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Tizenkilenc év a Polgármesteri Hivatal élén 

A Bogácsi Tavasz 1994-ben egy rö
vid mondatban tájékoztatta a település 
lakóit, hogy a "márciusi önkormányzati 
ülésen megválasztásra került az új jegy
ző, Csetneki Ernőné mezőkövesdi lakos 
személyében". A megválasztását köve
tően csaknem két évtizedig dolgozott 
nálunk a jegyző asszony, Magdika, aki 
2013. december l-jétől nyugdíjasként a 
családnak szenteli minden idejét, ener
giáját. 

Amikor elköszöntünk tőle, az önkor
mányzat tagjaival számba vettük mind
azokat a legfontosabb eseményeket, 
amelyeknél aktívan közreműködött, 
melyeknek tevékeny részese volt. 1994 
a kommunális fejlesztések éve volt 80-

gácson, ekkor kezdődtek meg a gáz- és 
ivóvíz vezetékek építései, 1997-ben a 
szennyvíz-vezeték nagy részsének fek
tetése történt meg. Csúszda épült a für
dőben 2004-ben, bővült az önkormány
zati ingatlanok kQre a Jurta-kerttel 2005-
ben, s 2011-ben jelentős beruházás való
sult meg a termálfürdő területén. 

Csetneki Ernőné valamennyi polgár
mester és -képviselő-testület munkáját 
segítette, szakmai felkészültsége, az új 
ismeretek megszerzésére való nyitottsá
ga biztosítéka volt annak, hogy a képvi
selők megfelelő jogi segítséggel végez
hették munkájukat, biztosak lehettek 
abban, hogy döntéseiket a törvényes
ség keretei között hozzák meg. Közvet
len munkatársai, a hivatal dolgozói is 
változtak, de változtak az önkormányzat 
intézményeinek vezetői is az elmúlt két 
évtizedben. Mindannyiukkal igyekezett 
jó munkakapcsolatot kialakítani, tevé
kenységüket segíteni, a megfelelő part
neri viszonyt megteremteni. 

Bogács legidősebb lakosát köszönti 
Csetneki Ernőné jegyző 

Mindezeken túl nincs olyan vállalko
zás a településen, amelynek ne "akadt 
volna dolga

" 
a jegyzővel, s a lakosok leg

többje is felkereste az elmúlt két évtized 
alatt ügyes-bajos dolgainak intézése mi
att. Bizonyára voltak olyan helyzetek is, 
amelyek nem mindig az ügyfél kíván
sága szerint oldódtak meg, de - mivel 
a jegyző dolga elsősorban a törvényes
ség biztosítása -, ez nem minden eset
ben személy szerint rajta múlott. Ha vé
gig tekintünk a kinevezése óta eltelt idő
szakon, rengeteg olyan - a település éle
tében igen fontos esemény - közremű
ködője, segítője volt, melyek alapvető
en meghatározták a falu sorsát. Ebben 
a munkában - elődeim és én is - jelen
tős segítséget kaptunk tőle, kiváló mun
katársként dolgozott velünk együtt Bo
gács fejlődésén. 

Nyugdíjas éveihez nagyon jó egész
séget, nyugalmat, és a családra fordítha
tó sok-sok energiát kívánunk Neki. 

Csendesné Farkas Edit 

polgármester 

Móra László: 

Karácsony édes ünnepén 

Legyen ma templom minden ember szíve, 
Melyben a lélek szárnyat bontogat! 
Karácsony édes ünnepén 
Legyen imádság minden gondolat. 

Legyen ma templom minden ember szíve, 
S legyen a templom tiszta, szent fehér. 
Karácsony édes ünnepén 
Istennek tetsző legyen a kenyér. 

Szálljon szívünkbe áldott akarat, 
Ez kösse egybe mind a kezeket. 
Karácsony édes ünnepén 
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! 

Akinek könnyet osztogat az Élet 
És kín a napja, kin az éjjele, 
Karácsony édes ünnepén 
Ne fuss előle! Öh beszélj vele! 

Testét takard be s enyhítsd sok sebét! 
Öh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled. 
Karácsony édes ünnepén 
A szíved szépül, őt ha öleled. 

Az emberszívek örökélő őre 
Tegye ma őssze mind a kezeket! 
Karácsony édes ünnepén 
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet! 

A Képviselő Testület nevében 
békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket 

és sikerekben gazdag Új Esztendőt 
kívánok Bogács valamennyi lakójának! 

Csendesné Farkas Edit 

polgármester 

Első bogácsi karácsonyi vásár Szentcsalád-járás hagyományának felelevenítése 
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Kedves Bogácsi lakosok! 
Engedjék meg, hogy né

hány szóban bemutatkoz
zam. Dr. Kerékgyártó Judit 
vagyok, Bogács Község Ön
kormányzatának új jegyzője 
2013. december l-jétől. 

1979-ben születtem Mis
kolcon, és jelenleg is ott élek. 
2004-ben végeztem a Mis
kolci Egyetem Állam-és Jog
tudományi karán jogász
ként, jelenleg pedig a Miskol-
ci Egyetem Gazdaságtudomá- Bogács új jegyző asszonya: 

nyi karának II. éves hallgatója Dr. Kerékgyártó Judit 

vagyok jogász-közgazdász posztgraduális képzésen. 
Mielőtt Bogácsra kerültem, közel 7 évig dolgoztam a Bor

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz
pontjában, ahol munka hely teremtő pályázatokkal foglalkoz
tam. Munkám során a pályázati kiírás véleményezésétől el
kezdve egészen a támogatás folyósításig minden folyamatot 
elláttam, illetve tevékenyen részt vettem a Bérgarancia Alap
ból adható támogatások határozatainak meghozatalában is. 

Egyetemi éveim alatt hosszabb-rövidebb ideig dolgoztam 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adó 
Osztályán is, ahol főleg a helyi adókkal kapcsolatos munkafo
lyamatokban vettem részt. 

Párommal és 9 éves kislányom mal Miskolcon élünk, de nyá
ron sok időt töltünk itt és a környéken, hiszen pá rom cserép
falui származású. 

Nagy kihívás számomra egy olyan község jegyzője lenni, 
ahol a gyerekkoromat töltöttem, és ahova annyi emlék köt. Ta
lán nem véletlen, hogy ennyi év elteltével visszahúzott ide a 
szívem. 

Igyekszem minden tudásommal az elődöm nyomdokaiba 
lépni, és őszintén remélem, hogy hatékony tagja lehetek en
nek a számomra oly kedves kis közösségnek. 

Hímzett faliképek kiállítása 
2013. december 9-től tekinthető meg a Kőzösségi 

Házban Bényei Imréné gobelin (goblen) kiállítása. A 
most 96 éves Bényei Imréné 20 évvel ezelőtt kezd

te el a nagy-nagy türelmet, kiváló látást igénylő fali

képek készítését. 

Az első ránézésre festett képnek tűnő csodála

tos kézi munkák apró öltésekből, kézi szövésekből 

állnak. 

A Közösségi Házban lévő csendéleteket, tájképe

ket, vallási témájú faliszőnyegeket Bényei Imréné lá

nya, Piroska bocsátotta a nagyközönség elé. Tőle 

tudtuk meg azt is, hogy a most kiállított tárlat csak 
töredéke az édesanyja által készített gobelin gyűj

teménynek, hiszen családjuk minden tagja rendel

kezik ajándékba kapott faliképpel. 

Köszönetet mondok a kiállítást megtekintők ne

vében a gobelin gyűjtemény megtekintésének le

hetőségéért. Bényei Imrénének kívánunk nagyon 

jó egészséget, kívánjuk, hogy még nagyon sokáig 

tudjon hódolni kedvelt időtöltésének, s örvendez

tesse meg családját és bennünket is a csodálatos ké

zimunkáival. 
Jankóné Jónás Zsuzsa 

Karácsonyi jótékonykodás 
Október 22-én az 1956-os ünnepi 

műsor keretében koncertezett a Kiss 
Kata Zenekar a bogácsi Közösségi Ház
ban. A pop, a rock és jazz műfaj eleme
it ötvöző magyar népzenei feldolgozá
sok, valamint a zenekar saját dalai le
nyűgözték a (sajnos) csekély számú kö
zönséget. 

Az igényes zenét játszó zenekar tag
jai - akiket ez év május 29-én miniszte
ri elismerésben részesített Balog Zol
tán az Emberi Erőforrások Minisztere - ,  

kiemeit figyelmet fordítanak a gye
rekekre, évek óta hűséges támogatói a 
Bőjte Csaba által vezetett Dévai Szent 
Ferenc Alapítványnak. Többször jártak 
gyermekotthonokban műsorukkal. Ta
lán innen jött az ötlet, hogy határain
kon innen és túl lévő gyermekotthon
ok lakóit így karácsony táján megaján
dékozzák. 

Felhívásukat eljuttatták Bogács
ra is, a Turisztikai Információs Irodába, 
ahol koordinálták az iskola és az óvo
da gyűjtését, és a felajánlott játékok át
vételét. 

Kiss Kata Zenekar Facebook oldalán 
a következőket olvashatjuk: 

"Megannyi kicsi kéz óriás szív
vel adta oda a saját játékát, hogy más 
gyerekeknek is Boldog Karácsonya le
gyen... Megható 
volt ennyi csillogó 
szempár közőtt állni .. 
és nem találni a sza
vakat...Köszönjük a 
Bogácsi Általános Is-

, kola és Övoda gyer
mekeinek, tanárai
nak és a szülőknek, 
hogy ennyi ajándé
kot gyűjtöttek össze, 

hogy el tudjuk vinni azoknak, akiknek 
szükségük van rá ... 

"Osztani magad: - hogy így sokasodjál; 
kicsikhez hajolni: - hogy így magasadjál; 
hallgatni őket, hogy tudd a világot; 
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz." 

Ezzel a jó cselekedetükkel a bogácsi 
gyermekek megtapasztalhatták, hogy 
mi az, ami nemesíti az emberi szíveket. 

J.J.ZS. 
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III. Tárcsás Ételek Fesztiválja 
2013. október 26. 

Az évszakot meghazudtol ó nyári időjárás, kellemes hőmér
séklet és verőfényes napsütés várta az érdeklődőket októ
ber utolsó hétvégéjén a harmadik alkalommal megrendezett 
Tárcsás Ételek Fesztiválján. Az idei évben e programunk nem 
együtt került megrendezésre a 5ummás Ételek Bemutatójával. 

A sok helyi, kőrnyékbeli és az ország más pontjáról érkező 
csapat már korán reggel elfoglalta a sátrakat a megszokott he
lyen, a Cserépi úti pincesoron, és minden erejükkel azon vol
tak, hogy megmutassák a közönségnek és a zsűrinek, hogy 
mi finomat tudnak sütni. A Bükkzsérci Vadásztársaság nálunk 
kezdte meg nyitóvadászatát, és a vadászat végeztével ők is 
csatlakoztak a tárcsán készült ételek készítéséhez. 

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is bebizonyosodott az, 
hogy egy ilyen gasztronómiai eseményre szüksége van Bo
gácsnak. A fesztiválon 13 csapat készítette tárcsán az ételeit, 
voltak, akik egyszerre több tárcsán is megmutatták, hogy mire 
képesek. Több mint hatvan féle ételből válogathattak az ér
deklődők, a csapatok különbőző ételkülönlegességeket is ké
szítettek, mint például: mustban és borban áztatott mazsolás 
szüreti kolbász, p�colt császárhús és oldalas, tárcsán sült man-

. galicakolbász és bőrös vaddisznósült. 

A legötletesebb étel készítői 

Kiemeit Fődijat érdemelt főztjéért a Thermálfürdő Kft. csapata 
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A csapatok 
s z e r e t e t t e l  
várták a kós
tolni vágyó ér
deklődőket. A prog
ramon kiváltképp nagy 
volt az érdeklődés a kóstolóje-
gyek iránt. hisz több mint ezer kóstolójegy került beváltás
ra. A bogácsi csapatok ismét kiemelkedő eredményeket ér
tek el a tárcsás ételek elkészítésében. A Lövészklub a "Leg öt
letesebb Étel" cimet, a Téli Sport Egyesület a "Legszakmaibb 
Étel" cimet, a Polgármesteri Hivatal csapata a "Legegysége
sebb Csapat

" 
cimet, a Bogácsi Thermáfürdő Kft. pedig a Ki

emelt Fődíjat, azaz a vándorserleget nyerte el, míg a Bükkalja 
Általános Iskola csapata a szépen feldíszített sátrával hívta 
fel magára a zsűri figyelmét. 

Kora délutánra minden étel elfogyott, ez is mutatta, hogy 
a jelentkező csapatok finom ételeket készítettek. Reméljük, 
jövőre is hasonló jó eredményekről adhatunk hírt a Tárcsás 
Ételek Fesztiválja kapcsán. 

ifj. Huszár Zoltán 

Halászlé recept karácsonyra 
Hozzávalók: 1 kg ponty, 25 dkg vegyes hal: törpehar

csa, csuka, keszeg stb., 2 fej közepes hagyma, 2 púpozott 
ek. őrölt pirospaprika (az egyik kanál édesnemes, a má
sik erős paprika legyen!). 2 dkg só, 1 kis paradicsom, 1 kis 
hegyes zőldpaprika, 1 cseresznyepaprika, 1/4 dl vörösbor. 

Elkészítés: Az apróra vágott hagymát beletesszük a lá
basba, rátöltünk 11 dl hideg vizet, beledobjuk a már 2 órá
val előbb feldarabolt és besózott halat, és feltesszük főni. 
Mikor forrni kezd (vigyázzunk, a keletkezett szürkés habot 
leszedni nem szabad!), beleszórjuk az őrölt pirospaprikát, 
tetejére dobjuk a zöldpaprikát, paradicsomot, cseresznye
paprikát, beleőntjük a bor!. A főzés időtartama alatt ke
verni tilos! Helyette időnként meg rázogat juk a lábas!. A 
forrástól számított kb. 35-40 percig egyenletes rotyog
tatás után kóstolással dönt jük el, harmonikusak-e már az 
ízek. Az esetleges ikrát, tejet a főzés befejezése előtt kb. 
10 perccel dobjuk bele. Minden perc számít, de egyre vi
gyázzunk: a halnak nem szabad szétfőnie! 

Jó étvágyat kívánunk hozzá! 



Márton-napi Vigasságok 2013. 
A szabadtéri rendezvényeinkkor mindig az a legnagyobb 

kívánságunk, hogy az idő kegyes legyen hozzánk. Különősen 
vonatkozik ez novemberre, amikor már nemcsak csapadék, 
de a hideg is jelentősen befolyásolhatja a turisták, vendégek 
kedvét ahhoz, hogy felkerekedjenek és elinduljanak egy-egy 
rendezvényre. Szerencsére az idei őszutó kegyesen kellemes 
időjárása kitartott még, és sok érdeklődő jőtt Bogácsra a Már
ton-napi Vigasságokra szórakozni. Az időjáráson kívül minden 
más tőlünk függött és bizton állíthatjuk, hogy nem csalódtak, 
akik szórakozásra, kikapcsolódásra vágytak ezen a novembe
ri napon, Bogácson. 

Már a szombatot megelőző este egy fantasztikus pánsíp 
koncerttel indult a Szent Márton templomban, Steve Taylor
Szabó pánsípművész előadásában. "Telt ház volt", ahogy mon
dani szokták egy koncertre, nagy örőmünkre szolgált, hogy 
olyan sokan eljöttek bogácsiak is és persze vendégek is, akik 
már péntek este megérkeztek a hétvégére. 

Szombat délelőtt a Szent Márton Borlovagrend szoká
sos ünnepi közgyűlése zajlott a Közösségi Házban, ahol 11:00 
órától a Szent Ferenc kórus énekhangversenye zárta ezt az 
eseményt. 

A Színészligetben folytatódott a lovagrendünk Márton-na
pi szertartása, négy új borlovagot avattak, név szerint: Kupai 
Tamás borászt, Prokai Tamás borászt, Sajgál Erika színésznőt 

A kiváló akusztikájú templomunkban 
fantasztikus koncertet hal/hatott a közönség 

Az új borlovagok eskütétele 

A Vaga-Banda Társulat a közönséget is bevonva szórakoztatott 

és Deák Bárdos Mihály Európa-bajnok magyar birkózót. Majd 
a szokásos szőlőboszorkány égetéssel zárták rendezvényüket, 
ebben az évben Murci Manci boszorkányt égették el, hogy ne 
vigye el a jövő évi jó szőlőtermést. 

A borospincék és az éttermek bőséges Márton-napi menü
sorral várták a lúd- és a különleges ételek kedvelőit. 

A kulturális és szórakoztató programok délután 14:00 óra
kor kezdődtek. Elsőként polgármester asszony köszőntőtte a 
vendégeket, kőztük Tállai András államtitkár urat, aki szemé
lyes jelenlétével tisztelte meg rendezvényünket. 

A Páva kőr dalcsokra, majd a Mazsorett csoport bemutatója 
után a Vaga-Banda társulat a jelenből egy középkori vásári for
gatagba repített vissza bennünket. Majd a Borra-való együt
tes adott a finom ételekhez és a jó bogácsi borokhoz vidám 
zenét. Épp a sötétedés kezdetekor léptek színre a tűzzsonglő
rök, akik bámulatosan tudták a tüzet megszelídíte'iii. 

Gergely Róbert koncertjére a jelenlévők már nem bírtak 
csak nézőként és hallgatóként álldogálva nézni a színes prog
ramot, aktív részeseivé válva az eseményeknek, a lábukba be
költözőtt a zene, ami egy óriás tánctérré változtatta a pincék 
előtti teret. A Bogácsi Tündérrózsa néptánccsoport és barátaik 
folytatták a műsort és a táncot, a végén természetesen szintén 
bekapcsolódhatott a közőnség, táncházzá alakulva. 

A tánc ezzel még mindig nem ért véget, a máglya láng
ra lobbantása után a lángnyelvek kezdtek tűztáncba, le
nyűgözően, magasba vetítve ropogós ..lépéseiket". A nap a 
Thermálfürdő Márton-napi medencebáljával ért véget. 

November ll-e, ősidők óta a téli időszak kezdő napja, meg
kóstolták az újbort és az új termésből nagy lakomákat tartot
tak, hogy jövőre is jó termés legyen mindenhol. Ekkorra véget 
értek a gazdasági munkák, az állatokat visszaterelték téli szál
lásaikra, a gazdák és a mesteremberek megvendégelték cse
lédeiket. Libát azért ettek, mert ekkorra híztak meg annyira, 
hogy le lehetett vágni őket és számukat csökkenteni is kellett 
a tél beállta előtt. Tehát libát ettek, bort ittak. 

A Márton-napi ünnepeket és népszokásokat őrizzük, hogy 
ne merüljenek feledésbe, amivel színesíteni is tudjuk az éves 
programkínálatunkat, vendégeket csalogatni hozzánk, hogy 
együtt ünnepeljenek velünk. Ünnepeltek is, szórakoztak is, jó
kat ettek, hozzá finom bogácsi borokat ittak, akik itt voltak, 
biztos nem bánták meg, hogy eljöttek november 2. hétvégé
jén Bogácsra! 

Hegyi Anna 
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Könyvtár a fejlődés útján 
Talán többek számára hihetetlenül 

hangzik, könyvtárak már léteztek az 
ókorban. Igaz, i. e. 300 körül a dokumen
tumok formája és anyaga is különbözött 
a ma használatos könyvektől, de már ak
kor meghatározott rendszer szerint tá
rolták a többnyire természetben találha
tó, természetes anyagokra, (fapálca, kő, 
agyag) vésett, rótt fontosnak vélt adato
kat, ismereteket. 

Egyiptomban, a Nílus partján termett 
nádfajtából előállították a papiruszt, 
amit tulajdonságai miatt már nevezhe
tünk a papír ősének is (sima felülettel 
rendelkezett, lehetővé téve az ecset és 
tinta használatát). 

Európa nyugati országaiban később a 
borjú vagy kecskebőrből készült perga
men terjedt el, s közel 1 000 évig, a papír 
hozzáférhetőségéig volt az írás megha
tározó hordozója. 

Hosszú évszázadokon keresztül a tu-
. dás, a kultúra és az írásbeliség központjai 

a kolostorok voltak, s az itt élő szerzete
sek egyik kgtelező elfoglaltsága az olva
sás volt. A műhelyekben szorgalmas ba
rátok másolták az egyházi írásokat és az 
ókori szerzők munkáit. A könyv ma hasz
nált formája is ekkor alakult ki. A 13-14. 
századtól uralkodók, egyetemek, ma
gánszemélyek tulajdonában gyarapod
tak a könyvek, amit eleinte féltve őriz
tek, később a másolatok készítése után 
kölcsönadták, a polgárosodás megjele
nését követően pedig kialakultak a mai 
kőnyvtárak elődei. 

A könyvnyomtatás megjelenésétől, 
az 1 440-es évektől rohamosan gyara
podott a könyvek száma, lehetővé téve 
a tudás megszerzés ét az emberiség szé
les rétegeinek számára. Az iskolarend
szer kiépülése, a tanulni vágyás a felnőtt 
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Az 1800-as évek végéről fennmaradt imádságos könyvet 
Császár József mutatta be a könyvtárban 

lakosság körében előtérbe helyezte a 18. 
századra a könyvtárak nyilvánosságát, a 
kőnyvekhez való ingyenes hozzáférést 
Európa számos nagyvárosában. 

Magyarországon a török háború alatt 
a kolostori könyvtárak nagy része el
pusztult, Mátyás király híres könyvtárá
ból alig maradt néhány kötet. A polgá
rosodás útjára lépő magyarság felismer
te, hogy az új eszmék hordozói a köny
vek, általuk nyílik lehetőség a világ meg
ismerésére, ezért a főurak körében külö
nösképpen divat lett a könyvek gyűjté
se. Széchényi Ferenc 13724 kötetből álló 
könyvtárát adományozta a hazának, ez
zel 1802-ben megalapította a mai nevén 
Országos Széchényi Könyvtárat. Az ol
vasás utáni vágy ebben az időben nagy
mértékű volt, majd az 1 8 48/49-es sza
badságharc leverése után csökkent, a 
kiegyezést követve kismértékben ismét 
növekedett, a könyvtárak is ennek meg
felelően gyarapodtak; művelődési egye
sületek, kaszinók, társaskörök, gazdakö-

Könyvtári foglalkozások 

rök, szakegyletek rendeztek be tagja
ik számára könyvtárakat. A parasztság 
élete viszont kilátástalan volt, ezért nem 
véletlen, hogy az Eötvös-féle népoktatá
si törvény bevezetése után lényegesen 
megemelkedett a tudás megszerzése 
révén a helyzetükön javítani akaró sum
mások, cselédek, kubikosok száma. Ek
kor jöttek létre a népkönyvtárak. 

Érdekességként megemlítem, nogy 
1 91 4  tavaszán a Fővárosi Állatkertben 
két csacsi által húzott kocsiban mozgó
könyvtár nyílott, amelyről néhány hóna
pos működése alatt 1 9000 kötetet köl
csönöztek. 

A II. világháború után hazánk min
den településén működött könyvtár, így 
Bogácson is. Leginkább a földművelés
sel, állattenyésztéssel kapcsolatos köny
vek és klasszikusaink által írt verses köte
tek, regények álltak az olvasók rendelke
zésére. Mindössze egy szekrényi könyv
ről volt szó, amit a kultúrház építése 
közben átadtak az iskolának. A 1960-as 



években a "régi könyvtár épületében" 

(Közösségi Ház udvarán) a könyvek el
tünése miatt újra kezdték gyarapítani 
a könyvtári állományt, ami az évek so
rán folyamatosan bővült. Az épület álla
ga viszont romlott, a repedezett, beázott 
falak, a kulturálatlan körülmények 2006-
ban szükségessé tették a költözést. Az Al
kotmány utcai 21. szám alatti szolgálati 
lakás átalakítása után méltó helyre került 
a mintegy 13000 kötetből álló állomány. 

A laminált padló többszöri deformá
lódása miatt azonban burkolatcserét kel
lett végrehajtani, amit ez év tavaszán 
a közhasznú munkások elvégeztek. Az 
épület belső és külső festése is mutatja, 
hogy az önkormányzat gondot fordít in
tézményeire. 

A bábelöadás nézőinek tetszett a történet 

Mint ahogyan olvasható volt, min
den kor nagy változást hozott a könyvtá
rak fejlődésében, de a legszembetűnőbb 
változásokat a számítógépek megjelené
se szülte. Az elektronikus könyvtárak le
hetővé teszik a könyvek (e-könyvek) olva
sását számítógépen, laptopon, táblagé
pen, stb .. De hogyan kerülnek oda? Nem 
is gondolnánk, hogy ez is a könyvtáros
oknak köszönhető. Eleinte ők gépelték 
(sokszor éjszakánként is) a könyvek szö
vegeit, most pedig szkenner (lapoivasó) 
segítségével teszik lehetővé, hogy az ol
vasó a megjelent könyveket akár állítha
tó betűméretben otthonában, vagy ép
pen utazás közben is olvashassa. 

Az internetnek köszönhetően otthon
ról betekinthetünk egyes könyvtárak ál
lományába is, és a számunkra tetsző 
könyvet az ország különböző pontjáról a 
saját könyvtárunk segítségével megkér
hetjük. 

Aki a főutcán sétál, a bogácsi könyv
tá< épületének falán a következőket ol
vashatja: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá
rosi Könyvtár Könyvtári, Információs és 
Közösségi Szolgáltató Helye. Ez azt jelen-

ti, hogy településünk a könyvtári szolgál
tatást a megyei könyvtártól rendeli meg. 

Ebben az évben többnyire a szervezési 
feladatok zajlanak, de már érezhető a vál
tozás, mely a fejlődés irányában mozdít
ja el a legkisebb települési könyvtárat is. 

Mi, itt Bogácson szintén érezhetjük 
a változás jótékony hatását: a megyétől 
ez év elején kért tárgyi dolgok (székek, 
társasjáték, irodaszerek, eszközök a kéz
műves foglalkozáshoz) nagy részét már 
megkaptuk, s úgy tudom, év végéig min
den általunk kért eszköz (4 számítógép) 
kiszállításra kerül. 

Az elmúlt években is több könyvtári 
szervezésü program volt, amit a nagyobb 
látogatottság ra számítva a Közösségi 
Házban rendeztünk meg. Ilyenek voltak, 
hogy csak néhányat említsek; a magyar 
kultúra- napi, a költészet-napi megemlé
kezések, a víz világnapja alkalmából elő
ször szervezett előadás, és az ezt köve
tő játékos vetélkedő, melyen a gyerekek 
szüleikkel vettek részt. 

Az idei évtől bővültek lehetőségeink, 
több anyagi támogatást kapunk kultu
rális programok szervezésére. Igy május 
25-én a gyermekeknek szerveztük a Ci

like, a hiszékeny egérke 
című bábelőadást, ahol a 
kicsik, de még szüleik ar
cára is gyakran fakasztott 
mosolyt a naiv kisegér 
története. 

Könyvtári szervezé-

Az operett utazó nagykövetei Bogacsra látogattak 

sű volt a 2013. novem
ber 29-én estére meg
hirdetett operett est is. 
A többnyire 60-70 év kö
zötti bogácsi lakosok, az 
itt üdülők és a szomszé
dos településről érkezők 
között a legfiatalabb ge
neráció tagjait, a gyer
mekeket is köszönthet

tünk a közönség soraiban. 

A jelenlévő közel 100 fő Leblanc Győző 
és Tóth Éva operett illetve magyar nóta 
előadására volt kíváncsi. A művészek na
gyon jó hangulatot teremtettek, a nézők 
velük együtt énekelték Kálmán Imre és 
Lehár Ferenc ismertnél ismertebb ope
rettjeinek betétdalait, magyar népdalo
kat, nótákat. Amit örömmel nyugtáztak 
a fellépő művészek is, mondván, hogy a 
nagyon jó közönség a bogácsi. Leblanc 
Győző örömét fejezte ki annak kapcsán 
is, hogy a nézőtéren gyerekeket kísérő 
szülőket (vagy szülőket kísérő gyereke
ket) látott, mondván; így lesz, ki megis
merje e műfajt, megmentse és átadja az 
utókornak a kultúránk e területén felhal
mozott értékeket. 

Bár nem "kivilágos virr�datig" szólt 
a zene, mégis arra az egy órára, amíg az 
előadás tartott, a nézőtéren ülőknek sike
rült elfeledniük a mindennapok gondjait, . 

ezt a "cintányéros cudar világ"-ot. 

Vannak olyan programjaink, amelyek 
megvalósítása nem igényel anyagiakat. 
Ilyen volt az Országos Könyvtári Napok 
keretén belül megrendezett október lO-i 
Olvassunk együtt! rendezvény�nk, ahol 
igaz, csak lS-en gyűltünk össze a könyv
tárban, de a bensőséges légkörű délutá
non mindenki szívesen mutatta be ked
venc könyvét, és örömmel olvasott fel 
részletet belőle. 

Reményeim szerint a jövőben is lesz 
lehetősége a könyvtárnak gyerekeket és 
felnőtteket vonzó programok szervezé
sére, az ünnepkörökhöz kapcsolódó kéz
műves foglakozások tartására. Emellett 
természetesen folyamatosan várjuk az 
olvasni szerető lakosságot a helyi doku
mentumállománnyal vagy a könyvtárkö
zi kölcsönzéseknek köszönhetően más 
könyvtárak állományaival, és talán ha
marosan internetezési lehetőséggel is. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 
könyvtáros 
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2 éve a Hagyományok útján ... 
"Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy

kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának" 

(Kodály Zoltán) 

Fellépés a szüreti mulatságon 

2011 őszén egy kevés tagot számláló, de annál lelkesebb 
csapat állt össze azzal a céllal, hogy kultúránkat, hagyománya
inkat újra megszerezzék, ápolják és megalapítsák Bogács nép
tánccsoportját. Mi voltunk az a lelkes csapat a Tündérrózsák! 
Az első órákon még kicsit szégyenlősen ismerkedtünk a zené
vel, egymással, a lépésekkel, majd egyre jobban kinyíltunk, 
ügyesedtünk, és ami a legfontosabb: gyarapodtunk! Nemso
kára jött is a majális, az első fellépésünk, ahol megmutattuk 
mit is tanultunk fél év alatt. A sok gyakorlás és izgalom után a 
siker sem maradt el, vastapsot kaptunk! 

igy 2 év elteltével a kezdeti 8 főről 22-re nőtt a létszám, ami 
nagyon dicséretes! A népzene, a hagyományőrzés és a tánc 
szeretete összehozott minket és reméljük, hogy a jövőben 
sem lesz ez másképp. Az elmúlt években egyre jobban meg
szerettük egymást és egy kivételes csapat lettünk! Mindenki 
örömmel jár táncolni hétről-hétre, a jókedv és a mosoly min
den alkalommal jelen van az órákon. Megismerkedtünk tőb
bek között a szatmári, mezőség i, széki, moldva i, méhkeréki és 
rábaközi táncokkal, amelyekből már több koreográfiát is meg
mutattunk. Régóta tanuljuk a régi lakodalmas műsort, ame
lyet felújítva a közeljövőben szeretnénk is bemutatni! 

Tündérrózsák Hárskúton 
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Rengeteg élményt szereztünk ez alatt az idő alatt, sok 
emlékkel lettünk gazdagabbak! Részt vettünk a falu számos 
rendezvényén, adtunk műsort Füzesabonyban, Egerben, 
Demjénben, valamint a Páva kör hagyományos farsangján és 
az iskolai Jótékonysági Bálon is, ahol a taps és a sok dicséret, 
biztatás, amit a közönségtől kaptunk megerősítette, hogy jó 
úton járunk! Meghívást kaptunk többek között a szlovákiai 
testvértelepülésünkre: Hárskútra, ahol nagy szeretettel fogad
tak minket. Bízunk benne, hogy még sokszor bemutatkozha
tunk náluk. 

Tánctanárunk és vezetőnk, Molnár Gábor által szoros ba
rátságot alakítottunk ki a füzesabonyi Kaláris Népművésze
ti Egyesülettel, gyakran lépünk fel együtt a rendezvényeken 
kiegészítve, segítve egymást! Rendeztünk már közös 2 napos 
edzőtábort, aminek a célja természetesen a néptánc tanulás 
volt! Részt vettünk a Kaláris Népművészeti Egyesület S éves 
ünnepi gálaműsorán, így bemutatkozva Füzesabonyban is. A 
Kaláris által a csoport egy része eljutott augusztus végén Er
délybe, ahol egy felejthetetlen hétvégét töltöttünk el a helyi 
néptánccsoport odaadó segítségével és támogatásával. 

A Szüreti Mulatság keretein belül megrendezett Summás 
Ételek fesztiválján megmutathattuk, hogy nemcsak a tánchoz, 
de a főzéshez is értünk! Remek csapatot alkottunk együtt, a 
sok szervezésnek és munkának meg is lett a gyümölcse, az 
előkelő 2. helyet foglalhattuk el. 

A fellépéseinket követő rőpke táncházak mindig nagy si
kert arattak, szeretnénk, ha ezáltal a közönség is megismerné 
a magyar népzenét és táncainkat, hiszen nagyon gazdag népi 
kultúrával rendelkezünk, amit ápolni és éltetni kell! 

Sok tervünk van még, amelyek megvalósításra várnak, bí
zunk benne, hogy sikerülni fog. 

Szeretnénk megköszönni Mindenkinek, de legfőképpen 
Bogács Község Önkormányzatának és polgármesterünknek, 
Csendesné Farkas Editnek az eddigi támogatást. Reméljük, a 
jővőben is segítenek Minket. 

Kedves Falubeliek! Ha mégis kedvet kaptak a tánchoz ezál
tal a pár sor által, mi mindig nagy szeretettel várjuk az új tago
kat és a táncolni vágyókat! 

Ezúton kívánunk minden kedves olvasónknak békés kará
csonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet! 

Galambos Adrienn 
Tündérrózsa Néptánccsoport, Bogács 

Jótékonysági bálon az iskolában 



Jótékonysági bál az iskolában 
November utolsó napján került meg

rendezésre nyolcadik alkalommal az is
kolai jótékonysági bál. Az előkészületek 
már hetekkel harmincadika előtt elkez
dődtek, meghívókat készítettünk és jut
tattuk el a szülőkhöz, a vállalkozókhoz 
és minden olyan személyhez, aki vala
milyen módon kötődik az iskolánkhoz. 
Olyan sokan jelezték részvételi szándé
kukat, hogy már a jelentkezési határidő 
előtt egy héttel alig akadt szabad hely. 

A rendezvény az est védnökének, 
Csendesné Farkas Editnek a köszöntőjé
vel és Tóth István igazgató úrnak a mél
tató szavaival kezdődött. A 2012 novem
berétől 2013 novemberéig készült fény
képekből összeállított prezentáció se
gítségével a vendégek betekintés nyer
hettek a mögöttünk álló év programjai
ba. Számos alkalommal segítettük az is
kolai rendezvényeket, mind munkánk
kai, mind anyagilag, de több önálló szer
vezésű rendezvényünk is volt a tanév fo
lyamán. Mikulás délutánt és farsangi bált 
szerveztünk a gyerekeknek, támogattuk 
a Megelevenedett oldalak című rendez
vényt, a sítábort és a nyári táborokat, a 
gyereknapi akadályverseny t, az egész
ségdélutánt. Pedagógusnap alkalmából 
köszöntöttük az intézmény dolgozóit, 
elbúcsúztattuk a végzős nyolcadikoso
kat és a nyugdíjba vonuló Kiss Andrásné 

tanító nénit. Osztálykirándulások alkal
mával gyermekeink Budapestre, Gyön
gyösre, Miskolcra és Lillafüredre utaztak 
és nézhették meg a helyi nevezetessé
geket. Az alsósok a Fővárosi Nagycirkusz 
előadását, a felsősök Eger nevezetessé
geit és a budapesti Holokauszt Emlék
házat tekintették meg. Mozgalmas évet 
zártunk, sok munka és eredményes hó
napok állnak mögöttünk. Úgy gondo
lom, megérdemelten éreztük magunkat 
kellemesen ezen az estén. 

Már szokásos módon rövid kis műso
runk színesítette a bált, erre az alkalom
ra megalakult, szülőkből és pedagógu
sokból szerveződött énekkarunk nyitot
ta meg a sort. 

Majd a nyolcadikosok zenekarának 
előadása következett, akik közül töb
ben a mezőkövesdi zeneiskola növen
dékei. Jutalmuk a Vadvirág étterem ál
tal felajánlott éttermi etikettet is bemu
tató vacsora lesz. A vidám hangulatú 
produkciók sorát a bogácsi Tündérrózsa 
Néptánccsoport zárta. Köszönjük min
den fellépő közreműködését és a fel
készítő pedagógusok önzetlen munká
ját. Sok segítséget kaptunk a műsorhoz 
Benyovszki Mária, Jankóné Jónás Zsu
zsanna és Zahari Orsolya tanárnőktől és 
Lénárt Péter tanár úrtól. A hajnalig tartó 

mulatságot tombolasorsolás szakította 
meg és adott lehetőséget a táncos lábú 
vendégseregnek egy kis szusszanásra. A 
zenekar fáradhatatlanul húzta a talpalá
valót, minden korosztály számára akadt 
zeneszám, amely táncra buzdította ven
dégeinket. 

Köszönjük továbbá polgármester asz
szonynak, Bogács Községi Önkormány
zatnak, a képviselő-testületnek, a Bog
ácsi Thermálfürdőnek Kft-nek, minden 
résztvevőnek és a bált valamilyen mó
don támogató magánszemélynek és 
vállalkozónak a segítő hozzáállást és 
az anyagi támogatást. A befolyt 680 
ezer forint jól megalapozhatja, hogy a 
2013/1 4-es tanévben sem szenvedje
nek tanulóink hiányt szabadidős prog
ramokban és segíthessük az eredmé
nyesebb oktatói-nevelői munkát. Várjuk 
sorainkba mindazokat a szülőket, akik 
csatlakozni szeretnének pár fős kis csa
patunkhoz, hiszen mindig jól jönnek a 
segítő kezek, az újabb ötletek sora! 

Mi szülök és pedagógusok minda ny
nyian azon leszünk, hogy gyermeke
ink jól érezzék magukat iskolánkban és 
minden tanulónak büszkeség legyen a 
Bükkalja Általános Iskolába járni. 

Fónad Beáta 

,_ SZMelnök 

Csendesné Farkas Edit polgármester asszony és 
Tóth István iskolaigazgató jó szórakozást kívánt a vendégeknek 

A 8. osztály zenekara és énekesei a KFT együttes 
nagysikerü számát adták elő 

A pedagógusok és szülők kórusa vastapsot kapott Ismét sokan támogatták az iskolás gyermekeket 
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Nyáridéző - Tábori élményeink 
Az évzáró után néhány 

nappal az alsósok számára is
mét eljött a várva-várt tábor, 
amire nagy-nagy izgalommal 
készülődtünk. Tudtuk, hogy 
ezalatt a tábor alatt is sok 
meglepetés és szórakozás vár 
majd ránk. 

Táborozásunk első dél-

Mesebábokat is láttunk, fel
próbálhattuk a jelmezeket, 
amelyekben felléphettünk a 
"világot jelentő deszkák"-ra, 
és Zsuzsa néni fotót készített 
rólunk. 

Nagyon jól éreztük magun
kat ezen a napon is, sok érde
kes élménnyel tértünk vissza a 
táborba. utánján a szállásunkhoz köze

li könyvtár udvarában Zsóka 
néni segítségével gyönyörű 
agyagvázákat készíthettünk. 

A divatbemutatóra szépen felöltöztünk 

Nagyon sok program várt 
ránk a kácsi táborban. Ilyen 
programok egyike volt a pan

csolás a patakban. Második nap délután felsétáltunk a patak
hoz megnézni, hogy milyen a víz. 

Először a fiúk próbálkoztak az agyagozással, addig mi, lányok 
képeslapokat írtunk. Aztán helyet cseréltünk a fiúkkal. Alig 
vártuk, hogy sorra kerüljünk. Egy nagy agyaggombócot tet
tünk a korong ra, és forgás közben kiformáztuk a vázát. Amikor 
elkészült a váza, damillal elválasztottuk a korongtól. Miután 
mindnyájan készen lettünk, megcsodáltuk az asztalra állított 
formás vázákat és csodálkoztunk, hogy milyen ügyese n dol
goztunk. Három napig szárítgattuk a vázákat, amit mindenki 
hazavihetett a családjának. Nagy élmény volt számunkra en
nek a mesterségnek a megismerése. 

Második napon tanáraink elvittek minket kirándulni a kácsi 
kilátóhoz. Enni-és innivalóval a hátizsákunkban elindultunk. 
Útközben többféle virágot és gyógynövény t figyelhettünk 
meg. Összehasonlítottuk levelét, virágát, megszagoltuk illatát, 
hogy később mi magunk is megismerhessük. Még egy nyu
szit is láttunk. A nagy melegben sokat gyalogoltunk, amíg el
jutottunk a domb tetejére, ahol egy rádiótorony volt. Igazá
ban azért nevezik ezt a helyet kilátónak, mert innen el lehet 
látni Tibolddarócig, Sályig és Kácsot is teljesen be lehet látni. 

Lefelé már gyorsabban mentünk, majd egy almafa árnyéká
ban elfogyasztottuk az elemózsiánkat. Megtekintettük a fel
újítás alatt lévő pincéket, ahol mint megtudtuk a közeljövő
ben a régi állattenyésztési szokásokat szeretnék újra megvaló
sítani. Az egyik pincében érdekes gombatenyészetet láttunk. 

Kellemesen elfáradva értünk vissza a táborba. 

A harmadik napon a reggeli után buszra ültünk és elindul
tunk Miskolcra. Egy bevásárlóközpontban vásároltunk ajándé
kokat szüleinknek, testvéreinknek, majd izgatottan ültünk be 
a moziba. A filmnek Szörny egyetem volt a címe. Nagyon tet
szett mindnyájunknak, mert érdekes és vicces szörnyek vol
tak a mesében, amit 3D-ben néztünk meg. A film után ebédel
tünk. Ezután a Színháztörténeti Múzeumot látogattuk meg. 

Amikor odaértünk, gyorsan feltűrtük a nadrágunkat és sza
ladtunk a vízbe. Mindenki örömmel sétálgatott, rohangált a 
hűs vízben, amikor nagy loccsanásra lettünk figyelmesek, s 
hamarosan meg is láttuk, hogy Lackó és Gábor a vízben hever. 
Nagyon jó volt megmártani a lábunkat, még maradhattunk 
volna, de a két csuromvizes fiú miatt vissza kellett mennünk 
az erdei iskolához. Negyedik nap viszont már fürdőruhában 
fürödhettünk az elrekesztett patakvízben. Mindenki kedvére 
mártózhatott meg a hideg vízben, aminek nagyon örültünk. 

A táborban a szobái nk falán látható táblázatok segítségé
vel sok új ismeretet szereztünk a növény és állatvilágról. Ezt a 
tudásunkat össze is mértük a fiúkkal. De még emellett sok le
hetőségünk volt a versenyzés re sportban, szakácskodásban és 
táncban. 

A tábor minden estéjén volt mulatság. Első este volt szá
munkra a legjobb buli, a pizsamaparti. Mindenki nagy izga
lommal várta, és amikor eljött az idő, akkor mindnyájan fel
álltunk az ágyra és zenére táncoltunk. Másnap este táncver
senyt rendeztek a tanárok. Mindenki jól szórakozott. A harma
dik este, egyben az utolsó este tábortüzet raktunk, a tűz körül 
táncoltunk és nagyokat nevettünk egymáson. A sok-sok tán
cos program alapján kihirdették a tanár nénik a discokirálylány 
és discokirály, Ócsai Kamilla és Tóth Dániel nevét. 

Sikerült ismét vidámmá és emlékezetessé tenni a tábor ide
jét Katika néninek és Zsuzsa néninek. Köszönjük! 

Czagány Kitti, Hüvelyes Panna, Kondráth Tekla, 
Koós Anna, Kovács Léna, Ócsai Kamilla 

4. osztályosok 



Lövészklub Bogács 
Az 1960-as években szinte minden településen, köztük Bog

ácson is létezett úgynevezett MHSZ Klub, ami a rendszerváltás 
után megszűnt, majd néhány év múlva, 1992-ben átalakulva, új né
ven 10 fővel kezdte meg működését. 

A bükkaljai települések közül csak Bogácsnak van jelenleg is 
működő lövészklubja, így a 20 helyi tag mellett 10 fő más falvak
ról, városokból jár Bogácsra, ahol hetí két alkalommal (szerda, va
sárnap) edzenek a Bagolyvárban található lőtéren. Mint minden 
sportágnak, a lövészetnek is vannak szabályai, amelyeknek szigo
rú betartása a biztonsági követelmények miatt elengedhetetlen. 

Ez a sportág nem olyan látványos, mint pl. a talajtorna, és nem 
olyan népszerű, mint a foci, de aki egyszer a kezébe veszi a fegy
vert, ami lehet puska, pisztoly, az biztos, hogy a lövészet szerele
mesévé válik. 

A bogácsi lövészklub nyitott, bárki lehet tagja, ha megfelel a 
klub által összeállított feltételeknek. 

Bogácson már 2 évtizede rendeznek meghívásos megyei kis
puska lövészverseny t a Bükkvinfest idején, ahol 70- 80 résztvevő 
van. Össze I pedig a Bagolyvári Kupa elnevezésű verseny megren
dezésére kerül sor Bogácson, ahol a sárospataki, edelényi, és a he
lyi rendőrőrs mellett természetesen részt vesznek a helyi lövész
klub tagjai is. 

Az év folyamán az ország, a megye számos városában rendez
nek versenyeket, melynek célja lehet egyszerűe n a versenyzési le
hetőség biztosítása, a lövészsport népszerűsítése, sportbaráti kap
csolatok ápolása. 

A bogácsiak is több meghívásos versenyen méretik meg tudá
sukat, ahol egyéniben és csapatban egyaránt mindig eredménye
sen szerepelnek. A legeredményesebb fiatal versenyző Kerti Dóra. 

A legaktívabb tagok jelenleg: Verhóczki János, Verhóczkí Ta
más, Huszár Zoltán, Lóczi Gyula, Kovácsné Fekete Mária és Szajlai 
Sándor. 

2013. október 79-én a Köztársaság Kupán két bogácsi is III. he
lyezést ért el üobbról) : Kovácsné Fekete Mária, Szajlai Sándor 

Szajlai Sándor sporteredményeiről 
serlegek, érmek, kupák tanúskodnak 

Szajlai Sándor 1982-től MHSZ titkár volt, majd a társadalmi válto
zások után az újjáalakult Lövészklub Bogács néven működő sport
egyesület elnöke lett. Hosszú évek óta ő a csapat legeredménye
sebb tagja, rengeteg kupa, érem tulajdonosa. Az ő általa készített 
bogácsi lagzi s káposztát a helyiek mellett az ideérkező verseny
zők is megkedvelték, sőt kifejezette n kérik Szajlai Sándort az étel 
elkészítésére. A csapat tagjai helyi gasztronómiai rendezvényeken 
(majális, tárcsás étkek bemutatója) is szívesen részt vesznek, főzt
jükkel mindig lenyűgözik a sátrukhoz látogató vendégeket. 

Bogács Község Önkormányzata támogatja a lövészklub műkö
dését, így a tavalyi évben lehetőség volt a felszerelésüket bővíteni, 
új fegyvereket vásárolni. 

Ezúton is szeretnének köszönetet mondani a képviselő-testü
letnek ezért. 

Mi pedig köszönetet mondunk a csapatnak, amiért a versenye
ken elért eredményeikkel öregbítik Bogács hírnevét. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 
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BOGÁCSI ADVENT 
Közeleg a karácsony, a legszebb ün

nepünk az évben. Világszerte az öröm, a 
békesség, a család, az otthon ünnepe. 

A karácsonyt megelőzi a négyhetes 
advent (Urjövet). Ezidő alatt készítjük fel a 
lelkünket, hogy az ünnep valóban békés 
és szeretetteli élménnyé váljon számunk
ra. Lelkünkben helyet csinálunk a jónak 
feldolgozva a múlt problémáit, elenged
jük a felesleges elvárásainkat magunkkal 
és a szeretteinkkel szemben. Megnyílunk 
a szeretet befogadására, és képessé vá
lunk azt bőségesen továbbadni. Hiszen 
a szeretet egy olyan meg nem fogható 
különleges dolog, önzetlen jó akaratban 
megnyilatkozó érzelem, amely annál job
ban gyarapodik, minél többet nyújt ma
gából. 

KözségUnkben igen gazdag progra
mok színesítették az adventi időszakot. 

December 2-ára, advent kezdetére 
ünnepi díszvilágítás fényébe öltözött a 
falu. A szorgos kezeknek köszönhetően 
elkészült a betlehem, a karácsony jelké
pe. Advent első vasárnapján a bogácsiak 
énekekkel fogadták a Kisjézus megszüle
tését megörökítő betlehemet. A temp
lomhoz vezető út mellett a Bogácsi Em
lékkő tövében kigyúlt az adventi koszorú 
első gyertyája. 

December 7-én délelőtt az iskolában 
is lelkes készülődés folyt a karácsonyra. 
Mézeskalács illata töltötte be az épüle
tet mintegy elővarázsolva a közelgő ün
nepet. Halk karácsonyi zene mellett aján
dékokat készítettek a gyerekek az első al
kalommal megrendezésre kerülő kará
csonyi vásárra. A szükséges eszközök és 
az alapanyagok árát az Önkormányzat 
biztosította. Szebbnél szebb ajándéktár
gyak születtek a szorgos kezekben. Eme
li ezen ajándékok értékét, hogy saját ma
guk fogják majd árulni a gyerekek a ka
rácsonyi vásárban. Remélem, valameny
nyi gazdára talál majd, hiszen a bevétel 
az iskolás tanulók szabadidős programja
it fogja gazdagítani. 

Ugyanezen a napon délután a Közös
ségi Házban a Levendula Játszóház szer
vezett adventi készülődést. Ezen a prog
ramon is nagy volt az érdeklődés. Gyö
nyörü adventi koszorúk, asztali-és ajtódí
szek, ajándéktárgyak készültek el. Es még 
mindig lesz lehetőség a készülődésre, 
ugyanis december 1 4-én délután a Köz
ségi Könyvtár ad helyet az ünnepi előké
születekre. 

Advent harmadik szombatján a kará
csonyi vásár először várja majd látogató
it. A vásárba látogatók előtt régi szoká
sok mint a Szentcsalád-járás és a betle
hemezés elevenednek meg iskolás gyer
mekeink előadásában. Az ízes sült gesz
tenye illata mellett, egy-egy pohár forralt 
bor vagy forró tea mellett lesz lehetőség, 
hogy a mindennapok rohanó világában 
megálljunk egy pillanatra és elbeszélges
sünk, Bízom benne, hogy falubeliekkel és 
rég nem látott ismerőseinkkel is találko
zunk majd! 

December 21-én ismét lesz Karácsony
váró a Közösségi Házban, ahol felnőtt 
amatőr színészek adják át a kőzönségnek 
a szeretet ünnepének üzenetét. 

A Szentestétől az ünneplést már ott
hon családi körben foly tat juk. Ezen a 
szép estén a karácsonyfa csillogó fénye 
alatt ne azt vegyük számba, hogy mit 
kaptunk, inkább azt, hogy mit tudtunk 
adni egymásnak egész évben. Eszerint ez 
ünnep alkalom lehet a kapcsolat tartal
mára, minősítésére. Lehet az ajándék for
mális, amennyiben az egymáshoz való vi
szony is az, lehet csupán külsőség. Örö
möt igazából annak tud az ember adni, 
akit ismer, akit becsül, akit szeret. 

Karácsony közeledtével azt kívánom, 
hogy a bölcsekhez hasonlóan keressük 
meg azt a fényes csillagot, mely végig
vezet bennünket a karácsonyi szolgálat 
útján. Lélekben mindannyian induljunk 
Betlehembe, és vigyünk magunkkal gon
doskodó szívet ajándékul a Kisjézusnak! 

Ady Endre versével kívánok minden 
bogácsi lakosnak áldott, 
csonyt és boldog új évet! 

"Harang csendül, 

Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének 

Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 

Magába száll minden lélek. " 

Lénártné Szeberin Csilla 

Szőkéné Tóth Katalin 

A bogácsi Betlehem 

születésére 


