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Véget ért a nyár, lassan az ősz is télbe hajlik, s ilyenkor mindig 
érdeklődve várjuk a számokat: a fürdővendégek eddigi számát, 
a településen eltöltött vendégéjszakák számát, a bevétel és ki-
adások alakulását. Ez természetes is, hiszen ahogyan a családi 
költségvetés tervezésekor, az önkormányzati esetében is a fen-
tiek alapvetően meghatározzák a következő esztendő feladata-
it és lehetőségeit. 

Nézzük is a legegyszerűbben és legpontosabban meghatá-
rozható adatokat, a fürdő vendégforgalmát. Ezek a számok a 
2016. szeptember 30-i háromnegyed éves forgalom adatai, de 
segítségükkel jósolható a teljes 2016. évi változás.

A fürdőbelépők száma 203.656 volt, ehhez jön még a szálló-
vendégek száma, akik összesen 59.820 vendégéjszakát töltöt-
tek el a fürdő szálláshelyein. A legújabb szálláshely – az úgyne-
vezett nyári apartmanok – ehhez 4819 vendégéjszakával járul-
tak hozzá, így az előző évek adataival összehasonlítva az alábbi 
grafikonokon jól látható a tendencia.

Tudjuk, hogy a fürdő vendégforgalmát alapvetően meghatá-
rozza az időjárás, mely tekintetben a 2015-ös év kiemelkedően 
jó volt, hiszen a hosszú, forró nyár a vendéglétszámot nagyon 
pozitívan befolyásolta. Pozitívan hatott még 2015-ben az előző 
évben megépített csúszdapark működése, és a korábbi – 2011-
es korszerűsítés – hatása is. Ezek még mindig erősen hatnak a lá-
togatottságra, de egy-egy beruházás csak ideig-óráig bír az új-
donság varázsával, a folyamatos fejlesztés és gyarapítás elen-
gedhetetlen a talpon maradáshoz.

Ez a fürdő adataiból következtethető megállapítás. A telepü-
lésen működő szálláshelyek vendégéjszakáira vonatkozó pon-
tos adatunk nincs, hiszen a szállásadók jelentős része nem havi 

Szezonzáró gondolatok

rendszerességgel, hanem több hónapot összevonva nyújtja be 
az idegenforgalmi adó bevallását. A befolyt adó összege ebben 
az évben szeptember végéig 20.854.482.- Ft volt, ami 8,5 %-kal 
magasabb az előző év azonos időszakának adatához viszonyít-
va. Ha ez a vendégéjszakák számának többletéből adódott, ak-
kor az csaknem 8000-es növekedést jelent települési szinten. 

Az eddigi adatokból tehát arra lehet következtetni, hogy 
nincs okunk kétségbeesni, de kényelmesen hátra dőlni sem. A 
turizmusban folyamatosan szintet tartani, vagy esetleg fejlőd-
ni komoly teljesítmény, minden résztvevő – szállásadó, vendég-
látós, kereskedő, borász, és nem utolsó sorban a fürdő és a tu-
risztikai kft. dolgozói – részéről elismerésre méltó munkavégzés. 
Az önkormányzat nevében köszönöm valamennyiük áldozatos 
munkáját és az eredményekhez szívből gratulálok. 

csendesné Farkas edit
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Az idén is kedvelt volt a közös csurdítás

Az egészséges életmód elkötelezett hívei  
szívesen vesznek részt programjainkon 

A Kossuth-díjas Csík zenekar koncertje  
a nyári rendezvények csúcspontja volt 
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„ Addig leszünk magyarok, amíg, magyarul
 beszélünk, énekelünk és táncolunk.”

/ Kallós Zoltán/

Jézusban tarts meg

A 2016. augusztus 20-i ünnepség a Szent Márton templom-
ban kezdődött misével, melynek keretében Hanák József es-
peres úr megszentelte a kenyereket. A Bogácsi Pávakör az al-
kalomhoz illő népénekeket, népdalokat adott elő, majd a kö-
zösségi házban Víg Rudolf által gyűjtött népdalcsokorral kö-
szöntötte a jelenlevőket. 

Csendesné Farkas Edit polgármester asszony ünnepi beszé-
dében utalt több mint 1000 éves keresztény múltunkra.

„Jézusban tarts meg, Krisztusnál áldj meg, Légy áldott, Szent 
István király. Magyarok fénye, ország reménye, Légy áldott, Szent 
István király. – Így hangzik a Magyarok fénye, Szent István him-
nusz – ezekkel a szavakkal, ezzel az imádsággal fordulunk mi 
magyarok ezerszáz éve az államalapító Szent István felé, ami-
kor hozzá fohászkodunk reménytelenségünkben, vagy bántó-
dásunkban. Mert a nagy király, aki felajánlotta országunk, nem-
zetünk sorsát a Magyarok Nagyasszonyának, boldogságos Szűz 
Máriának, a magyarok szerint ma is rajta tartja tekintetét népén, 
itt a Kárpátok koszorújában.” 

Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunk-
nak és Pártfogónknak tiszteljük őt a földön.

Prohászka Ottokár püspök gondolatai ezzel kapcsolatban 
ma is aktuálisak:

„Nagyboldogasszony a magyar nép hivatásának őrangyala. 
1896. szeptember 28-án volt 400 éve, hogy Nikápolynál török és 
magyar először szemben állt. Háromszáz éve nincs más hivatá-
sunk, minthogy a kereszténység lovagjai, a Szent Szűz választott 
vitézei voltunk. Hősiességünk felett az ő képe, az ő zászlaja len-
gett. Ha el kellett volna vesznünk zászlaja lett volna szemfödőnk, 
s csendítésünk az Ave Maria estharang szava.”

A napi külpolitikai eseményekre utalnak 2005-ben elhunyt 
Szent II. János Pál pápa mondatai: „A Magyarország és Európa 
előtt álló feladat nagyobb, mint mindaz, amit anyagi és kultu-
rális erőinkkel megvalósíthatunk. Az imádság ezért életbevá-
góan fontos.”

Kallós Zoltán szavaival élve: addig leszünk magyarok, amíg 
magyarul beszélünk, énekelünk és táncolunk.

Szent István államalapítónk felelős politikusként, a ma-
gyarság megmaradását tartotta szem előtt. Ennek jegyében 
Juhász István előadta Szuhanics Albert: Szent István ünnepe 
című versét, majd Csendesné Farkas Edit polgármester felvág-
ta a megszentelt kenyeret.

„Ünnepeljük ma azt is, aki a kenyerünket adja. Az új kenye-
ret, amit a vidéki ember az aratás utáni első, friss búzából sütve 
nemzeti színű szalaggal köt át. Amelyet megszegve és megízlel-
ve érezzük a teremtő gondoskodását. Ettől tudatosul bennünk, 
hogy jó helyen vagyunk. Ide állított bennünket a sors, és nekünk 
itt kell megszereznünk mindennapi kenyerünket gyermekeinknek 
és szüleinknek egyaránt.

Az államalapítóra emlékezve, az országépítő előtt tisztelve 
most belőle merítkezünk, hiszen Szent István példája bizonyít-
ja, hogy aki erőset alkot, annak emléke fennmarad az évezredek 
tükrében.” /részlet az ünnepi beszédből/ 

A továbbiakban a községi ünnepségen Magyar Gyula táro-
gatón játszott, majd a Tündérrózsa Néptáncegyüttes somogyi 
és moldvai táncokat adott elő. 

Szent István királyunk ünnepén augusztus 20-án kerülnek 
átadásra a települési önkormányzat által alapított díjak.

Az idei évben Hegedűs József Vig Rudolf-díjat vehetett át, 
a Bogácsi Pávakörben és több közösségi rendezvényen betöl-
tött szerepéért.

Bogács község díszpolgára lett Trajmár Sándor tudományos 
kutató, nyugalmazott egyetemi tanár. Távollétében díját test-
vére vette át, aki kiemelte, hogy fivére számára sok díj és ki-
tüntetés közül ez a legkedvesebb elismerés, amit a szülőfalu-
jától kapott.

Az idén három fő részesült azonos kitüntetésben.
Sári Ferencné, Koczka Lászlóné és Huszár Zoltán Bogács 

Község Közszolgálatáért Díjat vehették át.
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

zsák Terézia

Az új búzából sütött kenyér megszentelése 

A néptáncosok műsorát lelkes tapssal jutalmazta a közönség Bogács kitüntetettjei 2016-ban
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Bogácson ősszel sem áll meg az élet, 
színes programokat kínálunk fiatalok-
nak, időseknek, családoknak egyaránt.

Így történt ez szeptember 24-én is, 
amikor is szüreti mulatsággal készül-
tünk az idelátogató vendégek részére. 
A Summás Ételek Bemutatóját és Fő-
zőversenyét és a zenés bortúrát köve-
tően délután szórakoztató programok 
várták az érdeklődőket a Cserépi úti 
pincesoron felállított szabadtéri szín-
padon.

A bogácsi Pávakör dalcsokrával kez-
dődtek programjaink, és színvonalas 
bemutatót tartott a Bogácsi Tündöklő 
és Liliom Mazsorettcsoport is. A Tün-
dérrózsa Néptáncegyüttes fellépését 
követően pedig jó hangulatú táncház 
kerekedett.

A gyermekeket a Lóci Színpad Ze-
nés állatvilág című interaktív műso-
ra szórakoztatta, majd a hangulatot a 
Groovehouse együttes koncertje fokozta. Este hat órától 
az Üzletembers zenekar idézte fel a hetvenes évek zenei 
hangulatát. A nap folyamán hagyományos szőlőtaposást 
és préselést is láthattak az idelátogatók, betekintést nyer-
hettek, hogy hogyan is készül a boroshordó, Kiss István fa-
faragó művész pedig a helyszínen készítette el a leendő 
szoborpark újabb elemét. A Viola Alkotóműhely és Népi 
Játszóház egész napos kézműves foglalkozásokkal, barká-
csolással és népi játszótérrel várt kicsiket és nagyokat egy-
aránt... s így telt a Szüreti Mulatság napja itt Bogácson…

Az októberi esős heteket követően nekünk kedvezett az 

Bogácson ősszel…

Újabb érdekességgel várták a szervezők a vendégeket

A bortúrán ismét felejthetetlen élménnyel gazdagodtak a résztvevők

időjárás október 22- én; az esős, felhős reggelt követően 
igazán szép, napsütéses időben tarthattuk meg a VI. Tár-
csás ételek Fesztiválját. Huszonkilenc lelkes főzőcsapat 
tárcsán, valamint bográcsban készített ételeit kóstolhat-
ták vendégeink, s a jó ételek mellett kézműveskedhettek 
is a gyermekek és felnőttek egyaránt a Viola Alkotóműhely 
és Népi Játszóház közreműködésével, mindemellett pedig 
mindig nagy sikere van rendezvényeinken a népi játszó-
térnek, íjászkodásnak. A főzőverseny eredményhirdetés-
ét követően az Örs Úr Utódai Hagyományőrző Egyesület 
lovas harci bemutatóját láthattuk, akik egy sikeres vadá-

A Bogácsért Turisztikai Egyesület  
finom étele lenyűgözte a zsűrit



Summás étkek versenye

A Bogácsi Pávakör a summások ételeit  
ismét kiválóan készítette el

Summás: mezőgazdasági idénymunkás, terményt 
vagy fizetést kaptak, ellátásuk szegényes volt, istállók-
ban, tárolókban aludtak, vagy csak kinn, a földeken. Vi-
lágosodástól napnyugtáig dolgoztak. A summás kemény 
fegyelem alatt hajszás munkában kereste kenyerét ta-
vasztól őszig. A reggeli és ebéd mindig szárazkoszt volt, 
pl. szalonna, kenyér, vöröshagyma, zsíros és lekváros ke-
nyér.  A vacsora rendszerint főtt étel volt. 

2016. 09. 25-én rendezték meg Bogácson a XI. Sum-
másság Ételeinek Bemutatóját több, mint 20 csapat rész-
vételével. Hagyományteremtő céllal indult a kezdemé-
nyezés még 2005-ben Kovács Sándorné Manci néni öt-
lete alapján. 

A hagyományőrzésben hangsúlyos szerepet kap az 
egykori népi gasztronómiai kultúra terjesztése, a kuliná-
ris élvezetek népszerűsítése, a népi ételek megismeré-
se és beillesztése napjaink táplálkozásába. E téren igen 
eredményesen munkálkodik a Bogácsi Pávakör. Immár 
11. alkalommal vettünk részt a rendezvényen. Nagyszü-
leinktől, szüleinktől ránk hagyott receptek alapján ké-
szítettük el a zöldséges bablevest csipetkével, a teper-
tős laksát, csombókos haluskát, krumpligancát, lekvá-
ros gombócot, valamint többféle kelt kalácsot: buktát, 
muhit, krumplis kalácsot. Az ételsorért a zsűri különdiját 
kaptuk. Megtanultuk őseinktől, hogy egyszerű hozzáva-
lókból változatos és ízletes ételeket lehet készíteni. 

S hogy is készül a laksa? Lisztből, tojásból tésztát gyú-
runk, vékonyra elnyújtjuk, megsütjük a masina tetején, 
darabokra törjük, majd szűrőkanál segítségével forró 
vízbe merítjük pár másodpercre. Vöröshagymát, szalon-
nát, tepertőt, kolbászt összesütünk, ez került a lecsöpög-
tetett tésztára. Ugye milyen egyszerű? És hogy milyen fi-
nom!!! 

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket és szeretnék 
megkóstolni a summásság ételeit, várjuk Önöket jövő 
szeptemberben Bogácson!

bauerné Fodor katalin 
pávaköri tag

szat képeit elevenítették fel nekünk. S hogy a sok finom 
ételt lemozogjuk, a Tündérrózsa Néptáncegyüttes tag-
jai táncházra invitáltak mindenkit, délután három óra-
kor pedig zenés bortúra indult az ötös számú pincétől, 
Viktor Bácsi Pincéjétől. A jó hangulatról Magyar Gyula és 
zenésztársai gondoskodtak, a túrát pedig Szabó László 
vezette- nekik ezúton is köszönöm a közreműködést, s 
hogy mindig számíthatunk rájuk rendezvényeinken. A 
bortúrában résztvevő picék: Viktor Bácsi Pincéje, Kompa 
Pince, a Bíboros Borozó, valamint a Majnár Pince.

A Tárcsás Ételek Főzőversenyén  
az alábbi eredmények születtek:

Vándorserleg: lövészklub bogács
I. hely: komlóimádók (Karancslapujtő)
II. hely: Tárkányi sógorok (Felsőtárkány)
III. hely: bogácsért Turisztikai egyesület (Bogács)
Különdíj: amatőr királyi szakácsok (Kiskunfélegyháza)
Különdíj: Ízmesterek (Miskolc)
Különdíj: polgárőrség bogács (Bogács)
Különdíj: Haspárti- Team (Hódmezővásárhely)
Különdíj: csöppentő csapat (Salgótarján)
Ifjúsági különdíj: majori borjúk (Lőrinci)
Ifjúsági különdíj: pándi Junior Hagyományőrzők (Pánd)

… és már készülünk a november 11-13. között meg-
rendezésre kerülő márton- napi vigasságokra.

Elöljáróban: libakalandok a Cserépi úti pinceso-
ron- a hagyomány szerint libából készült ételkülön-
legességek kóstolhatóak majd. Megtekinthető lesz a 
Szent Márton Borrend borlovag avató ünnepsége, ezt 
követően pedig találkozhatnak a bogácsi Tündérró-
zsa Néptáncegyüttessel, a Bogácsi Tündöklő és Liliom 
Mazsorettcsoporttal, és – nem csak- a gyermekek örö-
mére itt lesz a MiaManó Színház is: Sárkányármány című 
vidám, zenés, interaktív produkciójával. A ’60- as, ’70- es 
éveket is felidézzük az FG4: Illés- Fonográf Együttes köz-
reműködésével, sőt, a zenekar egy másik formációban 
(The BlackBirds) az egyik leghíresebb, nemzetközileg is 
elismert Beatles tribute együttes- így közismert Beatles 
dallamok is felcsendülnek majd.

November 13-án 16 órától St. Martin koncertjére in-
vitáljuk az érdeklődőket a Szent Márton Műemléktemp-
lomba.

marczis  zsófia
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2016  
Szent Márton éve
„Isten általunk akarja szebbé tenni a 

világot, jobbá tenni a földet, boldogab-
bá tenni az embereket.” (Böjte Csaba)

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia és Szombathely Megyei Jogú 
Város kezdeményezésére a Kormány 
1170/2015. (III. 24.) határozatával a 
2016-os évet Szent Márton Emlékévvé 
nyilvánította.

Ennek keretében tavaly november 11-
től napjainkig hazánk több Szent Már-
tonról elnevezett templomát újították 
fel, számos egyházi program valósult 
meg és Szent Márton szellemi hagyaté-
kát bemutató irodalmi művek, képzőmű-
vészeti alkotások készítésére pályázati 
felhívásokat tettek közzé.  

Szent Mártonról, aki önzetlenségből, 
segíteni tudásból bárki előtt példával 
szolgálhat, mi itt Bogácson sokat hall-
hattunk. Templomunk monumentális 
oltárképéről irgalmas, szeretetet sugár-
zó tekintete jó pásztorként inti alázatra 
az előtte állót, hívőt és szemlélődőt egy-
aránt. 

- Milyen volt az életút, amely Mártont 
a Szűzanya után első nem vértanúként 
választott szentté avatta? 

Csodálatos, adhatnánk röviden a vá-
laszt.  Legendák sokasága tanúsítja, hogy 
Isten csodák tételével segítette céljai el-
érésében, ezzel jelezvén a külvilág felé, 
hogy Márton az ő magasztaltja. Csodái 
közül a legismertebb talán az imával fel-
támasztott hittanuló és a 12 éves néma 
lány meggyógyításának története, de ol-

vashatunk ördögtől megszállottak meg-
szabadításáról és az I. Valentinianus csá-
szár udvarában történt esetről is, misze-
rint a trónból kicsapó lángok késztették a 
császárt Márton fogadására. 

Elevenítsük fel ezt az életutat a kezde-
tektől fogva:

Márton 316-ban (317?) született az  
akkor még rómaiak lakta Savaria nevet 
viselő (jelenlegi Szombathely) városban. 
Apja a császári hadsereg tribunusaként 
szolgálata jutalmául Itáliában kapott 
földbirtokot, emiatt az egészen kicsi Már-
tonnal Itáliába költöztek. Gyermekko-
rát Márton Pavia városában töltötte. 12 
éves korában pogány szülei tudta nélkül, 
titokban hittanuló lett. Szülei el akarták 
téríteni fiúkat az új vallástól, de ezzel in-
kább megerősítették benne a keresztény 
és a szerzetesi életre való késztetést.

15 évesen egy római rendelet (a ve-
terán katonák fiainak a légióban kel-
lett szolgálatot teljesítenie) értelmében 
a császári sereg lovas testőrtisztje lett. 
Már katonaévei elején megmutatkozott 
szerénysége, szolgálatkészsége, s fele-
baráti szeretetével társai megbecsülé-
sét is kivívta. 

334-ben a feljegyzések szerint szokat-
lanul hideg volt a tél Galliában, ahol ál-
lomásozott. Márton a rajtalévő ruhada-
rabokon kívül minden ruháját odaadta 
a fázó szegényeknek, s amikor egyik este 
járőrszolgálatot teljesítve egy didergő 
koldussal találkozott, köpenyének felét is 
a koldusra terítette. Éjjel álmában megje-
lent Krisztus a koldusnak adott köpeny-
darabba burkolózva. Ezt jelnek tekintet-
te, s hamarosam, megkeresztelkedett. 

Még néhány évet szolgált a légióban, 
majd, amint lehetőség nyílt rá, rögtön 

elhagyta a hadsereget, s Szent Hilarius 
püspökhöz csatlakozott. Az egyházi szol-
gálatot saját elszántságából a legalsó 
lépcsőfokon kezdte, később a poitiers-i 
püspök diakónussá szentelte.  

355-ben az ismét Pannóniába költöző 
szülei látogatására indult. Már útközben 
megkezdte hittérítő tevékenységét, a le-
gendák szerint még egy őt megtámadó 
rablót is sikerült megtérítenie. 

Saváriában is folytatta ezt az egyálta-
lán nem zavartalan munkát. Édesanyját 
megkeresztelte, apja azonban tovább-
ra is pogány maradt.  Több ízben támad-
ták és bántották az evangéliumot hirde-
tő Mártont, majd elűzték Savariából.

Ezért Itália felé indulva vissza akart 
térni Poitiersbe, Hilárius püspökhöz. Út-
közben azonban megtudta, hogy ariánu-

A Madonna különös úton került  
a bogácsi hívekhez

Egykori védőszentünk,  
Szent György látható az ólomüvegen

A hitélet elmélyítésére templomunk lehetőséget nyújt
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sok Hiláriust elkergették Galliából. Már-
ton ez okból Milánóban maradt, ahol hit-
térítő munkáját folytatta, de az ariánusok 
elől ő sem menekülhetett.

Insula Gallinariára, Tyúk-szigetre ment, 
ahol a gyermekkora óta tervezett szemlé-
lődő, remete életmód szerint élte napjait. 
Amikor arról értesült, hogy Hilárius püs-
pök visszatérhetett Poitiersbe, 360-ban ő 
is útra kelt, hogy Hilárius térítő munkáját 
támogassa.

Galliában azonban szomorúan tapasz-
talta, hogy a városokkal ellentétben, a 
falvakban továbbra is a pogány hit ma-
radt uralkodó.  A hittérítő társak számá-
nak növelése érdekében ismét remete-
ségbe vonult. Az egyre gyarapodó kö-
vetőiből idővel keresztény szerzetesi kö-
zösséget alakított. Szigorú és pontos sza-
bályok szerint éltek, öltözetük egyszerű 
volt, tárgyi vagyonnal nem rendelkeztek. 
Napjaik imával és munkával teltek, s buz-
gón folytatták a keresztény hit terjeszté-
sét, megszilárdítását. 

Példamutató alázata révén Márton 
nagy tiszteletre tett szert. 371-ben szinte 
az egész Tours kívánságára Mártont püs-
pökké választották. Püspökként is aláza-
tosan és egyszerűen élt. A kényelemről, 
jómódról lemondó élete az egyház veze-
tőit bosszantotta, a nép szemében Már-
ton azonban épp ezzel vált hitelessé. A 
nép atyjaként szerette őt. 

Járta a falvakat, lerombolta a po-
gány bálványokat, helyükön templomot 
emelt és kolostorokat alapított. A kitartó 
apostoli munkája eredményeként Már-
ton püspök elérte, hogy a toursi egyház-
megye területén egy pogány falu sem 
maradt. 

 Még nyolcvan évesen is szorgalma-
san járta a vidéket, látogatta az egyház-
községeket, amikor 397. november 8-án 
egy több napig tartó betegség követ-
keztében elhunyt. Halálhírére nagy tö-
meg gyűlt össze Candesban. Holttest-
ét több város is magának követelte, vé-

gül az őrök kijátszása révén Márton földi 
maradványait Toursba vitték. November 
11-én kétezer szerzetes és a gyászoló hí-
vek sokasága vett búcsút a szeretett püs-
pöktől. Sírja fölé tanítványa, Brictius ká-
polnát emeltetett, melyhez azóta zarán-
dokok százezrei látogattak el. Mártonban 
sokan látták a követendő példát, nem vé-
letlen, hogy fontosnak tartották életének 
eseményeit lejegyezni azzal a céllal, hogy 
tettei erőt adjanak az embereknek.

Számos egyházközség választotta 
temploma védőszentjének. Hegyeket, 
várakat, templomokat, kolostorokat ne-
veztek el róla. 

A közel 800 éves bogácsi templom 
korábbi védőszentjeként Szent Györ-
gyöt említik az írásos emlékek. Ám a tö-
rök hódoltság utáni feljegyzések szerint 
templomunk patrónusa megváltozott, 
mára egyike Magyarország 107 Szent 
Márton nevét viselő, jelenleg is működő 
templomának.

Községünk ápolja Szent Márton ha-
gyatékát. Az egyházi szertartások, a hí-
vek lelki életének megerősítése mellett 
templomunk sok kulturális programnak 
is otthont ad.

A Szent Márton-napi vigasságot 16. 
alkalommal rendezik meg településün-
kön.

- De mi adott, ad okot a jó kedvre Már-
ton napon?

Régen ilyenkor ért véget a mezőgaz-
dasági munka, ekkor fizették ki az éves 
járandóságokat, nem volt ritkaság az 
sem, ha éppen terményben vagy te-
nyésztett jószágban (liba). 

Ez a nap, amikor a 40 napos karácso-
nyi böjtöt megelőzve megengedhetjük 
magunknak a bőséges lakmározást. Ek-
kor lehet megkóstolni az újbort. 

- Kell-e más a jó hangulathoz? 
Természetesen, igen. Ma már tudjuk, 

hogy szellemi táplálékra, tartalmas ki-
kapcsolódást, lelki felüdülést ígérő prog-
ramokra is szükségünk van. Az idei Már-

Évente számos egyházi szertartást bonyolítanak le templomunkban

A 13. században épült bogácsi 
műemléktemplom kőfaragványai hűen  

őrzik a történelmi korok építkezési szokásait 

ton-napi rendezvényünk bővelkedik 
mindebben: koncertek, esti fürdőzés, 
tánc, finom ételek, zamatos borok vár-
ják az idelátogatókat.  S a szürkületben 
meggyújtott hatalmas máglya Márton jó 
cselekedeteit jelképező fényként világít-
ja majd be a Bükk hegység alján elterü-
lő Bogácsot. 

November 13-án a Márton-napi bú-
csú szentmiséjével és az esti St. Martin 
szaxofon- és pánsíp művész koncertjé-
vel végét ér községünkben a Szent Már-
ton Emlékév.

De Márton tanításai; az irgalmasság, 
az alázat és szeretet az egyéni és a közös-
ségi cselekedeteinkben egyaránt meg-
nyilvánulhat az elkövetkező napokban, 
hónapokban, években is.

 Jankóné Jónás zsuzsa
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Versenyzőink minden korosztályban eredményesek voltak A Vándorserleget idén is a Lövészklub csapata vihette haza

A 2016-os év sok változást hozott a Lövészklub életébe és 
működésébe.

Szajlai Sándor, a klub eddigi elnöke lemondott tisztségéről 
és helyét a vezetőség élén Galgóczi Péter vette át. Sanyi bácsi 
sok-sok évnyi lelkiismeretes és kitartó munkáját a klub Tiszte-
letbeli Elnöke címmel köszöntük meg.

Ebben az évben legnagyobb célkitűzésünk az utánpótlás 
nevelése volt, melyben nagy segítséget adott a Bükkalja Ál-
talános Iskola. Így 2015 őszén elindult az iskolában a LÉGPUS-
KA szakkör, amely sok gyermek érdeklődését felkeltette. A sok 
gyakorlásnak köszönhetően rendkívül szép eredményeket ér-
tek el. Tavasszal a Görgey Kupa miskolci területi döntőjén a 
Bükkalja Általános Iskola csapata az I. helyezést érte el (Hák 
Gábor, Csufor Lilla, Burcsák Bence), valamint a versenyzők ki-
váló egyéni eredményei alapján bekerültek az országos dön-
tőbe, amelyre Ácson került sor.

Felnőtt versenyzőink is kiválóan szerepeltek mind pus-
ka, mind a pisztoly kategóriákban, ahogy mondani is szoktuk 
minden versenyen: „érem nélkül nem megyünk haza”!

Képviseltettük magunkat a megyén kívül is; Verhóczki Ta-
más részt vett Füzesabonyban az MDLSZ Gyorspont Minősítő 
versenyen, Majnárné Ferencz Judit Petőfibányán a Fülöp Gá-
bor Emlékversenyen, ahonnan a bronzérmet hozhatta haza, 
valamint Hatvanban az utánpótlás csapatunk (Csufor Dorina, 
Csufor Lilla, Hák Gábor) egyéni légpuska kategóriában 1 db 
arany és 2 db ezüstérmet szerzett.

Néhány eredményünk 2016-ban:

Görgey Artúr Kupa Országos Döntő, Ács (légpuska)
Csufor Lilla II. helyezés

In Memoriam Kupa, Miskolc
lány légpuska: Csufor Lilla II. hely
Csufor Dorina III. hely
fiú légpuska: Burcsák Bence III. hely
Senior férfi puska: Szaljlai Sándor I. hely
Felnőtt Női puska: Kovács Karina Ágnes I. hely
Felnőtt Női pisztoly: Kovács Karina Ágnes III. hely
Puska és Pisztoly csapatban is III. helyezés

Megyei Lövészverseny, Miskolc
Felnőtt női pisztoly: Kovács Karina Ágnes II. hely
Felnőtt Női pisztoly: Galambos Adrienn III. hely
Felnőtt női puska (zárt irányzék): Galambos Adrienn II. hely
Felnőtt női puska (nyílt irányzék): Kovács Karina Ágnes II. hely  

Bükkvinfest Megyei Meghívásos 
Lövészverseny, Bogács

Felnőtt női puska:  
Galambos Adrienn II. hely

Felnőtt Női puska:  
Kovács Karina Ágnes III. hely

Madarasi Miklós Emlékverseny, Taktaharkány
Senior férfi puska: Szajlai Sándor III. hely
Felnőtt Női puska: Galambos Adrienn II. hely

Sánta Dénes Emlékverseny, Sárospatak
Felnőtt női puska: Majnárné Ferencz Judit III. hely

Köztársaság Kupa, Miskolc
Felnőtt Női pisztoly: Kovács Karina Ágnes II. hely
Felnőtt Női puska: Kovács Karina Ágnes II. hely
Senior férfi puska: Szajlai Sándor I. hely
Pisztoly és Összetett csapat: III. hely

Fülöp Gábor Emlékverseny, Petőfibánya
Felnőtt női puska: Majnárné Ferencz Judit III. hely

Diákolimpia, Miskolc (légpuska)
Csufor Dorina: I. hely
Csufor Lilla: II. hely
Hák Gábor III. hely

A Lövészklub idén nemcsak a sportlövészetben, de a főzés-
ben is megmérette magát számos önkormányzati rendezvé-
nyen, részt vettünk a III. Tájak Ízek Hangulatok főzőversenyen, 
ahol Arany Fokozatot sikerült hazahozni, ott voltunk a Sum-
más Ételek Főzőversenyén majd a Tárcsás Ételek Főzőverse-
nyén, ahol a tavalyi év után újra megnyertük a fődíjat, a VÁN-
DORSERLEGET, mely bizonyítja, hogy nemcsak lőni, de főzni is 
szeretünk.

A klub vezetősége nevében szeretném megköszönni az 
Önkormányzattól kapott támogatást, minden klubtag mun-
káját, segítségét, akik részt vettek a versenyeken, közös főzé-
seken, hiszen ezek mögött hatalmas munka, sok idő és renge-
teg szervezés áll!

Gratulálok minden versenyzőnek a szép eredményekhez és 
sok sikert kívánok a következő évre is!

galambos adrienn

 A Lövészklub életéből
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Osztálytalálkozó
Egy februári napon, amikor Móni-

val találkoztam, elmerengtünk, hogy mi-
lyen régóta ismerjük egymást és hogy 
idén lenne esedékes a 30 éves általá-
nos iskolai osztálytalálkozónk. Akkor eny-
nyiben maradt a dolog, de engem utána 
sem hagyott nyugodni és végül hasonló-
an, mint a 20 éves találkozó előtt, ottho-
ni barátnémmal, Andival szervezésbe len-
dültünk. A facebooknak is hála, szinte min-
denkit sikerült megtalálnunk, mindenki 
mozgósította magát és úgy tűnt, egy cél 
lebeg előttünk: találkozni rég látott arcok-
kal, egykori társainkkal és szeretett osz-
tályfőnökeinkkel. 

A hosszas és kisebb-nagyobb zökke-
nőkkel tarkított szervezés után az egykor 
30 fős osztályból végül sajnos csak tízen 
maradtunk, akik részt tudtak, akartak ven-
ni a találkozón, melyet 2016. július 23-án 
Bogácson, valamennyiünk szülőföldjén 
tartottunk. Nagyon vártuk ezt a napot, iz-
galom, öröm, kíváncsiság egyszerre járt át 
mindannyiunkat, több emberrel ugyanis 
évek, évtizedek óta nem találkoztunk! 

Nagy örömünkre egykori osztályfőnö-
keink közül el tudott jönni Marika néni 
(Varga Sándorné), aki fiatalos, egyszerű, 
de elegáns megjelenésével, kedves gesz-
tusaival, korát meghazudtoló memóriájá-

„A világ egy iskola, és az  élet az egyetlen valódi tanító”
 (Dan Millman) 

2016. október 22-én, ezen a szép őszi napon osztálytalálko-
zót szerveztünk ismét. 1961-ben végeztünk, 55 évvel ezelőtt, 
14 lány és 12 fiú. Már sokan örökre elmentek közülünk és so-
kan betegek is, így csak 9-en találkoztunk a Közösségi Házban, 
ahol a régi fényképek vannak kiállítva. Jó volt látni a fényké-
peket, emlékezni, beszélgetni. Felidéztük a gyermekéveket, a 
sok csínytevést, de a szép időket is. Nem voltunk irigyek, rossz-
indulatúak, neveletlenek. Azért néha kaptunk körmöst, pacsit, 
meg pofonokat is, de mégsem haragudtunk tanítóinkra, szü-
leink sem tettek panaszt, följelentést. Ez akkoriban így műkö-
dött, és jó alapokat kaptunk mégis. 

Köszönettel és hálával emlékeztünk meg tanítóinkról, tanára-
inkról. Soha nem felejtjük el Zsitkovits Júlia tanító nénit, aki Buda-
pesten él, de betegsége miatt nem tudott eljönni. 

Felkerestük elhunyt osztálytársaink sírját, és akik nem itt nyug-
szanak, szüleik sírjához vittük a virágot és a mécsest.

Találkozónkra meghívtuk Hajdu Imre újságírót, írót, aki 1956-
ban egy kevés ideig velünk járt 4. osztályban. Történelmi idők vol-
tak ezek, írásaiban többször is megemlíti. Megköszöntük kutatá-
sait, írásait, munkáját, hogy azt a sok kincset (ahogy ő is nevezi 
könyvében) összegyűjtötte. Ezek a dokumentumok kronológiai 
sorrendben 1869-1930-ig terjednek a bogácsi iskola történetéből.

A könyvében a bogácsi dédszülők, nagyszülők, szülők van-
nak, és ha lesz folytatás is, már mi is benne leszünk, mert gyö-
kereken mindig nőnek törzsek és ágak is. Szeretném remélni, 
hogy ez az elkövetkező időben is így lesz.

Mi, 55 éve végzett tanulók pedig Márai Sándor gondolatai-
val átitatva várjuk az újabb osztálytalálkozót „Mert az ember – 
ezt egyre inkább hiszem – csak annyit ér és csak annyira ember, 
amennyire tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket!”

doroginé molnár éva Egy régi tabló – felújítva  

val oly magával raga-
dó volt, hogy azóta 
is példaképként em-
lékszem rá.  

Csodálatos, meg-
hitt délutánt töltöt-
tünk együtt, meg-
emlékezve Szívós 
Jancsi társunkról is, 
aki sajnos már nem 
lehet közöttünk. Első 
utunk az ő sírjához 
vezetett. Innét indul-
tunk egykori isko-
lánkba, melynek ter-
mei, folyosói között 
sorra törtek elő az emlékek: a megkopott 
padló, a régi bútorok látványa, a krétapo-
ros levegő úgy kellett akkor és ott a szív-
nek s léleknek! 

Az osztályfőnöki órán mindenki mesélt 
magáról, előkerültek a naplók, régi fotók, 
és ekkor váratlanul még egy osztálytárs 
megjelent, majd a Vadvirág Étteremben 
egy újabb, hogy még színesebb legyen a 
paletta és még többen örülhessünk egy-
másnak! 

A jó hangulatú közös vacsora után 
senki sem szeretett volna még hazamen-
ni, s egy remek lehetőség is ajánlkozott, 

hogy együtt sétáljunk a Cserépi-úti pin-
cesorra. Oda, ahová mindenkit számos, 
fiatalkori emlék köt. Többek között eze-
ket a kedves élményeket elevenítettük 
fel 30 év után egyik osztálytársunk csalá-
di pincéjében, egy-két pohár bor mellett. 
Észre sem vettük, ahogy az idő elszaladt 
és ezt a nagyszerű estét másnapba nyúl-
va fejeztük be. Nem örökre búcsúztunk, 
mert bennünk él még a remény, hogy 5 
vagy 10 év múlva újra találkozhatunk. 
Őszinte, nyílt szívvel.

Winterthur, 2016. október 2.
Vasas Ildikó

A régi közös emlékek vidámmá tették a találkozót 



A hősökre emlékezve 
Gondolatok az ünnepi készülődés kapcsán….

Mi már szabadon dolgozunk, tanu-
lunk, szeretünk, szabadon élünk. De 
néha meg kell állni és emlékezni azokra, 
akik ezt a szabadságot kivívták nekünk.  
Köszönetet kell mondani bátorságukért, 
önfeláldozó tetteikért, s meg kell taníta-
ni gyermekeinket a főhajtásra!

Feladatunk, hogy ne felejtsünk és 
hozzájuk hasonlóan soha ne hajtsunk fe-
jet az igazság megtiprói előtt, hogy min-
dennapi hősök legyünk! Szeressük ha-
zánkat, védjük értékeinket, dolgozzunk 
becsülettel!

Ennek szellemében készültünk isko-
lánkban az ünnepre. Osztályonként be-
szélgetésekkel, faliújságon gyűlő képek-
kel és egy közös, felemelő ünnepi mű-
sorral, amit este a községi ünnepségen 
is bemutattuk.

Ott a közönség a Bogácsi Pávakör ha-
zafias érzületű dalai után Csendesné Far-
kas Edit polgármester asszony ünnepi 
köszöntőjét, majd Magyar Gyula és Far-

kas József zenei előadását hallgathatta 
meg.

Ezután került sor az iskolások ünne-
pi műsorára, melyben Dobos Pongrác 
László 3. osztályos, Czagány Kitti, Hüve-
lyes Emília Panna, Kondráth Tekla Virág, 
Koós Anna, Ócsai Kamilla Csenge,

Hák Gábor, Mohácsi Ákos, Nagy Lász-
ló Olivér, Salavári Bence 7. osztályos ta-
nulók adtak elő.

Az irodalmi összeállítást korabeli ese-
ményeket idéző képi- és hangfelvételek 
tették érdekesebbé.

A felemelő megemlékezés reményem 
szerint egyaránt segített felidézni a múl-
tat, tanított értékelni az életet egy sza-
bad országban, és késztetett felelősség-
érzetre a jövőnkkel szemben!

Köszönöm a műsorban fellépő tanu-
lók kiállását, a műsor kivitelezésében se-
gítők munkáját és a közönség elismerő 
szavait! 

lukács lajosné

A Bogácsi Pávakör dalcsokra mély érzelmeket ébresztett a hallgatókban Az ünnepi beszédet Csendesné Farkas Edit polgármester mondta

Tisztelgés a hősök előtt

Ez év októberében osztályomra és 
rám nagy feladat hárult - méltóképpen 
megemlékezni az 1956. október 23.-ai 
forradalom és szabadságharc 60. évfor-
dulójáról.

A készülődés közben vegyes érzések 
kavarogtak a fejemben. Hogyan mutas-
sam meg diákjainknak az esemény fon-
tosságát, mit emeljünk ki, hogy ők is 
megértsék és megérintsen mindenkit az 
ünnep lényege? Mi a fontos számunkra 
a történekből, mit meríthetünk az emlé-
kekből?

Ha a verset olvassuk:
 „amit mi elviseltünk emberek,
amit nem érthet meg, aki nem élte meg, 
amire ma sincs szó, s tán az nem is lehet 
már!” - magyarázatot kapunk rá, hogy 
az az ember, aki élete során mindig sza-
bad országban élt, milyen szerencsés és 
milyen természetesnek tartja a szabad-
ságot. De vajon elég-e egyszerűen azt 
gondolni, hogy mi jókor születtünk és 
nincs is más dolgunk!

A szavakat pótolja a történelem, a ta-
nítás. Az érzést kialakítja a tapasztalat, a 
hallott, átélt és megismert emlékek. A 
mi dolgunk pedig megtanítani magun-
kat és a jövő nemzedékét emlékezni és 
nem feledni!

 S akkor úgy gondoltam e kettőből 
építkezünk.

A hiteles történelmi képek felidézik a 
történteket, az általam megélt 60 év pe-
dig kialakított bennem egy érzést – sza-
badnak lenni, akarni, vágyni rá!  Nekünk 
ez megadatott! De tudnunk kell, hogy 
tennünk is kell érte!

„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig 
lesznek újak!” - ezt a mondatot választot-
ták az idei emlékév mottójául.
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Október 7-én az időseket köszöntöttük Bogácson

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világ-
napjának.

E jeles alaklomból hívta meg Bogács Község Önkormányzata 
a bogácsi szépkorúakat október 7-én az iskola éttermébe egy jó 
hangulatú összejövetelre, ahol a közel 300 meghívottból, 100-
an meg is jelentek. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a falu kisbuszai segítettek a 
közlekedésben.  Aki egészségügyi vagy más okból nem tudott 
eljönni, azoknak a vacsora ki lett szállítva, hogy legalább így 
együtt tudjon ünnepelni a többiekkel.

Péter Zoltán alpolgármester úr nyitotta meg az ünnepséget, 
majd következett a Bogácsi Pávakör, akik egy szüreti dalcsok-
rot adtak elő.

Ezután Csendesné Farkas Edit polgármester asszony ünne-
pi köszöntőjét hallhattuk, melyben vidám időskorúakhoz szóló 
idézetek is elhangzottak.

Tállai András a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhe-
lyettese, parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, ország-
gyűlési képviselő is megtisztelte jelenlétével a meghívottakat 
és pár mondatban Ő is méltatta az időseket.

Jankóné Jónás Zsuzsa tanítónő felkészítésének köszönhető-
en az általános iskola tanulói jópofa mesedarabot és versekből 
összeállított műsort adtak elő. Őket az egri Gárdonyi Színház két 
művésze követte, akik egy színvonalas és vidám zenés műsorral 
szórakoztattak.

Az ünnepség a központi konyha dolgozóinak köszönhetően 
egy finom vacsorával záródott, melynek jó hangulatáról Daragó 
Károly gondoskodott, aki közös nótázásra hívta a jelenlévőket.

Írásomat egy szép Nógrádi Gergely idézettel fejezem be, me-
lyet minden idős ember figyelmébe ajánlanék:  „Az öregség  va-
lójában nem az élet  vége, hanem a koronája”.

Remélem, a Jóisten mindenkit megtart egészségben és jövő-
re ismét találkozhatunk e jeles napon.

kiss zoltán

Az ünnepségen elhangzott vers egyike:

Aranyosi Ervin

amikor megöregednek
Amikor még kicsi voltál,
Ők voltak már a nagyok.
Tanítgattak, így teltek el
egymás után hónapok.
Megmutatták - mit, hogyan kell
- felöltözni rendesen.
Cipőt fűzni, begombolni,
nevelgettek kedvesen.
Megmosdattak, rendbe tettek,
mutatták, hogyan csináld.
Jó példából megláthattad,
hogy működik egy család.
Foglalkoztak lelkeddel is,
irányítva hitedet,
minden jóra tanítottak,
amire csak lehetett.
Erkölcsre és etikettre,
emberségre, ahogy kell,
hogy a zajos nagyvilágban,
egyedül se tévedj el.

Lassan te is nagyra nőttél,
világképed összeállt,
saját lábra tudtál állni,
ma már tudod, hogy csináld!

Mára Ők megöregedtek,
s felejtenek dolgokat.
Emlékezz majd: foglalkoztak,
egykor veled oly sokat.

Nem mozog már úgy a testük,
fájhat minden mozdulat.
Elromlik a memória,
ami mindent megmutat: 
El-eltűnik egy-egy zokni,
cipőt kötni is nehéz,
begombolni a gombokat,
reszketve nem bír a kéz.
Rakoncátlan minden eszköz,
fésű, kanál, mind remeg.
Szerencsés, ha cipők, zoknik
párban összeillenek.
Az étel a kanalukról
lecsöppenve menekül.
Zsémbesek, és morgolódnak,
nincsenek már remekül.
Most már rád vár a feladat,
nyisd hát meg a szívedet!
Jusson nekik gondoskodás,
melegítő szeretet.
Ne azért, mert elvárható,
ne azért tedd Ővelük.
Csak emlékezz, terólad szólt
sokáig az életük.
Légy mellettük, ha teheted
- kis világuk oly rideg.
Öleld Őket szeretettel,
melegítsen a szíved...

A vidám műsor minden korosztálynak tetszett 
Tállai András meleg szavakkal  

köszöntötte a bogácsi szépkorúakat

Kellemes péntek délutánt töltöttünk együtt A gyerekek kedves szavai örömkönnyeket csaltak az idősek szemébe



BOGÁCSI ŐSZ
Bogács Község

Önkormányzatának lapja

Szerkesztő: Jankóné Jónás Zsuzsa
Szerkesztőség:

Bogács,
Alkotmány u. 9.

Fotók: 
Jankó Gergely,  

Jankóné Jónás Zsuzsa,  
Soltész Tamás

Nyomdai munkák:
Pető Nyomda
Mezőkövesd,  

Tel.: 49/414-000

programajánló

További információ: www.bogacs.hu 
Tel.: +36/534-011 

A programváltozás jogát fenntartják a szervezők.

„Aki Márton napján újbort nem iszik,  
az egész évben szomjazik.

Aki Márton napján ludat nem eszik,  
ehetik az bármit, mégis éhezik.”

 2016. november 11. (péntek) 
13:00 A felújított Községi Könyvtár átadása 

 2016. november 12. (szombat) 
11:00-tól Márton - napi libalakoma a Cserépi úti pincesoron 
13:00 Szent Márton Borrend ünnepi műsora és borlovag avatás 

a Színészligetben 
14:00 Szórakoztató progra-

mok  a Cserépi úti pinceso-
ron Fellépők: Bogácsi Tün-
dérrózsa Néptáncegyüttes, 
Bogácsi Tündöklő és Li-
liom mazsorettcsoport, 
MiaManó Színház, Happy 
Gang, FG-4: Illés - Fonográf 
Emlékzenekar

Márton-napi Medencebál a 
Bogácsi Thermálfürdőben 

2016. november 13. (vasárnap)
Egész napos kirakodóvásár a 

Bogácsi Thermálfürdő parko-
lójában

11:00 Szentmise, valamint új-
bor megáldása a Szent Már-
ton Műemléktemplomban

16:00 St. Martin koncert a 
Szent Márton Műemlék-
templomban 

2016. december 3.
Mikulás party – éjszakai fürdőzés 

Helye: Bogácsi Thermálfürdő

XVI. márTon-napI VIgasságok az 
úJbor és lúdéTelek HéTVégéJe

2016. november 11-13.

Szeretettel meghívjuk Önöket a

2016. november 18-án (pénteken)
 17 óra 30 perckor kezdődő

KávéSzünet együtteS 
koncertjére

Helyszín: Bogács, Közösségi Ház
Belépés díjtalan.

Meghívó

lúdláb recept
Hozzávalók   

A tésztához
6 ek. cukor, 6 db tojás, 2 ek. cuk-
rozatlan kakaópor, 1 teáskanál 
sütőpor, 6 evőkanál finomliszt, 
1 dl napraforgó olaj

A krémhez
3 dl tej, evőkanál finomliszt, 25 
dkg margarin, 25 dkg porcukor, 
3 ek. cukrozatlan kakaópor, 21 
ml rumaroma

A mázhoz
20 dkg étcsokis tortabevonó, 2 
ek. napraforgó olaj

Elkészítés
•	 A	 tojásfehérjékből	 kemény	

habot verünk, közben folya-
matosan adjuk hozzá a cuk-
rot, majd hozzákeverjük a 
tojássárgákat és a lisztet, a ka-
kaót, a sütőport és az olajat.

•	 Egy	 tepsit	 kibélelünk	 sütőpa-
pírral, majd beleöntjük a tész-
tát, és előmelegített sütőben 

12-15 perc alatt megsütjük 
180 °C

•	 A	 tejet	a	 liszttel	 sűrű	krémmé	
főzzük.

•	 A	 margarint	 a	 porcukorral,	 a	
kakaóval és a rumaromával 
habosra keverjük, majd hozzá-
adjuk a langyos krémet.

•	 A	tésztát	félbevágjuk,	közepét	
megkenjük a kihűlt krémmel, 
és hűtőbe tesszük, hogy picit 
dermedjen.

•	 Ha	 megdermedt,	 akkor	 há-
romszögekre vágjuk a tésztát, 
és körbekenjük az olajjal elke-
vert olvasztott bevonóval.

•	 A	bevonó	dermedéséig	vissza-
rakjuk a hűtőbe.


