszország, Németország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Görögország. A vásár idei fő vendége Peru volt, a perui nagykövet személyesen is képviselte ezt a csodálatos dél-amerikai országot. A vásárt számos program kísérte: egy perui zenekar koncertje, kézműves programok a gyerekek számára, valamint
könyvbemutató színesítette a látogatók napját.

Bátonyiné Muhi Borbála

Bogács testvértelepülésével, a lengyel Ogrodzieniec-cel együtt
mutatkozott be. Együtt ajánlottuk a csodaszép ogrodzienieci vá-

Bogács és Ogrodzieniec képviselői a lengyel Zabrze-ben
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Mazsorettgála 2018. április 28.
Évek óta hagyományosan április végén, a tánc világnapja (április 29.) körül
láthatjuk a Közösségi Házban a Bogácsi
Mazsorett Csoport tavaszi gálaműsorát,
melyet a közelgő anyák napja alkalmából az édesanyáknak és a nagymamáknak
ajánlottak fel a csoport tagjai köszönetül
a sok-sok gondoskodásért, szeretetért.
A műsor elején Hajduné Nyírő Veronika
köszöntötte a jelenlévőket, majd az indulókra szerkesztett koreográfiák bemutatása következett. Itt mutatkoztak be a csoport új tagjai is, akik kezdő mazsorett tudásuk mellett gyermeki bájukkal varázsolták el a közönséget.
A csoport életéről Jankóné Jónás Zsuzsa
csoportvezető beszélt. Elmondta, hogy a
tizenéves lányok rendkívül sokrétű elfoglaltsága, iskolaváltása miatt a csoport létszáma az utóbbi két évben csökkent. Örvendetes, hogy a jelenlegi 16 tag vállalja
a mazsorett műfaj kívánta rendszeres gyakorlást, egymásra figyelést, fellépéseket.
- S mit kapnak a lányok mindezért cserébe? Erről is beszélt a csoport vezetője:
elsősorban lehetőséget mozgáskultúrájuk fejlődéséhez, bátor kiállást, közös élményeket. Ezt az elmúlt két év eseményeit összefoglaló vidám képkockákból álló vetítés is tanúsította.
Megtudtuk, hogy jó hangulatú próbáikra
várják a mazsorett iránt kedvet érző lányok
jelentkezését.
A második és a harmadik részben szóló,
duó, trió és mini formációban mutattak
be koreográfiákat a lányok modern zenékre, melyek stílusa összhangban volt külső
megjelenésükkel is.
A gálaműsor keretében oklevéllel köszönték meg a mazsorettesek mindazok segítségét, akik támogatásaikkal, adományaikkal,
munkájukkal hozzájárultak a csoport működéséhez. A szüleiktől kapott segítségért az

év minden napján hálát éreznek a lányok,
de egy ilyen alkalom kiváló arra, hogy szereplésükkel is viszonozzák azt.
Immár hagyomány, hogy a csoport vezetője ünnepélyes keretek között köszöni meg azoknak a csoporttagoknak a kitartását, szorgalmát, akik általános iskolai tanulmányuk kezdete óta a középiskolai tanulmányaik mellett vagy annak befejeztével is a csoport tagjai maradtak. Ezek alapján idén Csufor Kata és Szabó Petra részesült jutalomban.
A záró színpadkép kialakítása után
Csendesné Farkas Edit polgármester as�szony megköszönte a csoportvezető odaadó, lelkiismeretes, a csoport összetartása érdekében végzett áldozatos munkáját
és a lányok szorgalmát, fellépéseiket. Elmondta, hogy a község rendezvényeinek
kedves színfoltja a mazsorett csoport fellépése, amire a jövőben is számítanak. Polgármester asszony nemcsak a gálaműsor-

Az új formaruha fiatalos, sportos
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ra hozott ajándékával lepte meg a csoportot, hanem egy pályázat keretében megvalósuló táborozási lehetőséggel is. Köszönjük a Mazsorett Csoport felé irányuló támogatását.
A műsor végén a fellépő lányok között sorsoltuk ki a rendezvényre felajánlott tombolatárgyakat, amelyekért ezúton
mondunk köszönetet.
Ezen a gálaműsoron is jól megfigyelhettük a korosztályonkénti technikai tudás, és
mozgáskultúra fejlettségi szintjét. A közönség számtalan apró mozdulat, különböző
alakzatváltás -bottal és pomponnal- egybefűzése eredményeként látványos színpadi képek kíséretében számos jól ismert
dallamot hallhatott.
A lányok nagyon lelkesen készültek erre
az április végi csodálatos napra, pozitív hozzáállásuk révén szépen helytálltak
mindnyájan. Tiszta szívből gratulálok a
csoport valamennyi tagjának!

A mini formáció első fellépése sikert aratott

J. J. Zs.

A zene lelki táplálék
Kodály úgy gondolta, a zene jobbá teszi az embert, mert a zene
tartalmat hordoz. A tanév első felében sokat foglalkoztunk Kodály
Zoltán „emlékművével”, a kerek évfordulói kapcsán. Az általa kifejlesztett pedagógiai módszer, mely felkerült az UNESCO szellemi világörökség listájára, növendékeink tanulmányait végigkíséri a tanév folyamán. A nagy zenetudós filozófiáját, mely szerint „az emberből művelt ember, a tömegből értő közönség formálódjék” mi, itt
Bogácson az évről évre megrendezett tavaszi koncertjeinkkel próbáljuk egy kicsit továbbgondolni.
Igaz a műsorszámok tekintetében egy kicsit messzebbre sodródtunk
a fent említett mély gondolatiságtól, de a gyerekek lelkesedése és fellendült szorgalma kárpótolt minket a komolyzenétől való eltávolodás
miatt. A műsor így is nagyon színes és változatos volt, a rajz illetve filmslágerektől , a rádióból nap mint nap ránk köszönő zeneszámoktól, illetve a klasszikus slágerek sokaságától. Természetesen a sikert nem
bíztuk a véletlenre, így bevetettünk egyéb hangulatkeltő eszközöket. A
filmslágerekhez hozzátársítottunk kivetített képkockákat, illetve filmrészleteket, valamint a címében is beszédesebb, egyéb műsorszámokhoz adtunk kiegészítő képsorokat. Hangulati világítást is használtunk,
illetve figyeltünk a gyerekek produkciókhoz kapcsolódó megjelenésére. Nem kimondottan jelmezeket használtunk, inkább egy-egy hangulatos kiegészítőt, illetve fellépő ruhát adtunk rájuk.
Az igazi csemegét a szülők – jelen esetben az apukák – fellépése jelentette, akiknek színvonalas hangszeres játékai nem csak csemetéik
előadását, de az egész koncert fényét emelték. A Mezőkövesden tanító kollégáim is kedvet kaptak, hogy részesei legyenek műsorunknak
saját, vagy éppen meglepetésként egész más hangszeren.
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„Amikor születtem,
nem jeleztek nagyot
Messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta,
hogy királyfi vagyok.”
Mécs László

Anyák napi köszöntő
Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Köszöntjük és megköszönjük nekik
azt a Jóságot, amit életünkben kapuk Tőlük.
Ami több a gyermekről való gondoskodásnál,
több a törődésnél, mert valami olyat kapunk
Tőlük, amellyel mind királyfinak születhetünk – ahogy írja ezt Mécs László is.
2018-ban a Családok Évében külön szeretném
megköszönni minden gyermeket vállaló Nőnek azt a sokoldalú szerepet, amellyel képesek
egyszerre anyák, feleségek, gyerekek, munkatársak, barátok is lenni, amellyel biztonságot
adnak családjuknak, segítséget szüleiknek, és
ezáltal gyarapítják nemzetünket is.
Ne feledkezzünk meg a Nagymamákról sem,
akik nem csupán tisztességben felneveltek
egy nemzedéket, de felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak az unokák vállalásakor is.
Köszönjük ezért minden Édesanyának és
Nagymamának, hogy általuk királylányok és
királyfik lehettünk!
Tállai András
országgyűlési képviselő

Kedves
Édesanyák!

A legszebb hónap első vasárnapján
legnemesebb nyelvén:
XIV.Édesanyám.
Bogácsi Egészségnapok
Programajánló
a hozzánk legközelebb állót, az
Édesanya csak
egy van, akit nem
póAz egészséges
életmódot
népszerűsítő
édesanyákat ünnepeljük. A világ
tolhat senki ismeretterjesztő
és semmi. Az édesanyaelőadások és ehhez
XII. nyelvén
Országos
BMW
Találkozó
legősibb
a magyar
nyelven
úgy ad a gyermeknek,
hogy közben
sportprogramok
Panzió nem gondolkodik,kapcsolódó
egyetlenHelye:
szóban Alabástrom
fejezzük ki az élet
mennyit
fog
Helye:
Bogácsi
Ideje: csodáját:
2018. május
12. ebből visszakapni. Van egy mondás, Thermálfürdő
legtitokzatosabb
édesanya.
Ideje: 2018. július 14-15.
EgyKerékpártúrával
szó és annyi mindent jelent.
miszerint a leghatalmasabb az, aki
a mozgásért!
VII. Sörfesztivál
Élhet az ember
bárholkerékpáros
a földön,
embert szül a világra. Köszöntjük
Amatőr
Helye:
Bogácsi
lehet vallásosteljesítménytúra
vagy hitetlen, tarthatja az édesanyákat tiszta
szívből
anyák Thermálfürdő
Ideje:meg
2018. július 21.
magátHelye:
a legfelvilágosultabbnak
vagy
napja
alkalmából.
Csókoljuk
Bogács – Bükk hegység
egyszerű dolgos embernek, lehet
Édesanyánk dolgos kezét, adjunk
Ideje: 2018. május 12.
XV. Kaktusz- és pozsgás növények
gazdag vagy szegény egyben egyhálát érte, hogy még itt lehet velünk.
kiállítása és vására
XXVI.
Bükkvinfest
– Bükkaljai
formák
vagyunk,
mindannyiunknak
Aki pedig ezt már nem teheti meg,
Helye: Közösségi Ház
van édesanyja.
Vannakés
idióták,
akik
éjszaka nézzen fel az égre és keresse
Borfesztivál
Nemzetközi
Ideje: 2018. július 27-29.
jódolgukban eztBorverseny
próbálják tagadni,
meg a legszebb csillagot, mert az a
átoperáltatják
magukat
másnak,
csillag az ő édesanyja, aki
fentről
is hal-napok
Helye: Közösségi
Ház,
Rendezvénypark,
XIV.
Tiszai
mint aminekCserépi
születtek,útidePincesor
egyet ők
vigyáz gyermekére.
Helye: Strand Hotel
sem tehetnek
Isten
rendelése
elcsukló2018.
hangonjúlius 28-29.
Ideje: meg.
2018.
június
18 – 24. Hálatelt szívvel ésIdeje:
szerint csak nő szülhet gyermeket
kell köszönetet mondani minden
Bogácsicsak
Kamionos
Bogácsi
Hétvége
és aIII.
gyermeknek
nő lehet azTalálkozó
Édesanyának. Adjon
az IstenMozgolódós
minél
Helye:
Bogácsi
Gyógy-és
Strandfürdő
Helye:
Rendezvénypark
édesanyja. Az édesanya és a gyermek több Édesanyát, hogy az anyák
Ideje:ünnepe
2018. augusztus 4-5.
Ideje: 2018.
június 29.
1. az életünk legszebb
kapcsolata
tulajdonképpen
olyan– júliusnapja
egyszerű. Egyértelmű, megkérdőmaradjon még nagyon sokáig!
jelezhetetlen és tiszta. A gyermek
számára az édesanya nemcsak az
Isten éltessen egészségben
életet adó nő, hanem a gondoskodás,
nagyon sokáig minden
a teljes önátadással történő szeretet
Édesanyát, Nagymamát és
és a biztonság. Az anyából kiáradó
Dédnagymamát!
szeretet élteti a gyermeket. Nem
Dr. Fekete Zoltán
lehet a szeretet végtelen kiáradását
polgármester
szebb szóban kifejezni, mint a világ

Várjuk a nevezéseket a
XXVI. bogácsi Nemzetközi
Borversenyre
Impresszum

BOGÁCSI TAVASZ
Bogács Község
Önkormányzatának lapja
Szerkesztő: Jankóné Jónás Zsuzsa
Szerkesztőség: Bogács, Alkotmány u. 9.
Fotók:
Jankóné Jónás Zsuzsa,
Jankó Gergely
Tördelés, nyomtatás:
Pető Nyomda
Mezőkövesd, Tel.: 49/414-000

