
Bogácsg

leko od piwnic znajduje się jeden kamienny ul z pięcioma niszami.
Osobliwością osiedla jest Muzeum Motyli na wolnym powietrzu. 

Zbiór kolekcji motylów trwał 5 lat, w gablotach jest około 400 ga-
tunków motyli. W kolekcji nie ma chronionych gatunków!

Paręset metrów od kąpieliska powstały przez przegrodzenie poto-
ku Szoros sztuczny zalew - jezioro Bogács dziś jest rajem dla węd-
karzy. Jezioro dostarcza przyjemnej rekreacji nie tylko wędkarzom, 
ale i wczasowiczom.

Przygotował: Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület z 
finansowaniem Norvég Civil Támogatási Alap

www.kaptarko.hu
Pomnik z I. Wojny Światowej Posąg Świętego Jana Nepomucena

Wieża obserwacyjna Milenium

1. Piwnice win
2.  Kamienny ul w Dolinie Karocej 

(Hintó)

3. Wieża obserwacyjna Milenium
4.  Jezioro wędkarskie (Jezioro 

Bogács)

Punkt informacyjny pod nazwą „Bükkaljai Kő-út” (Droga Kamienia u podnóża 
Gór Bukowych) – Eger, w Fellner-tömbbelső (w podwórzu bloku Fellner)

bukkalja.info.hu
Urząd Burmistrza; Adres: Bogács, Alkotmány út 9.

Tel.: +36 49/534-400 • www.bogacs.hu 

Mapa: Cartographia Kft.



Bogács leży 17 km na wschód 
od Egeru gdzie spotykają się 

doliny potoku Hór i potoku Szo-
ros. Obszar ten był już zamiesz-
kały od czasów prehistorycznych. 
Na granicy wioski w pierwszej 
połowie XX wieku odkryto osadę 
epoki miedzi i brązu, skąd wydo-
byto bardzo niezwykle bogate 
materiały wykopaliskowe. Pierw-
sze wzmianki o wiosce pochodzą 
z roku 1248 pod nazwa Bagach. 
Wtedy już stał w wiosce kościół 
postawiony na cześć Świętego 
Jerzego. Wioska będąca wtedy 
majątkiem szlachty na początku 
XVI wieku przechodzi do majątku 
egerskiej kapituły. Za czasów tu-
reckich wioska uległa zniszczeniu 
i dopiero w XVIII wieku od nowa 
się zaludniła.

Na osadzie znajdujący się pod ochroną konserwatora zabytków 
kościół rzymsko-katolicki (p.w. Św. Marcina) wybudowano z wy-
dobytego w okolicy z czerwonego koloru kamienia (tuf dacytowy) 
na fundamencie starszego kościoła, który pochodził z XIII wieku 
wzniesionego na cześć Świętego Jerzego. Dokładny czas jego bu-
dowy jest nieznany. 3. maja w roku 1568 dla egerskiej kapituły był 
sporządzony inwentarz, który wspominał, że nawet wtedy patronem 
kościoła też był Św. Jerzy. Wtedy obok głównego ołtarza miał dwa 
boczne ołtarze, jeden na cześć Świętego Mihała a drugi na cześć 

Wszystkich Świętych. Dane pochodzące z roku 1724 wspominały, 
ze patronem kościoła już był Święty Marcin. W latach 1800-1801 
remontowali kościół, dach kryli gontami a w wewnątrz całkowicie 
przemienili. Wówczas kościół już miał organy i stałą chrzciel-
nicę z posągiem Świętego Jana Chrzciciela. Stojący obok 
kościoła posąg Świętego Jana Nepomucena był wykona-
ny w roku 1824. W roku 1901 kościół znowu był remon-
towany i wtedy dostał się do kościoła obraz ołtarzowy 
przedstawiający Świętego Marcina.

W latach 1950 w osadzie poszukiwano ropy naftowej, 
której nie znaleźli ale w czasie próbnych wierceń wydobyła 
się 70 Co woda z gorącego źródła, na którego wykorzystanie 
już w roku 1959 został wybudowany basen kąpielowy. Obok łaźni 
gorącego źródła, która przede wszystkim ma działanie lecznicze na 
choroby wewnętrzne i choroby stawów został wybudowany ośrodek 

zdrowotno- rekreacyjny. W otoczeniu Łaźni Gorącego Źródła Bo-
gács podczas kilku dziesiątek lat rozwinął się znaczny obszar wypo-
czynkowy z hotelami i pensjonatami. Wioska mimo tego zachowała 

swoisty urok. 
W chłopskiej chacie z XIX wieku podzielonej na pokój-

-kuchnie-spiżarkę do którego przyłącza się obora kóz 
otrzymał miejsce Dom regionalny Bogács. Dom regio-
nalny przedstawia warunki życia chłopów bezrolnych. 
Goście mogą zobaczyć wystawę z dawniej używanych 
narzędzi, sprzętów włącznie ze służącymi do obróbki 

konopi w przylegającym do domu chłopskiego budynku 
gospodarczym. Oprócz tego w wiosce spotkamy się z licz-

nymi chłopskimi domami wybudowanymi z kamienia łupanego, z 
gankiem i w kolo otoczoną ścianą ułożoną z kamienia bez zaprawy 
murarskiej.

Niedaleko od domu regional-
nego ze znajdującej się wieży 
obserwacyjnej Milenium otwie-
ra się przed nami śliczna pano-
rama na wioskę i podnóża Gór 
Bukowych.

Bogács jest centrum Prowincji 
Winnej podnóża Gór Bukowych 
(Bükkaljai Borvidék). Osada może 
być dumna z trzech rzędów piw-
nic. Najbardziej znany jest rząd 
piwnic Cserép, ale również godne 
są uwagi rzędy piwnic w Csecs-
-lyuk i w Dolinie Karocej (Hintó). 
W Dolinie Karocej (Hintó) nieda-

Pomnik na 750 rocznicę istnienia 
wioski

... i z roku 1910 Rząd piwnic o nazwie Cserépi w Bogácsu

Jezioro Bogács lubiane miejsce przed wędkarzy Widok z wioski

Front domu z kładzionego kamienia z XIX wieku Nisze na kamiennym ulu w Dolinie Karocej (Hintó)


