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Az önkormányzati adósság átvállalásáról
Tisztelt Bogácsiak!

Október 27-én az Önkormányzatok az adósság csapdá
"
jában" cimű budapesti rendezvényen szinte hinni sem mer
tük, amit hallottunk Orbán Viktor miniszterelnöktöl. A be
jelentés szerint az állam összesen 612 milliárd forint adós
ságot vállal át a települési önkormányzatoktól. az ötezer fő
alatti önkormányzatok esetében az adósságot teljes egészé
ben, míg az 5000 fő fölötti települések esetében az adósság
egy részét. A teljes mértékű átvállalás 1673 önkormányzatot
érint, amelyek mindösszesen 97,3 milliárd forint adósságállo
mánnyal rendelkeznek.
Az állam részéről megfogalmazott szándék ráadásul még
ebben az évben valóra is válik, a napokban zajlanak a Bel
ügyminisztérium részéről a települési önkormányzatok ve
zetőivel való technikai egyeztetések, a pénzintézetekkel
való tárgyalások a megvalósítás részleteiről, s remélhető
leg december 28-ig az önkormányzatok számláján lesz az a
pénz, mellyel a pénzintézetek felé fennálló tartozásaikat ren
dezni tudják.
Mit is jelent mindez Bogácsnak, a bogácsi önkormány
zatnak?
Ötezer alatti lélekszámú település lévén a mi adósságun
kat is teljes egészében átvállalja a kormány, s megszabadít
bennünket az összesen fennálló 318,0 millió Ft-os tartozá
sunktóI.
Ahhoz, hogy ez pontosan mit is jelent, tekintsünk vissza
az elmúlt évekre, vizsgáljuk meg, hogy mikor és miért is ke
letkezett ez a jelentős adósságállomány, milyen fizetési kö
telezettséget jelentett ez évente, s mi az, ami e teher válla
lása miatt kimaradt a település fejlesztési lehetőségei közül.
2005 végén az akkori önkormányzat úgy döntött, hogy a
Jurta területér';'a fürdö további fejlesztése szempontjából
szükség van, az ingatlan megvásárláshoz azonban nem ren
delkezett önerővel. A teljes vételárat - bruttó 375 millió Ft-ot
- hitelből biztosította, melyet 3 éves türelmi idő után, 2008
végén kezdett el törleszteni. Eddig a kamatokra és a tőketar
tozásra kifizetett összeg több mint 238 millió Ft, s ez a vissza
fizetési kötelezettség a szerződés szerint 2025-ig állt volna
fenn. Ráadásul azok a számítások, amelyek a Jurta-kert üze-

A felújítás új arcularat adott fürdőnknek

meltetéséből várhatóan befolyó bevételeket és kiadásokat
vették számba, hibásnak bizonyultak. Az ingatlan üzemel
tetése az első években egyáltalán nem, később pedig alig
hozott nyereséget, a kiadások az első években magasabbak
voltak.a bevételeknél, jelenleg pedig szinte évenként egyen
lő mértékűek. [gy tehát az éves törlesztő részleteket - ame
lyek átlagosan több mint 40 millió Ft-ot tettek ki évente - az
önkormányzatnak egyéb területekről kellett átcsoportosíta
nia, jelentős plusz terhet jelentve minden évben a költség
vetés számára.
Ebben a helyzetben 2010-ben úgy indítottuk el a fürdő
felújítására összeállított projektet, hogy az 50%-os támoga
tás mellé egy fillér önerővel sem rendelkeztünk, a pénzin
tézetek pedig az önkormányzatok számára alig-alig adtak
hitelt. Mi az átlagnál is nehezebben jutottunk pénzhez, hi
szen jelentős tartozásunk volt már a korábbi Jurta vásárlás
miatt. A támogatást visszamondani azonban nem lehetett,
nem volt más út a képviselő-testület számára, mint mindent
megtenni azért, hogy a fürdőfejlesztést megvalósítsuk.
2011-ben a beruházás finanszírozására 84 millió Ft hitelt
vettünk fel, ebből már visszafizettünk 68,5 millió Ft-ot, jelen
leg fennálló tartozásunk 15,5 millió Ft.
A pénzintézetnél fennálló - az éves működést segítő - fo
Iyószámlahitel összegét, valamint a fent részletezett mind
két hitel-tartozásunkat ez év december 28-án a kormány jó
voltából rendezni tudjuk, s megszűnik az önkormányzati
költségvetést jelentősen szorító visszafizetési kötelezettség.
S mi az, amit elszalasztottunk?
Az Európai Uniós források lehívása a hitelek törlesztésé
nek időszakában nem történt meg. A település egyetlen
EU-s pályázatot valósított meg 2010-ig 58,8 millió Ft összér
tékben. Ez abban az időszakban volt így, amikor a pályázati
támogatások lehívása, a projektek megvalósítása, az elszá
molás lényegesen kisebb terhet jelentett, mint napjainkban.
Hazai forrásokból két fejlesztés valósult meg, a Közössé
gi Ház és az Ifjúsági Klub, valamint a Könyvtár és az Idősek
Klubja épületeinek felújítása összesen 41 millió Ft értékben.
Nem volt önerő a pályázatoklioz, vagy ha volt is, azt más
ra használta fel az önkormányzat, például saját erőből meg

A gyerekek örőmmel vették birtokba a modem játszóteret

valósuló fejlesztésre. Mindeközben a környező települé
seken fürdőfejlesztések, szálláshelyfejlesztések, település
központ rekonstrukciója valósult meg jelentős pályázati tá
mogatások igénybevételével. Gondoljuk csak meg, mennyi
pályázati pénzhez juthatott volna a település, ha a saját be
ruházás helyett a pénzét önerőként teszi egy-egy fejlesztés
be, s a háromszorosát, vagy többszörösét pedig támogatás
ként kapja hozzá!
Ez a későbbiekben lehetővé válik számunkra az önkor
mányzati adósság átvállalásával. Jelentős pénzügyi erőfor
rás szabadul fel, - ha csak az évi több mint 40 millió Ft Jur
ta-törlesztést és az elmúlt két évben visszafizetett 68,5 millió
Ft-ot vesszük is számításba - olyan fejlesztésekhez tudunk
elegendő önerőt biztosítani, amelyek jelentős gazdasági
előnyt jelentenek a településünknek. igy valósulhat meg a
következő években mindaz a tervezett beruházás, mely fo
lyamatban van, vagy előkészítés alatt áll: a fürdő bejárati

A Jurta Üdülési Központ ideális pihenöhely

épületének korszerűsítése, az orvosi rendelő korszerűsítése,
az óvoda és a Jurta szálláshelyek energetikai korszerűsítése,
a Szabadság tér megújítása.
Várhatóan a központi támogatás a következő évben is
hozzávetőlegesen megegyezik az előző évben kapott állami
támogatássa!, de a pénzintézetek felé történő fizetési köte
lezettségünk megszűnik. Több jut településfejlesztésre, te
lepüléskép javítására, szociális feladatok ellátására, turiszti
kára, stb.
Megnövekednek az ellátandó feladatok is, hiszen na

sabb. S természetesen megnövekszik a képviselő-testület fe
lelőssége is, hiszen látjuk, hogy egy-egy döntés hogyan ha
tározza meg évekre, évtizedekre az önkormányzat mozgás
terét, lehetőségeit.
Csak kívánni tudom, hogy a jelenlegi képviselőknek le
gyen erejük és megfelelő felkészültségük,. tudásuk ahhoz,
hogy döntéseikkel a lehető legjobb irányba irányítsák Bo
gács fejlődésének szekerét.

gyobb projektek nagyobb adminisztrációt és bonyolultabb

Bogács, 2012. december 11.

megvalósítást jelentenek, az Európai Uniós pénzek felhasz
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nálása pedig köztudottan egyre nehezebb, bürokratiku-

polgármester
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Tárgy: 2013. évi költségvetési
koncepció meghatározása

- a 2012-ben és 2013-ban elindított
pályázatok önerejének biztosítása,

Bogács Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2013. évi költ
ségvetés előkészítéséhez költségveté
si koncepcióját az alábbiak szerint ha
tározza meg:

2.) A

lek és kiadások terü-Ietén szükséges
nek tartja az alábbiak végrehajtását:
Bevételek területén:

évi költségvetést az

alábbi szempontok előtérbe helye
zésévei kell előkészíteni:
-

elsődleges cél: a kötelező

kormányzati
nak

fel-adatok

biztosítása,

a

ön

ellátásá

település

mű

ködőképességének megőrzése,
- az intézményhálózat működteté
se, település-üzemeltetés folyamatos
biztosításal
szerinti tel-jesítése,
-

az

önkormányzati

munkahelyek megtartása,

hatékonya b-ban törekedni kell a kint
lévőségek csökkenté-sére, az adó és
egyéb kötelezettségek beszedé-sére,
- a bevételek növelése érdekében
meg kell vizs-gálni egyes önkormány
zati ingatlanok esetle-ges értékesíté
. sét, és biztosítani a pénzeszközök felhalmozási célú felhasználását, eset
leges ér-tékesítését, és biztosítani a
pénzeszközök fel-halmozási célú fel

igazodó, a

pénzügyi lehetőségeket

maximálisan figye-Iembe vevő szigorú
- érvényt kell szerezni a közterület
használat rendjére vonatkozó rende
letnek, elsősorban a Cserépi úti pince
sorra vonatkozóan,
- vizsgálni kell az intézmények ha
tékonyságát, kihasználtságát, indokolt
esetben keresni kell a gazdaságosabb
megoldás lehetőségét,
- vizsgálni kell az államháztartáson
kívülre át-adott pénzeszközök indo
koltságát és nagyságát

- ki kell használni a társulásokban,
együttműkö-désekben

fenntartású

- törekedni kell a feladatellátáshoz

és takarékos gazdálkodás-ra,

használását,

- kötelezettségvállalások szerződés

sok ebből történő kiegészítésére,
Kiadások területén:

Képviselő-testület a bevéte

- fokozottabban, folyamatosan és

1.) A 2013.

gek kihasz-nálására, a fejlesztési forrá

rejlő

vala-

mennyi lehetőséget,
- törekedni kell a pályázati lehetősé-

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos,
illetve 2013. február 15.
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Megemlékezés az 1956. október 23-ai forradalomról
kés tüntetökre, szovjet tankok bevonulá

" Hősők voltak nagyapáink,
büszkék vagyunk rájuk okkal:

sa, majd az egyre erősödő leszámolás. A

kilencszázötvenhat őszén

szabadságharc hösei elött mécsesek meg
gyújtásával is tisztelegtünk.

szembeszálltak a zsarnokkal."

Az irodalmi

összeállítást Szabó László tanár úr tette

IUdud István: Hősők voltaki

korabeli hangfelvételekkel, filmbejátszá

Forradalom és szabadságharc. Sok éven

sokkai a mai gyermekek számára elképzel

át nem lehetett kimondani ezt. Azok, akik

hetövé. A megemlékezést Benyovszki Má

nem élték át, csak a tankönyvekböl ismer

ria tanárnő vezetésével az iskolai énekkar

hették meg az eseményeket, torz képet

közreműködése színesítette.

kaptak erröl az idöszakról.
Tizenhárom nap. A forradalom tizen
három napja az 1956. október 23-i tünte
tések kezdetétől a szovjet Forgószél had
müveletig, a szabadságharc kezdetéig. Ha
a történelem léptékével mérnénk, még a
magyar történelemhez mérten is keve
sebb, mint egy tízezred részben számol
hatnánk. A legújabb kori magyar történe
lem dicsőséges tizenhárom napja még
sem valami múló villanás. A forradalom
és az ezt követö szabadságharc éles rést
ütött az akkor megdönthetetlennek, leg
alábbis az akkor élö nemzedék életében

A műsorban közreműködő tanulók:
Az iskolások ünnepi müsora
kosság nagy többsége által elfogadott cé
lok. Mégis október 23-a délutánján szinte
mindenki megtalálta a jelszavak között a
sajátját, és a következő napokban minden
ki részese lett valóra váltásuknak.
A Bükkalja Általános Iskola tanulóinak
2012. október 19-én 12 órakor megtar
tott ünnepi müsorában elevenedtek meg
a forradalom és szabadságharc legfonto
sabb eseményei: nagygyűlések a föisko

Csiri Marcell Botond, Ócsai Gréta Anna,
Verhóczki Luca Virág 7. osztályosok, Csufor
Kata, Jankó Róbert, Kovács Evelin, Lantos
Balázs, Letsou Arhon Anthony, Papp Réka,
Pusomai Barbara, Pusomai Enikő, Szitai Ka
talin, Verhóczki Márk 8. osztályosok.
A

községi

ünnepséget

2012.

októ

ber 23-án 10 órakor tartották a Közösségi
Házban.
Csendesné Farkas Edit ünnepi beszé
de után iskolánk tanulói elöadták ünne
pi műsorukat, majd a Bogácsi Pávakör
dalcsokra következett. A Szózat éneklése

megingathatatlannak hitt szovjet rend

lákon, egyetemeken országszerte, a bu

után az ünneplő közösség az óvoda előt

szer alapzatába. Ahhoz kevés volt ez az

dapesti egyetemisták tüntetés€, a műe

ti emlékműhöz vonult, ahol elhelyezték a

idö, hogy kialakuljon a forradalom egy

gyetemisták 16 pontja, a Sztálin szobor le

kegyelet csokrait.

séges eszmerendszere, letisztuljanak a la-

döntése, Nagy Imre beszéde, sortűz a bé-

Kis Katalin

Az iskolai diákönkormányzat munkájáról
Ez a tanév kükönösen szépen indult: iskolánk megújulva fo

tük a Mikulás-focikupát. Az egész hónap a karácsonyi készülödés

gadta szeptemberben tanulóit és tanárait. Valamennyien úgy

ünnepi hangulatában telt. Lelki ráhangolódást keretében készül

éreztük, ebben a szép környezetben még többet kell tennünk: a

tünk a karácsonyi ünnepi musorra, díszítettük fel tantermeinket,

gyerekeknek szorgalmasan kell tanulni, nekünk nevelőknek pe

készítettük el díszeinket az iskolai karácsonyfára. A mézeskalács

dig megteremte.nj azt a nyugodt és barátságos légkört, amely

finom faféjillata átjárta az egész iskolaépületet, a karácsonyi sze

ben a munka zavartalanul folyhat. Fontos volt az is, hogy a tanu

retet pedig minden gyerek szívéhez elért.

lás mellett jusson elég idö a kikapcsolódásra, a stresszhelyzetek

Iskolánk tanulói és pedagógusai nevében Móra László sorai

utáni leengedésre. A szabadidös programokról a diákönkor

val kívánok a község lakosságának szeretetben gazdag, békés ka

mányzat gondoskodott.

rácsonyt!

Szeptemberben az alakuló ülésen első feladatunk volt a
diákönkormányzati tisztségviselők megválasztása és a feladata

Legyen ma templom minden ember szíve,

ink megbeszélése. Iskolagyulésen ismertettük az éves progra

Melyben a lélek szárnyat bontogat!

munkat.
Október l-jén a Zene világnapja alkalmából táncházat szervez
tünk a tornateremben, ahol a Tekergő zenekar két órán kersztül
húzta a talpalávalót. A szép öszi idöben kellemesen túráztunk a
Hintó-völgyben a Kaptárkövekhez, söt a felsö tagozatosok a he
lyi Lövészklub segítségével lövészeten vehettek részt a lőtéren.
Novemberi programunkat az egészséges életmód kereté
ben állftottuk össze. Iskolánk szinte minden tanulója bekapcso

Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!
Lénártné Szeberin Csilla

lódott az egészségmegőrzési programba. Az iskolarádióban
egész hónapban az egészség volt a fö téma: szóltunk az egész
séges életmódról, az egészséges táplálkozásról, a lelki egészség
megörzéséröl. Rajzpályázatot hirdettünk ugyancsak ebben a té
mában. A szépen, igényesen kivitelezett munkák bizonyították,
hogy mennyire fontos a gyerekeknek saját egészségük. Érdekes,
s föleg tanulságos elöadást hallottunk a védönötöl a káros szen
vedélyek hatásairól.
December elején minden osztályba ellátogatott a Mikulás. De
cember 6-án iskolánk 38 tanulója tekintette meg az egri Gárdonyi
Géza Színházban az Oz, a nagy varázsló c. zenés meseelőadást.
Hagyományainkhoz híven az alsós tanulóink részére megrendez-

A legkisebb tanulók is felkapaszkodtak a kaptárkövekhez.

Népi ízek kóstolója, Tárcsás Ételek Fesztiválja,
Summásság Ételeinek Bemutatója
20l2-ben az október 23-i hosszú hétvégén került megren

dezésre a Népi ízek kóstolója, mely kettő, már ismert rendez
vény ősszevonásával valósult meg a Cserépi úti pincesoron.

A második alkalommal megrendezésre kerülő Tárcsás Ételek

Fesztiváljára október 21-én, vasárnap, a Summásság Ételeinek

Bemutatójára pedig október 22-én, hétfőn vártuk az érdeklő

dőket.

Mindkét napon szép számmal érkeztek csapatok, akik mind

a zsűrit, mind a közönséget szerették volna főztjükkel elkáprá
zatni. A főzősátrak közül többet is helyi csapatok foglaltak el.

de a határon túlról és az ország más pontjáról is érkeztek társa
ságok, akik főztjét minden érdeklődő megkóstol hatta.

gesebb Étel" díjat, a Bükkalja Óvoda a "Legszebben Összeállí
tott Étel" címet nyerte el, míg a Pulykakör az ifjusági kategória
1. helyezettje lett.

A Summásság Ételeinek Bemutatója hagyományőrző jel

leggel, október 22-én immáron hetedik alkalommal került

megrendezésre. A summás életforma meghatározó része

volt a bogácsi emberek életében, ezért is kerül minden év

ben megrendezésre ez a ritka gasztronómiai rendezvény. Bo

A női tornászok littek voltak a főzésben is
A Tárcsás Ételek Fesztiválja második alkalommal került

gácson a munkanélküliség nagyon magas volt a régi időkben,
így az emberek kénytelenek voltak más területeken dolgoz
ni. A summás ételeknek laktatónak és olcsón elkészithetőnek

megrendezésre a gyönyörű őszi hosszú hétvégén. A tavalyi

kellett lennie. A rendezvényre látogatók változatos formákban

van egy ilyen jellegű gasztronómiai rendezvényre Bogácson.

tepertős laksának, a plackinak, a lábatlan tyúklevesnek, a sa

hoz hasonlóan, az idei évben is bebizonyult, hogy szükség

ilyen ételeket kóstolhatták meg. Kivételes sikere volt idén is a

A programon 10 csapat tárcsán készitett ételeit - különböző

vanyú bablevesnek és a krumplis kalácsnak.

ni a pincesorra ellátogatóknak. Az érdeklődés kiváltképp nagy

ző naphoz hasonlóan szép eredményeket értek el. A Pávakör
"
" Népi Kultúra Ápolása Különdíjat , a Lövészklub " Részvéte
"
li Különdijat , a Turisztikai Egyesület Pándi Hagyományőrzők
"
Különdíját " kapott, a Női Fitt-lesz csapat pedig kiváló summás

húsokat, zöldséget, gyümölcsöt - volt lehetősége megkóstol

volt, hisz több száz kóstolójegy került beváltásra. A bogácsi

csapatok kiemelkedő eredményt értek el a tárcsás ételek ké

szítésében. A Turisztikai Egyesület a "Legjobban Összeállított

Ételek" címet, a Lövészklub a " Legvidámabb Csapat " címet, a

Női Fitt-lesz Csapat a " Szabadtűzi Lovagrend Hagyományőr
zésért " díját, a Polgármesteri Hivatal csapata a "Legegészsé-

A summás ételek főzésében a bogácsi csapatok az elő

ételeivel a második helyen végzett.

Ezúton is gratulálunk a résztvevő csapatoknak!
Tóth Csilla

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk l%-át, 57.853Ft-ot a
Bogács Községért Közalapítvány Bogács javára
ajánlották fel. AZ'összeget az alapító okiratban leírt
célok megvalósítása érdekében - az idegenforgalom
segítésére, a mazsorett csoport támogatására használtuk fel.
Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunkat.
Bogács Községért Közalapitvány
3412 Bogács, Alkotmány u. 9.
Adószám: 18436642-1-05
A hamisíthatatlan placki masinán sült

5 ;

- "

·�H+mIG.

12. alkalommal, november lD-én került

megrendezésre a Márton-Napi Vigassá
gak gasztrokulturális rendezvény, mely az
év utolsó nagyszabású rendezvénye ná
lunk. Természetesen a két kiemeit fősze
replő az új bor és a libából készült ételek
mellé gazdag kulturális programot kínál
tunk: pávakörünk, mazsorett-, és néptánc
csoportunk bemutatói, vásári komédia,
Détár Enikő operett és musical válogatá
sokból összeállitott előadása kellő tartal
mat adott a gasztronómiai kínálat mellé.
Kezdetekben a program hagyomány
teremtő jelleggel került megrendezésre,
az eltelt évek alatt a hagyomány megte
remtődött, sőt mondhatni gyökeret vert a
köztudatban, így minden évben a Márton
napi Vigasság ok idejére a szálláshelye
ket előre lefoglalják sokszor már évek óta

MÁRTON-NAP 2012.
életében legendák keringtek, püspökké
akarták szentelni. A monda szerint mikor
ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek
elől nagy alázatosságában a ludak óljába
bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal,
·
szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak,
így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont
371-ben püspökké szentelték és halálá
ig, 398-ig Tours-ban segítette a rászoruló
kat. Szent István tisztelete jeiéül a zászlai
ra a hadvezér Márton képét festette. A ha
gyomány szerint a szent egy álomban a ki
rály és az ország védelmére sietett. így lett
Szent Márton az ország védelmezője Szűz
Mária után.

csak ezért visszajáró vendégek, de azért
számmal, akik még csak hallottak erről és

nek felét egy n,;lkülöző koldusnak. Az
nap éjszaka álm�ban megjelent neki Jé
zus, a koldus alakjában. Innentől kezdve
nem a hadsereget, hanem Istent szolgál

nyasok nyáron felduzzadt hadát a tél be
állta előtt gyéríteni kellett.
A cselédek ilyenkor kapták meg évi bé
rüket és hozzá ráadásként egy libát. E na
pon kóstolták meg az újbort és vágtak le

legkevesebb húsú püspökfalat"-ot. Misét
"
mondattak, hogy az elkővetkező évben is

A Márton nap és a liba kapcsolatának

deg téli estén odaadta meleg köpenyé

azért ettek, mert ekkora híztak meg any
nyira, hogy le lehetett vágni őket és a szár

Tehát ludat ettek, bort ittak országszer

több eredete is létezik, íme néhány kö

franciaországi Amiens városában egy hi

rek megvendégelték inasaikat, libát pedig

den levágott libából egy darabot kapott, a

cék a vendégeket.

római tribunus (elöljáró) fiaként. A római

beköszöntével, ezért hívják a libavacso. rát gyertyavacsorának is. A mesterembe

te e szent ünnepen. Régebben a pap min

kal várták a bogácsi éttermek és borospin

császár katonájaként szolgáló Márton a

ra. A gazdák és a mesteremberek ilyenkor
gyújtottak először gyertyát a télies napok

így vett át.

idei kinálatban is különleges étel kreációk

hely) született 316-ban vagy 317-ben egy

ton napjára terelték vissza téli szállásaik

nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység

roppant finom, sült libacomb mellett az

Savaria nevű városában (mai Szombat

vette a természet téli pihenő időszaka. A

gén álló pogány állatvágási ünnepekre

először vannak nálunk. A különböző libás

mai Birodalom Pannónia tartományának

le az éves gazdasági munkákat, kezdetét
György napkor kihajtott állatokat is Már

kerei is mélyebbre, az aratási időszak vé

finomságok közül a pirosra sült, omlós és

A legenda szerint Szent-Márton a Ró

tette a paraszti év végét, ilyenkor zárták

először tömött libákat. Ám e szokás gyö

akadnak mindig olyan érdeklődő k is szép

zülük:

Ez a nap fontos piaci nap és pénzügyi
határnap volt. Szent Márton napja jelen

A pávakörösők téli viseletben nem
fáztak a zord időben
Egy másik változat szerint is ez a ha
gyomány a római időkre nyúlik vissza.
November ll-e a naptárban ősidők óta a
téli évnegyed kezdő napja: megkóstolták
az újbort és az új termésből nagy eszem
iszomot tartottak, hogy jövőre is jó termés
legyen mindenhol.
Márton napra esett még Aesculapius,

bőséges libaáldás legyen
Egyéb oka is van, hogy a nagy lúdevés
éppen Márton napra esett. A november
ll-i, vagy annak előestéjén ismeretes Már
ton-napi ünnepek és népszokások a régi,
ma már feledésbe ment böjti időszak
kai is összefüggésben állnak. A 40 napos
böjt Jézus böjtölését idézi a sivatagban. A
40 napot szombatot-vasárnapot kihagy
va számolták vissza Vízkereszttől kezdve,
így jutottak a Márton-nap utáni november

a gyógyítás istenének napja, őt is ekkor -

12-hez, amely a böjti időszak kezdetét je

a tél beállta előtti időben ünnepelték. A

lentette. Márton-nap a régi Quadragesima

ta, megkeresztelkedett és misszionárius

jó rómaiak mi mást is tehettek, mint áldo

(40 napos böjt) előtti utolsó nap volt.

ként sok jót' cselekedett. Jóságáról még

zatot mutattak be, hogy megvédje őket a

Nagyböjt előtt tehát liba dukál.

téli megfázásos betegségektől, s ludat öl
tek a tiszteletére, ami a római hadisten Mars - szent madara volt. (A ludak gágo
gásukkal egyszer megmentették Rómát a
gallok éjszakai orv rajtaütésétől.) A keresz
tény naptárban ez alapján kapott helyet:
a lúd római neve "avis Martis" (Mars isten

Ha a mellcsont fehér lészen, lesz elég
hó egész télen.
Ha Márton-Iúd mellcsontja veres, szá
raz tél jő, hideges.

ni a lúdlakomák téli évnegyedkezdő római

mellcsonton keresztül nézik a naplemen

A reformáció korában is folytatódott a
hagyomány: a protestánsok Luther Már
ton neve napján emelgették a poharaikat
ilyenkor. A germánok folytatták a lúdölés
hagyományát: isteneiknek novemberben
szárnyasokat áldoztak hálát adva a termé
sért és kérve a következő évi jó termést. Az
idő előrehaladtával a véres esemény lako
mává szelídült. A Márton-napi liba-lako
hangulatot a pincesoron

vetkeztetni:

madara), régi szófejtéssel Márton mada
"
ra"-ként ünnepelték, így nem kellett eltér
szokásától.

Détár Enikő felforrósította a

A lúdpecsenyéből nem csupán jól le
het lakni, hanem a jövendőre is lehet kö

máról szóló első írásos beszámoló 1171ből származik.

A csontokat kiteszik a tornácra és a
tét. Ha a nap felhőben megy le, akkor a tél
lágy lesz, ha pedig tiszta égen, akkor ke
mény tél várható.
További időjóslással kapcsolatos böl
csességek:
Márton napja ma vagyon, csúszik a lúd
a fagyon!
Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor
karácsonykor vízben poroszkál.
Márton napkor, ha a lúd a jégen áll, ka
rácsonykor térdig sárban áll.

Végül egy ludas mondás:
Sok Szent Márton lúdja kelt már el az
óta - vagyis sok idő telt el azóta.
A következő Márton napig is viszony
lag sok idő

-

l év - fog eltelni. Az év végi

ünnepekre békét, boldogságot kívánok. A
következő évben pedig várunk Mindenkit
sok szeretettel rendezvényeinkre, látogas
sanak el minél többen kedves Bogácsiak,
hisz Önöknek, Nektek is készülnek ezek,
nemcsak az idelátogató, nyaralni, pihenni
vágyó vendéginkneki
A Mazsorett Csoport is "téliesítette" öltözetét

Hegyi Anna

"
"Márton napja jeles nap, Bogácsnak ünnepe
Idén szürke lovon érkezett Szent Már-

színésznő Petőfi Sándor Színészdal című

ton püspök Bogácsra nevet)apját ünne

versét mondta el. A k�resztre ezúttal 12

pelni. A rövid, reggeli napsütés után már

nagyszerű teátrista neve került: Somlay

délelőtt beszürkült az ég, nyirkossá, köd

Artúr, Szigligeti Ede, Szerdahelyi Kálmán,

foltossá vált a lég, minek nyomán felsejlett

Szemes Mari, Tamanek Nándor, Váradi

az emberben Apáczai Csere János egykori

Hédi, Vaszary Piroska,

jóslata, miszerint ha Márton napja ködös,
"
zűrzavaros tél lészen".

Újházy Ede, Szendrő József, Tímár József,
Tőkés Anna halhatatlanságát is hirdeti a

Tény, elkélt a nagykabát, a sál és a sap

kereszt, melynél a borlovagok elhelyezték

Ungvári

László,

ka, főleg azoknál, akik úti célul" a Cserépi
"
úti pincesort választották, hogy gyomruk

a megemlékezés és hála koszorúját.

nak, torkuknak kedveskedve ünnepeljék

állt meg, ahol Kovács István színművészál

Bogács védős
' zentjének

tal tolmácsolt Ácsi bácsi nem bogácsi című

igy tettek a Szent Márton Borlovagrend

Ezután a menet a Színészliget fái között

verssel kezdetét vette a borlovagavatás.

Hajdu Imre bemutatja a borrend új tagjait

gyújtottak a borlovagok, akit egyébként

tagjai is, akik délelőtt ünnepi közgyűlést

A bogácsi Szent Márton Borlovagrend

tartottak a Közösségi Házban, déltől vi

ezúttal három ismert személyiséget vá

szont ők is áttették székhelyüket" a pin
"
cesorra, ahol ünnepi szertartással" tisz
"
telegtek névadójuk emléke előtt, egyben

lasztott tagjai sorába, név szerint Kökény
Rolandot és Dombi Rudolfot, a londoni

ítéltek máglyahalálra.

olimpia két kajakosát, akik a párosok 1000

lenlévő vendégek lelkét, testét sokkal in

szabályosan lefolytatott tárgyalás után
A tűz csak a boszorkányt égette el, a je
kább megmelengette, miképpen az a sok

vidám műsorraI kedveskedtek az össze

m-es versenyében állhattak fel a dobo

gyűlt, nagyszámú vendégseregnek.

gó legmagasabb fokára, valamint Vujity

A díszruhában felvonuló borlovagok
menete előtt kisbíró haladt, aki az alábbi

Tvrtkót, az ismert televíziós személyiséget,

gott kondérokban a pincék előtt. A bor

akit az eseményre elkísért legújabb köny
vének, A királynő beszéde című műnek a

lenlévők arca teljesen kipirult, s az embe

rigmussal invitálta a pincesorra látogató
kat a Színészligetbe:
"Márton napja jeles nap,
Bogácsnak ünnepe,
minden jó embernek
közöttünk a helye!"

A sokadalom először a Magyar Teátris
ták Keresztjénél állt meg, ahol Sajgál Erika

főszereplője, Weisz Fanni siketnéma szép
ségkirálynő is.
Az avatást a borlovagok vidám fy1ár
ton-napi műsora követte, melynek kere
tében a jelenlévők valamennyien együtt
skandálták a Bor Miatyánkot, amely így
hangzik:
Mi Borocskánk, aki o hordóban vogy,
szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te forrásod,
legyen meg a Te zamatod,
amint a hordóban, úgy a pohárban is.
Mindennapi italunkat add meg nekünk
ma,
és bocs.ásd meg élceinket,
miképpen mi is megbocsátunk az el/ened
érvelőknek,
és ne engedj el minket a hordó mel/ől,
és szabadíts meg a szomjúságtól,

A Szent Márton Borrend megemlékezett
a színészóriásokról, majd tiszteletük
jeleként koszorút helyeztek el a Magyar
Teátristák Keresztjénél

most és mindörökké. Ámen.

Innentől kezdve a vidámság lángja az
égig csapott. Miként az a tűz is, amit az
idei szőlőboszorkány, Törköly Terka alatt

lúdétel és más finomság is, ami ott rotyo
rói nem is beszélve! Délutánra, estére a je
rek arcára íródott az igazság, amit már oly
sokszor leírtam: "A bogácsi bor az észt éle
síti, de akinek nincs, azt is felderíti." Tény,
sok okos tekintetet láttam ezen a napon,
de vigyorgó arcból sem volt kevés.
Az idei Márton-nap is -mint valameny
nyi korábbi- a vidámságról, a jó lakomák
ról, s mindenekelőtt a bükkaljai borok él
vezetéről szólt. Minden pince kitárta ajta
ját, ezen a napon (is) mindenkit várt, visz
szavárt Bogács!
Mint az események egyik aktív szerep
lője ott is, s most is a következő négysoro
"
sommal" propagálom Bükkalja rejtett kin
csét, a bort:
Bükkaljának bora érték,
de sose feledd, mi a mérték!
Tarts mértéket, mondd, hogy ácsi,
akkor gyógyszer a bogácsi!

Egyébként ez a tanácsom a közelgő ün
nepekre - karácsonyra és szilveszterre - is
érvényes!

Hajdu Imre

Önzetlen segítés és önfeledt szórakozás
Iskolai jótékonysági bál 2012
Az idei évben már hetedik alkalom
mal került megrendezésre, a

szülői

munkaközösség szervezésében az is
kolai jótékonysági bál, bizonyítéka volt

ez annak, hogy a vidámság, a jókedv'és

a nemes gondolatok kéz a kézben tud

nak járni. Szerénytelenség nélkül, bát
ran besorolhatjuk ezt a rendezvényt a
rengeteg kicsi jó közé az életben, ami

vel közösen hozzájárulhatunk a nagy
betűs jó felülkerekedéséhez. Büszke

ség és jó érzés tőlt el bennünket, hogy

összefogásunkkal komoly eredménye

ket érünk el, s ezzel segítjük a gyerekek
mindennapi tanulását, a szabadidő kel
lemes eltöltését. Célokban az elkövet
kezendőkben sem lesz, úgy ahogy tá

mogatókban sem szenvedtünk hiányt.
A település számos vállalkozója és ma

gánszemélye fogott össze ahhoz, hogy

ez az este eredményesen záruljon. A

gyerekek nevében megköszönjük tá

mogató közreműködésüket!
Község

tak a zökkenőmentes lebonyolításhoz,
a szervezés hez és az anyagi javak gya
rapításához.

Köszönjük

Bükkalja TV-ben tettük közzé.

dent megtesznek azért, hogy ebben
az iskolában az elvárásoknak megfele
lő munka folyjon és a bogácsi gyerekek
nulmányaikat.

Bátran

kijelenthetjük,

hogy ehhez mi, szülők is minden közre

A rendezvényt nagy készülődés és

szervezés előzte meg. Próbáltunk min

működést meg fogunk adni.
Ezek után az év folyamán készült

den szülőt mozgósítani, bevonni az elő

fényképek segítségével mutattuk be

pest, most ez egy kicsit jobban sike

lával közösen szervezett programokon

készületekbe. Az eddigi évekhez ké

rült, mivel sokkal többen magukénak
érezték ezt a napot, és nemcsak anya

gialkal támogatták a rendezvényt, de a

háttérmunkában is számos segítséget

kaptunk. Kiemelném az első osztályos

gyermekek szüleit, akik kivétel nélkül
mindnyájan a támogatójegyek megvá
sárlásával hozzájárultak az este ered
ményességéhez.

Más

osztályok sem

szűkölködtek a segítő kezekben, a tá
hozta gyümölcsét.

Önkormányza-

ta meg. Mindketten elmondták, min

munkájukat,· továbbra is itt helyben végezhessék ta

hozzáállásukat. A támogatóink listáját a

mogatásokban, s a közös munka meg

Külön köszönet illeti meg:
Bogács

kes fődíjunkat ajánlották fel. Természe

tesen még sokan mások is hozzájárul

Az estét a gyerekek színvonalas mű

az általunk végzett munkát.

Az isko

készült fényképekről csupa elégedett
és mosolygós gyermek tekintett vissza
ránk. Ez is igazolta munkánk eredmé
nyességét és szükségességét.
A továbbiakban a szórakozásé volt
a főszerep, a hajnalig tartó mulato
zást csak a tombola-sorsolás szakítot
ta meg.
Az összegyűjtött támogatást az idei
évben is a gyermekek szabadidős prog
ramjaira kívánjuk felhasználni, melyről
természetesen a jövőben is be fogunk
számolni.

Bogácsi

sora és Csendesné Farkas Edit pol

Thermálfürdő Kft-t az anyagi támoga

gármester

Lukács

Fónad Beáta

tásért, a Magneter FX Kft-t, akik az érté-

Lajosné igazgatónő köszöntője nyitot-

SZM vezetője

tát

és

Képviselőtestületét,

asszony,

valamint

Az énekkar vidám dalt énekelt a Bükkalja

Nagy örömünkre sokan vettek
részt az iskolai bálon

harmonikázott

Altalános 'skolárál

A bál fővédnöke, Csendesné Farkas Edit

A furulyás lányokat Zahari Orsolya

A kicsik akrobatikus tánca zárta

polgármester asszony köszöntötte a

tanárnő kísérte zongorán

a gyerekek műsorát

vendégeket

Emberremény: Bogács a neved
ra serkenti az irodalmárt. Példázza ez azt is, hogy válság csak a

pénztárcákat érinti, de elkerüli az emberi szellemet. Pontosan
ilyen művek adhatnak kapaszkadót és vigaszt, mert, ahogy a

könyv írja, közelít a tél. Az alkotók nem titkolt szándéka, hogy
megvédjék, melegítsék az ember lelkét.

Immáron a harmadik verseskötet jelent meg Bogácsról,

néhány helyi lakos önzetlen anyagi támogatásával. A kötet

ben helyet kaptak az ismert alkotók, mint Cseh Károly, Dr.
Pázmándy László, Fecske Csaba versei mellett a műkedve

lő és amatőr költők igen színvonalas alkotásai. Érdekes, hogy

az egyik legismertebb orosz költő, Leonyid Vologdarszkij Bo

gács ról írt verseit is megtalálhatjuk a kötetben. Ennek külön

története is van. A költő 2012 nyarán a Magyar írószövetség

meghívására érkezett hazánkba, fogadta őt a Parlamentben
az Országgyűlés alelnöke, és a kultúráért felelős államtitkár is.
A következő napon azonban felolvasó körútját megszakítva a

költő már Bogácson volt, és egy hosszú hétvégét töltött el fa

Emberremény: Bogács a neved c. antológia

lunkban, több versében megemlékezve erről a pár napról.

szerkesztője Hajdu Imre
"Bogácson kívül nem ismerek még egy kis települést,
amelyről ennyi irodalmi alkotás született volna." Ezzel a gon
dolattal kezdte könyvismertetőjét a szerkesztő, Hajdu Imre, a
bogácsi Szent Márton templomban, egy november végi estén
a csaknem félszáz irodalomkedvelő és lokálpatrióta előtt. Az
antológia Szent Márton napjára jelent meg, címlapján a bo
gácsi templom tornya magasodik, előtte a mazsorettek vonul
nak fel. A kép szimbolizálja azt a nyolcszáz éves kulturális ívet,
mely összeköti a múltunkat a mával, s mutat a reményteli jövő
felé. A kötet hátlapján a Színészliget keresztjének avatásakor
készült kép látható. Mintegy példázza azt, hogy itt Bogácson
tiszteljük és szeretjük a kultúrát, a táj pedig szinte vonzza eze
ket az eseményeket.

A kötetben nyomon követhetjük Bogács utóbbi éveinek

eseményeit lírában és prózában egyaránt. A műveket az eltelt

időszakot megörökítő fotók egészítik ki, kultúrtörténeti kor

dokumentumként szolgálva egy dolgos falu mindennapjairól

és ünnepeiről.

Úgy hiszem, joggal lehetünk büszkék erre a kötetre. Mél

tó folytatása annak a törekvésnek, hogy Bogácsról az utókor

számára is jelet hagyjunk, mert Bogácsnak nem csak múltja,

jelene, hanem jövője is van. Ezt nem csak a könyv tartalma,

hanem jól eltalált címe is példázza. A színvonalas kiadvány a

Hajdu-Vinpress Kiadó jóvoltából a mezőkövesdi Pető Nyom

dában látott napvilágot és még korlátozott példányszámban
kapható, akár örökbecsű karácsonyi ajándéknak is megfelel.

Ajánlom az antológiát azoknak, akik hisznek falunk jövőjében,

gyógyvíz és a tüzes bogácsi bor, hanem az itt élők őszinte ven

szeretik a szépet, és velem együtt vallják: " Emberremény: Bo
gács a neved"

dégszeretete is jókedvre deríti az idelátogatót, alkotó munká-

Szabó László

Valóban, Bogácson nemcsak a gyönyörű táj, a mikroklíma, a

Versek a kötetből:
Cseh Károly

Dr. Pázmándy László

ÚTI FEHÉR

OTT VAN-E MÉG?
P. K.-nak

Telefonoszlopok lépdelnek ádventba át,
huzaluk !roheusról lassan jambusra vált.
Ösvények sora fut, telünk rímeket keres,
s álmodjuk: végükön remegő őzike les,

Imre barátomnak
Barátom, ott van-e még az a régi pohár
a pince mélyben, hűsöl-e gyertyára várva
a falba vésett vak-boltív széles peremén?
Lesz-e még jó bor és jó kedv, koc(Íntani még?

meg holddal nyúl fülel- s majd Gyűroldalon oson

Mert fogynak a jó szavakat adók körülöttünk,

felfelé, vakító vakírás-csapásokon.

és az idők ura árnyékként jár a nyomunkban.

Bükkalja körös-körül most öles hóban áll.
Kigyúl egy tölgy hegyén a nap - bronzló gyertyaszál.
Az út mentén, távolabb, gállyrakás fog tüzet,
lángjainál eleven makk ászok füstlenek,
és szállong szétszórtan sötét angyali sereg:
rőzsével a hátán, itt-ott anyóka tipeg.
S mintha nyomukban már a farkas is lopózna,
keresztszárnyat vet a sorjázó villanypózna.
2009 karácsonyán

fonod-e még az emlékek aranyfonalát
könyvekbe kötve, jeleket hagyva, okulásuP
Mint ahogyan tették görög bölcsek a szőlőhegyen,
hogyami történt az időkútban el ne merüljön,
mert mennek a tanúk gyorsabban, mint az emlékezet.
Barátom, óvd a diófát a pincéd előtt'
lombja alól nézni a Bükköt felemelő,
Mire bíborfényben ideér az alkonyi szellő,
kiivott poharak várják az éjt asztalodon.
2009. május 7.

VISSZAPILLANTÓ

A falu utcáinak szépítésére nagyon sok példát, ötletes megoldá
sokat láttunk a nyár folyamán. A Dózsa György <;tcában vettem
lencsevégre a villanyoszlop betonját és a buszmegállót jelző táb
la kopottas alumínium tartóoszlopát elrejtő szemet gyönyörködtető növényeket.

Június 23-án a Bükkalja Általános Iskolától a Rendezvénypar
kig vonultak a mazsorett- találkozó résztvevői: a Harsányi Hu
nyadi Mazsorett, a Miskolci Mazsorett Egyesület és a Bogácsi
Mazsorett Csoport. A nagy hőség ellenére a fellépő lányok moso
lyogva adták elő koreográfiáikat.

A népzene és néptánc forrósította fel a már amúgy is kániku

Október 72-ig lehetett jelentkezni a Kinder+SPORT elnevezésü
programba. A 250 pályázó iskola kőzül iskolánk bekerült azon
szerencsés 40 közé, akik részt vehetnek ezen a nagyszabású or
szágos sportrendezvényen. Áprilisig a felkészülési időszak tart,
majd következnek a döntők, melyek jutalmai értékes
sporteszközök lesznek.

lai fülledt levegőt augusztus 78-án a Kőzösségi Házban. A sok ér
deklődő bogácsi lakos és a turisták a Tekergő Zenekar segítségé
vel ismerhették meg a dunántúli ugrós, a szatmári csárdás és a
moldvai csángó táncok lépéseit.

December 7-jén a Közösségi Házban kézműves foglalkozást szer
veztek a "családsegítő" munkatársai. Az óvodás és a kisiskolás
gyermekeket elkísérték a nagymamák és az anyukák is, akik a
szervezőkkel együtt mutatták meg a kicsiknek a gyöngyfűzést, a
díszes karácsonyi harangok készítésének fortélyait.

Az iskolások minden évben szép karácsonyi műsorral ajándékoz
zák meg társaikat, szüleiket, pedagógusaikat. igy volt ez tavaly
a fényképünk készültekor, s így lesz idén is, amikor bemutatják
majd a tél szépségét, a karácsony eredetét, láthatunk betlehemest és megismerhetjük a regősők ősi szokásait.

Mozgalmas élet az oviban
A nyári szünidő után beköszöntött az ősz és vele az új tan
év. A gyerekek várakozással és még nagyobb örömmel vették
birtokukba az óvoda játékait, csoportszobáit.
Nagyon örülünk neki, hogy az új Széchenyi Terv Társadal
mi Megújulás operatív program támogatásí rendszeréhez be
nyújtott Bükkalja Napköziotthonos Óvoda és Tagóvoda fej
"
lesztése" eimű TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0092 jelű pályáza
tot a humán erőforrás programok irányító hatósága vezetője
22.427.654 Ft összegű támogatásra találta érdemesnek.
Ezzel a pályázati pénzzel, valamint a 2012 tavaszán meg
rendezett jótékonysági bál- bevételével szeretnénk óvodánk
udvarát teljesen újjávarázsolni.
Október elején az idősek napján színvonalas vásári komédi
át adtak elő a nagycsoportosok. A régmúlt időt szerették vol
na visszaidézni a hajdani fiataloknak. Ez sikerült is, mert jókat
kacagtak az ovisok műsorán

..

Ebben az évben is a nagycsoportos gyerekek bábszínhá
zi bérlettel rendelkeznek, amely 4 előadásra szól Mezőköves
den. Ebből már két mesét láttak: Felhő Fáni meséi és a Várkas
tély titka eim ekkel. Nagyon színvonalas előadások voltak.
Október végén ellátogatott hozzánk a már ismerős DIRI
DONGÓ Együttes az Őszköszöntő eimű zenés interaktív mű
sorával, melyet nagyon élveztek a gyerekek. November elején
fogászati szürövizsgálatra mentünk át a fogorvoshoz.

A Mikulás csengője megszólalt minden jó gyerek feje fölött
Nagyon érdekes bűvészelőadást tekintettünk meg óvo
dánkban. A gyerekek csak ámuldoztak, amint a bűvész elva
rázsolta a kiskutyákat.
Nagyon készültünk a Mikulás ünnepre. Versekkel. dalokkal
vártuk december 4-én a Télapót, aki bőségesen megtöltött
csomagokkal ajándékozta meg a gyermekeket. A Galagonya
Bábszínház előadásában A jószívű kismanó eimű mesét tekin
tettük meg.
A hagyományokhoz híven a nagycsoportosok adnak műsort karácsonykor, melyre nagy titokban készülnek.

A kicsik figyeimét lekötötte a bábjáték

" Karácsonyéj legendája nem csoda és álom,
Megváltónak születése ez a szent Karácsony,
Megünne,,1i minden ember szerte a világon."
E pár sorral kívánunk minden bogácsi lakosnak KELLEMES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG

Új

ÉVET!

Kovácsné Varga Mária
Mizserné Kovács Erzsébet
óvónők

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át, 45.791Ft-ot a Községi
Sportkör Bogács javára ajánlották fel. Az összeget az
alapító okiratban leírt célok megvalósítása érdekében sportfelszerelés vásárlására - használtuk fel.
Kérjük, továbbra is támogassák egyesületünket.
Községi Sportkör Bogács
3412 Bogács, Alkotmány u. 9.
Adószám: 18419245-1-05
Az iskolában az elsősök nagyon örültek a Mikulásnak

Bogács Község Ön kormányza
tának lapja közel 20 éve évszakon
ként a d tudósítást közsé gü nk jelen
tősebb eseményeiről.

m i éjszakát, a m i ko r a pásztorok kint
őrizve nyájaikat elindultak az újszü
lött Jézus imádására.
Úgy érzem, a karácsonyváró mű
sorra való készülődés megmozga
tott valamit, va lami szunnyadó lel
kességgel párosuló tehetséget,

A la pzárta után tartott, már ha
gyományosnak mondható kará
csonyváró ünnepség minden év
ben kimaradt eddig, mert előre
mégsem írhattu n k róla, a következő
számban, a Bogácsi Tavaszban pe
dig, -amikor Jézus feltámadását ün
nepeljük-, elveszti aktualitását.

amit érdemes lenne tovább szítani,
hogy lobogva égjen. S talán, ami
fontosabb, bizonyossá tette előt
tem, hogy szeretünk szórakozni,
szeretjük lelkünket gazdagítani, el
ménként művelni.

December végén ismét lapzárta
után rendezzük meg a karácsony
váró műsorunkat, de kérem, enged
jék meg, hogy most előre meg osz

A páva körös farsangokon kívül
régóta nem volt Bogácson felnőtt
színjátszó csoportok bemutatója.
Az idei karácsonyvárón 3 csoport is
bemutatkozik majd.

szam Önökkel gondolataimat:

Már sokszor bemutattuk az ehHanák József esperes úr 2012. december 9-én
Hiszem, hogy a közös készülődés
hez az ü n n epkörhöz kapcsolódó
megszentelte a betlehemest
még emlékezetesebbé, feledhetetévszázados magyar hagyományolenebbé teszi számukra az idei ka
kat és évtizedes újkeletű, átvett szorácsonyt, a szereplők felejthetetlen pilla natokkal aján
kásokat, melynek tükrében mindenki a maga elveihez hí
dékozzák m eg szeretteiket, ismerősei ket előadásukkal.
ven várja, ü n nepli Jézus eljövetelét, a szeretet ünnepét.
Olyan ajándék ez, amit nem lehet pénzen venni, a m i
Nekünk, bogácsiaknak, mondhatjuk, van falukarácso
egyedi, s am i emlékezetes marad.
nyunk: Advent első vasárnapján kigyúlnak a főutcán az
Örizzü n k meg ezekből a pilla natokból néhányat, s ha
ü n nepi fények, az Emlékkő mellett vasárnaponként ad
venti gyertyákat gyújtunk, az intézmények dolgozói fel ismét a sok gond, a rohanás, vagy éppen a szürke hét
köznap unalma uralkodna el rajtunk, varázsoljuk vel ü k
díszítik m u n kahelyüket, a lakóházak ablakai fényárban
színesebbé napjainkat a következő évben.
úsznak, a Közösségi Ház udvarán feldíszített karácsonyfa
á l l, s az idei évtől központi helyen szorgos kezek által ké
szített betlehe_mes h irdeti a karácsony közeledtét. Mi ez,
ha nem karácsonyvárás?
Ezek csak külsőségek - tudjuk, de a külsőség mögött
m i ndig ott rejlik (ott kell, hogy legyen) az érzelem, amely
így karácsony körül csakis a béke, készülődés, a szeretet,
a megértés, az összetartás lehet.
Az Összetartást tapasztalhattam meg személyesen is,
a m i kor a karácsonyváró műsorhoz kerestem szereplőket.
Tudom, óriási bátorság kell a színpadi szerepléshez, ezért
-függetlenül attól, hogyan fog sikerülni az előadás - kö
szönetet mondok azoknak, akik m unka mel lett vá llalkoz
tak a szövegta nulásra és esténként eljöttek a próbákra.
A jó hangu latú próbák kizökkentettek ben n ü n ket a
hétköznapok szürkeségéből, és minden amatőr színját
szó azon volt (van), hogy minél jobban sikerüljön az elő
adás. Most, így egy héttel az előadás előtt mindenki a jel
mezen töri a fejét, ezzel is hitelesebbé téve Jókai Mór,
Gá rdonyi Géza korát, valamint azt a csodálatos betlehe-

" Ünneplőbe öltözött a tér
hófehér bundában álmot ígér.
Gyermekekjátszanak,
készül a kalács.
Karácsony szent estén
égnek a gyertyák.
Kicsi gyertyák lobogjatok,
csillagszórók pattogjatok!
Békesség ma mindenkinek.
Legyen áldott ez az ünnep!
Jézus, aki megszületett
itt van vélünk
örvendezzünk,

halkan csendben ünnepeljünk. "

Minden bogácsi lakosnak és itt üdülő
kedves vendégnek áldott karácsonyt és
békés, boldog új esztendőt kíván Bogács
Község Önkormányzata.

