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A 2017-es év értékelése
Bár még csak december eleje van, mégis 

sokszor érzünk késztetést arra, hogy visz-
szatekintve átgondoljuk mindazokat a tör-
ténéseket, amelyek ebben az évben alap-
vetően meghatározták a település fejlő-
dését. Valamiféle mérleg készítését tesz-
szük meg ilyenkor – ki-ki a maga terüle-
tén – számot vetve az elmúlt esztendő le-
hetőségeivel, eredményeivel és kudarcai-
val egyaránt.  

Talán az egyik legtalálóbb mondat hang-
zott el a novemberi testületi ülésen, misze-
rint „most érdemes volna lefotózni az ön-
kormányzat bankszámláinak egyenlegét”, 
hiszen ilyen mértékű támogatás, ilyen nagy-
ságú megtakarítás még soha sem állt ren-
delkezésünkre, mint most, 2017. végén. A 
költségvetési rendeletek –melyek tükrözik 
az önkormányzat anyagi helyzetét– nyilvá-
nos dokumentumok, a honlapon megtalál-
hatók, de a legfontosabb tényezőket mégis 
érdemes kiemelni, és itt az újságban is min-
denki számára megismerhetővé tenni. 

Több száz millió forintnyi pályázati támo-
gatás érkezett már meg a tervezett kerék-
párútra, hűtőházra, piacra, rendezvénytér-
re, melyek megépítése a jövő feladata. A 
támogatások mindegyike konzorcium ke-
retében létesítendő beruházást, vagy szol-
gáltatás-fejlesztést szolgál úgy, hogy elvi-
leg önerőt nem kell biztosítanunk. Az „el-
vileg” elég hangsúlyos, hiszen a pályázato-
kat 2016-ban készítettük, a tervezés is ek-
kor történt, de idén a kivitelezői anyag- és 
díjköltségek olyan mértékben emelkedtek, 
hogy ebben csak reménykedhetünk. Pályá-

zatok terén szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen Dél-Borsod az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő, a legtöbb támogatást elnyerő 
térség, melyben meghatározó szerepe van 
Tállai Andrásnak, országgyűlési képvise-
lőnknek. A többi településsel együtt Bo gács 
is komoly anyagi segítséget tudhat magáé-
nak általa. 

A pályázati támogatások sok-sok önkor-
mányzati forrást szabadítanak fel, melyeket 
korábban a saját vagyon felújítására, állag-
megóvására fordítottunk. Így olyan fejlesz-
téseket is elkezdhettünk, melyekről az el-
múlt években támogatás nélkül nem is ál-
modhattunk. Gondolok itt elsősorban a für-
dő fejlesztésére, mely régóta esedékes, s 
megvalósítása komoly előrelépést jelent a 
versenyképesség megőrzése terén.

Fontos azonban kiemelni, hogy nemcsak a 
hozzánk érkező pénzek segítenek a terveink 
megvalósításában, hanem komoly költség-
megtakarítás látszik a fürdő üzemeltetés-
ben és az önkormányzat és intézményeinek 
működtetésében is. Gondolok itt az ener-
giatakarékosságot szolgáló korábban meg-
valósított beruházásokra (termálvízzel való 
fűtés a fürdő szálláshelyein, napelemek fel-
szerelése az önkormányzati épületeken), és 
a közmunka programban rejlő, a bérkölt-
ség csökkentését lehetővé tevő támogatás-
ra. Továbbra is fontos feladat a működési 
költségek racionális keretek között tartása, 
és természetesen a bevételek növelése is. 
Mindezt úgy kell tennünk, hogy a nyújtott 
szolgáltatások színvonala, az ellátandó ön-
kormányzati feladatok minősége javuljon.  

A számok most nagyon szépek, a bank-
számlánk sok más település számára irigy-
lésre méltó. Mégsem szabad azonban elfe-
lejtenünk, hogy minden egyes forint címké-
zett, csak arra fordítható, amire kértük, il-
letve arra, amit közös elhatározásból el-
kezdtünk. Mi már a jövő évi teendőket ter-
vezve azt látjuk, hogy a sok pénzzel sok 
baj is jár, és óriási felelősség. Kétség nem 
fér ahhoz, hogy a felhasználását követően 
több új beruházás valósul meg, szépül, fej-
lődik Bogács, de ehhez nagyon sok munka, 
felelősségvállalás és kitartás kell. Ebben a 
munkában komoly részt kell vállalnia vala-
mennyi önkormányzati és fürdő-dolgozó-
nak, melyre az eddigiek alapján számítunk 
is. Bogács lakóit pedig arra kérem, hogy tü-
relemmel és megértéssel legyenek az épít-
kezések környezetében, és idején. 

Most azonban az ünnepek közeledtével 
a ránk váró feladatok kicsit háttérbe kerül-
nek, és mindannyian a családra és szerette-
inkre figyelünk. Ezek a napok tudnak majd 
testünknek és lelkünknek is pihenést és fel-
töltődést adni, s ezek a napok tudnak majd 
segíteni minket abban, hogy januárban 
újult erővel, lelkesedéssel tudjuk a mun-
kánkat folytatni. 

Önöknek, újságolvasóknak pedig Szilágyi 
Domokos szavaival azt kívánom, hogy „ne 
a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós 
kalácson, ne díszített fákon, hanem a szí-
vekben legyen karácsony!”

Csendesné Farkas Edit
polgármester

Ismeretlen szerző

 KARÁCSONYI FÉNYEK (részlet)
Mikor a fenyő illata megérinti szívünk, 
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, 
őszintén szeretni, és bízni a jóban. 

Szeretetteljes, áldott karácsonyt és eredményekben 
gazdag békés, boldog új esztendőt kívánunk Bogács 

lakosságának és az itt üdülő vendégeknek!
 Bogács Község Önkormányzata
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A gyógyvíz a természet ereje,  
testi-lelki egészségünk kulcsa

A természetes gyógymódok egyik legré-
gibb formája a gyógyvízkezelés, s ha bele-
gondolok, ebben az évben már közel 18. 
éve tanulmányozom a bogácsi gyógyvíz 
terápiás hatásait, s nemcsak a páciense-
ken, hanem saját magamon is.

A fürdőzés egyidős az emberi civilizáció-
val, nevezhetjük egyszerűen szelíd gyógy-
módnak is, hiszen ez nem más mint a ter-
mészetben rejlő gyógyítási lehetőségek ki-
használása.

A gyógyforrások, termálvizek adottsága-
it az ember évszázadok óta ismeri és hasz-
nálja.

Ahogy sok más híres hazai gyógyfürdő tör-
ténete, úgy a bogácsi is a kőolajkutatással 
kezdődött. Ennek során tört fel 1955. ok-
tóber 9-én a közel 500 m mélyről a 76 fo-
kos termálvíz, ami 2001-ben lett gyógyvízzé 
nyilvánítva s 2016-ban megkapta a minősí-
tett gyógyfürdő címet.

A föld mélyéből feltörő vizek gyógyhatá-
sa főként attól függ, hogy milyen kémiai al-
kotóelemek - kőzetekből kioldott sók, ás-
ványi anyagok -, elnyelt gázok találhatók 
bennük, és ezek milyen hatással vannak 
egymásra, valamint az emberi szervezet-
re. A mikroelemek biológiai hatása azon-
ban eléggé alultanulmányozott, és kimu-
tatása is igen nehéz, hiszen a gyógyvízben 
levő elemcsoportok hatásai összeadódnak 
és komplex hatást fejtenek ki.

A Bogácson található gyógyvíz ásványi 
anyag tartalma szerint kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos, fő biológiai hatóanyag 
alapján pedig a kénes gyógyvizek csoportjá-
ba tartozik, melynek jelentős a metakova-
sav és a szabadszénsav tartalma is.

Fentiek következtében kifejezetten aján-
lott mozgásszervi illetve keringési problé-
mák megelőzésére, kezelésére, rehabilitá-
ciójára, de számos más területen is kifej-
ti gyógyító hatását. Kiválóan alkalmas reu-
ma, ízületi kopásos megbetegedéseknél, a 
korral együtt járó folyamatok következmé-
nyeként a gerincben kialakult idült porc-
kopások esetén. Hatásos légcsőhurut, nő-
gyógyászati, egyes gyomor, epe és májbe-
tegségek kezelésére. Természetesen meg 
kell említeni korunk civilizációs ártalma-
it is, a stresszt és az állandó túlterheltsé-
get, mely esetén rekreációs hatása is ér-
vényesül.

Egy Caesar korabeli gyógyító így ír a kénes 
gyógyvizekről:

„A kénes gyógyvizek úgy állítják helyre 
testi-lelki egészségünket, hogy felhevítik a 
szervezetben lerakódott káros anyagokat, 

majd a testből kiűzik azokat.” A megfigyelés 
még ma is megállja a helyét a gyógyításban.

Most nézzük meg minek is köszönhető ez 
a komplex hatás:

 A kén átdiffundálva a kültakarón, be-
épül az ízületi porcba, s ez nagyon fontos 
a végtagízületi kopások kezelésében, hiszen 
ezeknél a megbetegedéseknél az ízületi 
porc chondroitin-kénsav tartalma csökken. 
(Azt fontos megemlíteni, hogy a szerveze-
tünk a vizsgálatok alapján csak a két vegyér-
tékű ként tudja visszatartani, és beépíteni, 
amit a bogácsi gyógyvíz is tartalmaz.)

 Belélegezve a koszorús ereket tágítja, 
egészséges emberekben kedvező hatást 
fejt ki az érszűkület megelőzésében, hiszen 
az erek falába beépült kén a koleszterin le-
rakodását megakadályozza.  

A vér húgysavszintjét csökkenti, s így a 
közvényes rohamok aktiválása csökken. In-
direkt módon a kötőszöveti enzimeken ke-
resztül pozitív irányba hangolja az anyag-
cserét. Immunrendszer erősítő hatása is 
ismert. Enyhén baktériumölő hatású. A 
hidrogénkarbonátos pára a krónikus légúti 
hurutok esetében segít a váladékok felol-
dásában.

 A kalcium gyulladáscsökkentő hatású, a 
bőrön át való felszívódása alapján csontrit-
kulásban kedvező hatású lehet.

 Kitűnően alkalmas izomfájdalmak, izom-

görcsök oldására, az ízületi merevség csök-
kentésére. Hatásos krónikus gyulladásos 
mozgásszervi kórképek nyugalmi szakaszá-
ban, valamint kedvező a hatása a nőgyógy-
ászati idült gyulladásos megbetegedések-
ben.

 Most, itt a mondandóm végén, amikor 
is egy rövid összefoglaláson elmélkedem, 
Márai Sándor sorai jutnak eszembe, s min-
den kedves olvasótól a következő idézettel 
búcsúzom:

„A fürdőzés nagyon régi emberi szokás, s 
nemcsak a tested edzi és üdíti, hanem a lel-
ket is. Fürödj lassan, tested törvényei sze-
rint ráérősen. A gyógyvizek átjárják tested 
és élénkítik lelked, megnyugtatják a mun-
kától elkínzott idegeid. A gyógyfürdők af-
féle nedves kolostorok, ahol zavartalanul 
átadhatod tested és lelked a józan és mél-
tányos pihenésnek... A kénes vasas vizek a 
bőr pórusain át hatnak a belső szervekre és 
idegrendszerünkre. A fürdő légköre, a fá-
tyolos-párás környezet megszabadít a külső 
világ olcsó képzeteitől. Fürödj tehát rend-
szeresen és módszerrel. S tudjad, hogy ha-
landó vagy, de addig is tartozol testednek 
valamivel. Például a gyógyfürdővel, heten-
ként kétszer, legföljebb háromszor.”

Áldott karácsonyi ünnepeket és nagyon 
boldog új esztendőt kívánok egészségben, 
szeretetben:

Dr. Képes Ildikó Anna

Felüdülni és gyógyulni vágyó emberek sokasága látogat el fürdőnkbe
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Új kerékpárút, fejlődő turizmus, megújuló 
intézmények – Bogács a fejlődés útján!

Tállai András országgyűlési képviselővel beszélgettünk
Lassan 4 év telt el a választások óta. Hogyan értékelné ezt az idősza-

kot?
A Kormányzati munkával kapcsolatban 3 fontos eredményt sorolnék 

fel. Az első a családok, az otthonteremtés támogatása (CSOK), amelynek 
sikerét mutatja, hogy a konstrukciót egyre több család veszi igénybe. A 
második a gazdasági fejlődés kormányzati ösztönzése. Mindenki láthat-
ja, hogy az elmúlt hónapokban megszaporodtak az álláshirdetések. Bi-
zony ott tartunk, hogy Magyarországon ma már munkaerő-hiányról be-
szélhetünk. A harmadik fontos dolognak az ország külső és belső bizton-
ságának megerősítését tartom. A műszaki határzár, közismertebb nevén 
a „kerítés” egy határozott és gyors válasz volt a FIDESZ kormány részéről a 
bennünket és Európát fenyegető migrációs nyomásra. Emlékezzünk, an-
nak idején nem csak Európában, de még itthon, a magyar országgyűlés-
ben sem ismerték fel az ellenzéki pártok a kérdés fontosságát. Érdekes, 
hogy mostanra már a magyar álláspontot támogatja és valósítja meg egy-
re több európai állam vezetése.

Országgyűlési képviselőként hogyan tart kapcsolatot a településekkel 
és a választópolgárokkal?

1998 óta vagyok a térség megválasztott képviselője, így talán bátran 
mondhatom, ismerem a dél-borsodi települések szinte valamennyi prob-
lémáját, tudom, milyen gondokkal küzdenek a helyiek, mire van szüksé-
ge az itt élőknek. Véleményem szerint egy képviselőnek az is a feladata, 
hogy segítse a településeit a pályázatokra való felkészülésben, a fejleszté-
si célok megfogalmazásában. Ami pedig a választópolgárokkal való kap-
csolattartást illeti, igyekszem minél több rendezvényre ellátogatni. Meg-
döbbentő, sokszor megható számomra, hogy egy-egy beszélgetés során 
milyen őszinteséggel osztják meg velem a problémáikat az emberek. A 
korábbi években nagy sikere volt a parlamenti látogatásoknak, amelye-
ket ezután is ingyenesen biztosítok az itt élők számára. Több ezer válasz-
tómmal tudtam így közvetlenül a munkahelyemen is találkozni, ahol fel-
tehették kérdéseiket térségünk és az ország dolgairól.

Milyen fejlesztésekre számíthatunk Bo gácson?
A már elnyert támogatások összege megközelíti a 730 millió forintot. Ki-

emelném ezek közül a Mezőkövesd-Bogács-Bükkzsérc között kialakításra 
kerülő, a falut a turisztikai vérkeringésbe még inkább bekapcsoló 11 km 
hosszú kerékpárút Bogácsot érintő szakaszát, amelynek értéke több mint 
324 millió forint. Szabadtéri rendezvénytér kialakítására, illetve a kerék-
páros turizmust is kiszolgáló épületek kivitelezésére több mint 142 mil-
lió forintot nyert a település, ezen kívül a helyi termékek értékesítésé-

Országgyűlési képviselőnk lakossági fórum keretében tájékoztatta a 
bogácsiakat a várható fejlesztésekről

Tállai András szerint a rendezvényeken nyílik leginkább lehetőség kötetlen 
formában beszélgetni az emberekkel. Ezért is próbál minél többre ellátogatni.

re szolgáló piac, valamint hűtőház megvalósítására is 73 millió forint áll 
majd rendelkezésre. Örülök neki, hogy a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um miniszterhelyetteseként közreműködhettem abban is, hogy Bogács 
az önkormányzati konyha fejlesztésére közel 35 millió forintnyi támoga-
tást nyerjen. A Kormány gondolt a rászorulókra is, hiszen a szociális tü-
zelőanyag megvásárlását 5,6 millió forinttal támogatta, ezen kívül a te-
lepülés rendkívüli támogatás formájában még további 8,5 millió forintot 
nyert. A nehezebb sorban élő tanulók iskolai felzárkóztatására, délutáni, 
szövegértési, matematikai és idegen nyelvi foglalkozásokra 30 millió fo-
rint támogatásban részesült az ezt megvalósító Tanoda. Hagyományőr-
ző, családi, közösségi programok szervezésre pedig további 10 millió fo-
rint áll majd rendelkezésre.

Vannak további tervek is?
A még döntésre váró, beadott pályázatok között említeném a turiszti-

kai vonzerő további erősítését szolgáló, Miskolcot Egerrel összekötő és 
így Bogácsot is érintő kerékpár út 175 millió forint értékű megvalósítá-
sát. Ugyancsak a turizmus fejlesztését célozza az a 42 millió forint értékű 
pályázat, amely keretében a fürdő területén lévő panzió felújítására kerül 
sor. Az Alkotmány út 52. szám alatt található 75 férőhelyes óvoda felújítá-
sa, bővítése, valamint egy 12 férőhelyes bölcsőde létrehozása is a tervek 

Tállai András országgyűlési képviselő Csendesné Farkas Edit polgármesterrel 
átadja a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával megújult 

önkormányzati konyhát
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Kezdetét vette  
a nagyszabású fürdőfejlesztés

November elején megkezdődött a vár-
va várt öltöző rekonstrukciót is magában 
foglaló beruházás a fürdőben. A beruhá-
zás részét képezi a jelenlegi öltözőépület 
teljes átépítése, amelynek tetőterében 
is szekrényes öltöző blokk kerül kialakí-
tásra, amely a mai kor követelményeinek 
megfelel. 

Új bejárati épületrész készül a nyári pénz-
tárak helyén, melynek tetőterében kialakí-
tásra kerülnek az új irodák és dolgozói öltö-
zők, amelyek jelenleg a panzió épület föld-
szintjén találhatóak. A munkálatok megkez-
dődtek, viszont még a kevésbé látványos 
szakasz van folyamatban. Az új épületrész, 
és a későbbi fejlesztési ütem helyén több 
olyan vezeték és csőszakasz volt található, 
amelyeket úgy kellett kiváltani, hogy az ed-
digi funkciójukat zavartalanul be tudják töl-
teni, az építkezés alatt és közben is, ilyenek 
a nagy medence töltővezetéke, az elektro-
mos betáp kábel, valamint ivóvízvezeték 
szakaszok. Ezeknek a kiváltása után lehetett 
megkezdeni a leendő gépház-pince kialakí-
tásához szükséges földkitermelést. A talaj-
vízszint süllyesztéséhez víztelenítő furato-

kat volt szükséges kialakítani, melyeken ke-
resztül vákuumszivattyúzással történhet a 
vízkiemelés, hogy a mélyépítési munkála-
tok zavartalanul folyhassanak. 

Az öltöző épület funkcióit konténer cso-
porttal váltjuk ki az építkezés ideje alatt. Öl-
töző-, vizesblokk konténereket és pénztár-
helyiségnek megfelelő konténereket bérel-
tünk, viszont kissé szűkös a tér, ezért a ki-
emelt forgalmú napokra a Thermál Szál-
lóban rendeztünk be ideiglenes öltözőt, a 
benti medence mellett. Az építési terüle-
tet a vállalkozó megfelelően lezárta, viszont 
esetenként a zaj és a por zavaró lehet.

Az építkezés ideje alatti esetleges fenn-
akadásokért elnézést kérünk. A munkafo-
lyamatok rendszeres nyomon követése ér-
dekében hetente egyszer kooperációt tar-
tunk a műszaki ellenőr, a beruházó önkor-
mányzat, az üzemeltető és a kivitelező rész-
vételével.

A panzió földszintjén a jelenlegi funkci-
ók helyett szálláshelyet szeretnénk kialakí-
tani, ez az elképzelés jól igazítható az októ-
berben kiírt panziófejlesztési programhoz, 

Az öltözőkonténer belső tere barátságosFürdőnk télen is várja a vendégeket

között szerepel, itt a homlokzat és a padlástér hőszigetelése, a tetőzet és 
a radiátorok cseréje, a melegítőkonyha eszköz-fejlesztése, akadálymente-
sítés és eszközbeszerzés valósulna meg, amelyek értéke 83 millió forint. 
A nappali szociális ellátást nyújtó intézmény energetikai felújítására több 
mint 23 millió forint értékű pályázat lett benyújtva. Rendezvények, kultu-
rális programok megvalósítására több mint 12 millió forint értékben pá-
lyázott Bogács, Rendkívül fontosnak tartom, hogy a nehezebb körülmé-
nyek között élőket tanulási és álláskeresési oldalról is támogassuk. Én e 
kettőben látom a felzárkózás kulcsát. Ez egy komoly, több szakma, köztük 
a pedagógusok összehangolt munkáját igénylő kérdés, amelynek elősegí-
tésére közel 130 millió forint értékben lett benyújtva pályázat. Mindeze-
ket kiegészítené egy másik program is, amelyben a szülőket is bevonjuk 
mind a gyermekek fejlesztésébe, motiválásába, képzéseket szervezve ré-
szükre az egészségtudatos életmódot érintően is.  

Milyen eredményekről tudunk beszámolni a közfoglalkoztatás terü-
letén?

A mostani kormány a segélyezés helyett a munkában látja az előre-
lépés kulcsát, e mellett a statisztikák arról is tanúskodnak, hogy ez a 
program nem csak a segélykérelmek, de bűncselekmények számának 
csökkenéséhez is nagyban hozzájárul. Bogácson átlagosan 95 fő dol-
gozik ebben a formában. Mezőgazdasági termelés, csapadékvíz-elve-
zetés, útkarbantartás, járdalap- és térkő készítés, ajándéktárgyak elő-
állítása zajlik, amelyet a Kormány nem csak a bérköltségek, de a mun-
kához szükséges eszközök finanszírozása által is támogat.

A programok folytatásához és a fejlesztések megvalósításához sok 
sikert kívánok a falunak. Országgyűlési képviselőként a jövőben is 
azon dolgozom, hogy segíteni, támogatni tudjam Bogács és az itt élők 
céljait!

amely a Kisfaludy szálláshely fejlesztési 
pályázati csomagban jelent meg. Társa-
ságunk október 19-én benyújtotta pályá-
zatát, mely a panziónk bővítésére és tel-
jes rekonstrukciójára vonatkozik, a maxi-
málisan elnyerhető 42 millió Ft-ra pályáz-
tunk, amelyhez szükséges 18 millió Ft ön-
erő. Bízunk pályázatunk sikerében.

A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő az or-
szágos 4. helyezést (81 fürdőből) érte el 
a feltörekvő fürdők kategóriájában az Év 
fürdője internetes szavazáson, melyért 
oklevelet vettünk át a Magyar Fürdőszö-
vetség éves közgyűlésén. Köszönjük a 
kedves szavazók támogatását!

Végezetül áldott karácsonyt és sikerek-
ben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!

Jacsó Zoltán
 ügyvezető igazgató

Ünnepi nyitva tartás: 
december 24-én zárva

december 25-én 13-17 óráig 
január 1-jén 13-17 óráig
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„…Kézen fogva vezet a Mester, s én követem.”

Plébános úr nagyon szerette ezt a verset. 
Többször idézte szentbeszédeiben Sík Sán-
dort, a piarista papköltőt. Bizonyosan nem 
hiába, hisz maga is a bencés szerzetesektől 
tanult lelkülettel élte az életét: az „Imád-
kozzál és dolgozzál!” jegyében.

Nagy veszteség érte a bogácsi plébániát és 
a hozzá tartozó falvak egyházközségeit. El-
ment a „Pásztor”. Hanák József c. kanonok, 
érd. esperes, bogácsi plébános életének 
67., áldozópapságának 41.évében 2017. 
november 28-án, egy hónapig tartó szenve-
dés után adta át lelkét a teremtőnek. 

A gyászhírre Bogács egykori plébánosa, 
Juhász Ferenc atya így reagált: „Jó volt egy-
kori elődjeként betérni hozzá Bogácsra. Ju-
talmazza meg az Úr csendes, hűséges szol-
gálatát.”

Hanák József, 1951-ben született Szik-
szón, majd középiskolás éveit Győrben töl-

tötte a bencés rend gimnáziumában. Győr-
ből - kilépve a gimnázium küszöbén -, az 
egri szemináriumba vezetett útja. Tehet-
ségét felismerve elöljárói a budapesti Köz-
ponti Szemináriumba küldték tanulmánya-
inak folytatására. Pappá, 1977-ben szen-
telték.  Monokon volt káplán két évig, 
majd tizenhat évig Pácinban volt plébá-
nos. 1989-től 1994-ig a kerület helyet-
tes esperese, azt követően három évig vi-
zsolyi plébános, majd szintén kerületi es-
peres két évig. 1997-től Sátoraljaújhelyen 
szolgált plébánosként és kerületi esperes-
ként. 2004-ben került Bogácsra, ahol halá-
láig hat falu egyházközségét szolgálta lelki-
pásztori munkájával. 

Csendes, hűséges szolgálat… valóban ez 
jellemezte.  Nem szerette a dolgok túlma-
gyarázását, a sok beszédet. Őszintén, egye-
nesen, egyszerűen szerette megoldani a 

„Fehér fényben, fehér ruhában
Egy férfi jár előttem egyre.
Vezet, vezet, kezem kezében,
Föl a magányos, nagy hegyekre.
Az emberarcok ködbe vesztek,
Ketten vagyunk a hegyeken.
Kézen fogva vezet a Mester,
S én követem.”

(Sík Sándor: Ketten a Mesterrel)

problémákat, elvégezni teendőit. Gyors 
észjárású, logikusan gondolkodó ember, 
aki a papi hivatásához és hitéhez minden-
kor hű volt. Különös empátiát tanúsított az 
elesettek irányában: beteg és meghalt pap-
testvéreit látogatta, szentmisét ajánlott fel 
értük, minden haláleset nagyon mélyen 
érintette. „Elsőpéntekes” híveit szorgalma-
san látogatta, hetente szentmisét tartott a 
noszvaji öregotthon lakóinak is. Fontosnak 
tartotta az ökumenét, jó kapcsolatot ápolt 
a különböző felekezetekhez tartozó szolga-
társaival (református, baptista). Az ökume-
nikus imahetek gyümölcsözőek voltak az 
egyházközségek, gyülekezetek életében.  
Amikor csak ideje, egészsége és lehetősé-
ge engedte, osztálytalálkozókra, öregdiák 
találkozókra mindig elment. Szeretettel fo-
gadta az esperesi kerület papjait a plébáni-
án. Visszahúzódó életmódja ellenére a rá-
bízott egyházközségek mindennapjain és 
ünnepein túl a falvak egyéb eseményein is 
szinte mindig rész vett, ha tehette, szívesen 
tett eleget iskolai események, falurendez-
vények meghívásainak.

Mi, akik hívei és munkatársai voltunk, lát-
tuk, amint évről-évre fogy az ereje, lelke-
sedése betegségei következtében.

A Jóisten és hivatása szolgálatában vi-
szont nem gyengült. Betegágyában is a 
bogácsi Szent Márton búcsú méltó meg-
ünnepléséért aggódott. A Jóisten szenve-
déseiben megkönyörült rajta, magához 
vette, ahogyan a már említett Sík Sándor 
versben olvasható: kézen fogta a Mester 
és ő követte.

Külön kegyelem, hogy bencés öregdi-
ákként a Szent Benedek által írt esti, sor-
rendben a legutolsó olvasmányos imaóra, 
az ún. kompletórium alatt ment el az Atyai 
Házba. Ezért is olvashatjuk gyászjelenté-
sén: „Bocsásd el most, Uram, szolgádat 
szavaid szerint békességben” (Lk2,29)

Isten vele, Esperes úr!
Szeretettel és imával:

Baloghné Kis Katalin
hittanárÚj kenyér megáldása 2016-ban
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Amikor az ősi templomunk tornyában a 
lélekharang magas, érces hangja belehasít 
a falu völgyébe, az ember megáll egy pilla-
natra, és elfogja egy tompa, nyomasztó ér-
zés – megint elment közülünk valaki. Így volt 
ez november utolsó szerdájának reggelén is: 
akkor még kevesen gondoltuk, hogy az egy-
házközség plébánosának halálhírét hordoz-
za szomorúan a konduló harangszó és viszi a 
szél a lelkek mélyére.

A temetés késő délutánján a temető ma-
gasztos csendjében, a frissen behantolt sír 
mellett magányosan állva is elbúcsúztam Fő-
tisztelendő Hanák Józseftől, néma imában, 
gondolatokban felidézve mondatait, gesztu-
sait, életének bogácsi szakaszát. A tisztelgő 
sírcsokrokat nézve a fekete gyászszalag felira-
ta hangozta kérését az Isten felé Szent Lukács 
szavaival: “Nunc dimittis servum tuum, Domi-
ne, secundum verbum tuum in pace!” - „Bo-
csásd el most, Uram, szolgádat szavaid sze-
rint békességben”(Lk 2,29). Ahogy az istenfé-
lő, agg Simeon kezébe vette a kisded Jézust, a 
Szentlélek indíttatására tudta azt, hogy talál-
kozott a megígért Üdvözítővel, és ezzel teljes-
sé vált földi élete. Hanák Atya kiváltságos volt, 
hiszen 41 éves papi szolgálata alatt Ő is min-
den nap kezében tarthatta és felemelhette az 
élő Krisztust, Megváltójával találkozhatott a 
legszentebb misztériumban, és szent köteles-
ségeként folytonosan hívta az embereket erre 
a találkozásra fáradhatatlanul. 

Szeretett lelkiatyánk szüntelen fáradozásán, 
a gyarló lelkek Krisztushoz vezetésén túl, fő-
pásztora többet is rábízott: címzetes kanonok-
ként, esperesként az egyház földi, sokszor pro-
fán ügyeivel is foglalkoznia kellett, paptestvé-

reinek és főpásztorának munkáját is segítve. 
Tudjuk, és ezt vallom, hogy az Isten soha nem 
rak az ember vállára annál nagyobb keresz-
tet, mint amit földi életében hordozni képes. 
Sokszor elfáradunk, elesünk, mint ahogy Krisz-
tus is többször elesett a Golgotára – de egy-
ben az örök üdvösségre és megváltásra – ve-
zető úton. Hanák atya is megfáradt az utób-
bi években, sokszor láttam megtörve, de azt 
is megtapasztaltam, hogy a Krisztus iránti fel-
tétlen hite mindig újabb és újabb erőt adott a 
szent szolgálat teljesítésére. 

Atya (mindig így szólítottam), Neked sokat 
köszönhetünk, és hálatelt szívvel gondolunk 
vissza működésedre itt Bogácson, amit 2004-
ben Monok, Pácin, Vizsoly és Sátoraljaújhely 
után az Úr rendelt szolgálatod helyéül. És az 
anyaplébánián túl még a környező öt falu is 
köszönetet mond alázatos szolgálatodért. 

A temetési szertartás méltóságában elhan-
goztak méltatások, búcsúszók. Egyházköz-
séged tagjaira azonban a némaság fojtó lep-
le borult. Tudd, hogy mindannyian elköszön-
tünk tőled a sikoltó némaságban is: Szeret-
ted a gyerekeket; és láttam szemedben a leg-
nagyobb rohanás ellenére is azt a csillogást, 
amely az örömöt ragyogta, mikor ministránsa-
id kezébe nyomtad az általad is kedvelt kara-
mella cukorkát. Hidd, hogy ők felnőve is örök-
re szívükbe zártak. 

Szeretted az öregeket, és betegeket; ismer-
ted betegségeiket, szenvedéseiket, és magá-
nyukat. Elvitted hozzájuk Krisztust, és közös 
imáitokkal az egyház élő és nélkülözhetetlen 
tagjaivá tetted őket. Ahogy Krisztus mondta: 
„Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt 
nekem teszitek” (Mt 25,40). 

Szeretted a templomba járó bogácsi híveket; 
sokakat név szerint is ismerve invitáltad őket a 
fagyos téli miséken a fűtött padokba, és kér-
lelhetetlen őszinteséggel beszéltél a szószé-
ken az emberi gyarlóságokról, a hit és a szere-
tet fontosságáról, s figyelmezettél arra, hogy 
bizony sokaknak megkopott a hite, de mindig 
van visszaút az Élő Forráshoz. Figyelmeztet-
tél – kicsit politikusan is – az evilági hiábava-
lóságokra és felszínességre, felhívtad a figyel-
met a szekularizál világ, s a mammon imáda-
tának veszélyeire. 

Szeretted az idegeneket; a magyar és külföl-
di vendégeket minden szentmisén köszöntöt-
ted, invitáltad őket az üres helyekre, s az irán-
tuk való mély tiszteleted mutatva a Kánon 
szövegét latinul sőt olykor németül mondtad. 
Ők nem fogják a falu porát leverni a lábukról, 
hisz szeretet fogadta mindnyájukat. 

Szeretted azokat is, akik más felekezethez 
tartoztak; fáradhatatlanul részt vállaltál az 
ökumenikus imákban és közösségi esemé-
nyeken, hisz tudtad, hogy egy a mi tanítónk: 
a Krisztus (Mt 23,10 alapján).

Szeretted Bogácsot, szeretted a bogácsi em-
bereket; szolgálatod alatt, közös összefogással 
segítetted a Szent II. János Pál tér kialakítását, 
a felújításokat, megáldottad a falu Betlehe-
mét, az új termésből sütött kenyeret, s a csa-
ládok asztalára kerülő húsvéti ételeket.

Szerettél mindnyájunkat, minden gyarlósá-
gunkkal, hibánkkal együtt!

Hanák Atya, köszönjük Neked szolgálatodat, 
megfogadjuk intő és bölcs szavaidat, szívünk-
ben megőrizzük emlékedet!

Anima tua quiescat in Christo! Lelked nyu-
godjék Krisztusban!                             Gál László

„Nunc dimittis servum 
tuum, Domine, 

secundum verbum 
tuum in pace!”

A gyerekek öröme az atyát is mindig vidámmá tette – Elsőáldozás után 2017-ben A Nemzet Színészei hálásan fogadták emlékfáik megáldását
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ISKOLÁNKRÓL

A Bükki Nemzeti Park munkatársai ismeretterjesztő 
előadást tartottak tanulóinknak

Ki ne tette volna már fel a mindannyiunk számára oly fontos 
kérdést – legyen az szülő, tanuló, vagy pedagógus – hogy milyen 
is a jó iskola? A kérdés egyszerűnek tűnik, a választ megadni vi-
szont már annál nehezebb.

Ha feltesszük még egyszer a kérdést: Milyen a jó iskola? Bizonyá-
ra mindenki másként látja. Az az iskola biztosan jó, ahová örömmel 
járnak a gyerekek. De milyen iskolába szeretnek járni manapság a 
gyerekek? Ennek megválaszolása már sokkal bonyolultabb feladat. 
Ahhoz, hogy mi is jó iskola lehessünk, nagyon sok mindent kell ten-
nünk nekünk, pedagógusoknak. De, hogy céljainkat elérjük, önma-
gunk kevesek vagyunk, ehhez kellenek a szülők és a gyerekek is, 
mert hiszünk abban, hogy csakis a közösen formált cél és akarat te-
het minket sikeressé. Szolgáltatásainkat úgy formáltuk, és formál-
juk ma is, hogy elsősorban a helyi igényeket, szülői, tanulói elvá-
rásokat tartjuk szem előtt, természetesen szakmai kompetencián-
kat megtartva.

Tizenkilenc pedagógusunk nap, mint nap azon munkálkodik, hogy 
a 136 tanítványunk jól érezze magát, hasznosítható tudást és gya-
korlatot szerezzen nálunk. 

Olyan iskolát szeretnénk, ami a mai elvárásoknak megfelel akár 
infrastruktúrában, felszereltségben, modern oktatási módsze-
rekben.

Ennek érdekében, hogy ezen céljainkat megvalósítsuk több uni-
ós pályázatban is részt veszünk, amelynek egy része már nyert pro-
jekt, egy része pedig még elbírálás alatt van.

Ezen pályázatok a következők:
• EFOP 4.1.3 projekt „Az iskola infrastrukturális fejlesztése”
Ezen pályázaton 63.000.000.- Ft-ot nyertünk, amelyből megújul 

az iskola tetőszerkezete. Az udvar új burkolatot kap. A patak felő-
li kerítést újraépítik. A tornaterem új modern padlózatot kap. Meg-
újul az udvari játszótér.

• EFOP 3.1.5-16 projekt „A tanulói lemorzsolódással veszélyez-
tetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt.

Ezen program keretében egy hosszú távú intézkedési terv készül, 
amely hozzásegít ahhoz, hogy csökkenjen a korai iskolaelhagyással 
és lemorzsolódással veszélyeztetett gyerekek száma.

• EFOP 3.1.8-17 projekt „Együtt testvérként” – iskolaközi szemlé-
letformáló program. A projektben együttműködő iskolák a Bükkalja 
Általános Iskola és a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola.

A projekt megvalósításához 14.000.000.- Ft áll rendelkezésre, 
amelynek célja két eltérő társadalmi státuszú csoport közti inter-
akció, lehetőséget teremt az egymás iránti felelősségvállalás fel-
erősítésére, ezen túl kompetenciafejlesztés. A program olyan intéz-
ményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében le-
hetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a nehéz 
szociális körülmények között élő tanulók oktatásával, nevelésével 
kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztá-
sára. A program keretében megvalósul a kötelező óraszámon felüli 
tantárgyi (nyelvi, egyéb reál, humán, művészeti) fejlesztés, délutá-
ni foglalkozások, tanulmányi, kulturális és szabadidős programok 
szervezése, kulturális rendezvényeken – illetve nyári táborozáson 
való részvétel.

• EFOP 3.3.4-17 projekt „A népzene anyanyelvi kompetencia-
fejlesztő szerepének erősítése az informális és nonformális tanu-
lásban”, amely létrejött Mezőkövesd Város Önkormányzata és a 
Bükkalja Általános Iskola között.

A projekt célja egy Matyó meseház, népmese pont kialakítása 
Mezőkövesden.

• Csavarbarát pályázaton 150.000.-Ft-ot nyert iskolánk, amely 
összegből sporteszközök és A magyar helyesírás szabályai 12. ki-
adásának vásárlására került sor.

Úgy gondolom, pályázatok nélkül a Bükkalja Általános Iskolá-
ba járó gyerekek számára a jelen elvárásoknak megfelelő modern 
felszereltségű iskolát nem tudnánk biztosítani. Természetesen ez 
egy színvonalas oktatáshoz önmagában kevés, kellenek ehhez azok 
az itt tanító jól képzett pedagógusok, akik nap, mint nap megtesz-
nek mindent azért, hogy tanulóink számára biztosítsák a tanulás-
hoz szükséges nyugodt légkört.

Hiszünk abban, hogy minden gyermekhez más út vezet, hogy hoz-
zájuk a legrövidebb út valóban a szeretet. Ennek szellemében élünk 
és dolgozunk, a jövő iskoláját építjük, a jövő nemzedékét neveljük.

Tóth István
iskolaigazgató

Ismerkedés a méhészkedéssel

A Csavarbarát pályázaton nyert összegből vásárolt sportszerek
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Dobos Pongrác a 3-4. osztályosok kategóriájában I. helyezést ért el 

Arany délután
Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére 2016-ban 

az Országgyűlés Arany János-emlékévvé nyilvánította 2017-et. Sok 
érdekes programot szerveztek e jeles esemény kapcsán magyarok 
lakta területeken, de otthonában is több irodalmat kedvelő ember 
olvasgatja a neves költőnk rég papírra vetett gondolatait. 

Arany János visszafogott, hallgatag ember létére központi alakja 
lett a magyar költészetnek. Költői pályája lassan bontakozott ki, lírái 
és epikái hangulatát és témáját nemcsak személyes életének válto-
zásai (lánya halála), hanem a kor sorsfordító eseményei (szabad-
ságharc, kiegyezés) is meghatározták. 

 A költő szellemiségét felidőző céllal hirdettem iskolánkban Arany 
János verseiből szavalóversenyt.

Az őszi szünet után, november 8-án 13 alsós, november 10-én pe-
dig 14 felsős diák vett részt a Községi Könyvtárban megrendezett 
szavalóversenyen.  A két nap alatt elhangzott 27 vers alapján meg-
tapasztalhattuk, hogy Arany Jánost nem véletlenül nevezik a ma-
gyar nyelv legnagyobb mesterének.  

Arany János költeményt a mai kor gyermekének nehéz szavalni, 
ennek ellenére többen is hosszú versek (Juliska elbujdosása, A tu-

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy 
nap az évben, mely hivatalosan is a szere-
teté. Háromszázhatvanöt nap közül három-
százhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, 
munkádé, és a szereteté csupán egyetlen 
egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig for-
dítva kellene, hogy legyen. Háromszázhat-
vannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a 
többi dolgoké, s még annak is elég az es-
téje.” 

Wass Albert 

Karácsony közeledtével izgalommal teli 
várakozással készülünk az ünnepre. A sze-
retteink körében eltöltött napok, az otthon 
melege és az együtt megélt szép pillanatok 
teszik teljessé az ünnepet. Sokak számára 
azonban a karácsony csak egy hétköznap 
marad, küzdelem a hideg, az éhség, a kita-
szítottság ellen. 

 Az adventi időszakban szerencsére szám-
talan emberben merül fel a segítő szándék, 
a tenni akarás gondolata, hiszen ha csak 
apró lépésekkel is, de segíthetünk néhány 
család életén az ünnepi időszakban.

Iskolánk örömmel kapcsolódott a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat nemes felhívásá-
hoz, amelyet az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma és a GLS is támogatott. Nem volt 
kérdés a jótékonykodás. A gyerekek önzet-
lenül segítettek ismeretlen társaiknak, hogy 
ők is kapjanak ajándékot karácsonykor. Kö-
zel 80 cipős dobozt töltöttek meg ruhane-
művel, könyvvel, játékkal és édességgel. A 
dobozokat díszpapírba csomagolták, ráírták 
a címzett nemét és életkorát.

Boldog vagyok, hogy rászorult gyerekeken 
tudtunk segíteni együtt, közösen! Köszö-
nöm minden gyereknek és szüleiknek e ne-

mes gesztust. A dobozokba szeretetünket is 
becsomagoltuk, s bízom benne, hogy kará-
csony estéjén az ország számos helyén jár 
majd a bogácsi gyerekek angyalkája, és va-
rázsol mosolyt sok-sok gyerek arcára.

Egy karácsonyi bölcsességgel kívánok te-
lepülésünk minden lakójának szeretet-
ben, békességben teljes áldott karácsonyt 
a Bükkalja Általános Iskola tanulói és peda-
gógusai nevében.

„Higgy a szívedben és saját jóságodban, 
mert ha így teszel, mások is ezekben fognak 
hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele 
az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy 
önmagadban, mert odabenn a lelkedben 
rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a 
holnap álmai.”

Lénártné Szeberin Csilla
pedagógus

dós macskája, A walesi bárdok, A fülemile, Rákócziné…) megtanu-
lására vállalkoztak. Hallhattunk humoros költeményt, de a nagyob-
baknál megjelentek a balladák is.    

A zsűri döntése alapján a következő eredmények születettek: 
Alsó tagozat: 
1-2. osztály: I. Kállai Klaudia 2. osztály 
3-4. osztály: I. Dobos Pongrác László 4. osztály
 II. Majnár Dominik 4. osztály
 III. Dobos Bendegúz Tamás 4. osztály
  III. Radvánszky Bálint Dominik 4. osztály
Felső tagozat:
5-6. osztály: I. Szabó Donát 5. osztály
 II. Gál Csilla 5. osztály
 III. Czagány Ádám 5. osztály
7-8. osztály: I. Koós Anna 8. osztály
 II. Kondráth Tekla Virág 8. osztály
 III. Salavári Bence 8. osztály

A zsűri tagjai az alsósoknál Kissné Sereg Erzsébet, Lukács Lajosné, 
Siklósiné Daragó Marianna voltak. Felsősök versmondását Marczis 
Zsófia, Tóth István, Szabó László értékelte.  Értékes munkájukat ez-
úton is köszönöm, továbbá köszönetet mondok a gyerekek felkészí-
tésében tevékenykedő pedagógusoknak és szülőknek.

Iskolánkat Koós Anna 8. osztályos tanuló képviselte az Országos 
Széchényi Könyvtár, valamint a Magyartanárok Egyesülete és a Ma-
gyar Olvasástársaság felhívása alapján meghirdetett „Te aranyok 
Aranya!” elnevezésű – Arany János-szavalóverseny területi döntő-
jén. A Nógrád, Borsod, és Heves megye, valamint a Felvidék legjobb 
felső tagozatos szavalói között Anna kiváló teljesítményét nyújtott. 

Az Arany János emlék-év folytatódik egészen 2018. március 2-ig. 
Eddig lehet részt venni azon a turisztikai játékon is, mely Arany Já-
nos életének emlékhelyeit (Nagyszalontát, Debrecent, Nagykőröst 
és Budapestet) célozza felkeresni. 

A magyar irodalom másik nagy alakjának, Németh Lászlónak gon-
dolatait mindnyájuk figyelmébe ajánlva kérem, ha van szabadide-
jük és lehetőségük engedi, olvassanak minél többször verset gyer-
mekeiknek. 

„A gyereknek természetesebb tápláléka a vers, mint a próza. A 
kép színesebb, ha rímmel jön, s amit el nem mond a mondat, meg-
értet a ritmus.”

Jankóné Jónás Zsuzsa

Varázsolj mosolyt egy társad arcára!
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Döbrögi vásár, libabőr és borvirág - avagy 
Márton napi vigasságok Bogácson

November hónap második hete készülődéssel telt; mi szerve-
zők a hétvégi Márton napi programokra készültünk, míg a pince-
tulajdonosok és éttermek részéről a cél az volt, hogy finomabbnál 
finomabb libaételekkel fogadják a vendégeket, akik szerencsére 
igen szép számmal érkeztek településünkre.

November 10-én, pénteken hagyományos templomi koncert-
tel vette kezdetét a Márton napi programsorozat. Ezúttal az Allegra 
Quartet érkezett hozzánk, akik igazán kellemes perceket szereztek 
számunkra a szép dallamokkal. A vonósnégyes tagjai mind kiváló ze-
nészek, hiszen a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjai valamennyien.

November 11-én, szombaton szép napos, bár igen szeles idő vet-
te kezdetét. A kézműves árusok már kora reggeltől pakolták porté-
káikat a Rendezvénypark sétányán, mi pedig az utolsó részleteket 
próbáltuk a helyükre tenni, hogy minden rendben mehessen a dél-
után folyamán.

10 órától a Szent Márton Borlovagrend megtartotta éves ünne-
pi közgyűlését a Közösségi Házban, majd a Színészligetben egy hu-
morban és látványban gazdag Márton napi szertartással folytatták 
rendezvényüket.

11 óra körül már rengeteg kíváncsiskodó, illetve éhes vendég volt 
a Cserépi úti pincesoron, ahol sokféle libaétel közül válogathattak.

Délután a színpadi programok is elkezdődtek; fellépett a Bo-
gácsi Pávakör, a Bogácsi Tündöklő Mazsorettcsoport, valamint a 
Bükkzsérci Summás Énekegyüttes is. Fél négy körül szép kis tö-
meg gyűlt össze a pincesoron felállított szabadtéri színpad mel-
lett, hiszen érkezett hozzánk Bereczki Zoltán, majd Peter Srámek, 
mindketten nagyon jó hangulatot varázsoltak vendégeink köré-
ben, akik, persze mindeközben zamatos újborokat is kóstolhat-
tak.

17 órától a Pataky Művek koncertje következett régi Edda da-
lokkal és saját szerzeményekkel, az estét pedig a Tűzvarázs Tűz-
tánc Show Vintage Tűztánc produkciója és a Márton napi máglya 
meggyújtása zárta.

Az időjárás igen kegyes volt hozzánk, így egy nagyon jó hangu-
latú késő őszi napot tölthettünk ismét együtt.

November 12-én, vasárnap pedig egész napos kirakodó vásár 
várta a vendégeket a Márton napi búcsú alkalmából a Bogácsi 
Gyógy-és Strandfürdő parkolójában.

Így telt Bogácson a Márton napi hétvége…
Köszönet mindenkinek, aki a rendezvény lebonyolításában se-

gítséget nyújtott.
Marczis Zsófia

Nagy érdeklődés kísérte az Allegra Quartet gyönyörű koncertjét

 Bereczki Zoltán fantasztikus tánc- és énektudásával nyűgözte  
le a bogácsi közönséget

A Szent Márton Borlovagrend tagjai ismét találtak égetni való boszorkát

A Pataky Művek igényes magyar rockzenéje  
elsöprő sikert aratott
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Adventre hangolva
Az adventi készülődés hagyománya egészen a 4. századig vezethető 

vissza. Először a vízkeresztkor tartott keresztelések előtt tartottak há-
romhetes előkészületi időt, majd a következő században ez a várakozás 
átalakult: a keresztények karácsonyra, Jézus születésének ünnepére ké-
szültek egy hathetes időszakban, ami mára lerövidült a négy vasárna-
pon átívelő adventre.

Régen Bogácson nem tartottak András naphoz (november 30.) legkö-
zelebb álló vasárnap után lakodalmat, zenés (zajos) mulatságot (bált). A 
templomban az oltárt napjainkban sem díszítik virággal advent napjai-
ban, s az orgona használatát is az énekek kísérésére korlátozzák, a hívek 
most is böjttel, bűnbánattal készülnek Jézus születésének ünnepére. 

Egyre kevesebben, de vannak még, akik községünkben eljárnak a Szűz 
Mária tiszteletére mondott hajnali misékre, hajnali sötétben várják a 
napfényt, a Messiást, mint hajdan a próféták tették. Szűk körben ugyan, 
de él a szentcsalád-járás szokása is.

Mint tapasztaljuk, a bennünket körülvevő bonyolult világ megváltoz-
tatta a várakozás, a felkészülés és az elmélyülés időszakához kapcsoló-
dó szokásrendszert, s sokak számára advent a rohanás, a kapkodás, és 
a folytonos idegeskedés ideje lett. Az év végi munkahelyi hajrá, a házi-
munka (karácsony előtti nagytakarítás, sütés, főzés), az ajándékvásár-
lás a hétköznapi teendőkhöz járulva eltereli a figyelmünket advent iga-
zi alapgondolatáról.

A szerető ember másokért, nem (csak) saját magáért él. Az év minden 
napján telve van jóindulattal, szeretettel, segítőkészséggel, türelemmel. 
Az advent azért is szép, mert ilyenkor a legkérgesebb szívű ember is fi-
gyelmesebb és felébred benne a jótett iránti vágy. 

Községünkben számosan élnek, akik egész évben találnak alkalmat segí-
tőkészségük kinyilvánítására: próbálják megoldani a környezetükben élő 
rászorulók problémáit vagy éppen tevékenységükkel egy-egy ünnep, ren-
dezvény sikeres lebonyolításához járulnak hozzá. 

A lakosság maroknyi csoportjának köszönhetően öltött Bogács ünnepi 
külsőt; szorgos kezek újították és állították fel a betlehemet, készítették 
és helyezték fel a község karácsonyfájára az ünnepi díszeket. Az adventi 
örömöt az óvodás és az iskolás gyerekek csillogó szempárjaiban láthattuk 
először visszatükröződni. De mi, felnőttek a hatalmas adventi koszorú kö-
rül fátyolos szemmel álltunk, szívünkben fájdalommal, szomorúsággal és 
hiányérzetettel. Hiába vártuk a betlehemet megáldó Hanák József espe-
res urat, akinek személye hozzátartozott eddig ehhez a szép ünnephez… 

A már hagyományosnak mondható decemberi községi programok az 
advent jegyében telnek; a gyerekek adventi műsora után két nappal a 
Közösségi Házban Karády István koncertjén is felcsendültek ünnepi dal-
lamok, majd advent második hétvégéjén a Beatlehem zenekar koncert-
jén kiváló zenészek előadásában minden idők legkedveltebb karácso-
nyi dalait hallhattuk. A Viola Alkotóműhely és Népi Játszóház közremű-

ködésével a gyerekek mellett mi is elkészíthetjük az otthonunkat szebbé 
tevő karácsonyi díszeket és a szeretteinknek szánt saját készítésű kisebb 
ajándéktárgyainkat. December 22-én a Karácsonyváró ünnepségen ismét 
színpadra lépnek az amatőr színészekből álló társulatok elgondolkodtató, 
szívhez szóló és mosolyra fakasztó jelenetekkel.  

Mint láthatjuk, a program szervezői segítik meghitté, örömtelivé tenni a 
karácsonyhoz vezető napokat, s így, mire december 24-hez érünk -remél-
hetőleg-, a karácsony pislákoló lángja mindnyájunk szívében lassan-las-
san fellobban, hirdetve lelkünk megtalált békéjét, harmóniáját.   

Kívánom, hogy mindnyájuk számára a szeretet tegye széppé a kará-
csonyt. Leljék meg örömüket családtagjaikban, barátaikban, ismerőseik-
ben és a 2018-as esztendőt újult erővel, egészségben kezdjék.

Jankóné Jónás Zsuzsa

Betlehemes szereplői a tavalyi Karácsonyváró ünnepségen

A Mikulás december 6-án sorra járta Bogács intézményeit

A felújított betlehemi jászol a téli Bogács egyik látványossága
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Koós Anna 8. osztályos tanuló alkotása

Arany János
ALKALMI VERS 

(részlet)
Az új évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.
Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben? -
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót
S nyerjen a mészáros,
Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Senkinek a nyakára
Ne vigyenek kontót;
Valaki csak ráteszen,
Nyerje meg a lottót;
Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Meghívó
Szeretettel  várjuk a község lakosságát 

2017. december 22-én  
(péntek) 17 órakor a 

Közösségi házban tartandó 

Karácsonyváró
műsorunkra

Szereplők:   
Lukács Lajosné, Benyovszki Mária, Hegedűs József,  
Szabó László, Dobos Tamás, Jankó Róbert, Juhász 

István, Kovács Sándorné, Mizserné Kovács Erzsébet, 
Jacsó Zoltán, Péter Zoltán, Kiss Zoltán, Czagányné 

Horváth Réka, Hajdu Ádám, Magyar Gyula, Kondráth 
Tekla, Hüvelyes Panna, Ócsai Kamilla, Gál Csilla, 

Majnár Dominik, ifj. Jankó Róbert, Salavári Bence, 
Horváth Sándor, Varga Irén, Jankóné Csendes 
Mariann, Lukács Csaba, Fábriné Sári Brigitta

Zongorán játszik: Zahari Orsolya 
Közreműködik:

Magyar Gyula, Bogácsi Pávakör, 
Bogácsi Mazsorett Csoport

Daragó Károly
Rendező: Jankóné Jónás Zsuzsa


