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2009. AUGUSZTUS 20-1 ÜNNEPSÉG 
Az augusztus 20-i községi ünnepség

nek a hagyományokhoz híven a Közös
ségi Ház adott otthont. A Himnusz kö
zös éneklése után Szabó Diána fuvola
játékát, majd a Bogácsi Páva kör műsorát 
hallhattuk, láthattuk. 

Verhóczki Sándor polgármester úr 
ünnepi köszöntőjét a következő gondo
latokkal kezdte: 

"Oly sok minden kapcsolódott már au
gusztus 20-ához. Volt alkotmányunk ün
nepe, az új kenyér ünnepe, az államalapí
tás ünnepe, Szent István ünnepe. A legfon
tosabb talán nem is az, hogyan nevezzük, 
hanem az, tudunk-e ezen a napon közö
sen, szívből együtt ünnepelni?

" 

Majd Géza fejedelem és István király 
jellemvonásainak bemutatásán keresz
tül vázolta tetteik történelmi jelentősé
geit: "István legnagyobb történelmi tette, 
hogy egy sajátos, nem igazán európai kul
túrájú népet - a magyar népet - igazi euró
pai néppé tett úgy, hogy közben a magyar 
nép nem adta fel önmagát.

" 
- mondta. 

Beszédét így fejezte be: "Az ünnepre 
gondolva két fontos szót szeretnék kiemel
ni: az összetartozást és o toleranciát. Szent 
István írta fiához, Imre herceg hez szóló in
telmeiben: "Fogadjuk a hozzánk érkező 
idegeneket, ismerjük meg őket és ismerjük 
meg szokásaikat, toleráljuk azokat, még 
ha nem is szeretjük, mert ezáltal mi is gaz
daga bbá válunkl

" 

Legyünk hát bölcsek és igazságosak, 
mint ahogy István kérte fiátóli Mert most, 
amikor már nincs királyunk, mi vagyunk 
az ország "uralkodói'; mi magyar embe
rek, és nekünk kell megfogadnunk az ál
lamalapító szavait.

" 

Az ünnepi beszéd elhangzása után 
Nyeste István alpolgármester felkér
te Verhóczki Sándort az új kenyér meg
szegésére. Ezután következett a kitünte
tő d íjak átadása. A méltató szövegeket 
Szabó László, a Bükkalja Általános Isko
la igazgatója olvasta fel: 

"Az önkormányzatunk rendelete ki
mondja - "Alkotói Díj" adható azoknak, 
akik Bogács Község életében, sport
mozgalmában, egészségügyi-szociális 
ellátásában, valamint a község felemel
kedése érdekében kiemelkedő munkát 
végeztek. 

Ennek alapján ez évben Alkotói Díjat 

Jankóné Jónás Zsuzsannának, az álta

lános iskola tanítónöjénekadományoz 

az önkormányzat. Jankóné Jónás Zsu

zsát széles látókörű, nagy munkabírású 
egyéniségként ismertük meg. Széles lá
tókörrel rendelkezik, hiszen tevékenyen 
vett és vesz részt az iskola szakmai mu n-

kájában. Több évig volt alsós munkakö
zösség-vezető, ötlete alapján szervező
dött a nagysikerű Kiskörzeti Tanulmányi 
Verseny. Részt vett az "Év Tanítója" című 
országos tanítási versenyen, ahol előke
lő helyezést ért el. Több cikke jelent meg 
a Tanitó című módszertani folyóiratban. 
Gyakran vett részt a tanulók nyári tábo
roztatásában, különösen értékes teljesít
ménynek számított az orosz nyelv isme
rete a lengyelországi Ogrodzieniec-i tá
boroztatások alkalmával. Széles látókö
rűségét támasztja alá a községben vég
zett sokrétű kulturális tevékenysége is. 
Ezek között találjuk az üdítő, igen nép
szerű mazsorett csoportot, aminek már 
nyolc éve vezetője. Szervezőként részt 
vesz a község május elsejei ünnepségén, 
a Fürdő Szépe választásokon, a Summás 
étkek bemutatóján, a páva körös rendez
vények müsorainak összeállításában. 
Pontos a könyvtár munkájában, de igen 
színvonalas munkát végez, az önkor
mányzat újságjának szerkesztésében is. 
A felsorolt és a fel nem sorolt tevékeny
ségek "mellett" van ideje háztartást ve
zetni és családanyának, három gyermek 
édesanyjának lenni. 

Az Alkotói Díj posztumusz díjként 

is adományozható. Ez közakarattá, ha
gyománnyá vált községünkben. Ennek a 
közakaratnak tesz eleget az önkormány
zat, amikor posztumusz Alkotói Díjat 
adományoz Papp Károly tüzoltónak, 

a község önkéntes tüzoltóparancsno

kának. Papp Károly szerény emberként 
élte életét, de következetes volt a vállalt 
feladatai teljesítésében. Következetessé
ge kiderült hivatása, a tűzoltás gyakorlá
sában is, amit 1951 óta végzett a mező
kövesdi tűzoltóság állományában nyug
díjazásáig. A tűzoltás, a tűz elleni véde
kezés kitöltötte szabadidejének nagy 
részét. Igen aktívan, nagy lelkesedés
sel vett részt a Bogácsi Önkéntes Tűzol
tó Egyesület munkájában mint aktivista 
és mint parancsnok. Igen sok bogácsi fi
atalt vonzott az ötvenes, hatvanas évek
ben a rendszeres egyesületi, közössé
gi munka, ahol megismerkedhettek az 
akkori idők bizonyos szintű technikájá
val. Papp Károly egyéniségéből adódó
an szinte ösztönösen hatott a körülötte 
lévő ifjúságra, akik a feladatuk ellátásá
ra szilárd egységeket alkottak. Ez alap
ja volt a területi önkéntes tűzoltóverse
nyek elismerésre méltó eredményének 
elérésében:' 

Az elismerő oklevelet özvegye, Papp 
Károlyné vette át. 

Az önkormányzat posztumusz 80-

gács Község Díszpolgára Díjat adomá
nyoz Hegyi Imre nyugdíjas közírónak. 

Hegyi Imre Bogács szülötte igen színes, 
sokrétű egyéniség volt. Távozta az élők 
sorából nagy hiányt, veszteséget jelent 
Bogácsnak, a Bükkaljának és nem utolsó 
sorban a megyének. lgazi ízig-vérig tole
ráns, közéleti ember volt. Bárhol bármi
lyen környezetben is élt, parasztpolgár 
szellemiségét, elkötelezettségét, fajtá
jához való kötődését soha nem felejtet-
te el. Tevékeny közreműködéssel ott volt 
községünk szinte minden jeles esem é
nyénél. Ezek közül kiemelhető néhány, 
mint pl. Megyei Tanács VB tagja a Für-
dő felavatásán és átadásán 1959-ben, a 
TSZ átalakulása kor az új tanya kialakítá
sánál 1962-ben, az Egészségház és az új 
iskola átadásánál, a gázhálózat felava
tásán, de főszervezője volt a nemzetkö ./) 
zi jelentőségű Tokaji [rótábor szervezé
sének, működtetésének is. Hegyi Imre 
egész életét szolgálatként fogta fel, amit 
mint közéleti ember tetteivel is bizonyí
tott. Sokat vívódott a gondolatokat be
árnyékoló jelenségekkel, ez különösen 
életének utolsó szakaszára voh jellemző. 
Igyekezett tükröt tartani a közösségek 
elé, hogy vegyék észre benne a torz vál
tozásokat." Hegyi Imre posztumusz Bo
gács Község Díszpolgára díját fia, Hegyi 
László vette át. 

A hozzászólás jogával éltek az ünne
peltek. Hegyi László édesapja nevében 
megköszönte az elismerést; elmondta, 
hogy azt a tiszteletet érzi ő is, amit édes
apja érzett. 

Jankóné Jónás Zsuzsa megköszönte 
a kitüntető címet, majd elmondta, hog� ) 
szerencsésnek érzi magát, mert 23 éve 
azt tehet, amit szeret, s mert olyan te
lepülésen él, ahol szükség van munká
jára. H álás köszönetet mondott mind
azoknak, akik segítették, segítik "alko
tásai" létrejöttében. Megemlítette töb
bek között Bogács polgármestereit, az 
iskola igazgatóit, kollégáit, szülőket, ta
nítványokat, helyi vállalkozókat, és sa-
ját családját. Elmondta azt is, hogy az 
ő alkotói munkája sok ember együttes 
munkájának eredménye, ezért úgy érzi, 
az Alkotói Díj a felsorolt személyeket is 
megilleti. 

Papp Károlyné a köszönetmondás 
után erőt, egészséget és összetartást kí
vánt a képviselőknek. 

A Szózat közös eléneklésével ért vé
get az ünnepség. 

A posztumusz d íjban részesülők em
lékét szívünkben őrizzük, az élő kitün
tetett további alkotó munkájához erőt, 
egészséget, kitartást kívánunk! 



FÜRDŐ SZÉPE VÁLASZTÁS 2009 
Idén is megrendeztük a Fürdő Szépe választást augusztus 

22-én. Hasonlóan az országos illetve a nemzetközi ilyen jel
legű megmérettetésekhez, itt is rendkívüli érdeklődés kíséri 
minden alkalommal a férfi szemek örömére. 

19 lány nevezett, páran már nem is első alkalommal. 5 ver
senyző volt, aki bogácsi vagy legalábbis bogácsi kötődésű, 
ami nagy örömünkre szolgált nekünk, szervezőknek. Az idő
járás kedvezett a fürdőruhás felvonuláshoz, a lányok többször 
körbejárták a fürdő területét, hogy a zsűri - a fürdő vendégei 
- jól láthassák őket, és kellő ismeretek birtokában dönthes
senek. Tapsvihar kísérte bemutatkozásukat. Valóban szép lá
nyok neveztek az idén is; legtöbbjük középiskolai tanuló, né
hányan felsőfokú tanulmányaikat folytatják, de voltak olyanok 
is, akik már a dolgozó nők mindennapjait élik. Voltak termé
szetes szépséggel megáldottak, páran modellként tevékeny
kedők. Elmondom, ők sem indultak nagyobb előnnyel a töb
biekkel szemben. Minden nőben benne lakozik a veleszületett 
nőiesség, báj, kecses járás, amit tanulni sem kell, ha tanulják, 
akkor az ennek a képességnek oly irányú továbbcsiszolása, fej
lesztése, amit a média, hazai vagy nemzetközi porondok elvár
nak. Tehát összefoglalva: minden résztvevő bájos, nőies, csi
nos és szép volt. Választani egyéni ízlés alapján az aznapi belé
pőjegy mellé kapott szavazólapon lehetett. A fürdőlátogatók, 
a kemping és a Jurta vendégei 2000-nél több voksot adtak le. 
Ezek alapján a 2009-es Fürdő Szépe Jankó Annamária, bo

gácsi lány lett! Gratulálunk! 

Első udvarhölgye: Huszár Henrietta, szintén bogácsi lány! 

Második udvarhőlgye: Rátkai Bernadett Hevesről. 

Itt volt a tavalyi első helyezett: Dersi Edina Budapestről, ő is 
nagy sikert aratott újra szépségével a"zsűri tagjai" előtt. 

Számos ajándékot ajánlotta k fel helyi vállalkozók, köszönet 
érte. Bogács Község Önkormányzata és a Thermálfürdő Kft. 
biztosította a Fürdő Szépe és udvarhölgyei ajándékát, amel
lett, hogy minden magát megmérettetni vágyó lánynak ked
veskedtek meglepetéssel. Igy senki sem távozott üres kézzel, 
és egészen biztos kellemetlen emlékkel sem még akkor sem, 
ha nem ő nyert. Minden lány tetszett valakinek, valakiknek, 
akiknek ő volt a legszebb, hisz minden résztvevőre sok szava
zat érkezett. A versenyek természete, hogy nem győzhet min
denki, de valamilyen szinten mindenki nyertes, aki ezen a ver
senyen részt vesz! 

A jövő évi jelentkezésen már most gondolkodhatnak a he-

Iyi vagy környékbeli lányok, hisz szeretnénk, hogy minél töb
ben vegyenek részt házunk tájáról is, nemcsak távoli telepü
lésekről. határon túlról. Természetesen minden jelentkezőnek 
nagyon örülünk, és mindenkit nagy szeretettel várunk! 

Várjuk a zsűri tagjait is, viszontlátásra jövőre! 

Fürdő Szépe 2009-ben 
Jankó Annamária, aki a 
község lakói szeme lát
tára cseperedett fel, hi
szen óvodás kora óta isko
lai, községi rendezvények 
szereplője. Évekig volt a 
Bogácsi Páva kör tagja, 8 
éve a Bogácsi Mazsorett 
Csoport tagja, volt Bor
hercegnő is. A Fürdő Szé
pe választáson, s ehhez 
hasonló megméretteté
sen először vett részt. 

Annamária az idén 
érettségizett, szeptem
berben kezdte meg ta
nulmányait a Debreceni 

Hegyi Anna 

F,-;'dő Szépe 2009: 

JaI/ko A III/lIII/ária 

Egyetem Egészségügyi Karán. Komoly, de szép hivatást válasz
tott magának, szülésznőnek tanul. Szépségversenyen való in
dulást konkrétan nem tervez a jövőben, de ha alkalom adódik, 
valószínűleg nem fogja kihagyni. 



A szőlő ünnepe 
8000 évvel ezelőtt a kaukázusi népek fedezték fel a szőlőt. 

Európát a rómaiak ismertették meg e nemes gyümölccsel, ami 
évezredek során legértékesebb táplálékunk egyike lett. Sok vita
min, ásványi anyag, nyomelem tartalma miatt fogyasztása aján
lott. Akár esszük, akár a levét isszuk (bor formában, mértékkel), 
rendkívül kedvező élettani hatását érezni fogjuk. Legismertebb a 
vértisztító, idegerösítő hatása, jó izomregeneráló, gyógyítja a bél
betegségeket is, fokozza az  epe elválasztását, megakadályozza a 
vesekövesedést. Reuma vagy májbetegségek esetén a fehér sző
lő előnyös. A vörös és a fekete szőlő gazdag bioflavonoidokban, 
melyek antioxidáns hatásúak, a szabadgyököket közömbösítve 
védenek a rák és az érrendszeri megbetegedések ellen. A szőlő 
igen gazdag folsavban, ami a vérképzésben fontos. Magas (-vi
tamin-tartalma van, segít a megfázás, légúti megbetegedések 
megelőzésében. Alacsony energiatartalma miatt ideális a fogyó
kúrázók számára. A kozmetikában is  hasznosít ják; gyümölcssa
va a bőrt selymessé, feszessé teszi. A szőlőmagolaj hidratál, arc
lemosáshoz ideális. 

A Bogácsot körülölelő dombok lejtőin már évszázadok óta 
termesztenek szőlőt. Voltak olyan időszakok községünk történel
mében, amikor földművelésből, elsősorban szőlőtermesztésből 
élt meg az itt élő ember. Mára sokat változott a falu élete, ami
re nemcsak a fürdő léte ad magyarázatot, hanem napjainkban 
az egész vi lágon érezhető gazdasági válság. Évtizedekkel ezelőtt 
még művelt szőlőültetvények állnak műveletlenül Bogács hatá
rában is, magasak a művelési költségek, alacsony a felvásárlási 
ár, nincs piac. 

S=iirelifell'omdóslllagy érdeklődés kísérle 

Idősek napja 

Ennek ellené-
re azt mondhatjuk, 
Bogácson még min
dig virágzik a szőlő 
- és borkultúra, ami
nek éltetői a szőlő
művelő emberek, a 
borosgazdák, pice
tulajdonosok, a Hór
AGRO Mezőgazdasá
giZrt. 
A bogácsi program

A ma=.wrellesek miísora 

ajánlóban is már VI. a lkalommal kap helyet a Szüreti Mulatság. 
Szeptember 26-án a szokatlanul meleg időjárás hozzásegített 
bennünket a rendezvény sikeréhez. A Thermálfürdő bejárata elől 
délután 2 órakor a kisbíró hívó szavára megindult a látványos 
szüreti felvonulás. Zeneiskolás gyerekek, mazsorettes lányok, fú
vószenekar, borlovagok, pávakörösök, borhercegnők, az idei Für
dő Szépe, a polgármester úr, mustot préselők, szőlőkádban álló 
fiúk, szőlőt, pogácsát osztogató lányok, asszonyok, szépszámú 
turisták és helyi lakosok sokasága alkotta a vidám menetet. 

Az utca két oldalán álló nézelődők megkóstolhatták a beve
zetőmben leírt teljes értékű táplálékot, a szőlőt, s annak frissen 
sutult levét, a mustot. Sokan csatlakoztak a felvonulókhoz, majd 
a pincékhez érve a nézők gyűrűjében elkezdődött a kulturális, 
szórakoztatató program. 

Először a Bogácsi Páva kör népdalcsokrát hallhattuk. Dala
ik természetesen a szüret ről, a szőlőről, a borról szóltak. Ezután 
meglepetés műsorszám következett; egy Szeged ről érkezett pá
vakör mutatkozott be. A Bogácsi Mazsorett csoport tagjai most 
is a tőlük megszokott bájjal adták elő műsorukat sokak tetszé
sére. Böröczky József humorista előadása ezen a napon elma
radt, amit a közönség csalódottan vett tudomásul. Sokan egy
szerűen elhagyták a pincesort, mások a programok közötti egy
órás szünetet pincelátogatással töltötték. A Vivát Bacchus Ének
együttes, a Hadas zenekar, a Gyöngykaláris Kamara Táncegyüttes 
ismerősként lépett a pincesori vendégek elé, színvonalas műso
rukkal most is jókedvet teremtettek s a továbbiakban e jó han
gulat folytatásához a pincékben élőzene mellett nyílt lehetőség. 

A máglya lángra lobbantásával megkoronázódott a nap. A 
tűznyelvek magasba szökkenve hirdették, hogy Bükkalján, neve
zetesen Bogácson, a gömbbe zárt napfény ízét érett szőlőszem 
formájában nyújtotta át a természet a borászoknak azzal a cél· 
lal, hogy az édes szőlőből nemes italt készítsenek mindnyájunk 
egészségére. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

Egy szép napsütéses őszi délután, október 2-án ismét megtartottuk kőzségünk
ben az idősek napi ünnepséget. Kettőszázhetvennyolc 70 éven felüli meghívott sze
mélyből százan fogadták el a meghívásunkat. Akik egészségügyi okok miatt nem 
tudtak eljőnni, azoknak hozzátartozói elvitték a finoma n elkészített vacsorát. 

A polgármester úr ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy idén nem hívtak ne
ves előadóművészt, egyrészt anyagi okok miatt, másrészt azért, mert nálunk is  van
nak olyan értékes előadások, amik elnyerhetik az idős lakosok tetszését. A nagy taps 
azt jelezte, hogy a polgármesterrel egyetértettek a jelenlévők, hiszen mind az általá
nos iskolások, mind a pávakör, Kovács Sándorné, Ittes Emilné és Daragó Károly pro
dukciója nagy tetszést aratott. Az estebéd elfogyasztása után a fergeteges hang u
latról Daragó Károly, Magyar Gyula és Szabó Zoltán gondoskodott. Többen dalra fa
kadtak, sőt táncra is  perdültek. Igazi családias, jó hangulatú délutánt töltöttünk el 
együtt. 

A viszontlátás reményében búcsúztunk el. A j ővő évi találkozásig következő gon
dolatot ajánlom mindnyájunk figyelmébe: "Nagyon kérlek titeket, szeressétek az 
öregeket!" Koczka Lászlóné 

Így 11/111allak a 90 évesek 



Eddigi tapasztalatok a Hl Nl új influenzavírus megjelenéséről 
2009 áprilisában egy olyan új influenza 

"A" vírust azonosítottak, amely emberről
emberre képes terjedni. A betegség meg
jelent a világ számos országában, ezért az 
Egészségügyi Világszervezet júniusban 
bejelentette az új influenza világjárvány 
lehetőségét. így ebben az influenza sze
zonban számítani kell arra, hogy a szezo
nális influenza mellett az új influenza ví
rus is járványosan terjedhet. 

Az eddigi klinikai megfigyelésekből 
származó adatok alapján a megbetege
dés elsősorban a fiatal felnőtt korosz
tályt és a gyermekeket érinti, a 65 év fe
letti megbetegedések aránya egyenlőre 
kifejezetten alacsony: 4%. Az eddigi influ
enzás esetekből kiemelhető, hogy a vírus 
jobban veszélyeztet két új rizikócsopor
tot: a terheseket és a kórosan elhízotta
kat. Az állapotos ok sorozatban beteged
tek meg az USA-ban, rövid idő alatt 34 
terhest diagnosztizáltak, ebből 11 került 
kórházba, 6 elhunyt s mindössze 5 mag
zat született meg. Természetesen a ter
hesség alatti influenzaoltásról még nincs 
adat, de a kockázat és előny mérlegelése 
az eddig tapasztalt, fokozott rizikó alap
ján egyértelműen a terhesek védőoltása' 
mellett szólna, természetesen a családter
vezés előtti oltás lenne a legoptimálisabb. 

Az új influenza az esetek túlnyomó 
többségében eddig enyhe lefolyású volt, 
tüneteiben nem különíthető el a hagyo
mányos influenzától. Legjellemzőbb tü-

netek: köhögés 100 %-ban, rossz közér
zet 85 %-ban, láz 65%-ban, torok - fej - és 
izomfájdalmak 60%-ban, hányás - hasme
nés 20 %-ban fordult elő a megbetege
dettek körében. Kisgyermekeknél 1-2% 
-ban észleltek enyhe idegrendszeri tü
neteket. A halálozási ráta eddig igen ala
csony, becsült aránya: 0,1 %. Súlyos lefo
lyást elsősorban alapbetegséggel rendel
kező betegeknél és időseknél észleltek, 
de váratlanul súlyos kórformákról számol
tak be Mexikóban egészséges felnőttek 
esetében 2 alkalommal. 

Az influenzafigyelő - szolgálat adatai a 
21. héttől a 39. hétig: 248 új Hl Nl influ
enza megbetegedés, melyből 2 haláleset 
történt. 

Az eddigi statisztikák alapján a foko
zottan veszélyeztetett csoportok: króni
kus légzőszervi, 5zív- és érrendszeri, vala
mint máj és vesebetegek, az előrehaladt 
rosszindulatú betegségekben szenvedők, 
a cukorbetegek, a kórosan elhízottak, a 
steroid kezelésben részesülők, a várandós 
nők, az 5 évesnél fiatalabbak, valamint az 
immunbetegek. 

Szövődmények: magas láz, erőltetett 
köhögés, gyorsan romló, nehézlégzés, 
amely esetleg gépi l élegeztetésre szorul
hat, vírusos tüdőgyulladás, másodlagos 
bakteriális felül fertőződés. 

Gyermekekben és felnőttekben feIlé
pő enyhe influenza esetén a beteg otthon 
kezelendő, tüneti terápián kívül egyéb te-

endő nincs. Azonnali orvosi ellátást igény
lő tünetek: légzésszám növekedés, nehéz
légzés, elkékülés, véres köpet, mellkasi fáj
dalom, megváltozott tudatállapot, 3 na
pon túl fennálló magas láz, a vérnyomás 
csökkenése, gyermekeknél figyelmeztető 
jel a légzés gyorsulása, az aktivitás hiány 
és az aluszékonyság. 

Az influenzaszerü megbetegedés
ben szenvedők közösségbe ne men

jenek, tömegközlekedési eszközt ne 

használjanak, zsebkendöbe köhögje
nek, s azt azonnal dobják zárható hely
rel mert a köpetben a vírus még több 

óráig életképes! Fontos a gyakori kéz
mosás és a vitamindús táplálkozás. 

Az influenza megelőzésének legha
tékonyabb eszköze a védőoltás lenne. A 
szezonális influenza elleni védőoltás nem 
hatásos az új influenza ellen, ezért egy 
új vírus elleni vakcina előállítására volt 
szükség. A két oltás egyidőben különbö
ző helyre oltva megkapható. Ingyenesen 
első ütemben a krónikus megbetegedés
ben szenvedők kaphatnak védőoltást. A 
védőoltás önkéntes, aki nem tartozik a ri
zikócsoportokba, annak receptre felírva 
tudjuk a rendelkezésére bocsátani. A 18 
év alatti fiatalok Hl Nl új influenza elleni 
védőoltása jelenleg még engedélyeztetés 
alatt van. 

Jó egészséget kíván szeretettel: 

Dr. Képes Ildikó Anna 

háziorvos 

íGYVIGYÁZUNK EGÉSZSÉGÜNKRE! 
Mint azt a Bogácsi Tavasz-ban kőzzétettük, iskolánk pályázott 

]z Egészséges Településekért Alapítvány és a Magyar Vöröske
reszt közös pályázati kiírására, melynek keretén belül 35 iskolánk
ban tanuló lány méhnyakrák elleni védőoltásban részesülhet. A 
pályázat első fordulóján nyár elején sikeresen túl is jutottunk. 

Október és november hónapban viszont új megvalósításra 
váró programok állnak előttünk. Egy összetett feladatot kaptunk, 
mely egy egészségdélután megszervezéséből és egy plakát elké
szítéséből állt. A plakát kivitelezésében Erdei Ferenc tanár úrtól 
és a rajz szakkőrösöktől kaptunk segítséget. Egy igényes, tetsze
tős munkát vehettünk kezünkbe közreműködésükkel. 

Az egészségdélutánt számos mozzanattal próbáltuk színe
sebbé tenni. Szűrővizsgálatokat szerveztünk, így lehetőség nyílt 
nemcsak a tanulóknak és az iskolában dolgozóknak, hanem a 
falu lakosságának is bekapcsolódni a rendezvénybe. Szakirányú 
képzettséggel rendelkező szülők végezték a látás - és hallásvizs
gálatokat és a vércukor ill. vérnyomásméréseket. Közben élet
móddal kapcsolatos tanácsokat is kaphattak az érdeklődők. Ösz
szesen 57 fő élt a lehetősséggel. Fontosnak tartom megjegyez
ni, hogy mennyire nagy jelentősége van a szülői példamutatás
nak, hiszen több tanuló is látva a felnőtteket, megmérette vér
cukorszintjét. Célszerű lenne a hétköznapokban is kamatoztat
ni ezt a viselkedésformát, és megfelelő módon alakítani utóda
ink egészségkultúráját. 

A gyermekek részére játékos sportvetélkedőt szerveztünk 

Máté Levente testnevelő tanár vezetésével. A sorversenybe szá
mos szülő is bekapcsolódott, így közösen a gyerekekkel együtt 
szórakoztunk és mozgattuk meg izmainkat. A vetélkedőt színe
sítette egy egészség totó kitöltése, mely az elméleti felkészült
séget tette próbára. 

A nap zárása ként minden résztvevőt vendégül láttott a Szü
lői Munkaközösség egy kis uzsonnára. Egészséges alapanyag
okból szendvicset, nyers zöldségekből salátákat, gyümölcsöket 
szolgáltunk fel a mozgásban megéhezett gyermekeknek és fel
nőtteknek. 

Minden a pályázatban érintett tanuló szóróanyagot vihe
tett haza, melyben a méhnyakrákról és az oltással kapcsolatban 
esetlegesen felmerülő kérdésekről olvashattak. Terveink szerint 
novemberben, egy délutáni foglalkozás keretében, az érdekel
tek. még egy előadást is meghallhatnak e témában. 

Ezzel a programmal, a pályázat végleges kimenetelétől füg
getlenül, közösen hozzájárultunk gyermekeink helyes életmód
jához, i l letve szélesítettük látókörüket. Számos felnőtt és gyer
mek kaphatott információt egészségügyi állapotukról, a közö
sen eltöltött vidám délután élménye, pedig feledtette velünk a 
borongós időjárást. 

Végezetül megköszönöm minden pedagógus és szülő köz
reműködését, mellyel nagyban hozzájárultak a rendezvény si' 
keréhez. 

Fónad Beáta védőnő 



MARADANDÓ EMLÉKEK 
TSZ -1969 

Az elmúlt negyven év fehérít, tompít, 
elmossa a feszültségeket, a szembenál
lásokat és talán már megnyugvással ki
mondható: csak a szépre emlékezem. 

A Tsz-ek a magyar gazdaság szerves 
részévé kezdtek válni, jelentősen meg
változott a funkciójuk. Már nem csak az 
önfenntartó "belterjes" tevékenység jel
lemezte a Tsz-eket, hanem - természe
tesen az élelmiszertermelés mellett - az 
ipari növények előál lítása egyre hangsú
Iyosabb szerepet kapott. Az iparral egyre 
szorosabb egymásra épültség jellemezte 
a mezőgazdaságot. 

A bogácsi Új tlet Tsz tagjai, alkalma
zottjai szorgalmas, a fennálló viszonyok
hoz alkalmazkodó emberek voltak. Eb
ben az időszakban a Tsz élén, aki még ma
gángazdálkodóként szerzett tekintélyt, a 
rendkívül szorgos Kovács Antal állt. Ö a 
60-as évek elején elvégezte Zsámbékon 
Tsz-elnök képző iskolát. Jó segítőtársa 
volt Szajlai Dezső, aki elnökhelyettesként 
végtelen emberséggel megáldva vett 
részt a Tsz munkájában, irányításában. 

A hatvanas évek végén folyamato
san változtak, fejlődött az agrotechnika 
és technológia. Ehhez felkészült szakem
bergárdára volt szükség. A Tsz életében 
kulcsszerepet játszott a főmezőgazdász, 
ezt a posztot Bordás Bertalan töltötte be 
1969-ben. Magas szakmai színvonalú és 
következetes munkát kért beosztott jai
tól. A szántóföldi növénytermesztésben 
két tapasztalt parasztember, Hócza Alajos 
és Szeberin János látta el a brigádvezetői 
feladatokat. 

Jelentős ágazata volt a Tsz-nek a szán
tóföldi kertészet és szőlészet. A kertészet 
a község alsó (déli) részén, a patak jobb 
(nyugati) partján a Határlápa és az Ür
gés alja dűlők szomszédságában, közel 
40 hektáron terült el. Emlékszem, a meg
termelt áruk (paprika, paradicsom stb.) 
kereskedésével foglalkozó vállalatok felé 
történő értékesítés mellett saját értéke
sítés is  történt. A környező települése
ken lovas fogatról, valamint a legendás 
GAZ Sl -es szovjet gyártmányú teherko
csirói folyt az árusitás. A kertészeti ágazat
ban brigádvezetőként dolgozott Boldi
zsár Józsefné (Varga Etus), aki kiváló szak
mai érzékkel, nagy egyéni szorgalommal 
látta el feladatát. 

A szőlő- gyümölcságazatban is meg
indult egy bizonyos fokú korszerűsítés. A 
Sark erdő mellett, a Szorosi víztározó nyu
gati oldalán (benne az egri út nyomvona
la is) volt egy "nem sikerült" almás. Sikere
sebb volt a szőlészet. A hagyományos, ka-

rós szőlőültetvények minden második SQ
rát kivágták, majd faoszlopokat és drót
huzalokat telepítettek a szőlő, a szőlőhaj
tás kordában tartására. 

A korszerűsített szőlő támberen
dezésekhez már i l lett a korszerű, univer
zális bolgárlánctalpas, melynek kiváló ke
zelője volt Szajlai Sándor. A Cserje-dű
lő - párhuzamban a Bányaéllel 25 hektá
ros korszerűsített támberendezésű szőlő
terület vulkanikus, meleg talaja kiváló mi
nőségű szőlőt, illetve bort termett. 

Kiváló évjárat volt az 1967-es év. A 
Kardos-féle pincében, ahol a Tsz borkész
letét tárolták, még volt szerencsém meg
ízlelni a 67-es év "bogácsi aszú" borát Far
kas Viktor"kisegítő pincemester" kínálatá
ban. (Tőle tanultam meg a hordómosás 
technikáját.) A közel százfős, szorgalmas 
női szántóföldi és kertészeti brigád tagjai 
közül még a következő személyek vannak 
közöttünk: Bényei Imréné, Daragó Béláné, 
Farkas Lajosné, Farmosi Rudolfné, Hócza 
Józsefné, Hócza Viktorné, Jankó Gáborné, 
Kerékgyrátó Sándorné, Kocsis Sándorné, 
Kovács Sándorné, Molnár Andrásné, Mol
nár Gyuláné, Papp Károlyné, Szeberin 
Lajosné, Szerencsi Józsefné, Varga 
Gáborné, Virág Miklósné, Farkas Jánosné 
(Huszár), Farkas Jánosné (Szabó). A sző
lő "háthajlító" munkáit végző munkáso
kat brigádvezetőként Kozma Imre, míg a 
kertészet, a szőlő, a gyümölcs ágazat te
vékenységét a kiváló szakmai felkészült
ségű, lelkes kertész - agronómus Barócsik 
József irányította. 

Az állattenyésztés központja ebben az 
időszakban - 1969 - is a volt főkáptalani 
birtokon, a Pazsag tanyán volt. Ekkor még 
folyt sertés, juh, szarvasmarha tenyésztés, 
aminek eredményessége változó volt. Az 
állattenyésztési ágazatot hozzáértő mó
don, kiegyensúlyozottan Orosz Sándor ve
zette. Illik megemlíteni Pethő Sándor és 
Balázs Viktor kiváló állatgondozók nevét is. 

Jelen sorok íróját a melléküzemág ve
zetésével 1 969. március l B-ával bízták 
meg. Ezen tevékenységemhez tartozott 
az anyagbeszerzés, a szabad szállítójár
művek, a rakodómunkások és a kőbánya 
irányitása, majd felelős műszaki vezetése. 
A bányászatnak nagy hagyománya volt 
Bogácson. A lakóházak, közintézmények, 
a templom a bogácsi bányákból szárma
zó kőből épültek. Viszonylag könnyen ala
kítható, éppen ezért terjedt el a közeli és 
távolabbi településeken is  építőanyag
ként. Bogácsi kőből épült az Eger-patak 
partja Egerben, de igen sok kő került ár
vízvédelemhez a Tiszához, a Tarnához 

is. A bánya igen eredményesen műkö
dött, hiszen igen kevés ráfordítással lehe
tett előállítani azonnal értékesíthető ter
méket. Tizennégy bányász dolgozott az 
ábrahámkai kőbányában 1969 nyarán, az 
ott dolgozók közül sajnos már csak egy 
élő bányász nevét említhetem, Hócza Im
réét. (Jó szerencsét!) 

A Tsz-ben központi szerepet játszott a 
központi géptelep (új tanya), ahol mér
legházasként (tanyagazdaként) dolgo
zott Klausemberger Márton. Ekkor még 
szolgálatot teljesített közel tíz lovasfogat, 
melyeknek brigádvezetője - osztott mun
kakörben - (és mint raktáros) Á- Mol
nár Gyula volt. A fogatosok mind állato
kat, de különösen a lovakat szerető gaz
dák voltak mint pl. Kiss András és Köteles 
Tibor. A gépesítés i ágazatot Molnár Ist
ván agrármérnök vezette. A korszerűsö
dő mezőgazdaság magával vonzotta az 
agrotechnika fejlődését is. Ez a bog á-esi 
Tsz-ben elsősorban a gépészeti ágazat 
fejlődésében, a korszerű géppark bővülé
sében volt leginkább szembeötlő. A kor
szerű technikát csak felkészült emberek 
tudták eredményesen működtetni. Nagy 
jelentősége volt az önszorgalomból meg
szerzett tudásnak - a gépesitési ágazat 
dolgozói! jel lemezte ez leginkább. A gé
pesítési ágazat műhelyvezetését a nagy 
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező 
Kalusemberger Viktor látta el. Úgy gon
dolom, nem követek el hibát, ha felso
rolom a még köztünk lévők neveit, akik 
1969-ben a gépesítés i ágazatban dolgoz
tak: Androvics Dezső, Balázs Tibor, Barta 
Antal, Budai András, Fülöp Sándor, Már
kus Géza, Szajlai Sándor, Verhóczki László 
(Cickur - B), Makó Vince, Soós József. 

Szőlő-, illetve hegyőrzéssel Virág Já
nost bízták meg. Két fő, Farkas József 
(Csuhai) az erdészeti tevékenységek é, 
Szeberin Vendel a növényvédőszer rak
tárossággal megosztva látta el a mező
őrséget. 

A könyvelést, az adminisztrációt Nyes
te Mihály irányitotta hivalkodás mente
sen, szerényen. Koós Jánosné, Kreszadió 
Lászlóné, Novák Ferencné és Nyeste 
Istvánné még élő személyei a 69-es iro
dai dolgozók közösségének. Egyre más
ra jelentek meg a Tsz életét szabályozó 
törvények, rendeletek, amiket értelmez
ni, alkalmazni kellett. Ebben segített a ki
emelkedő jogi felkészültséggel, tudás
sal bíró Dr. Farkas Bertalan jogász. Ek
kor még, ha csökkentett létszámmal is, 
de kihajtott a csorda Farkas Imre (Tinti 
Biri) felügyelete mellett, akadozva, rend
szertelenül járt a legelőre a kecske nyáj 
Pusomai Károly (Dudás) felügyelete mel
lett. Működött a tejcsarnok az Ady Endre 
utcában, Farkas Imréné (Csuhai) irányítá
sával. A daráló Szajlai Imre vezetésével 
működött. 



Jó érzéssel nyugtázhat juk, hogy a 60-
as években a község legnagyobb munka
adója a Tsz volt. Igaz, kiemelkedő jövede
lemre nem lehetett szert tenni, de egyfaj
ta biztonságot nyújtott. Már működött az 
egészség- és nyugdíjbiztosítás a tsz-tag
ok és alkalmazottak körében. A munka
egység értékének 900/0-át pénzben, nem 
terményben fizették ki. Ez óriási előrelé
pést jelentett, és hozzájárult a Tsz-dolgo
zók életkörülményeinek javulásához is. 
A Tsz életében az 1 969-es év szakaszha-

tár volt. Ezután következett az egyesítés, 
egyesülés a szomszédos települések T5Z
eivel. ami az új lehetőségek mellett új fe
szültségeket is hordozott magában. 

keressük a konszenzuális megoldásokat a 
jövőben. 

Miközben írtam e sorokat döbben
tem rá, hogy a 69-es Tsz-közösség tag
jainak többsége már nincs közöttünk, 
"csak" munkájuk gyümölcse vesz körül 
bennünket. 

Bogács életének, gazdasági kultúrtör
ténetének a Tsz szerves, meghatározó 
szereplője. A Tsz a szövetkezeti mozgal
mak egyike volt, jelenleg is az, és remél
hetőleg az is marad. 

Köszönet nekik érte! 

Bogács, 2009 nyara Sok mindent lehetett volna másként 
is tenni, de a folyamatokat megfordíta
ni már nem lehet - ne is akarjuk! Inkább 

Nyeste István 

"Ne feledd a tért !" 
Emlékezés '56 október 23-ra és a Köztársaság Napjára 

Kedves Olvasók' 
Ha megkérdeznék Önöktől, mit tudnak '56 október 23-ról, 

annak jelentőségéről, a többség minden bizonnyal azt felelné, 
hogy nagyon keveset, s csak néhányan mernék pironkodva be
vallani, hogy bizony semmit sem. 

20 év óta igyekszünk mi, pedagógusok is tanítványainkat arra 
nevelni, amely ezen írás rövid címében foglaltatik. 

De mi is történt 1956 októberében? 
- Nem történt más, mint egy hatalmas, vörös lobogós Góli

át árnyékában fel mert állni a piros-fehér-zöld, kivágott címeres 
zászlajával egy kis Dávid. 

- Nem történt más, mint egy térdre kényszerített, többszörö
sen kifosztott, becsapott nép fel mert állni, szembe mert nézni, 
fegyvert mert ragadni egy olyan hatalom ellen, amely hazug ál
mokra építette a saját ideológiáját. 

- Nem történt más azokban a hűvös napokban, mint egyszer
re sok ember merte kimondani az igazságot. 

- Nem történt más, csak az, hogy sok embernek volt bátorsá
ga kimondani a "NEM"-et az addig átélt nyomornak, a minden
napok addig megélt félelmeinek, az addig mondott hazugsága
inak, a családok rettegésének, a bizonytalanságnak. 

És mi az üzenete a jövő nemzedékének? 
- 1 956 üzenete nem csak az, hogy mindig"nem"-et kell mon

dani az emberek szellemi és gazdasági kizsákmányolására. 
- 1 956 üzenete az is, hogy ne tűrjük meg azokat közöttünk, 

akik félelmet akarnak kelteni bennünk és körülöttünk. 
- 1 956 üzenete továbbá az is, hogy óvnunk kell mindig és 

mindenhol a demokráciát, a többség akaratát, a többség szavát. 
- 1 956 üzenete az, hogy bárhol élünk, nem engedhetjük meg, 

hogy megzsaroljanak bennünket. Nem engedhetjük meg, hogy 
bárki arra kényszerítsen, hajtsuk le fejünket, ha az igazság meg
tipróival kell szembenéznünk. 

Higgyük azt, hogy egy kicsit mindig büszkébbek leszünk elő
deink tetteire, egy kicsit mindig erősebbek, okosabbak, össze
tartóbbak leszünk a mindennapokban, mert ez 1 956 igazi üze
nete! 

"Ne feledd hát a teret, h ol bár a lebírt had 
bár legutolsó hátvéde ledőitI 

Míg nem feleded: 
Nem nyugszanak ök. Nem holt, nem letiport sereget 

emészt el ott-vagy akárhol- a sírha nt. 
Új hont érlel a főld," 

III/yés Gyulai 
Ennek szellemében tartottuk meg iskolánkban az ünnepi 

műsort, s a községi ünnepséget is. 
Benyovszki Mária 

Koszoruzas az óvoda elötti emlékmúnél 

A községi ünnepség Verhóczki Sándor polgármester úr ünnepi 
beszédével kezdődött, ezt követte az általános iskolások felemelő 
ünnepi műsora, melynek rendezői: Benyovszki Mária, Kerékgyártó 
Andrea és Tóth István pedagógusok voltak. 

Az előadás bemutatói: Tóth Vivien, Szabó Petra, Kovács Evelin, 
Verhóczki Márk, Gódor Anna, Kondráth Kamilla, Hegyi Barbara, 
Lénárt Sándor, Lénárt Levente, Marada Mónika, Papp Dóra, Papp 
Csaba, Szabó Diána, Viszokai Vanda, Mizser László, valamint is
kolánk énekkarosai: Kerékgyártó Evelin, Kiss Mercédesz, Bakondi 
Odett, Szitai Erzsébet, Szitai Katalin, Horváth Roberta, Pusomai Bar
bara, Szabó Dániel, Jankó Róbert, Fekete Sándor, Bauer Norbert. 

Eztután megcsodálhattuk Magyar Gyula szívhez szóló tároga
tójátékán a jelenlévőkben hazafias érzelmeket ébresztő Magyarok 
világhimnuszát. 

Az ünnepség fáklyás felvonulással és koszorúzással ért véget. 



Egy ember a kétszázezerből 
Amikor egy évtizede ingatlant vásároltam, a Trajmár csa

lád volt házára esett a választásom. A lakásfelújitás során a 
rejtett zugokat is ki kellett üríteni. Régi egyetemi tankönyvekre 
leltem, és két megsárgult iratgyűjtöre, melyek közül az egyikre 
a "Diploma munka'; a másikra pedig a "Káder" feliratot rótták 
szép kalligrafikus betűkkel. A régi lapokon feltűnt a Trajmár 
Sándor név. 

Halottam már ezt a nevet korábban is a szüleimtöl, de csak 
annyit tudtam a névhez tartozó emberröl, hogy 56-ban kiván
dorolt Amerikába, és hogy valami mérnök féle. tvek múlva 
történt, hogy a kereső be beírtam a Trajmár Sándor nevet. Ki
derült számomra, hogy a kutató munkáját az atom- és mole
kulafizika területén végezte, angolul számos publikációja je
lent meg (Magyarul a Fizikai Szemle 2004/4. sz.). A Napi Gaz
daság 2005. 04. 25-i számában a neve Mezőkövesd híres szü
löttei között szerepel. 

Az igazság az, hogy Trajmár Sándor a gimnáziumot Mező
kövesden végezte, viszont Bogácson született és végezte az 
elemi iskolai tanulmányait. A részemre eljutatott önéletrajzát 
jóváhagyásával most közzéteszem, ismerjenek meg egy Bo
gácsról induló, s messzire érő életutat. 

Bogács, 2009. október 
Csiki János 

Egy rövid, informális önéletrajz 

Nevem: Trajmár Sál/dor 

193/. szeptember 7-ell szülellem Mag}'wvrszágoll. Bogácsol/. 

Szii/eim: Trajmár Gyula és Balázs Mária. Testvéreim: Ilona. Mária es GYI/la, 

Elemi iskoláimat Bogácson végeztem. Ötödik elemista korom
ban a Horthy Miklós kormányzó által szervezett tehetségkutató 
vizsgákon vettem részt, és ösztöndíjat nyertem a mezőkövesdi 
Mátyás Király Gimnáziumba, és teljes ellátást az iskola kollégiu
mába. Az 1950. évi érettségi után Debrecenbe a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemre nyertem felvételt fizika-kémia szakra, és 
ott diplomáztam 1955-ben. 1956 végéig Miskolcon az Észak-ma
gyarországi Vegyiműveknél dolgoztam mint kutató kémikus. 

Ez év decemberében egyetemi évfolyamtársammal, Csa nak 
Magdolnával úgy döntöttünk, hogy elhagyjuk Magyarországot. 
és 1957. január 4-én Ausztriában egy menedéktáborban kötöt
tünk ki. Itt esküdtünk meg, és három hónapot vártunk megfelelő 
bevándorlási lehetőségre. Mivel ekkorra már az európai és ameri
kai országok bevándorlási kvótái megteltek, nekünk először csak 
Uganda és a Dominikai Köztársaság volt nyitva. Májusban az a hír 

jelent meg a táborban, hogy az USA még elfogad korlátozott szá
mú magyar menekültet, akiknek egyetemi diplomájuk van tech
nikai területen. Másnap reggel az egész tábor felsorakozott az 
USA követségén. Mindez az amerikaiaknak gyanúsnak tűnt, és 
mindenkit egy vizsgának vetettek alá. Feleségem és én ezen si
keresen átmentünk, és május végén egy 40·(-05 meleg napon 
megérkeztünk Los Angeles repülőterére Kaliforniába. Még min
dig a téli menekülés alkalmával viselt síbakancsba, sínadrágba és 
pulóverbe voltunk öltözve. Mindenki csodálattal nézett ránk, és 
nem tudták elképzelni, hogy hol akarunk síelni. 

Egy magyar házaspár befogadott bennünket, és két héten 
belül már vígan mostam az olajos hordókat a kaliforniai napsü
tésben. Szükségünk volt egy kis pénzre, hogy meg tudjunk élni. 
Csak reméltem, hogy nem kell ezt életem végéig csinálnom. Há
rom hónap múlva sikerült bejutnom egy vegyi vállalat laboratóri
umába San Francisco közelében, Berkeley városában. 1958 őszén 
bizonyos vizsgák letétele után felvételt nyertem a Kaliforniai Álla
mi Egyetemre fizika-kémia szakra, ahol doktorátust akartam sze
rezni. Feleségem is kapott állást egy szappangyárnak a laborató
riumában, és így az ő keresetéből szerényen meg tudtunk élni. 
Nem volt könnyű az egyetemen a válogatottan jó amerikai diá
kokkal lépést tartani, mert angol nyelvtudásom hiányos volt. Az 
előadásoknak csak a felét értettem meg. Az első év végén meg
kívánt nyelvvizsgán két idegen nyelvből kellett szakmai szövege· 
angoIra lefordítani. Német és orosz nyelvet választottam, de még 
ekkor is az angol jelentette nekem a nagyobb nehézséget. 1961-
ben megkaptam a doktorátust, és ez megnyitotta előttem a jobb 
állások lehetőségét. 

Egy híres kaliforniai magán egyetemen (California Institute of 
Technology) kaptam állást Pasadena városában, és vissza költöz
tünk Dél- Kaliforniába. Érdekes kutatómunkát végeztem, és las
san feldolgoztam magam a szamárlétrán a legmagasabb kutatói 
beosztásba. Egy kutatócsoportnak voltam a vezetője. Sok kiváló 
kutató volt hozzám beosztva, egyikük még Nobel-díjat is nyert. 
(Kutatói munkásságommal kapcsolatban egy rövid összefoglaló 
cikk jelent meg a magyar Fizikai Szemlében 2004-ben.) Állásom
mai kapcsolatban különféle konferenciák, egyetemek és kutató 
intézetek látogatása alkalmával lehetőségem nyílt a világ nagy 
részének bejárására. Magyarokkal az Amazonas őserdeitől kezd
ve a Csendes-óceán szigetvilágáig mindenütt találkoztam. Az 
egyetemen is és az egyetem által igazgatott állami támogatással 
(NASA) működő híres űrkutató laboratóriumban (Jet Propulsion 
Laboratory, röviden JPL) is volt állásom, és néhány évig két egye
temen is voltam adjunct fizika professzor. JPL készítette és irányí· 
totta a legtöbb űrhajót, amiket Amerika a holdra és az űrbe kül
dött. Nagy izgalommal néztük az onnan visszaérkező képeket és 
csodáltuk a hihetetlenül komplikált technológia teljesítményeit. 
35 évi munka után 1997-ben nyugdíjba mentem és felköltöztünk 
San Francisco mellé a Szilícium- völgy közepébe. Peter fiunk, aki 
1965-ben született, itt dolgozik mint komputer mérnök, és közel 
akartunk kerülni hozzá és családjához. 

Azóta csendesen éldegélünk a Szilícium- völgyben, ahol az 
élet elképzelhetetlen ütemben rohan. Házunk a San Francisco
félsziget közepén húzódó dombok oldalán van, szép kilátással az 
öbölre és az öböl környéki városokra. A dombok másik oldala a 
végtelennek tűnő Csendes-óceánra néz. Sokat olvasunk, kertész
kedünk és néha kisebb nagyobb utazásokra megyünk. Itt is sok 
magyar barátunk van, akikkel időnként összejövünk, és elbeszél
getünk az élet eseményei ről és a "régi jó időkről': Az élet sokkal 
komplikáltabb és változatosabb, mint ahogyan azt egy regény
ben le lehet írni. 

Ha nekem valaki 20 éves koromban megjósoita volna a jö
vőmet, akkor azt mondtam volna, hogy az nem lehetséges, az 
egész egy ábrándozás, kitalált mese. Azt hiszem, hogy ezt na
gyon sokan elmondhatjuk. 

Redwood City, (alifornia, 2009. augusztus 
Trajmár Sándor 



motto: "Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az 
kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak 
mellé." 

(Böjte Csaba) 

MEZŐKÖVESDI KISTÉRSÉGI 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓlÉTI 

SZOLGÁLAT 
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásaink közel tíz éve 

működnek Bogács településen. 2005-től a Mezőkövesdi Kistér
ségi Társulás fenntartásában. 

Családsegítő szolgálat keretében a hozzánk forduló tele
pülésünkön élő szociális, mentális problémákkal küzdő egyé
nek, családok számára tudunk segítséget nyújtani. Célunk, 
hogy a hozzánk forduló emberek megkapják azt a támogatást, 
amit helyzetük, állapotuk megkíván. Feladatunknak tartjuk, 
hogy biztosítsuk számukra azon ellátásokat, szolgáltatásokat, 
amelyeket intézményünk ellát a házi segítségnyújtástól a bent
lakásos intézményi ellátásokig, és felkutassuk azokat a lehető
.égeket, amelyek segítenek életminőségük javításában. 

Gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy a gyermek család
ban történő nevelkedését segítse elő a rendelkezésre álló esz
közökkel. "Minden a családban kezdődik:' A felmerülő problé
mák jellegéhez, a család szükségleteihez igazodó gondozásra 
kerülhet sor a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, 
illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. 

Egyéb szolgáltatás: Jogsegélyszolgálat 
A szolgáltatás ingyenes, kiterjed családjogi, munkajogi, va

gyoni problémákra. Jogsegély szolgáltatásunk minden máso
d ik  héten, pénteke n működik Mezőkövesden. 

A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes időpont egyezte
tés szükséges, amit a 49/313-867- es telefonszámon tehetnek 
meg. 

Egyéb tevékenységeink: 

Szolgálatunk minden évben szervez az évköri ünnepekhez 
köthető foglalkozásokat, amelyekről bővebb információt a 
Bogácsi Tv képújságjában olvashatnak az érdeklődők. 

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is  kaptunk adományt a 
�agyar Ökumenikus Szeretetszolgálat jóvoltából, melyet a he

lyi Önkormányzat közreműködésével osztottunk szét a telepü
lésen élő hátrányos helyzetű családok, létminimum közelében 
élők, valamint a 70 éven felüliek között. Novemberben újabb 
adományosztást tervezünk. 

A nyári szünetben kirándulásokat szervezünk a közeli te
lepülésekre, a Bükk több pontjára. Legutóbb Noszvajon és 
Síkfőkúton jártunk. A kirándulásaink önköltségesek, helykő
zi járatokkal történnek, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Ügyfélfogadási idő: 

Gyermekjóléti Szolgálat: 
Csütörtök OB.OO- 12.00 óra Családgondozó: Papp Veronika 
Családsegítő Szolgálat: 
Csütőrtök OB. 00- 12.00 óra Családgondozó: Derda Alíz 

Elérhetőségünk: 

341 2  Bogács, Alkotmány u. S.  (régi könyvtár épülete) 
Tel.: 30/461 -68-32, 
e-maii: postmaster@mkcsgysz.t-online.hu 

Zsák Terézia 

intézményvezető 

MEDITÁCiÓ 
Ülök a pinceházban, az asztalon üvegben jó bor, Leányka. Po

haramból kortyolgatok, gondolkodom, meditálok egymagam
ban. Cogito ergo sum . . .  Egyedül vagyok! Vendégekre, barátok
ra, EMBEREKRE várok. Verőfényes április végi délután, az ajtón 
át látom a gyönyörű tájat. Sárga repcetáblák, virágos kertek, vi
rágillat. 

A barátok, vendégek nem jönnek. így hát egyedül kortyolga
tom ezt a csodálatos ned üt, ezt a csodát, amely az ember és a 
természetfölötti között kapcsolatot teremt. 

Meditálok immár az elröpült 66 év felett. Mennyi mindent 
megéltem, mennyi sok szép emlékem van, és mennyi pofont 
kaptam az Élettől! 

Egy korty borral búcsúzom a sok-sok elmúlt embertől, roko
noktól, barátoktól, munkatársaktól, jó ismerősöktől, ellenségek
től, azoktól, akik már régen a túl parton vannak. 

Én még itt vagyok, s meditálok. Gondolkodom azon, milye
nek is tudunk mi, emberek lenni. Egyszer nagyszerűek, csodála
tosak, önfeláldozóak, nemesek és igaz barátok. Máskor aljasak, 
rosszindulatúak, gyilkosok és nemtelenek. 

Közben óriási sebességgel száguldunk a világűrben. Meg
döbbentő, ha rászámolunk: másodpercenként 30 km-es, per
cenként 1 800 km-es, óránként 10800 km-es sebességgel szágul
dunk és 24 óránként 2 592 OOO km-t teszünk meg. 

Kimondani is ijesztő, elgondolni pedig szinte lehetetlen pa
raméterek. Nézem a bort a pohárban, vízszintes. Nem mozdul, 
nem rezeg, nem hullámzik ekkora sebességnél. Rohanunk, szá
guldunk együtt ezzel a Kék bolygóval, amelynek 71%-a víz. tven
te egyszer megkerüljük ezt az éltető, érthetetlen, meleget adó 
csodát: az tLETET adó NAPOT. No ez a világűrutazás legalább in
gyen van, ebben a kutya-betyár világban! Közben nem tudjuk, 
s nem is nagyon gondolkodunk rajta, hogy mikor vagyunk tal
pon, mikor lóg unk fejjel lefelé, és mikor állunk tüskeként a Föld 
egyik vagy másik oldalán. Borozgatunk, meditálunk, s egymást 
marjuk. Beleharapunk a másikba, mert Ő szebb, okosabb, ügye
sebb vagy éppen szebben dalol, mint mi .  Kicsinyesen lefokoz
zuk a másik embert, mert Ő barna bőrű vagy bokszosan fekete 
vagy éppen nagyobb orrú, és az eszét is százszor jobban tudja 
használni, mint mi. Haragszunk az embertársainkra, mert ők Is
tenben, Allahban, Mohamedben, Sivában, Jehovában vagy ép
pen semmiben sem hisznek. Haragszunk arra, aki elesett, hajlék
talan, ápolatlan és koldul. Nem szeretjük a jólöltözöttet, az ápol
tat, a gazdagot és főleg azt, aki többre vitte nálunk. Nem szeret
jük azt, aki játssza, amit Shakespeare frappánsan megfogalma
zott:"Színház az tlet, s szinész benne férfi és nő': Pedig ezt a sze
repet itt, e száguldó sárgolyón mindannyian eljátsszuk ezalatt a 
60-70-80 év alatt, váltakozó sikerrel. 

Nagyszerűek és szánalmasak vagyunk egyszerre, itt, e gyö
nyörű kalitkába bezárva. Rohanunk irdatlan sebességgel a sem
miben, ezen a semmi ágán ülő földgolyón. Közben vívjuk kicsi
nyes, gyűlölködő, nemtelen harcunkat egymás és a jövő nem
zedék ellen. Esztelenül szennyezzük az unokáink, dédunoká
ink jussát: a földet, a vizeket és a levegőt! Rohanunk irdatlan se
bességgel a semmiben, s még csak nem is gondolunk rá, hogy 
ez a rohanás és a parányi kis életünk egy pi llanat alatt véget ér
het. Nem kell más csak a világűr trilliárd meteoritjából egy csa
pódjon a Földbe és vége lesz a földi életnek! Van még ezen kí
vül ezer ok arra, hogy megszűnjön a mi kis színházunk világa: 
rák, infarktus, fertőzések, balesetek, természeti katasztrófák, há
borúk és így tovább. EI kellene gondolkodnunk a lét és a nemlét 
témakörén. Meditálnunk kellene az emberségen, a megértésen, 
a szereteten. Fel kellene írnunk az agyunk homloklebenyére: 

" - AZ EMBER EGY PORSZEM, NEM LÁTJA SENKI, DE ENNEK A 
PORSZEMNEK KELL EMBERNEK LENNI!!! - "  

Gál Mihály 



Világító sorok és gyökerek 
Cseh Károly Vaszlej Mitta-díjas költő

múfordító, a Magyar [rószövetség tagja, 
Bükkalja szellemi arculatának egyik fel
mutatója, visszajáró vendége Bogácsnak. 
A lassan 1 5  kötetes alkotót a hely szelle
me mintegy negyedszázadnyi versre ih
lette eddig, és most interj úban vall az it
teni tájról és ember(ek)ről. 

- Visszatérő vendég vagy minálunk. 
Csak átélendő élményekért jársz hoz
zánk, vagy más egyéb ;s vonz ide? 

- Időben és idővel egyre inkább elmé
Iyülnek idekötő "világító gyökereim" - lé
vén, hogy bükkaljai - borsodgeszti - szü
letésű vagyok. Azé a tájhazáé, me ly fölött 
mindig ott világol a Bükk. Egy-egy hosz
szabb távollét után, hazafelé jövet, sok
szor olyan érzés fog el, ha elémdereng 
kékje - kivált sugaras őszi alkonyattájt -, 
hogy ilyenkor úgy érzem: már-már a he
gyek hullámfürdőibe veti magát ujjongva 
a nap. Ilyen gyermeki örömmel jövök ide 
is szinte mindig, hiszen gimnazista éveim
től sorjáznak elő első bogácsi emlékeim. 
Még sejlik rajtuk a diákidők hamvassága. 
Azóta ismerlek Téged is, meg sok jó em
bert a faluból - de róluk már név szerint 
is, több interjúban szóltam. 

Nekem ennek a tájéknak mindig érő 
szőlőfürt-aranylása meg diófás csönd
je van, s ez az áhítatteli nyugalom ott 
verőfénylik soraimban. Ebben a köz
ségben szinte minden együtt áll, ami 
Bükkaljára jellemző, mintha ez a hely a 
már emlegetett szűkebb tájhaza "sűrít
ménye" lenne. Talán ezért kap el itt gyak
ran az itthon érzése is. 

- Pedig sokat mozogsz szerte az or
szágban, s hatdrainkon túl is, és néha 

úgy tűnik, mintha csak "röptében" érez

néd otthon magad. Kalandvágy, kül
detés, vagy mi sarkall az állandó útra, 

hogy aztán újra, meg újra visszatérj? 
- Valamit vagy valakit ha szeretünk, 

néha el ís kell távolodni tőle, hogy hiá-

Cseh Kdroly 

nyozzék. Bükkaljával is így vagyok, s ezzel 
a faluval is. Sok mindent lát az ember, de 
rálátni is kell, hogy jobban megértsük lel
két és lényegét. Mindenütt más a kisugár
zása a földnek, másak az emberek, s eb
ben a sokféle másságban mégis folyton 
és tévedhetetlenül érezni kell a hazahí
vó szót. "Tudom, meghalnék idegenben, 
ott még a fák sem ilyenek:' - ragyognak 
vissza Garai Gábor szavai, aki verse im ol
vastán először nevezett költőnek, s nyúj
tott kezet, tegeződést ajánlva, az 1970-es 
évek elején. 

Távolban tényleg nem ilyenek a fák 
sem. .  nem susog nak otthoni nyelven, 
mint a bükkaljai gesztenye - vagy fenyő
fák. 

Jóval ötvenen túl egyre érthetőbben 
hallom már szavukat s próbálom papírra 
vetni. Ide vágyódásaimban ezért tud vers
ben egymásba hajolni fürdőpára és kri
zantém fehére, napos októberek utolján, 
olyan észrevétlen, ahogy két évszak egy
másba simul. 

- Sokat időzöl itt aránylag - és sokat is 
írsz Bogácsról, mi több: jó hírünket min
denfelé híreied • • •  

- Az itt időzés legtöbbször megihlet és 
verset érlel. Zömmel akkor jövök ki a für
dőbe, mikor hosszabb utakról, előadásso
rozatokról visszatérek vagy éppen új mun
kába fogok, netán vers munkál bennem. A 
víz, a fény, a levegő, a fű, a lomb, a csatan
golás vagy a fürdőzés szükségeltetik ah
hoz, hogy a fáradt test és a gyűrt idegek 
ellazuljanak, s az elernyedés teret teremt
sen az alkotásnak, vagy annak, hogy a már 
bennem forrongó vers kiforrjon. 

Tényleg, hadd áruljam el, volt több 
olyan rövidebb költeményem, amelyet 
fürdés közben, egy az egyben fejben .,ír
tam meg'; mintegy bizonyítva: vershez el
sősorban nem hely, hanem fej szükségel
tetík. Máskor meg fordítás ritmusába vit
tem bele a medencesarok vizének "csa-

VÉNASSZONYOK NYARA 
A "Bogácsi fürdőversek" ciklusból 

Hálókocsik hótorlaszai 

sütkéreznek a fürdő gyepén, 

(hírnöke lehet mind a télnek 

október huszonkettedikén?) 

Megkésett tarlótüzek égnek, 

meg csipkebogyók parazsai, 

s mintha medrét hársfaszagú szél 

hömpölygése mosta volna ki: 

illatozó, száraz a Hór itt -

vakítva bronzlik fénye a hóig. 

Cseh Károly ver.�ei 2007 karácsol1)'lÍll a 
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csogását". Tehát a hely szelleme ilyen át
tételesen is megjelenül a sorokban. S ezt 
az összetéveszthetetlen "helyi sugárzást" 

viszem magammal máshová is - mint pél
dául hamarosan Sopronba, Budapest
re, Sátoraljaújhelyre, Szekszárdra, Egerbe 
könyvbemutatóimmal, hogy csak a még 
idei út jaimból említsek néhányat, s túl 
ezen mindig jószívvel emlegetlek benne
teket, beleértve a borfesztiválokat és má' 
kulturális rendezvényeket is. 

Nyakamba veszem az országot hát az  
idei őszön is, új fordításkötetem a csu
vas költő, Gennadij Ajgi: Csillagkép abla

komban című könyve kapcsán, melyet a 
Hungarovox Kiadó jelentet meg. A tizen
negyedik után várhatóan még az év vé
gén jön ki egy orosz fordításkötetem is, 
nevezetesen Leonyid Volodarszkij: Kará
csonyi folyosó címü verseskönyve. 

S ami a legfrissebb: az egyik legjelen
tősebb moszkvai kétnyelvű irodalmi ma
gazin az  "Ogonykí" (Tüzek) legutóbbi szá
mában látott napvilágot a bogácsi ihleté
sű Hó és virág közt című versem fordítá
sa, féloldalnyi, fényképes bemutatásom
mal együtt. Egy orosz-japán folyóiratban 
való megjelenés, bizony, ritkaság - és rit
ka jó "reklám" lehet e tájhazának. 

Világok egymás fénylésében telik í9: 
ez az esztendő, s ebben a fénylésben ide 
és hazahívóan ott lesz a bogácsi, bükkaljai 
fény is. 

- Köszönöm a vallomást, a beszélgetést. 
A költővel Szabó László beszélgetett. 



500 esztendővel ezelőtt Sárospatakon vé
gezte iskolai tanulmányait Szalkai László, a ké
sőbbi esztergomi érsek - szerencsénkre fenn

I' arra, hogya napi munka, a gond elcsendesed-

MIRE VALO A ZENE? jen és a feszült figyelem oldódjon, hogy tevé-

maradt iskolai jegyzete. Ebben a következőket olvashatjuk: "Most 
beszélnünk kell a zene cél-okáról, ami nem más, mint a zenemű
vészet haszna . . .  Első céljának az lsten dicsérete nevezhető, hiszen 
a szabad mesterségek egyike számára sem nyílik meg olyan szíve
sen a templom kapuja, mint a zenének. A zene szabad mestersé
gek közül azért is élvez elsőséget, mert maga a világ is valamikép
pen a zenei mozgás harmóniarendje szerint forog. Végül pedig az 
emberi lélek természete szerint gyönyörködik a zenében: a zene az 
embert nagyszívű bbé, udvariasabbá, nyájasabbá, vidámabbá sze
retetre készségesebbé teszi és kedélyállapotát különféle típus ú ér
zelmekre, kívánságokra indítja:' 

1. A zene mélyen hat az ember kedély- érzelem- és akaratvilá
gára. Már Platón kifejtette, hogy különféle zenék az ember jeIIe
mét különféleképpen alakít ják: Egyik derekabbá, másik durvává, a 
harmadik kéjenccé alakítja az embert. Ezért Platón szigorúan meg 
is akarta szabni, hogy milyen zenét szabad hallania és tanulnia a fi
atalnak. Ebben a szellemben mondta Kodály iS:"A rossz zene meg
ingatja az erkölcsi törvényben való hitet, s ha a fiatalt nem olt juk 
be minél korábban a rossz zene pestise ellen, menthetetlenül an-( nak áldozata lesz:' Hamvas Béla szerint:"A zenei hazugság a legel
letemültebb valamennyi hazugság között, mert az embert a leg

védtelenebb oldaláról demoralizálja:' 
A zene két szinten hat az ember kedélyére és jellemére, az 

egyiken különféle hangulatokat, érzéseket fejez ki, így beszél
hetünk harcias, dühöngő, szomorú, kéjsóvár, magasztos stb. ze
nékről. A másik mélyebb szint je a rendezett tiszta zene, amely 
nagyszívűbbé, udvariasabbá, nyájasabbá, vidámabbá teszi az em
bert. Ugyanakkor valamiképpen tisztítja is az ember szívét, a szelí
debb, emberségesebb érzelmeket hívja elő. 

2. A világegyetem is a zene törvényei szerint mozog, s a zene ké
pes arra, hogy életünknek e törvényekkel való összhangját kinyil
vánítsa, s egyben elősegítse. Az ókori ember meglepve vette ész
re, hogy a zene, mely látszólag a szeszélyek, érzések ösztönvilága, 
a racionális, sőt matematikailag is ki fejezhető erőkkel, arányokkal 
dolgozik. Egy hangköz annál egyszerűbb és harmonikusabb, mi
nél egyszerűbb húr-arányszám szerint szólaltatható meg. A zene 
nemcsak az etika szemszögéből magyarázható, hanem a matema
tikai tudományokkal is vonatkozásba kerül. Átvitt értelemben azt 
lehetett mondani, hogya világegyetem zenei arányszámok szerint 
mozog (ez a szférák zenéje), s az ember azért örül a zenének, mert ( .'zt az örök harmóniát észleli benne. A jó zenének talán legfonto
sabb ismérve az, hogy belső gazdagsága, külső rendje és kifeje
zőereje tökéletesen egyensúlyban van. A zenében minden az ará
nyokon múlik, azt is mondhatjuk, hogya zene a világ arányrendjé
nek érzékelhető megjelenése. 

3. A zene harmadik haszna Szalkai szerint: az lsten dicsérete. 
Itt ismét egy szűkebb és egy tágabb értelemben vehetjük a szót. 
Az antik vallások, így a kereszténység számára is természetes volt, 
hogy az Istentisztelet nincs ének nélkül. Az ősi liturgikus zene nem 
hangulati betét az Istentiszteleten, hanem maga az elénekelt litur
gia. A kereszténység sok századon keresztül nem ismerte a "mon
dott" liturgiát. A jó zene arra ébreszt minket, hogy a napi gondo
kon és örömökön túl, a kenyérkereset, az intrika világán túl van 
egy szellemi világ, arra, hogy az életnek van egy olyan rétege, mely 
szerint az első látásra "értelmetlen" dolgok értelemmel bírnak. Is
tenhívőként elmondható, hogy a zene kapcsolatba hoz a termé
szetfölöttivei, a zene szépsége lsten szépségéről is szól. A jó zene 
fogékonnyá tesz a lelki értékekre, végső soron Istenre. 

A szórakoztató zenéről 
A "szórakozás

" 
szó jelentése nem egyértelmű. A szórakozás 

vagy inkább szórakozás-hajhászás, vagyis legalább, ahogy ma ért
jük, modern, kb. 100 éves gyakorlat és bizony a hatása az embe
ri pszichére nem mindig szerencsés: a szórakozás és szétszórtság 
között nemcsak etimológiai az összefüggés. Azt hiszem, hogy van 
a szórakozásnak egy másik értelme is. Az embernek szüksége van 

kenységünkben egyik dologról a másikra vált
hassunk. A zene nemcsak szórakoztat, hanem felemel; és éppen itt 
a kritérium: megengedhető a zene mindaddig, amíg felemel, va
gyis legalább nem rombo l - károssá válik a"szórakoztató

" 
zene, ha 

rontja bennünk a kultúrát, a humánumot. 
A szórakoztató zenével kapcsolatban tisztázni kell egy fogaI

mat: mi az élő zene? Csakis az a zene, amit az ember a saját ere
jével produkál. A hangerősített zene mindíg gépzene. A gépzene 
pedig minél hangosabb, annál inkább provokáló, agressziónövelő, 
devianciára hangoló, gátlásokat feloldó, mértéktelenségbe sodró, 
józanészt kiütő hatású. A hangerő fokozásával fizikai fájdalmat le
het kiváltani, sőt a nagyon alacsony rezgésszám ú infra-hangokkal 
rombolni és ölni is lehet. (trdekes, hogy az állatvédők még nem 
tiltakoztak, mint pl. a libatömés ellen.) Véleményem szerint azért 
nem, mert óriási üzleti érdekek mozgatják ezt az egész jelenkori 
bábeli őrült hangoskodást. Az eredmény jól látható, a haszonélve
zők gazdagodnak, a fogyasztók meg nyomorod nak. 

A lakosság hangoskodókkal szembeni normális többsége tör
vényekkel próbálja magát védeni. (Szűkebb pátriánkban 18 év óta 
nem sok sikerreL) A jogszabályokat semmibe vevő csendháborítók 
a jövőben számíthatnak a hatóságok ellenlépéseire. Előbb-utóbb 
mindenkinek meg kell tanulni: a zenét arra kell használni, amire 
való. 

Daragó Károly 

Hogyan ciripelhetnek a Tücskök 
télen is Bogácson ? 

Talán meglepő a kérdés. A bogácsi iskolában mégis kézenfek
vő a válasz. Legalábbis azok számára, akik éltek azzal az egyedül
álló lehetőséggel. amelyet az iskola kínált számukra ebben a tan
évben. 

A MOZAIK Tankönyvkiadó tnek - zene tankőnyvének szerző
je, Király Katalin azzal a megtisztelő ajánlattal kereste meg isko
lánkat, hogy a kiadó városában Szegeden, valamint Bogácson 
"TÜCSÖKZENE " HANGVERSENYBtRLETet hirdessünk az arra fogé
kony, érdeklődő gyerekek számára. 

Magam is nagy örömmel fogadtam a kezdeményezést, hiszen 
már több éve a szerző könyvei ből oktatok, s tapasztaltam meny
nyire gyerekközpontúak, szemléletesek Király Kata tankönyvei. A 
gyerekek közül sokan, már a tavalyi tanévben személyesen is meg
ismerkedhettek vele, hiszen a tavaszi Éneklő Ifjúság versenyen, 
amely igazából nem is verseny, inkább öröméneklés volt, - szin
tén a szerzőnő megkeresésére- több bogácsi tanuló is részt vett. 

A hangversenybérlet négy alkalomra szól. Mintegy ötven gye
rek váltott bérletet! 

Az első, szüreti koncert október 16-án zajlott le. Az egyórás 
műsornak ők is aktív résztvevői voltak: énekeltünk, sőt táncol
tunk is együtt. Kiváló népzenekutatónk- Bartók Béla- gyerekéve
it felidézve volt szó a népdaléneklésről, saját hagyományaik őrzé
sét tanulhatták a Bogácsi Pávakörtől. A hagyományápolást meg
tapasztalhatták kortársuktól, az egri Simon Máté-tól, aki stílusos 
énekével, ízes mesemondásával, legényes táncával kápráztatta 
el őket. Mindehhez a talpalávalót nagyobb testvére, az érettségi 
előtt álló Simon Ádám szolgáltatta virtuóz hegedűjátékával. 

Az i-re a pontot,- ahogy szokás mondani- a szomszédos telepü
lésen, Noszvajon élő népzenész, népzenetanár, Dsupin Pál tette 
fel dudajátékával. Szinte a székhez szegeződtünk a hangerő halla
tán, s mindenki számára világossá válhatott, miért is nem fér meg 
két dudás egy csárdában! 

Aki meg szomjazott a táncban és énekben, a szomját kakaóval 
olthatta a műsor végén. 

Akik velünk voltak, már alig várják a karácsonyi koncertet, ame
lyet a Közösségi Házban szándékozunk tartani, hogy a kedves ér
deklődők is részesei legyenek a "kisjézus

" várás örömének. Szere
tettel várunk oda kicsiket és nagyokat is! 

Benyovszki Mória 



EMLÉKTÖREDÉKEK 
1954. szeptember l -jén mentem első osztályba. Taní

tó néni írt nekem egy szép kis verset és a nővéremnek adta 
oda, hogy tanítsa meg velem. Olyan picike voltam, hogy alig 
látszottam ki a földből, ezért tanító néni a Glóner iskola ud
varán felállított egy fehér tonett székre. Ő védőn, súgásra ké
szen állt mögöttem. A vers a következő: 

"Hűvös esti szellők járnak, 
vége van a meleg nyárnak. 
Bizony ez már öreg hiba, 
iskolába megy Ancika. 

Pedig de jó volt a réten, 
egymás mellett ülni szépen. 
Kislibákat legeltetni, 
néha meg is hempergetni. 

Sorakozó hatévesek! 
Nehogyelpityeredjetek! 
Nem oly rossz az iskola, 
tréfált velünk édesapa. 

Tanulni ott szépet lehet, 
írást, olvasást, éneket. 
Kisszívünkben nőjjön hála, 
hogy járhatunk iskolába. 

Évnyitó után megszeppent kisdiákjait beterelte az osz
tályba. Kialakította az ülésrendet, aztán mesélt nekünk az is
koláról, a napirendről, a tanulás hasznosságáról. 

Emlékszem a bűzös, olajos padlóra, az i dőnként füstölő 
vaskályhára, a rosszul záródó huzatos ablakokra. Mindezt a 
sok negatív élményt ellensúlyozta lényének pozitív kisugár
zása, természettől kapott gyönyörű lángvőrös haja. Úgy röp
kődött közöttünk, mint egy meséskönyvből kilépett tündér, 
oldotta feszültség ünket, félszegségünket, eloszlatta félel
münket az ismeretlentől. Fogta gémberedett, ügyetlen ke
zünket, megmutatta, hogyan kerekedjen szépen az "ó" betű, 
mi lyen legyen a "g" betű hurka, ne lógjon ki a négyzetből az 
5-ösnek a hasa. Kórusban mondtuk az ábécét, a szorzótáb
lát. Tanításával jó alapot adott generációknak írásból, olva
sásból, számtanból, emberség ből, szeretetből, önzetlenség
bői és még sok minden másból. Szükség esetén fegyelme
zett is, hiszen nem voltunk angyalok. Gyerekek voltunk, paj
kosak, játékosak, tele ötletekkel különféle csínyek kitalálásá
ban. Nem mindig esett jól tanulni, néha elfelejtettük a lec
két megírni, otthon hagy tuk a füzetet vagy a könyvet. Ő biz
tos kézzel, szeretettel terelt vissza a helyes útra. Később sok 
éven keresztül ő vezette a könyvtárat. 1973-tól miután ha
zakerültem dolgozni rendszeres látogatója voltam a könyv
tárnak. Szerettem elbeszélgetni vele, tanácsot kérni. Emlék
szem, egyik télen csak Jókai könyveket olvastam, s mond
tam Neki: Júlia néni én még most jutottam el Jókaihoz. A vá
lasza: - Nem baj fiam, a lényeg, hogy eljutottál. 

Szeretetre méltó, szeretetet adni tudó ember volt Ő. Bo
gácsért, a bogácsi emberekért dolgozott élete végéig. 1 998. 
aug. 20-án posztumusz díjként megkapta a Bogács Közsé
gért életmű díjat, mely az Ő esetében SO OOO Ft pénzjuta
lommai járt. Tulajdonképpen ez indította el bennem a gon
dolatot, hogy ez a pénz Rá legyen költve. Síremlékét az idő 
tönkre tette, felújításra szorult. Azt i s  tudtam, hogy ez az ösz
szeg kevés lenne, ezért kéréssel fordultam volt diákjai hoz, 
hogy adakozzanak a síremlék felújításához. Kezdeményezé
semet siker koronázta, megnyíltak a szívek és a pénztárcák, s 
összegyűlt a pénz. A síremlék elkészült. 

Nagyon köszönöm mindenkinek, aki erre a nemes cél
ra adakozott. Külön köszönöm Verhóczki Sándor polgár
mester úrnak a sokirányú segítségét. Ő kezdettől fogva tá-

mogatta 
ményezésemet, el
képzelésemet, je
lentős anyagi for
rás előteremtésé
vel és munkával i s  
hozzájárult a meg
valósításhoz. Kö
szönet i lleti Fekete 
Ernőnét, és Editkét, 
akik nagyon ked
vezményes áron ké
szítették el a szép 
síremléket. Köszö
nöm a Római Kato
likus Egyháztanács
nak, Esperes úrnak, 
hogy eltekintettek 
a sírhelymegváltás 
összegének megfi
zetésétől. 

Úgy gondolom, munkálkodásom és a sok jószívű adomány 
nem volt hiábavaló. Méltóképpen őrizzük tovább Fodor Juli
anna tanító néni emlékét. 

Tanító néni, nyugodjál békében! 

Cseh Károly 

BOGÁCSI KALENDÁRIUM 

Fehér - arany 
Fehér száműzetésbe csapott 
boldog papok - mennek és mennek 
esti dérbe az arany napok. 

Bíbor - arany 
Halottak napi krizantém ba 
hajlik át szirom ló fehéren 
már a hűlő vízről a pára. 

Hideg lesz itt is nemsokára. 

Levél bíborlik leeső ben: 
palást - Szent Márton templománál 
Jézusunk lúdbőrzik a kőben. 

Arany - ezüst 

Halottak napján kelőben a nap 
- fénylőn lebegő 
párával, köddel ring a levegő; 

úszik ezüst jük, úszik le a mélyre 
rászáll a lenti holtak szemére: 
ne lássák, aki nincs itt ma, hol van? 

Út mentén nyárfák, 
sírokon mécse k 

állnak aranyban. 


