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Anyák napjára 
Május első vasárnapja az anyák 

hivatalos ünnepnapja. Ilyenkor 

minden gyermek szerte a világon 

virággal köszönti édesanyját. A 

virág elmondja helyettünk azt a 

szavakkal kifejezhetetlen, mérhe

tetlen hálát, amit érzünk irántuk. 

Iskolánk nyolcadik osztályos tanu

lái mégis arra vállalkoztak, hogy sza

vakba öntik az ünneppel kapcsolatos 

gondolataikat. 

Tanuláink szívmelengető fogalmazá

saival, rajzaival és költőink szép verse

ivel köszöntünk minden Bogácson élő 

édesanyát és nagymamát. 

"Világszerte ünneplik az anyák napját. Ez számunkra a 

legszebb ünnep. Ekkor hálánkat fejezzük ki az édesanyák 

á ldozatos munkájáért. 

Május első vasárnapja csak az Övék. Azért éppen ezen a 

napon, mert ahogy májusban legszebb a természet, úgy 

minden gyermek számára legszebb az édesanyja. Ilyenkor 

tőbb figyelmet szentelünk nekik: áldozatos munkájukért, 

gondoskodásukért, szeretetükért. Egy-egy csokor orgoná

val, tulipánnal ál lunk eléjük, s meghatódva, néha könnye

inkkel küszködve, elcsukló hangon köszönünk meg nekik 

mindent. 

Vajon meg lehet-e nekik hálálni mindazt, amit értünk 

tesznek? Mi tudjuk, hogy csak azzal, hogy segítünk nekik a 

házimunkában, vigyázunk kisebb testvéreinkre, és termé

szetesen jól tanulunk. 

Köszönünk nekik mindent!" 

Budai Gergő, Lázár Márton, Lukács Gergő, Szabó 

Dávid, Verhóczki Máté Mi/án 

Mindig mondtad: szeretsz adni, 

és nem kívánsz érte kapni. 

"Add majd tovább gyermekednek 
az önzetlen szeretetet!" 

Ennyit kértél, s néhány jó szót, 
őszintén és szépen szó lót. 
Meleg mosolyt, egy simítást, 
s egy őszinte kézszorítást. 

Ily cserére Anya képes, 

ily nemesen csak ő érez. 
Én gyermekként csak azt tudom, 

jó lesz, ha ezt megtanulom. 

Egy szál virágot, ím, hozok, 

s mellé halkan ennyit mondok: 

liA sorstól csak.azt,kérem, 
maradj még sokáig nékem!" 

Rajzolta: Kocsis Viktória 

"Van-e szebb szó a magyar nyelvben mint az édesanya? 
Ez a szó, amit legelőször kimondtunk. Lehet, hogy nem 
ebben a formában, de az anyukánkra vonatkozott. 

Hogy mi mindent köszönhetünk nekik, nagyon nehéz 
lenne felsorolni .  Ök voltak azok, akik tudták miért sírunk 
csecsemökorunkban, ők ringattak álomba, ők fogták a ke
zünket az elő bizonytalan lépéseknél. Hiányukat először 
akkor éreztük igazán, amikor az első nap otthagytak ben
nünket az óvodában. Emlékszünk milyen hosszúnak tűnt 
a nap nélkülük . . .  

Első osztályos korunkban még a kezünket i s  megfogták a 
betűk kerekítésekor. Később, ha rosszjegyet kaptunk, néha 
leszidtak, néha lelket öntöttek belénk, de mégis legtöbb
ször dicséretet kaptunk tőlük. Ahogy nagyobbak lettünk, 
megértettük, hogy dorgálásuk is a javunkat szolgálták. 
Ma már kezdjük olyannak látni őket, akikre felnézhetünk, 
akikre büszkék lehetünk, egyszóval akiket szeretünk. 

Azt kívánjuk, hogy még sokáig mondhassuk nekik a 
világ legszebb szavát: ÉDESANYÁM:' 

Balogi Boglárka, Ittes Enikő, Juhász Klaudia, Lukács 

Zsófi, Mlzser Dalma, Nagy Nikolett 

Anyák napja elérkezett, 
Készülök, hogy köszöntselek. 

Szép szavakkal elmondanám, 
Milyen jó az én anyu kám. 

De a szavam el-elakad, 

Nem találom a szavakat. 
Semmi nem jut az eszembe, 

Odabújok az öledbe. 

Amit a szó el nem mondhat, 
Elárulja a mozdulat. 
Két karommal átkarollak, 

Csókjaimmal elhalmozlak. 

Nem kell beszéd, nem kell szó, 
Hogy szeretlek, jól lat ható. 
Szorítalak, megölellek, 
így mutatom, hogy szeretlek. 

Rajzolta: Farmosi Erik 



A magyar kultúra napjára emlékeztünk 

"A kézirat tanúsága szerint 1 823. január 22-én fejezte be tanulóink hozzátartozói, és a község valamennyi "kultúrára 

Kölcsey Ferenc Himnusz, a magyar nép zivataros századaiból fogékony" lakosa is részese lehet az ünnepi eseménynek. Az 

című költeményét. 1 844-ben Erkel Ferenc méltó zenét kom- iskolai ünnepség mel lett ebben az évben Hajdu Imre könyv

ponált a szöveghez, amit még ez év nyarán a budapesti Nem- bemutatója kapcsolódott a magyar kultúra napjához. 

zet i Színház bemutatott. Nemzeti himnusszá válása azonban 

hosszú folyamat volt. Csupán 1 9 03-tól lett hazánk törvényesen 

elfogadott himnusza. Azóta nemzeti ünnepein ken ha l lhatjuk, 

sporteseményeken a győztes tiszteletére játsszák, iskolai ren

dezvényeken, ünnepségeken mély átéléssel énekeljük. 

1 989. január 22 -én ünnepeltük először a magyar kultúra 

napját. Az eltelt 1 9  év alatt ez a nap nem vált pirosbetüs ün

neppé, de nemzeti kultúránkat ünnepelni kitűnő alkalom arra, 

hogy felkeltsük és megerősitsük a magyar nyelv iránti tisztele

tet, szeretetet. Talan közöttünk is vannak, lesznek olyanok, akik 

úgy gondolkodnak, mint ahogyan Kosztolanyi írja a Magyarul 

c. művében: "Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és ma

gyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb ese

ménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint 

a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál 

is,  hogy magas vagyok-e, vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. 

Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben . . .  " 

Mint minden kultúrának, úgy a magyar kultúranak is nemzet

fenntartó szerepe van. Ezért fontos, hogy az őseinktől kapott 

évezredes hagyományokat ápoljuk, tovabbadjuk, és új értéke

ket hozzunk létre. 

így januar vége felé hazankban és orszaghatarainkon kívül 

is nagyobb hangsúlyt kapnak azok a rendezvények, melyek a 

magyar kulturalis értékeket mutatják be. A magyar kultúra a vi

lág legtavolabbi részébe is eljut. Japanban haromszor rendez

tek magyar kulturalis fesztivalt, ahol több ízben szerepelt nagy 

sikerrel a magyar Állami Operaház társulata, a Rajkó zenekar, 

a Szaztagú cigányzenekar:'- ezekkel a gondolatokkal nyitotta 

meg a magyar kultúra-napi iskolai bemutatót Jankóné Jónas 

Zsuzsa tanítónő. 

Több éve már, hogy nem csak iskolai ünnepként készü

lünk erre a napra, hanem községi rendezvénnyé emelkedve 

A zongoránál Kis Simon József 2. osztályos tanuló 

Az olvQsóműhely mesejelenete 

Iskolank tanulói olyan műsorszamokkal készültek, melye

ket magyar írók, költők, zeneszerzők hoztak létre. A- mintegy 

masfél óras- műsor keretében hal l hattunk sok szép verset alsó 

tagozatos tanu lóinktól. A bemutatkozók: Bakondi Gabor, Fó

nad-Nagy Rea, Nagy Martin, Papp Kitti, Szitai József, Ócsai Gré

ta, Csufor Kata, Jankó Róbert, Koczka Milán, Pusomai Barbara, 

Furulyazott: Burcsak László, zongoradarabokat adtak elő: Kis 

Simon József, Budai Noémi, Kovacs Evelin, Papp Réka, Kondra

th Kamilla, Gódor Anna, Hegyi Barbara. Végül az alsó tagozat 

bemutatkozasat a Jankóné Jónas Zsuzsa tanítónő altal veze

tett olvasóműhely mesedramatizálasa zarta. Dicsérendő, hogy 

a csak cigány tanulókból álló kis csoport, milyen ügyesen, öt

letesen mutatta be A nyúl és a fülbevalók c. mesejatékot. 

A felső tagozatban a következő tanulók mondtak verset: Ma

rada Mónika, Hak Evelin, Szitai Erika, Szitai Csilla, Viszokai Van

da, Farkas Kitti, Szitai Klaudia. Kocsis Viktória Rakóczi harangja 

címmel prózát mondott nagy fejedelmünkre emlékezve, s ezt 

a hangulatot folytattak a hetedikes lanyok történeti énekei. 

Előadók: Fodor Eszter, Ökrös Gyöngyi, Farmosi Noémi, Kocsis 

Viktória. 

Nem a bemutató része volt, de szép felolvasását hal lhattunk 

Szabó Dianatól, aki Mérai Mária Kései Vallomás c. esszéjéből 

idézett. Lukacs Zsófi nagy atéléssel szavalta el Kölcsey Ferenc 

Himnusz c. költeményét. 

A jelenlévők hetekig láthattak azt a kiall ítast is, amely a Kö

zösségi Ház belső falait díszítette, s tanítvanyaink rajzos alko

tasaiból ál l ítottunk össze. 

Bízunk abban, hogy a kulturális bemutató alatt nemcsak sze

münkkel lattuk, fülünkkel hal lottuk, hanem lelkünkkel is érez

tük a magyar kultúra megtartó erejét! 

Benyavszki Mária 
tanárnő 



�: " . 
,Jde kell hoznunk a nagyvilágot, 
ide kell homunk mindent, ami szép, mindent, 
ami jó, ami nemes és amit érdemes:' 

írta szülőföldem, Balmazújváros neves írója, Veres Péter 

1 939-ben. Bogácson az idősek közül még néhányan olvassák 

Veres Péter írásait, de a középkorosztály tagjai már csak hal

ványan emlékeznek rá, a fiatalok számára pedig ismeretlenek 

művei. 

Mégis az ő fent idézett soraihoz híven a marketing munkát 

végzők, idehoznak mindent, "amit érdemes': hiszen Bogácson 

évente sok műfaj képviselői kapnak lehetőséget a bemutatko

zásra. A lazítani, kikapcsolódni vágyó turisták mel lett a feltöltő

désért ideutazók számára is ideális üdülőhely Bogács. Regene

ráló hatású lehet elménkre a bennünket körülölelő gyönyörű 

táj csodálata, az erdő csendje, a friss levegőn tett séta kőzbeni 

merengés. A mélyen érző és gondolkodó emberek számára 

értékesek lehetnek a képzőművészeti és a különleges növé

nyekből összeál l ított kiál l ítások, a komolyzenei koncertek, 

a tájház megtekintése, imádkozás a 750 éves templom falai 

között. Mindezért mi, itt élők is szerencséseknek mondhatjuk 

magunkat. 

A felújított Közösségi Ház tavaly több kiál lításnak adott ott

hont, s a tervek szerint az idén is folytatják ezt a hagyományt. 

Karácsony táján Dr. Ötvös László Bibliás országjárásának 

egyik állomása volt a bogácsi Közösségi Ház. A nyugal mazott 

református lelkész Debrecenből hozta el SO éve nagy gonddal 

és szeretettel gyűjtött Bibliáit. A megnyitót Cseh Károly és Dr. 

Ötvös László versei tették még emlékezetesebbé. 

2008 - at a Biblia évének nyilvánították. így az idén talán 

még többen veszik kezükbe a Bogácson majdnem minden 

házban fellelhető Szentírást, aminek ismerete a nem hívő em

ber számára is elengedhetetlen, ugyanis az egyetemes kultúra 

részeként az általános műveltség alapját képezi. 

Január végén a magyar kultúra napja a lka lmából felkéré

sünkre olyan író látogatott közénk, olvasók közé, aki gyakori 

vendég Bogácson, úgy is mondhatnám napjai nagy részét itt 

éli, ide köti mú ltja, jelene, ismerve a táj hoz való kötődését, ír

hatom, jövője is. 

Hajdu Imre író-olvasó talál kozó est jét éppen az ismeretség 

tette meghittebbé. Az író maga is elérzékenyülve, de érezhe

tően boldogan beszélt életéről, műveiről a jól ismert "Kultúr" 

falai között. 

2007 decemberében megjelent 31. könyve a Szélmalomharc 

címet kapta. Ez a kötet a Tiszaújvárosban eltöltött 1 1  év alatt 

írt kritikai írásokat, esszé ket, jegyzeteket gyűjti egy csokorba. 

A Szélmalomharcot, mint a korábban megjelenő köteteit 

igényesség, mélyen rejlő titkok feltárása, tisztelet és gondo

latébresztés jellemez. A felolvasott írásaiból megismerhettük 

könnyed stílusát, humorát is. 

Hajdu Imre: 

Májusi (részlet a Szélmalomharc c. könyvböl) 

"A május első az egyenlők között. 

Mármint azok között a hónapok között, amelyeket általában 

szeretünk. 

Mert ugye vannak szeretett és nem szeretett hónapjaink. Én 

legalábbis így vagyak vele. A navembert, a januárt, a februárt 

például nem igazán kedvelem. A december a karácsany, az októ

ber pedig a szüret miatt határeset. Olyan szeretem is, nem is hó

napok. Tulajdonképpen az eddig fel nem soroltak azok, amelyek

kel elfogult vagyok. Márciustól kezdve egészen szeptemberig. 

Közöttük rangelső nálam a május. Úgy általában. Mert olyan, 

mint a fiatalság. Látványosan változik, fejlődik, napról napra szé

pül és egyre csodálnivalóbb. 

De mielőtt azt hinnék, vakon vagyok szerelmes a májusba, el

mondom, látom én a hibáit is. Mert egészen közelről vizsgálva a 

szép arc itt-ott szeplős, és akadnak rajta apró pattanások. A virá

gak kal és a méregzöld lombokkal együtt megjelenik a levéltetű és 

a kerti sodrómoly is. S a május olykor bizony olyan kiszámíthatat

lan, mint gyönyörű, de éppen ezért elkényeztetett hisztis nő. S ha 

rájön a rapli, megfagy körülötte minden. A levegő is, a barack- és 

almafa virágai is. 

De más okból is kellő óvatossággal szabad közelíteni a május

hoz. Áram alatt lévő vezeték. Nagy a kisugárzása. Képes az em

bert szívtájon ütni. 

Minden áramütött ember ilyenkor szerelmes. Én inkább hold

kórosnak mondanám őket. Már csak azért is, mert a májusi sze

relem megbízhatatlan. Akár a tavaszi vásárokon szakértelem 

nélkül vásárolt választósi malac. Utóbbiból nem lesz jó hízó, az 

előbbiből meg nem lesz tartós szerelem:: .. 

Hajdu Imre számára a kötelezettség szülte kényszerűség, az 

újságírói dolgos munkanapok a nyugdíjba vonulás m iatt meg

szűntek. Ma már megteheti, hogy a tol lforgatást kedvtelésből 

űzze. Ismerve a pálya iránti elhivatottságát, úgy érzem újabb 

kötetekkel fog bennünket megajándékozni, hiszen Hajdu Imre 

eddig is kötelességének érezte a Dél -80rsodban élő emberi 

életutak, az itt található műemlékek, s az ehhez kapcsolódó 

történetek papírra vetését, az utókornak való átadását. 

Minden olvasni szerető embernek lehetősége van Hajdu 

Imre műveinek elolvasására, hiszen az író a most, és a koráb

ban megjelent köteteiből is ajándékozott a Községi Könyvtár

nak. 

Az olvasók nevében ezúton is hálás köszönetet mondok fel

ajánlásáért. 

A minap egy Utazás Kiállításra készült színes prospektus ke

rült kezembe, amely Csáter apó pincéjébe invitálja a vendége

ket. Én még nem jártam ebben a pincében, de messziről idelá

togató ismerőseimtől tudom, hogy érdemes betérni, hiszen itt 

a jó bor mellé kiváló beszélgetőpartnerre is találhatnak Hajdu 

Imre személyében. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 



10 évesek lettünk! 
Az évfordulók emlékeztetnek bennünket azokra az esemé

nyekre, amelyek kellemes, szép emlékeket ébresztenek ben
nünk; a hasznosan együtt töltött órákra, baráti beszélgetések
re, az egymásra figyelésre. A Fürge Ujjak Klubja is évfordulót 
ünnepelt 2008 januárjában. 

Először 1 958 telén alakult meg a kézimunka szakkör Antal 
Gáborné, Etus néni vezetésével. Akkor még többen voltunk. 
Lányok, asszonyok egymástól tanultuk a sokféle kézimunka 
fortélyait. Jómagam is akkor kezdtem kötni, horgolni, hímezni. 

40 évvel ezután, 1 998 januárjában Fürge Ujjak Klubja néven 
újból megalakítottuk a szakkört. Most lettünk 10 évesek. 

A lelkes és hűséges kis csoport tagjai alig várják az őszi idő
szakot, hogy innentől kezdve tavaszi g minden kedden délután 
találkozhassanak. 

A kézimunka iránti szeretet és közös érdeklődés, az egy
mástól tanulás, a másik munkájának örülni tudás összeköt és 
összetart bennünket. A kézimunkázást - látva a régóta tartó 
és egyre növekvő népszerűségét - mindig kellemes kikapcso
lódásnak, jó szórakozásnak, hasznos időtöltésnek tekintjük. 
Közben a lkotunk, mert a jól sikerült a lkotás - legyen az akár 
használati tárgy, ruházati cikk vagy díszítő elem a lakásban 
- alapvető emberi igényünket elégíti ki. Ezért öröm, ezért jó, 
ha megdicsérik. Ezért mondjuk kérdezés nélkül is egymásnak; 
ezt én csináltam. 

Kézimunkázás közben sok lehetőség kínálkozik saját őtlete
ink, elképzeléseink megvalósításához, ismereteink, képessé
geink hasznosításához. 

Egyik klubtársunk, Jozviákné Éva a következő kis versikét írta 
évfordulónkra: 

Beszélgetve hímezünk, 

Öltögetünk, horgolunk. 

Tyű, de vidámak vagyunk! 

Elrohan hamar az a pár óra. 

Igazából mi jól megvagyunk. 

Zár az ajtónkon nyitva ál/, 

ts ki ide besétál, 

Velünk kellemes társakra talál. 

Köszönjük a termet, ahol foglalkozásainkat megtarthatjuk. 

Reméljük 1 0  év múlva hasonló örömmel emlékezhetünk a 
közösen eltöltött órákra, mert ahol közösség van, ott értékek 
születnek. 

A Fürge Ujjak Klub tagjai 

Pávaköri Farsang 

A régi fonók hangulatát idézte a pávakörösök vidám jelenete 

Pávakörünk részéről immár hagyománnyá vált, hogy éven
ként Farsangi bált szervez. 

Közösségünk életében ez az év első rendezvénye. Most is 
mint mindig nagy örömmel készítettük elő az estet. Egymás 
véleményét meghallgatva találtuk ki a forgatókönyvet, egy
egy kis szerepjátékot is belevéve. 

Örök vendégszereplőink a zenét szolgáltató zenekar tagjai és 
a Mazsorett Csoport. Bauer Norbert, a népdal kedvelő kisfiú, 
már többször bemutatkozott rendezvényeinken. Norbi most 
nem énekelt, hanem trombitán játszotta el a népdalokat. Eb
ben az évben még Daragó Károly úr is megtisztelt bennünket. 
Szép énekhangjával és harmonikajátékával ajándékozta meg 
a közönséget. Meghívtuk a szomszédos Bükkábrány népdal
kórusát is, a két páva kőr együttes énekléssel, majd a közönség 
bevonásával ismert népdalokat énekelt. A farsangi jelmezbe 
öltözött gyerekek még színesebbé tették az estet. A rendez
vény támogatói jóvoltából sok tombolatárgyat tudtunk kisor
soini. Köszönjük az irányunkban tanúsított jó szándékukat, 
segítőkészségüket. 

Úgy érezzük, hogy aki ott volt feledhetetlen élményekkel 
gazdagodott. Jövőre is szeretnénk ugyanilyen sikeresen meg
rendezni a Páva körös Farsangi Bált. 

Varga Irén 

pávaköri tag 



48' emlékezete 
Úgy gondolom, mindannyiunk számára kedves gyermekkori 

emlék egy-egy március 1 S-e megünneplése az elmaradhatat
lan Nemzeti dallal. Kossuth-nóták éneklésével. koszorúzással, 
s szerencsés esetben az emlékezést záró fáklyás felvonulással. 

Kicsiknek-nagyoknak, időseknek- fiataloknak egyaránt szívet 
melengető élményt jelent, jelenthet e tőrténeimi időszak ese
ményeinek felidézése, érthető módon való megelevenítése. 

2008. március 14-én délelőtt az általános iskola tanárai és 
tanulói tekintették meg az emlékműsort a Kőzösségi Házban. 
1 S-én, szombat este 6 órai kezdettel együtt ünnepeltük a for
radalom és az azt követő szabadságharc 160. évfordulóját az 
összegyűlt szépszámú közönséggel. 

A Himnusz hangjai után közös éneklésre kértük az iskola ta
nu lóit, az esti rendezvényen pedig a Bogácsi Pávakör tagjai 
énekeltek katonadalokból álló népdalcsokrot. A közégi ün
nepségen Verhóczki Sándor polgármester úr ünnepi beszéde 
kővetkezett. 

A korszak nehézségeit, örömeit, sikereit, kudarcait feIeleve
nítő zenés-verses, prózai elemekkel. s egy szerényre szabott 
táncjátékkal kiegészített produkció vázolta föl. Az egészet 
Liszt Le Preludesének hangjai - mintegy keretbe foglalva -
nyitottá k, s zárták. 

A felsőtagozat csaknem minden tanulócsoportját képvise
lő gyereksereg még egyszer visszavonult a színpadra, Bródy 
János Ha én rózsa volnék . . .  című dalára, melyet Krupa Zsolt 
kollégám (aki velem együtt a műsor egyik szerkesztője, segí
tőtársam is volt) adott elő gitárjátéka kíséretében. 

A Szózat zárta az esemény első részét, majd az ünneplők égő 
fáklyákkal a kezükben csatlakoztak a felvonulókhoz, s koszo
rúzókhoz. Az őnkormányzat nevében Kovácsné Fekete Mária 
és Verhóczki György koszorúzott, az iskola képviseletében 

Szabó László igazgató úr és Lukács Zsófi 8. osztályos tanuló 
helyezte el az emlékezés koszorúját. 

Bár a tél (csak) nehezen akart távozni az idén, az említett két 
napon kegyes volt hozzánk az időjárás, s kellemes, tiszta, szép 
időben zavartalanul ünnepelhettünk. 

A tanulók felkészülését sokszor nehezítette az éppen tom
boló influenzajárvány miatti hiányzás, de a hősiesen kitartó k 
talpraesetten helyettesítették a távolmaradó beteg társaikat. 

Bízunk benne, hogy ez a megemlékezés is - hasonlóan a 
többihez - megerősített bennünket abban, hogy a múlt ese
ményeit ápolva, felelevenítve, történelmi, zenei, irodalmi, kép
zőművészeti értékeinket érthető, alkotó módon reprezentálva 
erősíthet jük, őrizhetjük meg nemzeti identitásunkat, s tehet
jük emlékezetessé, s mindenki számára várva-várt eseménnyé 
e napokat. 

Nagyné Sziklai Judit 

tanárnő 

Az emlékműsor szereplői 

Részlet Verhóaki Sándor polgármester úr 2008. március lS-én elhangzott ünnepi beszédéből: 

"Tisztelt ünneplő közönség! 

Ünnep van ma, március 1 S-e, a nemzet ünnepe. Az ünnep 
az emberi lélek öröme. Az ünnepben élheti meg szabadságát, 
ekkor jut szóhoz a lélek, hallatja szavát az emberi szellem. 

Az ünnep érzést kér, de nem mindennapit, az ünnep gondo
latot is kér, de lelkesítőt. Az ünnep az érzések és a gondolatok 
napja. 

Már 1848 márciusát megelőzően elindult a magyar társa
dalom reformokra épülő, átfogó változása. Fő célja a nemzeti 
állam megalkotása volt. Ebben a korszakban kezdett kibon
takozni Széchenyi István, kinek látnoki szeme a jővendőbe 
tekintett, s erős hittel hirdette, hogy csak a művelt és gazdag 
Magyarország őrizheti meg függetlenségét. Széchenyit fölhá
borította a nemesség tudatlansága és igazságtalansága; fel 
akarta rázni beteges szendergéséből a nemességet, kezébe 
akarta adni a műveltség fegyverét, s szívébe oltani az ember
ségesség érzését a magyar föld egyszerű népe iránt. 

Nagyszerű, példátlan ajánlattal birtokai egyévi jővedelmét 
ajánlotta föl a Magyar Tudós Társaság alapítására. Ezzel a ne
mes tettével megnyílt az áldozatkézség zsilípje hazánkban, 
hiszen több főúr követi a fenséges példát. 

Széchenyi mellett több, ugyancsak kiemelkedő képesség
gel megáldott egyéniség kezdett munkálkodni az országot 
nyomasztó gondok megoldásán - közöttük találjuk Széchenyi 
bensőséges barátját, Wesselényi Miklóst, a szabadelvű erdélyi 
főnemest. Ekkor tűnt fel a hazai közéletben Kölcsey Ferenc, 
Deák Ferenc és Kossuth Lajos nemes alakja is . . .  

160 évvel ezelőtt tüzes lelkű ifjak serege gyűlt össze a pesti 
Pilvax kávéházban. Perczel Mór és Irinyi János kátét szerkesz
tettek, Mit kíván a magyar nemzet? cím alatt, majd a Tizenkét 
pontot Jókai Mór olvasta fel. utána Petőfi a Nemzeti dalt sza
valta. 

Ezután, m integy varázsütésre, beindultak a forradalmi ese
mények Pesten . . . .  

1 848. március 1 S .  és április 11. között nemzetté, egységes 
nemzetté lett a magyar, leomlottak a válaszfalak nemes és pa
raszt között. Egyenlő terhet viselő polgár lett a hazának min
den fia. 

1848. március 1 S-e máig átélhető, máig emberközeli ese
ménysor; szereplői szinte személyes ismerőseink, megbízható 
tudásunk van tetteikről. Ez az időszak nagyszerű nemzeti egy
séget, lelkesedést, hatalmas közfelbuzdulást eredményezett. 
Gyönyörű napok voltak ezek, de a forradalmi egység mindig 
csak ideig-óráig tarthat! 

Tisztelt ünneplő közönség! 

Ne feledjük, a haza és szűkebb hazánk, településünk"al kotó 
szeretete" nem hiányozhat életünkből, általa szövődünk nem
zetünk történelmébe. 

Tegyük kötelességünket! Hiszen munkánk és napi tetteink 
tartják fenn hazánkat. Ne feledjük: 

"Szíved talpalatnyi földje a hazának" 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!" 



Miért jó Bogácson iskolásnak lenni? 
Ezt a kérdést tette fel nekem a közelmúltban egy anyuka, aki 

más községben lakik, de ide szeretné járatni a gyerekét. Hogy 

a kérdésre válaszolni tudjak, nézzünk kicsit körül. 

A környékbeli iskolákról sok szomorú hirt hal lunk. A közok

tatás viharában Bogács az a szikla, mely dacol az árral. Ebben 

nagy szerepe van az önkormányzat hathatós anyagi szerepvál

lalásának is. 

Az iskolánk nem nagy, ennek előnye, hogy itt mindenki min

denkit ismer, sokan még a szülőket is tanítottuk, ismerjük a 

családokat, osztozunk gondjaikban, együtt őrülünk sikereik

nek. Bogácson reális lehetőség van arra, hogy az a gyerek, aki 

beiratkozik az iskolába, itt, helyben járhat ja ki a 8 osztályt. Aki 
itt tanulni akar, az stabil alapokat szerezhet, amire az ország 

bármelyik kőzépiskolájában tudnak építeni. Szeptemberben 

természetesen itt Bogácson ugyanúgy indul 8 évfolyam, mint 

idáig. A mi iskolánkban minden tárgyat szakos tanár tanít. Ta

náraink egy része 2-3 diplomával is rendelkezik. Azok a tanu

lók, akik innen más, esetleg jobbnak gondolt iskolába mentek, 

tartani tudják azt az eredményt, amit itt elértek. A középiskolá

ban tanulók is tartani szokták az itteni eredményt. 

6-7 tanuló esetén Bogácson már csoportbontásra is van 
lehetőség. Ezt az iskola év elején elfogadott költségvetése 

anyagilag is alátámasztja. Mindössze egyvalaki a kadályozhat 

meg m inket ebben, a bogácsi szülő, aki vélt vagy valós indo

kokkal gyerekét 10-20 km-es utazás árán más iskolába viszi. 

Döntésüket elfogadom. Szeretném azt is írni, hogy megértem, 

ha mellette valamilyen reális érv lenne. Sajnos, a szülők és a 
gyermekek áldozatvállalását általában nem igazolta be az idő. 

Most is van viszont 8 tanulónk, aki más községekből Bogácsra 

jár át iskolába. Őket is érdemes lenne megkérdezni a címben 

föltett kérdésről. 

A mai közbiztonság i  helyzetben az sem mellékes, hogy is

kolánkban elektronikus beléptető rendszer működik, több 
kamerával és digitális rögzítővel kombinálva. Szünetekben 

6 tanár lát el felügyeletet. Mindez a gyerekek biztonsága ér

dekében. 

A bogácsra járó tanulók ingyen kapják a tankönyveket és 

a szülők tanévkezdési támogatásban részesülnek. Ingyenes 

a tanulmányi kirándulás is, hacsak nem választanak a diákok 

valami drágább úticélt. Nyaranként külön az alsósoknak és 
külőn a felsősöknek tábort szervezünk, melynek költségeihez 

is hozzájárul az önkormányzat és az iskolánkat támogató ala

pítvány. 

Sok versenyen vettünk részt az elmúlt időszakban. Csak íze
litőül sorolok fel néhány eredményt: 

1. Jedlik Anyos fizikaverseny regionális forduló Hevesen: 

Szabó Diána 3.  hely 

2. Apáczai komplex természettudományos verseny: a me

gyei fordulóról továbbjutottunk a regionális fordulóba. A csa

pattagok: Balogi Boglárka, Szabó Dávid, Verhóczki Máté 

3. Angol nyelvi verseny Noszvajon, tagozatos iskolák között: 

Szabó Diána 4. hely, Szabó Dávid 5. hely 

4. Angol nyelvi verseny Mezőkövesden a Széchenyi István 

Szakképző Intézetben: Szabó Diána 2. hely, Szabó Dávid 3. 

hely 

5. Szépkiejtési verseny Tiboldarócon: Szabó Diána 2. hely 

6. Rajzverseny Mezőkövesden: Farmosi Erik 1. hely, Jankó 

Barbara 2. hely 

7. A nyolcadikosok felvételit megelőző tanulmányi verse

nyein is több szép eredményt értünk el, amiről  helyhiány miatt 

nem írnék. 

Az eltelt időszakban a Bogácsi Iskolás Gyerekekért Közala

pítvány több mint egymillió Ft-ból hozott létre egy európai 
színvonalú játszóteret az iskola udvarán. Éppen a közelmúlt
ban ásták ki  a szülők a hinták alatt a homokágyat. 

Talán lehetne szebb, modernebb az épület is. De mi már 

megszoktuk, ez a miénk, ezt mi töltjük meg tartalommal, ez 

a sajátunk, amire büszkék vagyunk. Ezért jó Bogácson iskolás

nak lenni. 

Képek iskolánk életéből 

Tavaszi jdtszóház 

Szabó László 

iskolaigazgató 

A tanufóink a "Megelevenedett oldalak" c. olvasóverseny után örömmel 
fapozgatták a jutalom könyveket 



I .  

Az élményszerű olvasás 
A február l -jén második alkalommal megrendezett "Meg

elevenedett oldalak" c. kalandos olvasóversenyt nagyon vár

ták iskolánk tanulói, de sajnos néhányukat a bárányhimlő 

megakadályozta a versenyen való indulásban. Igy 30 gyerek 

részvételével bonyolitottuk le a gyerekek részéről semmilyen 

felkészülést nem igénylő, inkább játéknak mondható vetélke

dőt. 

A szervezésében folytattuk a tavaly elkezdett hagyo

mányokat. Feldolgozásra Thomas Brezina önmagában is izgal

mas olvasmánynak bizonyuló Hot dog s c. ifjúsági regénysoro

zatának 3.  kötetét választottuk. Az idén viszont nem egyéni, 

hanem csoportos versengésre adtunk lehetőséget. A felada

tok összeállitásánál igyekeztünk a készségfejlesztést (hangos 

és értő olvasás, emlékezet, figyelem, stb.) és a kooperatív ta

nulási lehetőségeket előtérbe helyezni. 

Délután a gyerekek izgatottak voltak, hiszen a verseny meg

hirdetése szerint a 4 fős csapatokat csak a megnyitó után sor

soltuk ki. A véletlenszerűen alakult csoportok tagjai a verseny 

alatt jobban megismerték egymást, ötletadással, bátorságuk 

tanúsításával, ügyességgel, leleményességgel, egymás segí

tésével jutottak el a regény befejező eseményét jelképező "Jó 

hír" - feliratú terembe, ahol az összegző feladatlap kitöltése 

után frissen készült hot dogot fogyaszthattak. 

A csapatok 11 helyszínen, a regény színtereinek megfelelő

en berendezett tantermekben 3-3 oldal szemelvényt olvastak 

el a regényből, majd az olvasottakhoz kapcsolatos érdekes és 

változatos feladatok megoldásaként a szereplők bőrébe bújva 

megelevenítették a regény oldalait. 

A Hot dogs c. regénysorozat magyarországi kiadója, az Eg

mont Hungary Kft. ajándékkönyvekkel támogatta rendezvé

nyünket. A Thermálfürdő Kft. anyagi támogatásának köszön

hetően a sötét estébe nyúló délutánon még frissítő itallal és 

hot doggal is kedveskedhettünk a gyerekeknek, aminek va

lamennyien nagyon örültek. A Bükkalja Takarékszövetkezet, 

a Leo Papírbolt, az Ezer aprócikk bolt és a Coop ABC tárgyi 

felajánlásai az elért helyezések alapján a gyerekek jutalmazá

sául szolgáltak. Somogyi József vállalkozó frissen pattogatott 

popcornnal kedveskedett a gyerekeknek. A finom csemege 

stilizáita a regény egyik szereplőjét, akit Pop corn-nak hívtak. 

Az Iparcikk bolt vezetőjétől kapott eszközöket a verseny szín

tereinek kialakítására használtuk fel. 

Köszönjük minden támogatónknak a Megelevenedett olda

lak c. vetélkedővel kapcsolatos pozitív hozzáállását, tárgyi és 

anyagi segítségét, amellyel hozzájárultak a regény élménysze

rű feldolgozásához, a tanulók olvasóvá neveléséhez. 

Újszerű olvasóversenyünk megrendezéséről iskolánk igazga

tója hírt adott a regény írójának, aki üdvözölte kezdeménye

zésünket és fotókat kért rendezvényünkről. Thomas Brezina 

több mint 400 könyvet megjelentetett osztrák író, televíziós 

műsorvezető, az UNICEF ausztriai nagykövete és számos ran

gos díj tulajdonosa. Tőle kaptuk a legemlékezetesebb aján

dékot. Az író ugyanis abban a kitüntetésben részesített ben

nünket, hogy Internetes honlapjának kezdő oldalán napokig 

olvashattunk a bogácsi Általános Iskolában zajló "Megeleve

nedett oldalak"-ról, láthattuk a verseny alatt készült fotókról 

ránk vissza mosolygó tanulóinkat. 

JankónéJónós Zsuzsa 

A Diákönkormányzat 
munkájáról 

A téli mostoha időjárás sem riasztott vissza senkit, hogy 
elhozza kiürült műanyagfiakonjait az iskolai szelektív hul
ladékgyűjtésbe. E nemes feladatba egyre többen kapcso
lódnak be. Kedd délutánonként 14.00 órától továbbra is 
várjuk a feleslegessé vált ü res palackokat. Ne feledjük, 
hogy ezzel tisztábban tarthat juk kőrnyezetünket és segít
hetünk iskolánk tanulóinak! 

Az elmúlt hónapokban a Diákönkormányzat az alábbi 
programokkal tette színessé tanulóink iskolai életét: 

Februárban a farsangé volt a főszerep. A táncos mulat
ságokat osztálykeretben tartottuk meg. A kisebbekjelme
zekbe öltöztek, álarcot öltöttek, hogy még színesebbé te
gyék farsangi  összejövetelüket. Az osztályfőnökök játékos 
vetélkedőket szerveztek, melyekbe a gyerekek örömmel 
kapcsolódtak be. Természetesen a tánc sem maradhatott 
el. A felsős osztályok közösen szórakoztak. Zenéről a gye
rekek maguk gondoskodtak, így mindnyájan jól érezték 
magukat. A szülői munkaközösségnek kőszönhetően üdí
tő, szendvics, sütemény és gyümölcs is került az asztalok
ra. 

A farsangi időszakban hagyománynak számít iskolánk
ban a farsangi foci kupa megrendezése, amit az idén egy 
kicsit később, csak március elején rendeztük meg a hos
szan elnyúló himlőjárvány miatt. Újdonságnak számított 
a korábbi évekhez képest, hogy idén a lányok is rúgták 
a focit. Míg a játékosok a pályán, a szurkolók a bordásfa
lon ü lve izgulhattak a sokszor végeredményt is eldöntő 
gólért. 

Húsvét előtt tavaszi játékházat szerveztünk. Sorra ké
szültek a húsvéti tojások. Öröm volt nézni a szorgos gye
rekkezeket. A nagyobbak már egészen bátran és ügyesen 
dolgoztak, míg a kisebbeknek még jól jött a segítség. A 
fogla lkozás végére egy egész kosárnyi hímestojás gyűlt 
őssze. Természetesen a saját alkotását m indenki hazavi
hette. 

A tavaszi szünet után máris a nyárra gondoltunk .. . 
Hozzáláttunk a nyári tábor szervezéséhez. Az e lőzetes 
igényfelmérés után örömmel tapasztaltuk a nagyszámú 
érdeklődést. A legfontosabb feladat az volt, hogy megfe
lelő helyszínt találjunk az alsó tagozatosoknak és a felső
söknek egyaránt. A kisebbeknek a csodálatos természeti 
környezetben fekvő Parádfürdőre esett a választásunk. A 
nagyobbak a tavalyi évekhez hasonlóan ragaszkodtak a 
Balatonhoz, így Balatonmáriafürdő lett a kiválasztott nyá
ri úticél. Igaz még az önfeledt pihenésig van idő. A tanév 
hátralévő részében még minden iskolásnak a tanulás a fel
adata. Ehhez kívánok minden tanulónak kitartást! 

Lénórtné Szebeni Csilla 

tanárnő 



Budapesten jártunk 
Az ősszel sikeresen megrendezett jótékonysági bálnak kö

szönhetően az iskola szülői munkaközössége kirándulást 
szervezett Budapestre, melyen 71 gyermek vett részt. Olyan 

program megszervezésére törekedtünk, amely kellemes ki

kapcsolódást és hasznos időtöltést nyújt a gyerekek számára, 

akik a korai indulás ellenére fáradhatatlanok voltak, végig jó

kedvvel és érdeklődéssel fogadták programjainkat. 

Elsőként az Országházba látogattunk el, melynek díjtalan 

megtekintéséhez Tállai András országgyűlési képviselő nyúj

tott segítséget. A Steindl lmre által tervezett, gótikus stílusban 
épített Parlamentet idegenvezető kíséretében csodálhattuk 

meg. Részletesen, ugyanakkor a gyerekek érdeklődését fel
keltve ismertette az épület paramétereit, köztük azt is, hogy 
27 kapuja, 29 lépcsőháza van. Továbbá, hogy a díszítésnél 40 

kg aranyat használtak fel. Esztétikailag a Duna felőli oldal a fő

homlokzat, de a hivatalos főbejárat a Kossuth térről nyílik. A 

szimmetrikus épület egy részét a díszlépcsőn keresztül halad
;a fedeztük fel. A kupolacsarnokban a Szent Koronát, a Jogart 

és az Országai mát az őrségváltás idején láthattuk. Ugyanitt 
gyönyőrködhettünk királyaink szoborgalériájában, valamint 

rövid történelmi áttekintést is kaptu nk a látottakról. Ezek után 

keresztülhaladtunk a társalgón, ahol megcsodálhattuk a kézzel 
készített hatalmas szőnyeget, majd a képviselőházi ü léstermet 

vehettük szemügyre. Ez az egykor a főrendiházi ülésterem ma 

már gyakran nemzetközi tanácskozások színtereként szolgál. 

Pontos mása a másik, déli oldalon elhelyezkedő ülésteremnek, 

ahol a jelenlegi Országgyűlés végzi munkáját. 

Végezetül körbejártuk az épületet, megcsodálva a külső dí

szítéseket és a körülötte elterülő panorámát. A kellemes tava
szi időben kényelmes sétát tettünk a Hősök terén, ahol Szabó 

László, iskolánk igazgatója rövid idegenvezetéssel tov�bb bő

vítette történelmi ismereteinket. A gyerekek, főleg a kisebbek, 

nem tudtak el lenállni a nagy tér adta lehetőségnek, így az első 

adandó alkalommal kielégítették mozgásigényüket. Öröm 
volt nézni őket. A Felvonulási téren megcsodáltuk a pár éve 

felál lított homokórát is. 

A parlamenti látogatásra várva 

A gyerekek a Hősök terén is ngyeJmesen hallgatják 

Szabó László igazgató bácsi szavait 

Ezek után következett a gyerekek által nagyon várt Tro

picarium megtekintése. A jó szervezésnek kőszönhetően 

várakozás nélkül léphettünk be a vizek világába. Az akváriu

mokban édes- és sósvízi halakat, a terráriumokban számos 

hül lő-, béka- és rovarfajt ismerhettünk meg. A legfontosabb 

tulajdonságaikról a mellettük elhelyezett ismertető szövegek
bői értesülhettünk. Különleges látványosság az a kis esőerdő 

darab, melyet a negyedóránként eleredő langyos trópusi eső, 

vi l lámlás és mennydörgés tesz élethűvé. Az aligátorok felett 
átívelő hídon történő áthaladás sokakban borzongást váltott 
ki. Az édesvízi akváriumokban a már jól ismert fajok mellett 

piranjákat is láthattunk. Több hatalmas terráriumból színpom

pás kígyók tekintettek vissza ránk, közben az itt élő madarak 
szabadon repdestek a fejünk felett. A sósvizekben élő koral

lok, víziuborkák, rákok, bohóchalak színkavalkádja ámulat

ba ejtett mindenkit. Csodálatos látványt nyújtott a 13 méter 

hosszú alagút, ahol a fejünk felett úszott át több cápa és rája. 

Sok gyermek az üveghez tapasztva a kezét és az arcát próbált 

közelebb kerülni ezekhez a barátságosnak tűnő egyedekhez. 
Közben halk zene tette meghittebbé a pi l lanatot. Egy másik 
40 ezer l iteres medencében az angyalarcú rájákat ismerhettü k 

meg közelebbről. Ezt a medencét úgy alakították ki, hogy a 

gyerekek számára legmegfelelőbb legyen. A kisebbek alag

útba bújva szemlélhették az előttük és felettük elúszó 

rájákat, a nagyobbak könyékig a vízbe nyúlva próbáI

ták megérinteni, megsimogatni őket. Felejthetetlen 

élmény volt. 

Ezt követően a Camponában eltöltött rövid szabad

program után, élményekkel tele indultunk haza. 

Remélhetőleg jövőre is lesz rá lehetőségünk, hogy 
ehhez hasonló szép élményekkel gazdagítsuk gyerme

keinket. 

Köszönjük a kísérő szülők és pedagógusok segítsé

gét, hiszen ennyi tanuló kísérete nem kis munka és fe

lelősség volt. 

Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megkö

szönjük továbbá azoknak az apukáknak a közreműkö

dését, akik ismét segítettek az iskola udvarán lévő ját

szótér biztonságosabbá tételében. 
Szülö; Munkaközösség 



��r: ' I. 
UTAZÁS KIÁLLíTÁS 

Az idén a megszokottnál korábban, február 2B. és március 2. 

között jelentkezett UTAZÁS KIÁLLÍTÁS kínálatában még több 

szakmai program, számos újdonság és úti cél, valamint színes 

kísérő esemény szerepelt a Hungexpo Budapesti Vásárköz

pontban. Öt földrész ötven országa, Magyarország tájai, régiói, 

utazási irodák és turisztikai hivatalok képviseltették magukat 

összesen 20 OOO négyzetméteren. Az idei díszvendég Szlové

nia volt, és először kapott kiemeit megjelenési lehetőséget Vi

etnam. Az idei Utazás kiá l l ítás hangsúlyos témája - összhang

ban a Magyar Turizmus Zrt. Vizek Éve címen meghirdetett 

kampányával - a hazai fürdők és természetes vizek volt. 

A rozsnyói polgármester a 

bogácsiak egészségére üríti poharát az Utazás Kiállításon 

Minden idők leggazdagabb és legszínesebb kínálatát lát

hatták az érdeklődők a 3 1 .  UTAZÁS KIÁLLÍTÁS - Közép-Euró

pa legrangosabb turisztikai kiállítása - alkalmával. A kiállítás 

és kísérő eseményei nagy sikert arattak, az ötven ország 924 

kiállítójának bemutatkozását és a különbőző programokat 

mintegy 65000-en tekintetté k meg. Idén is sokan kötötték le 

az UTAZÁS-on programjaikat nyárra, élve a vásári kedvezmé

nyekkel. 

Számos látogatót vonzottak a belföldi pavilonok, i l letve a 

Leader Expo is, ahol a magyaros vendégszeretetből kaptak íze

l ítőt az érdeklődők. A hazai régiók, nagyvárosok bemutatkozá

sa központjában a hazai vízi világ szerepelt. A Leader Expo-n 

pedig a "városlakók" nemcsak a vidéki életformát ismerhették 

meg, hanem az "e-vidék': az eMagyarország Pont programot 

is. A belföldi lehetőségek iránt érdeklődők számos hazai fürdő

hely, termál- és gyógyvizű strand gyógyító, pihentető kínálatát 

ismerhették meg. A tó és folyóvidékek, az é lményfürdők pedig 

a kikapcsolódás sokszínű, változatos lehetőségét kínálták. 

Nagy volt az érdeklődés az UTAZÁS szakmai programjai 

iránt is. A szakmai látogatóknak az amerikai vízum kiadás új 

szabályrendszeréről, az online utaztatás legújabb trendjeiről, 

az internetes utazási fórumokról, európai kulturális körutak 

szervezéséről, valamint a fenntartható vidékfejlesztés lehető

ségeiről tartottak előadásokat. 

Bogács standja mutatós dekorációjával már messziről felkel

tette a látogatók érdeklődését. A 200B-as programajánlóval. a 

fürdő által készített kiadványok mellett 6 különböző nyelvű ki

advánnyal, községünk és a szomszédos települések látnivalóit 

bemutató "Bükkaljai gyöngyszemei"-vel, DVD-vel, kulcstar

tókkal, tollakkal, és egyéb ajándéktárgyakkal - "Bogács Téged 

Vár" felirattal - készültünk. Elvittük a bogácsi vállalkozók rek

lámanyagait, kiadványait is. Mindezek segítségével minőségi 

kínálatot tudtunk biztosítani. A bükkaljai falvak közül Bogács 

fordított most is legtöbbet marketingre, reklámra. A folya

matosan bővülő piac, az egyre gyarapodó kínálatok is erre 

késztetnek bennünket. Településünknek el kell adnia magát 

ezen az állandó kihívásokkal teli turisztikai piacon. Erre tehát 

áldozni kell, nem kétséges. A nyomtatott kiadványok mellett 

szól, hogy sok visszatérő vendég a programfüzetért jött stan

dunkhoz, annak ellenére, hogy fenn van az interneten a teljes 

200B-as program. Azt is figyelembe kell venni azonban, hogy 

az internet adta lehetőségeket mind tőbben használják a ki

kapcsolódni vágyók, ha üdülés után keresgélnek. A minőségi 

szálláshelyek iránt jelentkezik erős kereslet félpanzióval vagy 

legalább reggelivel, nem ritka esetben kerestek 4 és 5 csillagos 

szállodát Bogácson. 

Miskolcon a "Menjünk Világgá" Utazási Kiá l l ítás idén április 

3-S-ig zajlott. Itt is kisebb területen jelentünk meg a Budapes

tihez hasonlóan, kínálni valónk azonban nem csökkent. Tud

juk, hogy sokan jönnek a megyéből és a környékről, tehát itt is 

jelen kell lennünk. Sokan keresték a fürdő gyógyászati kínála

tát a földrajzi közelség miatt, ugyanakkor a szálláshelyek iránt 

is nagy érdeklődést tapasztaltunk. Rendezvényfüzetünk itt is 

szép számmal fogyott. 

Jó befektetés a kiállításokon való részvétel, településünk lá

togatott, de a verseny folyamatosan nő, tehát az is eredmény, 

ha nem csökken a vendég kör. Ettől persze többre kell töreked

nünk! PI. nagy programkínáiattai valamint - az igényekhez iga

zodva - magas minőségű szolgáltatásokkal! Az Önkormányzat 

mindent megtett annak érdekében, hogy Bogács a turiszti

kai vérkeringésben erősen jelen legyen, településünkön az 

idegenforgalom növekedjen. 
Hegyi Anna 

A Bogácsi Lövészklub köszönetet mond 

mindazoknak, akik a 2006. évi SZJA-juk 

l%-ával támogatták a klubot. 

Az összeget, 37 204 Ft-ot, lövészversenyeken való 

részvételekre fordítottuk. 

Várjuk továbbra is támogatásukat. 

Adószámunk: 18405400-1-05 



Pünkösd 
Pünkösd a karácsonnyal és a húsvéttal együtt a keresz

tény egyház 3 fö ünnepe közé tartozik. A húsvéthoz hason

lóan pünkösd is változó időpontú, úgynevezett "mozgó 

ünnep'� Neve ;s utal erre, Q görög pentekosztész (ötvene

dik) szóból ered. 

A keresztény kultúra kialakulása előtt az ősi zsidók ünnepe 
volt ez a nap, melyen a befejezett aratást, később pedig a Sí
nai-hegyi törvényhozást ünnepelték. 

A II. századból származó emlékek szerínt a szentlélek eljöve
telét és a keresztény egyház születését ünnepeljük e napon. A 
Cselekedetek könyvében olvashatjuk: 

"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal 
együtt valának. És lőn nagy hí rtelenséggel az égből mintegy 
sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol 
ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle 
mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szel
lemmel. és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem 
adta nékik szól niuk:' 

Magyarországon éppúgy, mint Európa más országaiban 
pünkösd ünnepléséhez keresztény és ősi pogány elemek 
egyaránt kapcsolódnak. Népszokásainkban a termékenység 

C zimbolikus megjelenítése dominál. Az ókori római Florália 
ünnepekhez vezethetők vissza a virágok, elsősorban a pün
kösdi rózsa, a jázmin és a bodza jelenléte. 

A legismertebb pünkösdi népszokásunk a pünkösdi király
választás. Erre az eseményre a vasárnap délelőtti mise után 
került sor. A templomból kiáradó nép volt a közönség azon az 
ügyességi versenyen, ahol eldöntötték, hogy melyik legény 
érdemli ki a "pünkösdi király" címet. A cím viselője lett a falu  
e lső legénye, ak it  minden lakodalomba meghívtak, s ingyen 
ihatott a kocsmában. A pünkösdi királyság ideje viszont rövid 
volt, csupán egy esztendeig tartott. A múló hatalomra utal a 
fenn maradt mondás iS: "Rövid, mint a pünkösdi királyság:' 

Néhány helyen a legényavatás, máshol a pünkösdi királyné 
járás szokása terjedt el, amit pünkösdölésnek is neveznek. A 
lányok maguk közül pünkösdi királynét választottak (általában 
a legkisebb lányt), feje fölé kendőből sátrat tartottak, és rózsa
szirmot szórva házról házra jártak. Köszöntőt mondtak, éne
keltek, táncoltak. A háziak a lmával, kaláccsal, tojással, dióval 
jutalmazták a termékenységvarázsló jókívánságokat. 

A természet megújulását ünneplő pünkösdi szokások közé 
tartozik a zöldág-járás. Májusban az ablakokra, az ajtók fölé, a 

kútgémre frissen vágott zöld ágat tűztek. A termékenységva
rázslásra utaló szokás mellett, ez védelem ként szolgált külön
böző rontások ellen. 

A kialakult hiedelmek közül az eltelt századok alatt sok fele
désbe merült, de van néhány, amelyeket a most élő idős em
berek még ismernek: Aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés 
lesz. A hajnalban merített kútvÍzben való mosdás egész évre elűzi 
a betegséget, keléseket. A pünkösdi harmattal való mosakodást 
szeplőűző és szépségvarázsló. A földbe tűzött zöld ág megóvja a 
vetést a jégverés től, kártevőktől. Égetett kenyérhéj hamuja gabo
naföldre szórva jó termést, gazdag aratástjelent. 

Az lS67-os dicső történelmi események (a székelyek le
győzték János Zsigmond seregeit) emlékére kezdtek a hívek 
Csíksomlyóra járni. A Csíksomlyói búcsúra, ami pünkösdkor 
van, messzi földről érkeznek zarándokok. Az itt található kegy
szobor a Nap sugaraiba öltözött Szűz Máriát karján a gyermek 
Jézussal ábrázolja. 2.27 méteres magasságával a világ legna
gyobb kegyszobra. Csodák, csodás gyógyulások, legendás 
események következtek be e helyen. Beteg, reményvesztett, 
súlyos testi-lelki problémákkal küzdő emberek nyertek vigasz
talódást. Ez az oka annak, hogy napjainkban a világ minden 
tájáról 5-600 ezer hívő megy el a csíksomlyói búcsúra, a ma
gyarság egyetemes találkozóhelyére, ahol a csángók, a széke
lyek, a magyarok együtt imádkoznak. 

2008. április 9-én ért Bogácsra az Egerből Csíksomlyóra tartó 
kisszámú zarándokcsoport. A bogácsi hívek meleg szeretettel 
fogadták a zarándokokat, Bogács utcáin közösen tették meg 
az utat a templomig, ahol imával, egyházi énekekkel fejezték 
ki lelki összetartozásukat. S itt nálunk is, mint a csíksomlyói 
körmenetben, felcsendült minden magyar legfőbb fohásza, a 
H imnusz. 

A zarándokok pihenésként a h ittanteremben megtekintet
ték Kovács Sándorné népviseletes babagyűjteményét. A hívek 
süteménnyel, frissítő italokkal kínálták őket, aztán a fa lu  hátá
ráig vezető utat ismét közösen tették meg. Itt a zarándokok 
elbúcsúztak, és kitartásukban, hitükben megerősödve foly tat
ták hetekig tartó útjukat, hogy a pünkösdi Csíksomlyói búcsún 
imádkozhassanak mind nyájunk lelki üdvéért. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

A bogócsi hívek nevében Zsók Terézia köszöntötte a zarándokokat 
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Jó nép és rizling 
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