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Sokféle jelzővel illethetnénk a 2021-es esztendőt. Biztosan igaz 
rá, hogy mozgalmas, ellentmondásos, sikerekkel és kudarcokkal 
tarkított. Ahogyan az Önök életében, úgy az önkormányzatéban is 
megoldandó feladatok sora, nehézség és örömteli esemény kísérte 
ezt az évet.

Alapvetően meghatározta az életünket a világjárvány, az ezzel járó 
bizonytalanság, és az új, ismeretlen élethelyzetek. Az év eleje és 
vége egyértelműen a védekezés, az egészségünk megóvása érde-
kében telt, telik. Próbáltuk a magunk eszközeivel segíteni az egész-
ségügyre nehezedő feladatok megoldását, a lakosság védelmét. Ta-
vasszal rendkívül sokszor szállítottunk oltópontra bogácsi lakosokat 
a védőoltás mielőbbi megszerzése érdekében, az ügyeletes közte-
rületfelügyelő segítette - és segíti most is - a háziorvosi rendelés biz-
tonságos lebonyolítását. Az egyedülálló, idős embereknek segítet-
tünk bevásárolni, gyógyszert beszerezni a pandémia idején, házhoz 
szállítottuk az ebédet. Mindezek mellett sokszor okozott fejtörést, 
hogy a dolgozóinkat is érintő betegség, szabadság miatt hogyan 
tudjuk biztosítani intézményeink megfelelő, biztonságos működését.

Szerencsére természeti katasztrófák nem sújtottak most minket, 
nem volt olyan élethelyzet, amelyben sürgős védelmi intézkedésekre 
lett volna szükség. De egész évben komoly gondot jelentett a tele-
pülésüzemeltetési feladatok ellátása. A korábbi években ugyanis a 
közfoglalkoztatotti létszám többször is elérte, vagy meghaladta a 100 
főt, az utóbbi két évben azonban 10-15 fővel kellett biztosítanunk a 
településtisztaságot, a működést, karbantartást. A mezőgazdasági 
foglalkoztatotti létszám is jelentősen csökkent, a művelendő terület 
azonban alig változott, ezért a tisztes dolgozói helytállás mellett is 
többször kellett külső vállalkozó segítségét igénybe venni.

A turizmus az év első felében gyakorlatilag nem működött. Négy 
hónapig a fürdő zárva volt, minden ehhez kapcsolódó önkormányzati 
bevétel - bérleti díj, parkoló díj, adóbevétel - elmaradt. Nagyon fontos 
eredmény azonban, hogy a fürdő és a turisztikai iroda valamennyi 
munkatársát meg tudtuk tartani, teljes fizetésüket tudtuk biztosítani 
annak ellenére, hogy nem voltak vendégek, rendezvények ebben 
az időszakban. Az ágazatban dolgozók ez idő alatt karbantartási 
munkákat végeztek, a vendégforgalom újraindulásával pedig tették 
tovább lelkiismeretesen a dolgukat. Kormányzati döntések alapján 
is többféle bevételtől estünk el ebben az évben, az iparűzési adó 
fele maradt nálunk, a másik felét a kormány ígérete szerint később 
kapjuk meg kompenzációban, az idegenforgalmi adót pedig az év 
első felében nem kellett a vendégeknek megfizetniük, így az az ön-
kormányzatnál hiányként jelentkezett. 

Mindezek a nehézségek mellett a turizmus fellendülésével újabb 
problémák jelentkeztek, melyek már inkább közbiztonsági gondok 
voltak. A pincesor működése és a lakosság, a vendégek nyugalmá-
nak biztosítása együttesen lehetetlennek bizonyult, s nem is talál-
tunk rá igazi megoldást.

De legalább a nyár vendégforgalom szempontjából jól alakult, a für-
dő bevétele év végére várhatóan csupán 10%-kal marad el a 2019-
es kimagaslóan jó év bevételétől. A júliusban átadott fedett fürdő és 
wellness üzemeltetése is hozzájárult ehhez, a vendégek jelentős 
része váltott kiegészítő jegyet az új részlegbe.

Befejeződött ebben az évben a Mezőkövesd-Bükkzsérc közötti 
kerékpárút építése, és a Rendezvénytér kialakítása is. Mindhárom 
beruházást jelentős Európai Uniós és kormányzati támogatás segí-
tette, összesen kb. 1 milliárd forint értékben. Meggyőződésem, hogy 
Bogács olyan komoly lehetőségekhez jutott ezáltal, amelyek a követ-
kező évtizedekre pozitívan befolyásolják a helyi és térségi turizmus 
fejlődését. Már csak rajtunk áll, hogy ezeket a lehetőségeket hogyan 
használjuk ki, s hogyan tudjuk megteremteni azt az egyensúlyt, 
amellyel fenn is tartható ez a fejlődés.

A helyi infrastruktúra is jelentős változáson esett át, az idén több bel-
területi utat újítottunk fel: az Ibolya út egy részét, a Fazekas Mihály 
utat, a Sport út egy részét, a Pást utat, a Zöldfa utat, az Erzsébet utat, 
a Gyöngyvirág és Hóvirág út egy részét, valamint Hórvölgye és Alkot-
mány út között új út épült. Járdát építettünk a temető és az Andornak út 
között, és a szennyvízhálózatot bővítettük az üdülőterületen az ingat-
lantulajdonosok hozzájárulásával az Őz és Szarvas utcákon.

A 2021. év nehézségei ellenére érdemes sorra venni az eredmé-
nyeit is, s mindjárt szebbnek, eredményesebbnek látjuk a mögöttünk 
hagyott esztendőt. Büszkék lehetünk a dolgos hétköznapokra, de 
látnunk kell azt is, hogy a következő évek sem lesznek könnyebbek, 
a járvány sajnos úgy tűnik, hogy még sokáig velünk marad. Meg kell 
tanulnunk vigyázni magunkra, ezzel együtt élni. 

Most azonban egy kicsit engedjük el a gondjainkat, s készüljünk az 
előttünk álló ünnepekre. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a 
vele járó békesség tegye széppé a decembert. Leljék meg örömüket 
szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt tiszta szívvel 
köszönthessük, és az új esztendőt újult erővel kezdhessük.

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok 
minden olvasónak!

Csendesné Farkas Edit 
polgármester

Tisztelt Olvasók!

ÖNKORMÁNYZAT

A kerékpárút elkészülte új szintre  
emelheti a térség turisztikai vonzerejét

Október 23-án benépesült  
az új Rendezvénytér
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Az augusztus 20-ai községi ünnepség immár 
hagyományos része a Bogács Község Önkor-
mányzata által alapított kitüntető díjak átadá-
sa. Ebben az évben a Községi Önkormányzat 
döntése értelmében 3 személy Bogács Köz-
szolgálatáért díjban részesült. A kitüntetettek 
méltatását Péter Zoltán alpolgármester olvasta 
fel, a díjakat Csendesné Farkas Edit polgár-
mester adta át. 

Bogács Közszolgálatáért díjban 3 személy 
részesült: Boldizsár Gyuláné Margó, a Köz-
ponti Konyha volt dolgozója, Kocsisné Szeren-
csi Erika óvodai és Szabó László, a Bükkalja 
Általános Iskola tanára.

Boldizsár Gyuláné 2021 tavaszán 40 éves 
munkaviszonyt követően vonult nyugdíjba. 
Bogácson 1983 februárjától dolgozott. Elő-
ször az Általános Iskolában, mint pedagógiai 
asszisztens segítette a tanárok munkáját. 
1991-ben került át a Központi Konyhára, ahol 
nyugdíjba vonulásáig dolgozott, kezdetben 
élelmezésvezetőként, később, mint konyhai 
dolgozó segítette a mindennapi munkát. Mar-
gót szorgalmas, nagy munkabírású emberként 
ismerhette meg mindenki. A munkavégzésére 
jellemző precizitását, pontosságát mindvégig 
megőrizte. Kollégái mindenben számíthattak 
az együttműködésére, segítségére. A hosszú 
évek alatt részt vett táborok, rendezvények se-
gítésében, lebonyolításában. Tudását a gyer-
mekétkeztetés területén folyamatosan bővítet-
te, s az ott megszerzett tapasztalatait szívesen 
átadta az új kollégának. Közvetlen, vidám, 
barátságos személyisége nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy szinte mindenki szerette, ismerte 
a faluban. Az elmúlt 38 év során nagyszerű 
kollégája és barátja volt sokaknak. 

Kocsisné Szerencsi Erika 1991. 01. 1-jén 
kezdett el dolgozni a bogácsi óvodában. Több 
mint harminc évet töltött óvodai dajkaként az 
intézmény falai között, átélve több intézményi 
névváltást, társulást. Dadusként a rendet és a 
nyugodt környezetet teremtette meg az óvo-
dában. Munkájával mindig nagy segítség volt 

ÖNKORMÁNYZAT

Bogács kitüntetettjei 2021-ben
az óvónőknek. A rábízott feladatokat precízen, 
pontosan végezte. Az intézményi programok, 
pályázatok megvalósításában folyamatosan 
részt vett. Segítette a kisgyermekek szocializáci-
óját, érzelmi és egészséges életmódra való ne-
velését. Munkája nem volt könnyű, de cserébe 
rengeteg szeretetet kapott, sok-sok éven át az 
új generációtól. Lelkes tagja volt a munkahelyi 
közösségnek, minden dolgozóval jó kapcsolatot 
ápolt. Kollégái elismeréssel nyilatkoztak róla, 
mindig számíthattak segítségére, jóindulatára. 
Elmondható, hogy az évek alatt szoros barátsá-
gokat sikerült kialakítania a kollégákkal.

Szabó László tanulmányait az Eszterházy 
Károly Főiskolán kezdte, majd az ELTE-n és 
a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta. Bo-
gácson 1986-tól tanított a Bükkalja Általános 
Iskolában, amelyet 2005-2011 között igazga-
tóként is irányított. Az évek során alapdiplo-
máját további képzettségekkel egészítette ki. 
Mindezen tudás birtokában 12 éven keresztül 
vezette a Bogácsi TV stúdióját, melynek alapí-
tója is volt. Sokak számára élvezetes műsorok 
készítésével szerzett örömet és szórakozást.  
Magas szintű nyelvismeretének köszönhetően 
(lengyel, német) az önkormányzat nemzetközi 
kapcsolatainak kialakításában és fejleszté-
sében vett rész az elmúlt évek során. Nyelv-
tudását a helyi idegenforgalomban érintettek 
részére szervezett tanfolyamok során is kama-
toztatta. Széleskörű ismereteinek köszönhe-
tően, a kultúra különböző területein is aktívan 
részt vállalt/vállal községünkben, öregbítve 
ezzel is Bogács jó hírnevét. Szívesen vállalja 
a bortúrák vezetését, és a karácsonyváró ün-
nepségek sem múlhatnak el színvonalas szí-
nészi alakításai nélkül. 

Korábbi időszaki tevékenységét Alkotói Díjjal 
ismerte el az önkormányzat 2008-ban. Szabó 
László 42 év pedagógusi tevékenység után 
nyugdíjas éveit kezdi 2021-ben. 

Mindhárom kitüntetett munkáját köszönjük 
szépen. Hosszú, boldog nyugdíjas éveket kí-
vánunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Mintegy másfél évvel ezelőtt kezdődött egy, 

az egész emberiséget érintő járványhullám, a 
COVID-19. Ez próbára tette az egészségügyet 
globális, országos és helyi szinten egyaránt. A 
járvány második és harmadik hulláma során 
községünkben Dr. Képes Ildikó Anna címzetes 
főorvos, háziorvos vezetésével folyt a minden-
napos védekezés a fertőzéssel szemben.

A doktornő munkáját egy jól összeszokott, 
szakmailag kiválóan felkészült, tettre kész 
csapat segítette, akik részt vettek a betegellá-
tásban, a higiéniai viszonyok fenntartásában, 
a lakosok oltásra történő szállításában, a vé-
dekező munka koordinálásában. Szabadidőt 
nem sajnálva vettek részt az oltási folyamat-
ban, ünnepnapokon, hétvégéken is szállították 
a lakosokat az oltópontokra. 

Munkájuknak köszönhetően rend volt az 
Egészségházban, elmondhatjuk, hogy a gyó-
gyító munka zavartalanul folyt a rendelőben, 
ellátatlan beteg nem volt.  

Mindezen fáradozást, kitartást köszönte meg 
Bogács Község Önkormányzata a védekezés-
ben résztvevőknek. Személy szerint:

Dr. Képes Ildikó Anna címzetes főorvosnak,
Hákné Bozsik Anett, Nagy Kitti, Farkas  

Józsefné egészségházi dolgozóknak
Hócza Ádám Rajmund és Koczka Zsolt 

-  közterület felügyelőknek, valamint
Jankó Gergely András a Bogácsi Turisz-

tikai és Szolgáltató Nonprofit Kft. dolgozó-
jának.

Köszönjük szépen áldozatos tevékenysé-
güket! A további munkájukhoz jó egészsé-
get és kitartást kívánunk!

Bogács kitüntetettjei 2021-ben
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A Bogácsi Pávakör 45. évi jubileumi ünnepségének mottójául  
a fenti sorokat a pávakör vezetője, Benyovszki Mária választotta.

Felemelő, szép és jelentős nap volt 2021. szeptember 4-e a pávakör-
nek és nekünk is, hiszen az ünnepeltek tevékenysége nélkül szegény 
lenne Bogács népzenei élete. A pávakör tagjai, akik sok-sok éve ál-
dozzák szabadidejüket, energiájukat e nemes célért, énekükkel fontos 
küldetést teljesítenek, pótolhatatlan feladatot látnak el: tovább éltetik 
szűkebb hazánk, a palócföld népdalait, népi hagyományait. 

Az eltelt 45 évnyi múltra tekintsünk vissza röviden: 1976-ban egy 
fázós januári napon összegyűlt öt, -akkor mondhatni- fiatalasszony, 
hogy létrehozzák a kor sugallatára, a pávaköri mozgalom hajtása-
ként a saját népdalkörüket, akkor még maguk sem gondolták, hogy 
45 év múlva még mindig fakadó sarja lesz ennek a hajtásnak. S talán 
azt sem gondolták, hogy őszülő hajjal ugyan, s nem aktív énekes-
ként, de ott lehetnek a 45 éves jubileumi ünnepségen. 

Jelenlegi dalosok: Varga Irén, Dorogi Mihályné, Bauerné Fodor 
Katalin, Mócsa Enikő, Hegedűs József, Magyar Gyuláné,  

Sári Beáta, Csorba Krisztina, Benyovszki Mária népdalkörvezető

Volt, amikor 23 erős torokból szálltak a szép palóc dalok. Mára nyolc 
asszony és egy férfi hangjától visszhangzik a Jató-tető, vagy a Bika-rét, 
éveken át a fürdő színpada, vagy mulatságok idején a pincesor. A Bo-
gácsi Pávakör tagjai mindent megtettek és megtesznek azért, hogy 
hűen mutassák be a régi bogácsi viseletet és őseik szép dallamvilágát.

Ezért méltán büszkék arra a díjra, melyet a Palócföld népdalainak, 
népviseletének, néphagyományainak ápolásáért, autentikus megőr-
zéséért, továbbadásáért vehettek át az Emberi Erőforrások minisz-
terétől 2015-ben a magyar kultúra napján. 

A Vass Lajos Szövetség által adományozott nagydíjaikra büszkék, 
de legalább olyan fontos számukra az, hogy sok-sok dalostársra tet-
tek szert a hosszú évek alatt. 

A sok-sok elismerés, a rangos kitüntetések, a fesztiválokon való fellé-
pés öröme, az új dalostársakkal való együttdalolás, a közös kirándulá-
sok és szórakoztató mulatságok szervezése nagy előrevivő erővel bír, 
de szükség van lelkes, elkötelezett és szakmailag is felkészült népdal-
körvezetőre, olyanra, amilyen a Bogácsi Pávakör vezetője; Benyovszki 
Mária. Jólelkű mecénásokra, akik szintén szívügyüknek tekintik hazá-
juk, tájegységünk, községük múltjának megőrzését. 

A pávakör tagjai büszkék arra, hogy községünk önkormányzata tá-
mogatja a Bogácsi Pávakör hagyományőrző munkáját, s ezt olyan 
díjjal jutalmazta, melyet Bogács község híres szülöttéről, a népzene-
kutató Vig Rudolfról nevezett el. Az elmúlt évtizedekben a népdalkör 
tagjai méltónak találtattak erre az elismerésre.

A jubileumi műsor keretében Benyovszki Mária népdalkörvezető kifejezte 
háláját mindazoknak, akik hozzásegítették a csoportot eredményeik eléré-
séhez, vagy munkakapcsolatban állnak velük, név szerint: 

Az ünnepségen köszönthettük Kovács Sándorné Manci néni és 
Virág Miklósné Irén néni alapítótagokat, valamint a sok éven át 
hűséges dalostársat: Ittes Emilné Rózsikát.

MEGALAKULÁSÁNAK 45 ÉVES JUBILEUMÁT 
ÜNNEPELTE A BOGÁCSI PÁVAKÖR

„Felemelkedik minden szív a népdal madarával, amely örökké énekel és nem hal meg soha.”

- Tállai András államtitkár úr
- Csendesné Farkas Edit polgármester asszony
- A községi önkormányzat képviselői
- Papp Adrienn jegyzőasszony
- Verhóczki Istvánné, a Takarékszövetkezet nyugalmazott elnök  
 asszonya
- Daragó Károly, a Szent Márton Borrend nagymestere 
- a Turisztikai Információs Iroda munkatársai
- a Bükkalja Televízió munkatársai
- Jankóné Jónás Zsuzsanna könyvtáros 
- és volt népdalkörös tagok

A Bogácsi Pávakör dalcsokra után színpadra lépett a Felsőzsolcai 
Rozmaring együttes, a Szomolyai Rece Hagyományőrzők és a Bükk- 
ábrányi Népdalkör.  

Kodály Zoltán gondolata hűen tükrözi a Bogácsi Pávakör 45 évét: 
„Lehet élni zene nélkül is, a sivatagon át is vezet út. De mi azt akar-
juk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon 
menne át, hanem virágos réteken.” 

Kívánom, hogy még sokáig gazdagítsák ünnepeinket és minden-
napjainkat szép énekükkel. Tudjunk még sokáig belefeledkezni a 
dalok szépségébe! Kísérje továbbra is sok siker és elismerés hagyo-
mányőrző tevékenységüket!

Jankóné Jónás Zsuzsa könyvtáros

HAGYOMÁNYÁPOLÁS

A Kultúra Lovagja
 

A Kultúra Lovagja címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kultúra 
különböző területein lovagiasan, huzamos ideje tevékenykedők el-
ismerésére 1998 szeptemberében hívta életre. Ez a magyar állam 
millenniumára létrehozott elismerés valamennyi földrészre kiterjedve 
a civilszervezetek legmagasabb elismerése.

December közepén kaptuk a hírt, hogy 2022. január 22-én Buda-
pesten, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett gálaműsor ke-
retében a Bogácsi Pávakör vezetője, Benyovszki Mária a magyar 
népdalkincs megőrzése, ápolása és továbbadása területén végzett 
kimagasló tevékenységéért a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető cím-
ben részesül.

Szívből gratulálunk!
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Egy újabb esztendő vége köszöntött ránk, így újra eljött egy kaoti-
kus év értékelésének ideje. A tavaszi lapban már volt szó az év első 
harmadának eseményeiről, mégis röviden összefoglalom emlékez-
tetőül az első pár hónap történéseit is.

Mint ismert, az első 4 hónapban kényszerű zárva tartás volt a tu-
rizmusban, ennek ellenére jó évet zár a Kft. A dolgozóinkat megtar-
tottuk és igénybevettük az 50 %-os bértámogatást. Dolgozóink nem 
tétlenkedtek, lefestettek ezidő alatt több mint 100 db beltéri ajtót, 
60 ablakot, valamint 6000 m2 falfelületet a szálláshelyeinken. Vég-
rehajtottuk a szükséges karbantartási feladatokat, több millió Ft-ot 
megtakarítva azáltal, hogy ezeket a munkálatokat nem külsős vállal-
kozókkal végeztettük el.

Május elsejétől volt lehetőség vendéget fogadni mind a fürdőben, 
mind a szálláshelyeken. Sikerült az újranyitáshoz szükséges enge-
délyeket beszerezni, és már az első napon, amikor erre lehetőség 
volt, megnyitottunk a megyében elsőként. Az értékesítő csapatunk 
folyamatosan tartotta a kapcsolatot a vendégekkel, a foglalások 
fenntartására és átütemezésére kapacitálva őket, hogy minél keve-
sebb legyen a lemondás, és az előleg visszaadás kötelezettsége. 
Ennek volt köszönhető, hogy már a nyitás első hónapjában telt ház-
zal működtek a szállásaink, annak ellenére, hogy csak a védettség 
igazolása mellett lehetett folytatni a szolgáltatást.

Július 9-én nyitottuk meg az 500 millió Ft kormányzati támogatás-
sal megvalósult új fedett élményfürdőt és szaunarészleget, amely-
nek elnyerésében nyújtott segítségét ezúton is köszönjük parlamenti 
képviselőnknek, Tállai András úrnak. Jó hír, hogy az élményfürdő és 
a szaunarészleg is egész nyáron telt ház közeli forgalommal mű-
ködött, abszolút túlhaladva a hozzá fűzött reményeket. A 2014-ben 
megvalósult csúszdapark, a 2016-os faházkomplexum építést, va-
lamint a 2018-ban elkészült panzió beruházást követően ismét egy 
sikeres, eredményesen működtethető projektet tudhatunk magunk 
mögött, ami a jövőben tovább növeli a társaságunk eredményessé-
gét, és a település fejlődési lehetőségeit. 

MÉRLEGEN 
A 2021-ES ESZTENDŐ

Az élményfürdő szolgáltatást beépítettük az apartmanok árába 
egész évben, a szaunák igénybevétele viszont minden időszakban a 
vendégek kiegészítő jegy vásárlásához kötött. Az élményfürdő nyá-
ron minden nap, illetve október 1-jétől április 30-ig a hétvégéken és 
kiemelt napokon a fürdővendégek számára kiegészítő jeggyel ve-
hető igénybe, viszont október 1-jétől április 30-ig a hétköznapokon 
az alapbelépő tartalmazza az új fedett élménymedence használa-
tát is. Az őszi időszakban is kedveltek az új szolgáltatásaink. Az új 
részlegek megnyitásától számítva november végéig (közel 5 hónap) 
összesen 17 434 fő vásárolt jegyet az élményfürdőnkbe. Ehhez még 
hozzászámítandóak a szállóvendégeink, akiknek beépítettük az 

FÜRDŐ

Az új élményfürdő és wellness részleg  
népszerű a vendégek körében

szállásdíjba ezt a szolgáltatást, ez utóbbiak száma közel 20 ezer fő, 
valamint a hétköznapokon az alapbelépő is tartalmazza ezt a lehe-
tőséget, így összesen több, mint 40 ezer fő vette már igénybe eddig 
az új benti medencét! A szaunák használatát biztosító kiegészítő be-
lépőt november 30-ig 1561 fő vásárolta meg.

A 2021-es év (a december becsült) általános értékelésével kap-
csolatban a következő viszonyszámok a mérvadók. A fürdőbelépők 
száma 29%-kal marad el a 2019-es évtől, viszont 23%-kal haladja 
meg a tavalyi esztendő fürdőforgalmát. A vendégéjszakák száma 
idén 37 %-kal elmarad a 2019-es évitől, viszont ~20%-kal felülmúlja 
a tavalyit. A pénzügyi helyzet már sokkal jobb képet mutat, mivel a 
2019-es csúcsnak számító bevételtől kb. 8%-kal maradunk el, és az 
eredmény, illetve az önkormányzatnak befizetett bérleti díj megköze-
líti a 2019-es adatokat.

A továbbiakban rövid tájékoztatást adok az idén végrehajtott és 
folyamatban lévő beruházásokról, nagyobb volumenű karbantartá-
sokról: Megvalósult a „gömbcsúszdás” gyermekmedence és a Jurta 
medence új műanyagburkolatának kialakítása, ennek nagy előnye a 
csempe burkolással szemben a kisebb költségű kivitelezés, illetve 
az általános újrafugázások és csempecserék elkerülésével a ked-
vezőbb karbantartási költség is.  
Folyamatban van a csúszdapark 8 
db nagyteljesítményű szivattyújá-
nak cseréje takarékosabb kivitelűre. 
A kinti fürdős és kempinges vizesb-
lokkok ajtóinak cseréjét is végrehaj-
tottuk. A jurtamedence gépészeti 
felújítását is megkezdtük. Kivitele-
zésre kerültek a pillangó és a jur-
tamedence körüli új járdák, burkola-
tok. Folyamatban van a Jurta és a 
kemping terület nyugati kerítésének 
cseréje (130 m). Új szennyvízveze-
ték kerül kialakításra a kemping vi-
zesblokk és a gerincvezeték között 
tisztítóaknával. A leállás idején új-
raburkoltuk a hátsó bejárat épületé-
ben lévő 4 db apartman fürdőszobá-
it. Megvalósítjuk az ún. hátsó tetőtér lépcsőjének cseréjét. Vásároltunk 
40 db új ágyat, valamint 100 db napozóágyat. Itt csupán a nagyobb 
tételeket írtam össze.

Még egyszer szeretném megjegyezni, hogy a nehézségek ellenére 
egy nagyon jó gazdasági évet sikerült realizálni, és bízom az ennél 
is jobb folytatásban.

Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a vezető kol-
légák és dolgozóink munkáját, valamint Bogács Község Önkormány-
zatának az együttműködést.

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok minden kedves 
olvasónak, a kollégáknak, és az önkormányzati dolgozóknak!

Jacsó Zoltán - ügyvezető igazgató
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Rendezvények 
2021- ben

A csendes 2020-as év után 2021-ben már több program megtartá-
sára nyílt lehetőségünk.

Június 26-án Családi öko napot szerveztünk a Bogácsi Gyógy- és 
Strandfürdőbe. A nap folyamán öko játszóházban vehettek részt az 
érdeklődők és a Viola Alkotóműhely népi játékai is kipróbálhatóak 
voltak. Nagy sikert aratott a gyermekek körében a szelektív hulladék-
gyűjtő verseny, de népszerű volt a rajzverseny is „Mit jelent számodra a környezettudatos életmód?” 
témában. Délután Farkas János méhészeti bemutatóját és Pingvin Pityu zenés, interaktív környezet-
tudatosságról szóló műsorát láthatták az érdeklődők. A rendezvény ideje alatt kézműves portékákból 
is válogathattak a vendégek. A program legnépszerűbb résztvevője talán Szira volt, a kis uhu, és 
Déva, a héja, akikről a ragadozó madár bemutató során sok mindent megtudhattunk.

Július 10-én egy új programot indítottunk „Bormámoros Szafari túra 
a Bükkalján” névvel. A kezdeményezés célja az volt, hogy a szom-
szédos településekkel karöltve megmutassuk az érdeklődőknek 
ezt a gyönyörű vidéket, miközben zamatos bükkaljai borokat kós-
tolhattak. A zenés bortúra Bogácsról indult, ahonnan Szafari busz-
szal Cserépfaluba érkeztek. Itt mindkét pincesort -a Berezdaljai és 
Pásti pincéket is- megismerhették a programon résztvevők. Innen 
Bükkzsércre indult a Szafari busz a zenészekkel és az immáron jó 
hangulatú résztvevőkkel, ahol a Felsősori és a Baglyos pincesoron is 
megkínálták őket finom borokkal. A programon tehát három település 
hat pincéjét ismerhették meg vendégeink, gyönyörű természeti kör-
nyezetben, zeneszó mellett, vidám hangulatban.

Július 23-25 között a Közösségi Ház ismét otthont adott a Kaktusz 
kiállításnak, mely minden évben sok érdeklődőt vonz.

Július 31-én a Mozgolódós hétvége keretén belül számos sport-
programon vehettek részt az érdeklődők a Bogácsi Gyógy- és 
Strandfürdőben; aqua zumbázhattak, élő csocsó-, és szkanderbaj-
nokságon mérettethettek meg, valamint találkozhattak a népszerű 
sportreality, az Exatlon négy résztvevőjével is.

Pingvin Pityu játékosan nevelt 
a környezettudatosságra

A közönség lélegzetvisszafojtva figyelte a kerékpárosok bemutatóját

Halász Vivitől, Kővári Viktortól, Somhegyi Krisztiántól és az előző évad férfi győztesétől, Böjte Dávid Dave-től kérdezhettek gyerekek és 
felnőttek egy közönségtalálkozó keretében. A nap folyamán extrém kerékpáros és parkűr bemutatót is láthattak a vendégek a HegeShow által, 
és ki lehetett próbálni a 8 méter magas Airbagről való ugrást is. 

Augusztus 7- én a Kerékpártúrával a mozgásért programon közel harminc sportolni kedvelő vett részt, három útvonal közül választhattak, s 
a túrát követően meleg étellel vártuk őket, a rendezvény végén pedig kisorsoltunk egy kerékpárt a résztvevők között.

A Honeybeast zenekar nagyszerű koncert- 
élménnyel ajándékozta meg a közönséget
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Augusztus 19-21 között a Szezonzáró programok kerültek megren-
dezésre. 19-én a The Blackbirds zenekar élő Beatles showjával indult 
az este, melyet követően pedig a Honeybeast élő koncertjét élvezhet-
ték az idelátogatók. Augusztus 20- án a községi ünnepség keretén 
belül átadásra kerültek Bogács község kitüntető díjai. 21-én pedig vi-
dám, zenés bortúrán vehettek részt az érdeklődők 6 pince kínálatával, 

Szabó László vezetésével, s közben a jó hangulatról Magyar Gyula és barátai gondoskodtak. Szintén 21-én a Közösségi Házban papagáj kiállítás 
is megtekinthető volt.

Augusztus 28-án a Halra fel! horgászversenyen közel 60 fő versengett az első helyezésért. Egyre népszerűbb program, jövőre valószínűleg 
már a tó mindkét oldalát használnunk kell, hogy a versenyzők elférjenek. 

Szeptember 11- én a Veteránautós találkozó egyik állomása volt Bogács; a résztvevők a Hagyományőrző Házat nézhették meg, majd pedig 
egy kvízt töltöttek ki Bogácsról, közben frissítővel és pogácsával kínáltuk őket.

Szeptember 18-án a Szüreti Mulatság és Summás Ételek Be-
mutatója került megrendezésre. A Summás Ételek bemutatóját 
a Bogácsi Bagolyvár Óvoda dolgozói, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, a Bogácsi Pávakör tagjai és néhány vállalkozó kedvű 
bogácsi asszony közreműködésével tudtuk megvalósítani -mind-
annyiuk nagyon sok munkát fektetett abba, hogy minél több ven-
déget kínálhassunk finomabbnál finomabb summás ételekkel.  
A rendezvény keretén belül indítottunk zenés, vezetett bor-
túrát, valamint szórakoztató és kulturális színpadi prog-
ramokat kínáltunk a vendégek számára. Fellépett a Me-
zőcsáti Néptánccsoport, a Felsőtárkányi Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes, a Bogácsi Pávakör, a Tardi Hagyományőrzők, a 
Bükkzsérci Summás Énekegyüttes, az ebédhez pedig Magyar Gyu-

A Márton napi vigasságokat november 13- án a Cserépi úti pincesoron 
rendeztük meg. A Szent Márton Borlovagrend ünnepi műsorát követően 
fellépett a Bogácsi Pávakör, a Bükkzsérci Summás Énekegyüttes, a Fel-
sőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes és zenéltek Magyar Gyula 
és barátai is. Sztárvendégként Betty Love és Péter Sramek érkezett, és 
az ő produkciójukat követően az FG4 Illés-Fonográf Emlékzenekar élő 
koncertjét élvezhették az érdeklődők.

A rendezvények lebonyolításában segítőknek ezúton szeretném megköszönni munkájukat.
Hálásak vagyunk, hogy a jelenlegi sajnálatos járványügyi helyzetben ennyi rendezvényt sike-
rült megvalósítanunk, és reméljük, hogy jövőre még több programon találkozhatunk régi és új 

vendégeinkkel. Szikora Zsófia

Hagyományos szüreti hangulat a pincesoron: 
taposás, préselés, friss must kóstolás

Péter Sramek jó hangulatú koncertjén a közönség is dalra fakadt

la és barátai szolgáltatták a jó hangulatot. A gyerekek Pintácsi Viktória műsorára szórakozhattak, akit Baby Gabi követett a színpadon.  
A rendezvényt az Operett Voices Társulat „Csendül a nóta” magyar nóta műsora zárta. Szeptember 25-én Családi öko nap keretén belül déle-
lőtt a Közösségi Házban kézműves foglalkozáson, ragadozó madár bemutatón, valamint a Diri Dongó együttes koncertjén vehettek részt kicsik 
és nagyok (nagyon csekély volt az érdeklődők száma), délután pedig a Rendezvényparkban ismét Szent Mihály napi csurdítást szerveztünk. 
Jó hangulatú, családias rendezvény, a tapasztalat az, hogy évről évre kevesebb a bogácsi, és több az itt üdülő vendég résztvevő.

Október 8-án tartottuk az Idősek napját a Bükkalja Általános Iskola Éttermében. Az idősek a Bogácsi Pávakör dalcsokrát hallgathatták meg, 
azt követően pedig a Bogácsi Bagolyvár Óvoda gyermekei adtak kedves kis műsort. Őket az Operett Musical Voices Társulat táncdal produk-
ciója követte. Az ebédhez pedig harmonikaszó adta a hangulatot.

Október 22-én 17 órától a Közösségi Házban került megrendezésre a községi ünnepség, az érdeklődők száma kínosan kevés volt.
Október 23-án a X. Tárcsás Ételek Fesztiválja keretén belül sor került a felújított Rendezvénypark átadójára is. Színpadi és egyéb programok 

mellett 17 főzőcsapat nevezett a versenyre, és kézművesek portékái között is válogathattak az idelátogató vendégek, a vállalkozó kedvűek 
pedig zárásként vezetett, zenés bortúrán vehettek részt. Nagyon kedvelt őszi program a vendégek körében.

A Rendezvénytér új színpadának első fellépője  
a Mezőcsáti Néptánccsoport volt
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Honismereti tábor
Az idei nyár egyik gyönyörű reggelén, július 26-án izgatottan vártuk 

a busz érkezését, amivel Nyíregyháza - Sóstóra indultunk. Népes kis 
csapatunkban minden korosztály megtalálható volt, ami színeseb-
bé tette a társaságot. Jó kedvvel és izgatottsággal vágtunk neki az 
útnak. Szálláshelyünk a Park Hotel volt, ahol a játszótértől kezdve 
a szaunáig mindent megtalálhattunk, ami pihenésünket, szórako-
zásunkat szolgálta. Érkezésünk napján máris tettünk egy felfedező 
túrát Sóstó környékén. 

Az étkezéseink egy részét, a reggelit a Park Hotelben fogyasztottuk 
el, viszont a másik két főétkezést egy távolabb eső hotel éttermében 
tudtuk elfogyasztani. Mind a két helyen svédasztalos megoldás volt, 
így mindenki ízlésének megfelelően  kénye 
kedvére tudott válogatni. 

Első nap délelőtt ellátogattunk Magyar-
ország legnagyobb Múzeumfalujába, ahol 
megismerkedtünk Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 19. századi falvainak  felépítésével. 
A tárlatvezetés során sok új információval 
szélesítettük ismereteinket a falusi életről, 
és beülhettünk az eredeti bútorzattal beren-
dezett elemi népiskola padjaiba.  Délután a 
tófürdői látogatásunkkor strandoltunk, na-
poztunk, sportoltunk, játszottunk. Másnap 
a Nyíregyházi Állatkertben töltöttünk el egy 
forró, de annál csodálatosabb délutánt, igazi 
élményben volt részünk. Este pedig csónakáztunk és kipróbálhattuk 
az elektromos vízibiciklit is. Utolsó előtti nap a Park Fürdőben töl-
töttünk el igazán aktív órákat, itt a csúszdapark kiváló szórakozási 

Ötórai irodalmi tea
2021 októberének egy verőfényes őszi napján ötórai irodalmi teadélutánra hívtam a könyvtárba a verseket 

szerető lakosokat. 
Az ősz szépségéről szóló rövid bevezetőm után a Bükkalja Általános Iskola 4. osztályosai szavalták el híres 

költőink őszről szóló gyermekverseit. Ezután a foglalkozást színesebbé téve egy színpompás őszi bogácsi fotó-
kat tartalmazó ppt-vel leptem meg a jelenlévőket.

Majd egymás figyelmébe ajánlva csendültek fel neves magyar költőink legismertebb, és kevésbé ismert versei. 
Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szilágyi Domokos verses kötetei mellett Cseh Károly költészetébe is betekinthet-
tünk. Mindnyájunk örömére Cseh Károly bogácsi ihletésű őszi versei is elhangoztak. 

A verseken keresztül megtapasztaltuk, hogy a költészet ugyanolyan sokszínű, mint az őszi természet: Míg az ősz szépségét bemutató 
bágyadtan melegítő nap sugara, a fák ritkuló arany, barna és bíbor lombkoronája közt átszűrődő fény ragyogása lenyűgözött bennünket, addig 
az elmúlást eszünkbe juttató verseket megannyi szépségük ellenére is borzongva fogadtuk. 

Az est kötetlen beszélgetéssel és közös teázással ért véget.
Köszönöm Kiss Csenge, Báder Bence, Fábri Milán, Stiffel Áron 4. osztályosok szavalását.

Valamint hálásan köszönöm Lukács Lajosné, Hajduné Nyírő Ve-
ronika, Juhász Istvánné, Szőkéné Tóth Katalin, Vigh Ilona, Szabó 
László, Verhóczki Sándor versek tolmácsolásában nyújtott közremű-
ködését. 

Nagyon nagy ajándék számomra, hogy vannak községünkben 
olyan személyek, akik önzetlenül hozzájárultak a szívélyes légkör 
kialakításához; köszönöm Kiss Judit, Nagy Márta, Lukács Lajosné, 
Horváth Sándor és Verhóczki Sándor felajánlását.

Jankóné Jónás Zsuzsa 
könyvtáros

SZABADIDŐ

lehetőséget nyújtott, nem beszélve a fürdőzésről sem. Minden nap 
valamilyen kézműves foglalkozáson vettünk részt, így a szüleinknek 
saját alkotásokat tudtunk készíteni, amiben benne volt minden sze-
retetünk. Sajnos hamar eltelt ez a pár nap, és már indulnunk kellett 
haza. Hazautazásunk napján még beiktattunk egy látogatást Nyír-
egyháza belvárosába, ezzel is színesebbé téve a programokat. 

Hálás vagyok, hogy volt tanáraimmal tölthettem el ezeket az iz-
galmas napokat, és hogy a mai napig gondolnak rám, amikor ilyen 
lehetőség adódik. Köszönöm szépen, hogy ott lehettem, nagyon 
jól éreztem magam. Hálás köszönet ezért Jankóné Jónás Zsuzsa,  
Lukács Lajosné és Duchony Tímea tanárnőknek.

Kondráth Tekla Virág

A kikapcsolódás mellett hazánk kulturális  
és természeti értékeit is megismerték a táborozók

Az irodalmi esten bepillantást  
nyerhettünk az őszi versek tárházába
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Ma gyújtottam meg a második gyertyát, a remény gyertyáját, s ez-
zel elkezdődött -a szeretettel karöltve- a remény hete is.

Kicsit másképpen mint eddig, de lélekben  mindig ugyanúgy, mint 
egy hatalmas felszabadító szereteterőt, várjuk a megváltó megszü-
letését, aki fényével újra felmelegíti majd a szíveket. Nem titok, én 
magam is várom, hogy megerősödjön újra bennem a fény, ami bár 
soha ki nem hunyt, de mégis jó, ha most újraéled.

Ha azt mondom örökzöld, akkor néhány kedvenc slágerem is 
eszembe jut. Igen, mindenkinek van kedvenc slágere, és bizony a 
lelkünknek is vannak slágerei, örökzöld dallamai. Ezek a slágerek, 
dallamok ott vannak lelkünkben, ahogyan Babits Mihály is írja:

„Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja min-
den dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások 
énekét is szépnek.”

Fontosak ezek a bennünk élő dalok és dallamok, melyek hiszem, 
bennük tovább élnek, és szerepük nem elhanyagolható, meghatá-
rozzák jó hangulatunkat, befolyásolják döntéseinket és vágyainkat.

De milyen dal van a lelkünkben a „pandémia” idején? Halljuk egy-
általán ezt a dalt, vagy már nem is figyelünk rá, mert annyi szörnyű-
séget hallunk a környezetünkben? Fogást talál-e rajtunk a félelem? 
Vagy már ezt is megszoktuk és nem is tűnik fel, és nem is tudjuk, 
hogy félünk? Már ezt is természetesnek gondoljuk? Felvetődik ben-
nem a kérdés, hogy ha a szeretet ellentéte a félelem, akkor kará-
csonykor tudunk majd feltétel nélkül szeretni?

Gondolataim elkalandoznak, s most sok minden eszembe jut gye-
rekkoromból. Mennyire megváltozott mára minden.   

Anyai nagymamám mesélte, hogy az ő gyerekkorában az asszo-
nyoknak tilos volt a vacsora végéig felállni az asztaltól, mert azt tar-
tották, „nem ül majd jól a kotlóstyúk a következő évben”. Tilos volt 
az asztalra könyökölni, aki ezt megszegte, az kelésekkel és csirkéi 
„nyomorultságával” számolhatott. (Ettől különösen féltem.) Fontos 
szerepe volt a terítésnek, különösen az abrosznak. Az asztalon álta-
lában nem kapott helyet díszes abrosz. Karácsonykor fehér abroszt 
terített, ami következő évben vető- vagy sütőabroszként szolgált, bő-
séges termést vagy tápláló kenyeret adva. Nagymamám szentestén 
sütött-főzött, de napközben csak kenyeret és vizet fogyasztott, mert 
még élt benne a hagyomány, hogy december 24-e böjti nap volt, 
ami egészen az éjféli szentmise végéig tartott. A másnapi karácsonyi 
vacsora azonban már lakomát jelentett, ilyenkor bőséges volt az ét-
kezés. Mit ettünk ilyenkor? Kenyeret, kalácsot, bőséget adó lencsét, 
babot és mákos ételeket. (Ez utóbbit mindig nagyon szerettem, még 
most érzem az illatát és ízét is.)

A vacsorát mindig mézes ostyával indította. Minden ételnek fontos 
jelentése volt, a kenyér fogyasztásától remélte, hogy egész évben jut 
majd belőle az asztalra. Az ételek alapanyagai nagyrészt a kamrából 
kerültek ki, a karácsonyi bevásárlás szót nagymamám nem nagyon 
értette és ismerte. Énekelni kellett az ajtajában, úgy lehetett hozzá 
csak karácsonykor bemenni. Szép emlékek.       

Adventi gondolatok 2021-ben
Szinte észre sem vettük, hogy a gyönyörű örökzöld karácsonyi  

koszorúval kezdetét vette újra az adventi készülődés.  

Visszatérve a jelenbe, itt vár majd minket a szépen feldíszített kará-
csonyfa, ajándékokkal körbe pakolva, finom falatok az asztalon, ha-
lászlé, káposzta, mindenféle sütemények, bejgli, zserbó, és sorolhat-
nánk, de tudjuk, hogy a lelkünkben felgyulladó fény a legfontosabb.

Néhány szót ejtenék az egészségügyi munkáról is. Az orvosi ren-
delőben 2020 márciusától kezdve teljesen megváltozott a munka. 
Helyesebben, az eddigi munkánk mellett számos új feladatot látunk 
el. Az oltásszervezés és az adminisztrációs kötelezettségek mellett 
a telefonos és az online felhő rendszer is sok változást hozott. Bár 
biztos vagyok benne, a rendelői várakozás az előjegyzés bevezeté-
sével töredékére csökkent.

Remélem, a negyedik hullám tetőzésén hamarosan túl vagyunk, 
de a megjelenő vírus variánsok miatt, a helyzet további fennállása 
feltételezhető, s nem igazán tudunk jövőbeli biztos várható dolgokról 
beszámolni. Az oltások folyamatosan zajlanak. Oltunk és oltunk fo-
lyamatosan, ami rendelési időn kívül történik. Vannak, akik most ké-
rik az első oltásukat, de oltjuk a második és a harmadik oltásokat is. 
Jelenleg a Pfizer, a Moderna, a Jansen és a Sinopharm oltás érhető 
el a körzetben előzetes bejelentkezés alapján.

Jó tehát, ha figyelmünket magunkra fordítjuk, időt szakítunk a la-
zításra, s legjobb, ha a TV nézés helyett valami izgalmas könyvet 
olvasunk, túrázunk vagy játszunk. Ahol a figyelem, ott az energia. 
Tudatosan határoljuk el magunkat a külvilág zajától, szedjünk bőven 
vitaminokat és antioxidánsokat, s készüljünk közösen a fény újra-
születésére!

Csodálatos adventi készülődést kívánok szeretettel, s ha már így 
kezdtem, visszatérek a slágerekhez, és a Piramis együttes gyönyö-
rű szövegével kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és 
nagyon boldog új évet!

„A világ bármely részén élsz, és bárki vagy, szeretném, 
hogy légy ma este egy kicsit boldogabb. Kívánj igazi 
ünnepet! Kívánj igazabb életet! Ahogyan én neked... 
Kívánd, hogy mindig úgy szeressenek, ahogy szeret-
néd, hogy szeressenek. Kívánd, hogy mind az, amit ma 
éjjel gondoltál, ugyanúgy igaz legyen holnap, s holna-
pután. Kívánj igazi ünnepet! Kívánj igazabb életet!

Békés karácsonyt mindenkinek.”

2021.12.05. Szeretettel: dr. Képes Ildikó Anna 
címzetes főorvos

EGÉSZSÉG
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Október elején az idősek napját az idén is, 
mint már sok-sok éve, együtt ünnepelték a 
bogácsi szépkorúak. Az ENSZ 30 éve nyil-
vánította október elsejét az idősek világnap-
jává. Ez a nap alkalmas arra, hogy a rohanó 
életünkben egy pillanatra megálljunk, és 
megemlékezzünk mindazokról, akik értünk, 
fiatalokért nap mint nap komoly áldozatot 
tettek a mindennapokban. Feladatunk és 
egyben kötelességünk is biztosítani a mél-
tóságteljes öregkort számukra. E nap lehe-
tőséget biztosít arra is, hogy köszönetünket 
fejezzük ki mindazért, amit a családokért 
és a közösségekért tettek. De ugyancsak 
nekünk kell gondoskodnunk arról is, hogy 
ez ne csupán csak egy egynapos ünnep 
legyen. Minden nap adnunk, tennünk kell 
értük valamit; egy kis időt, együttérzést, fá-
radozást, gyengédséget, türelmet.

Az önkormányzat kezdeményezésére 
345 fő 70 év feletti, lakhellyel rendelkező 
bogácsi lakos kapott meghívót az idősek 
napi rendezvényre. Nagy előkészület előzte 
meg e jeles napot. Bogács Község Önkor-
mányzata és a Turisztikai Információs Iroda 
dolgozói közösen serénykedve szervezték 
meg a programot, és gondoskodtak arról, 
hogy a megjelent közel 90 fő gondtalanul 
szórakozhasson.

Csendesné Farkas Edit polgármester 
asszony beszédében köszönetét fejezte 
ki azért, hogy a sokszor nehéz időkben is 
megteremtették és biztosították nekünk, 
fiatalabbaknak, hogy tanulhassunk, dolgoz-
hassunk, és a nyomdokaikba léphessünk. 
Személyes tapasztalatait felidézve felhívta 

Idősek Napja

KÖZÉLET

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 
A karácsonyi ünnepek közeledtével kérjük, fokozottan figyeljen az alábbiakra!

a figyelmet arra, hogy az idős kor ajándék 
annak, aki meg tudja élni. Fontosak a sze-
mélyes kapcsolatok és a közösségek ösz-
szetartó ereje.

Tállai András országgyűlési képviselő csa-
ládi történeteket felidézve csalt mosolyt az 
arcokra és két ízletes tortával ajándékozta 
meg a jelenlévőket.

A köszöntőbeszédek után kicsik és nagyok 
meleg szívvel készített műsorukkal színesí-
tették a programot. Az óvodások mosoly-
gós és olykor izgalommal teli szemekkel a 
nézőtéren helyet foglaló közönség között 
ismerős arcokat próbáltak fellelni. Aranyos 
kis műsorukkal üde színfoltjai voltak a dél-
utánnak. A Bogácsi Pávakör dalcsokra már 
rutinszerűen szórakoztatta a meghívottakat. 
Végezetül az Operett-Musical Voices Társu-
lat táncdal és retro műsora zárta a délután 
szervezett programját. A finom estebéd el-
fogyasztását követően Ircsik László tangó-

harmonikán húzta a talpalávalót, biztosítva 
a további jó hangulatot. A résztvevők egy 
emlékezetes és tartalmas délutánt tölthettek 
el együtt. Öröm volt látni a mosolygó idős ar-
cokat, elfeledtetve a hétköznapok gondjait.

Müller Péter Benső mosoly című írásában 
olvashatjuk megszívlelendő, záró soraimat: 
„Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem 
azért tisztelték, mert „fáradságos életükkel 
kiérdemelték”, nem is abból a józan előre-
látásból, hogy „egyszer én is öreg leszek, 
s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a 
szemétre!”, hanem azért, mert a lélek még 
érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az 
öregember, óriási élettapasztalatával, olyan 
értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak 
számára vonzó és kívánatos volt!” 

Fónad Beáta   
önkormányzati képviselő

- A besurranó tolvajokra tekintettel mindig zárja be ingatlana kapuját NE fordítóval, vagy tolózárral, hanem lehetőleg kulccsal, amit NE hagyjon
 a zárban belülről sem!
- Tűzifa vásárlásnál legyen óvatos, körültekintően válassza meg az eladót, házaló jelleggel vevőt csalogató idegenektől ne vásároljon tűzifát!
- Ugyanígy ne vásároljon házalóktól mást sem (pl. ajándéktárgyat)!
- Ne engedjen be az ingatlana területére adománygyűjtőket, egyéb indokkal (pl. rosszullét, vízivás) bemenni szándékozó idegent!
- Amennyiben nem muszáj, NE tartsanak otthon nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszereket!
- Ha hosszabb távollétre készülünk, azt ne híreszteljük el! Ilyenkor bízzunk meg valakit, hogy a távollét alatt ügyeljen az ingatlanra, ürítse  
 a postaládát!
- Ha Ön idős ember és leszármazottai nem Önnel élnek, hanem messze, esetleg külföldön, beszéljék meg, hogy baj esetén hogyan értesítik
 egymást, ne higgyenek el telefonon első hallásra semmit, főleg akkor, ha a telefonáló a „bajban lévő” rokona számára pénzt kér.
- A szomszédok figyeljenek egymásra, idegenek szokatlan megjelenése, tevékenysége, egyéb gyanús körülmény esetén értesítsék a rend- 
 őrséget a 112-es segélyhívón keresztül!

Tisztelettel:
Gáspár István r. alezredes - Bogács Rendőrőrs parancsnoka

Tállai András országgyűlési képviselőnk személyesen köszöntötte a bogácsi időseket
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NEVELÉS

OLVASMÁNY  KARÁCSONYRA

A 2021/2022-es nevelési évet 60 óvodás 
és 9 bölcsődés gyermekkel kezdtük. 

Intézményünkben a játék a gyerekek legfőbb 
tevékenysége, amelyben gyakorolhatják a nyel-
vet, a gondolkodást, a különböző szerepeket, 
magatartásmódokat, az érzelmeket, a kitartást. 

Mindennapjainkat az évszakok váltakozá-
sai, azon belül az ünnepek és jeles napok 

Élet a Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsődében
“A gyermekek olyanok, mint a virágok. Mindegyiknek van levele, szára, virága – hasonlóak, de mégis különbözőek. Mind-

egyikük gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra. Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, de mindegyik különleges, 

mindegyik egyedi. Nem hasonlíthatom össze őket egymással. Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a rózsa, hiszen 

az árvácska már rég kibújt, most már neki is itt lenne az ideje. Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket, rájövök, hogyan 

érzik a legjobban magukat a kertemben, a nekik megfelelő, egyéni módon gondoskodom róluk, és gyönyörködöm bennük, 

ahogyan nőnek, erősödnek, kivirágzanak.”                                                                                                                                      (Friedrich Fröbel)

tematikái töltik ki. Napirendünk rugalmas, a 
kisgyermekek életkori sajátosságaihoz iga-
zított, alkalmazkodik szokásaikhoz, a tevé-
kenységeik sorrendjéhez, biztosítva a játék 
elsődleges szerepét és a kiegyensúlyozott-
ságot. Minden olyan tárgyi feltételt tudunk 
biztosítani, ami a korosztály testi, értelmi és 
érzelmi fejlődéséhez szükséges. 

Jelenleg a pandémiás helyzet és az erre 
vonatkozó korlátozások megnehezítik az 
intézmény életét, de a lehetőségekhez mér-
ten megpróbáljuk biztosítani a változatos 
tevékenységi formákat, programokat. 

Bruno Ferrero: 
Nem vásárolható

Fiatal pár lép be a város legszebb játéküzletébe. A férj és a feleség 
hosszasan nézegetik a színes játékokat. Némelyek fenn sorakoznak 
az állványokon, mások a mennyezetről lógnak le vagy a pultokon 
fekszenek szívderítő tarkaságban.

Vannak itt síró és nevető babák, elektronikus játékok, kicsike kony-
hák, melyekben lángost és süteményt sütnek. Nem tudják eldönteni, 
melyiket vegyék meg. A csinos eladónő hozzájuk lép. 

- Nézze - kezdi magyarázni a feleség -, nekünk egy egészen kicsi 
lányunk van, és mi sokat vagyunk távol hazulról, gyakran még este is. 
- Olyan kislány, aki keveset mosolyog - folytatja a férj.

- Szeretnénk venni neki valamit, ami boldoggá tenné - veszi át a 
szót újra az asszony -, akkor is, ha mi nem vagyunk mellette... Vala-
mit, aminek örülne, ha egyedül van.

Nagyon sajnálom - szólal meg udvariasan az eladónő - de mi nem 
árulunk szülőket.

Az idősek napján az óvodások verses-zenés 
műsorral kedveskedtek a községünkben élő 
idős néniknek és bácsiknak

A csillogó szempárokból ítélve, mindenkinek nagy élmény volt a Mikulás jelenléte az óvodában

A decembert talán nem véletlenül hívják 
„Álom havának” is, hisz a gyermekek szá-
mára egyfajta misztikumot és az áhított aján-
dékokról szóló álmodozást is magában fog-
lalja. Talán ezért is áll a szívükhöz oly közel. 
Az sem véletlen, hogy az érzelmi nevelésre 
helyezzük a fő hangsúlyt, hiszen a készülő-
dés, a ráhangolódás, az ünnepi várakozás 

pillanatai a gyermekek érzelmeit érintik meg 
elsősorban. Mindig nagy örömöt jelent a Mi-
kulás érkezése. Már ismerik gyermekeink 
Szent Miklós történetét, melynek feldolgozá-
sával a „segíteni, adni jó” érzést igyekszünk 
elmélyíteni óvodásaink lelkében. Olyan mi-
liőt, illetve olyan játékszituációkat terem-
tünk, melyben a pozitív érzelmek megé-
lésére, illetve kifejezésére nyílik több 
lehetőségük (például: drámajátékok).  
Az ünnepi készülődés heteiben sokfé-
le tevékenység, tapasztalás és élmény 
várja még a gyermekeket.  Igyekszünk 
nyugodt, szeretetteljes légkört megte-
remteni, hogy a jelen helyzet ellenére is 
számukra ez egy nyugodt, felszabadult, 
örömteli időszak legyen.

Kásáné Szabó Erika - óvodavezető
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MÚLT ÉS JELEN

50 év múlva
Hosszas és kitartó szervezést követően 2021. november 6-án 

megtartottuk az 50 éves osztálytalálkozónkat. Köszönjük a szerve-
zők aktív munkáját! 1971-ben végeztünk a bogácsi Általános Isko-
lában 31-en, melyből 7 lány és 24 fiú volt. Az első találkozót 25 év 
után 1996-ban tartottuk. Most az 50 éves találkozón áttekintettük az 
elmúlt 50 év történéseit. 1971-ben 14 évesen elindultunk életünk út-
ján, megkezdve középiskolai tanulmányainkat, megalapozva ezzel a 
jövőnket. 50 év után büszkén tekintünk vissza az elmúlt fél évszázad 
dolgos napjaira, sikereinkre. 50 év munka után már a jól megérde-
melt nyugdíjas éveinket éljük, illetve készülünk a nyugdíjas évekre. 

Izgalommal, várakozással teli napokat követően 2021. november 
6-án 11:30- kor találkoztunk a bogácsi Kőkorszaki Pocak-tömő étte-
rem előtt. Öleléssel, kézfogással, hatalmas üdvrivalgással üdvözöl-
tük egymást. Rövid beszélgetés után a bogácsi temetőbe mentünk, 
hogy megemlékezzünk arról a 11 osztálytársunkról, akik már nem 
lehetnek jelen a találkozón. Azon tanítóink és tanáraink sírjánál is 
emlékeztünk, akik már nincsenek közöttünk. Egy-egy mécsest gyújt-
va imádkoztunk a volt osztálytársainkért. Nyugodjanak békében!

A temetőből jövet Verhóczki Sándor lakására mentünk, ahol meg-
vendégelt minket. Gyönyörű napsütéses időben üdvözöltük egymást 
egy pohárköszöntővel és koccintással. Tartalmas beszélgetést és 
fotózást követően átmentünk a Kőkorszaki Pocak-tömő étterembe. 
A finom ebéd elfogyasztását követően megtartottuk a szokásokhoz 
híven az osztályfőnöki órát, melyre Szabó Dezsőné Marika néni, ta-
nárunk is eljött és megtisztelt minket a részvételével. Elmondta, hogy 
nagyon büszke arra, hogy 17 diákja eljött erre az osztálytalálkozóra 
és Ő is itt lehet, együtt ünnepelhet a volt diákjaival. Marika néni az 
orosz nyelvi tanárunk volt. A munkájának elismeréséül egy ajándék-

Újra szólt az iskolacsengő!

Halló, NAGYVILÁG!
50 éve, 1971-ben ballagtunk az általános iskolából.
MAGYARORSZÁG a hazánk.
BORSOD megye a szűkebb pátriárkánk.
BOGÁCS a falunk, ahonnét elindultunk, és most újra itt 
vagyunk.
ISTEN éltessen bennünket, és nyugtassa békében mindazo-
kat, akik már nem lehetnek velünk.

Ambrus Sándor, Bordás Katalin, †Csányi Sándor, Császár 
József, Farmosi Katalin, Farmosi Mária, †Fülöp László,  
Fülöp Tibor, †Hazafi Dénes, Hegyi Erzsébet, † Hócza 
Imre, Hócza József, †Jankó Gyula, Jójárt Ferenc, †Kiss  
József, †Kiss László, Kiss Sándor, † Klárik Barna, Kovács  
László, Mohás Sándor, Sipos Éva, Somogyi József, Szabó  
László, Tóth István, Tóth Lajos, Varga Lajos, †Varga  
Mária Anna, Verhóczki Irén, Verhóczki Sándor, Virág Éva,  
†Zilai Bertalan

Szabó László és Varga Lajos a 8. osztályt Mezőköves-
den a „Fizikai Dolgozók Tehetséges Gyermekei” számára létrehozott „Kis Kol-
légium” első merész vállalkozóiként végezték el.

kosárral leptük meg. Az ünnepi hangulatot emelte a gyertyafényes 
torta tűzijátékkal! 

Az 50 éves osztálynapló is előkerült az iskola padlásáról, mely se-
gítségével az osztályfőnöki órát a Vadvirág őrs vezetője Schuszterné 
Hegyi Erzsébet tartotta meg. A névsor alapján a „vén” diákok be-
számoltak az elmúlt 50 év történéseiről (tanulmányok, munkahelyek, 
gyermekek, unokák és a nyugdíjas évek). Nagy érdeklődéssel hall-
gattuk az osztálytársaink életútjait. Az iskolai éveket felidézve még 
most is jókat nevettünk a régi történeteken.   

Megállapítottuk, hogy az elmúlt 50 évben mindenkinek változatos 
élete volt, jót és rosszat is kaptunk. Ennek ellenére itt vagyunk! Örü-
lünk egymásnak és annak, hogy a pandémia megengedte, hogy ez 
a találkozó létrejöhetett. Nagyszerűen sikerült az osztálytalálkozó. 
Csodálatos, felemelő érzés volt együtt lenni 50 év után az osztály-
társakkal. 

 Megbeszéltük, hogy 10 évente megismételjük ezt a találkozót.  
Az elkövetkezendő évekre jó egészséget és boldog családi életet 
kívántunk egymásnak!

Köszönjük a szervezésben résztvevők munkáját. Külön köszönet 
Verhóczki Sándornak és Varga Lajosnak!

Köszönöm, hogy itt lehettem Veletek, amit soha nem feledek!  
Az életben bármerre is haladunk, mi örökre osztálytársak maradunk!

Schuszterné Hegyi Erzsébet

Találkozunk 2031-ben!

A bogácsi Általános Iskola 1971-ben  
elballagott tanulói 50 év elteltével  

jubileumi osztálytalálkozóra gyűltek  
össze 2021. november 6-án.

Bogácsi Tél 2021
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KEDVES TANULÓIM!

Örülök, hogy részese lehettem  
„szárnyaitok kibontakozásának”.  

Boldog leszek, ha valamit úgy 
emlegettek, hogy ezt tőlem 

tanultátok. Őrizzetek meg engem, 
tanáraitokat, diáktársaitokat 

a szép emlékek között!
Szeretettel gondolva rátok 
búcsúzom tőletek azzal az 

idézettel, amit magam is vallok, 
nektek pedig jó szívvel ajánlok:

„ Ha van mit adnod, add jó szívvel át.
Add a munkád, a csekély tapasztalásod,

s bár nem váltod meg a világot,
de szebbé teheted egy pillanatát....” 

(Várnai Zseni)

MÚLT ÉS JELEN

2021. június 19-ei elköszönésükben benne volt a nyolc év szép pil-
lanatainak felidézése, a köszönet, a hála szavai mindenki felé, akik 
őket idáig segítették. Benne volt a reményteljes vágy céljaik elérésé-
re, s hogy ezért küzdeni, tenni akarnak.

 Ám a szorongást sem lehet elfelejteni, a járvány miatti nehéz okta-
tási-tanulási helyzetet, amelyből mégiscsak győztesként kerülhettek 
ki, hiszen mindenkinek sikerült az általa választott középfokú intéz-
ménybe felvételt nyernie. Három tanulónk gimnáziumban, két tanu-
lónk szakközépiskolában, míg tízen szakképző iskolában folytatják 
tovább tanulmányaikat.

A ballagók között voltak olyan tanítványaink, akik mind a nyolc 
évet becsülettel és nagy szorgalommal tanulták végig, valamint ki-
emelkedő kulturális és közösségi tevékenységet végeztek, nemcsak 
iskolai, hanem községi ünnepségek állandó résztvevői voltak. Őket 
nevelőtestületi dicséretben részesítettük. Büszkeségeink ők, álljon 
itt a nevük követendő példaként: Gál Csilla, Kozma Kristóf, Kupcsik 

Az 50 éves találkozó 
résztvevői: 

Guggol: Mohás Sándor,

Első sor: Hegyi Erzsébet, Szabó Dezsőné 
tanárnéni, Verhóczki Irén, Bordás Katalin, 
Farmosi Katalin, Varga Lajos

Hátsó sor: Verhóczki Sándor, Hócza József, 
Ambrus Sándor, Virág Éva, Somogyi József, 
Fülöp Tibor, Tóth Lajos, Kovács László, Kiss 
Sándor, Császár József, Szabó László

Farmosi Mária  és Tóth István betegség 
miatt, Jójárt Ferenc a munkaköréből adó-
dó helyettesítés megoldhatatlansága miatt, 
igazoltan hiányoztak.

Útravalóul
Zsolt, Szabó Donát Máté. Versmondásaival, 
gyakori szereplésével gazdagította rendez-
vényeinket Czagány Ádám, aki elismerő 
oklevélben részesült. Végzős diákjaink to-
vábbi névsora: Balogh Péter, Farkas Aladár, 
Farkas Gyula, Farkas Kamilla, Farkas Sán-
dor, Farkas Vivien, Horvát Klaudia, Szitai 
Alexandra, Szitai Eszter és Szitai Szabina.

Benyovszki Mária - osztályfőnök

13



Ha madárszemmel Bogácsra tekintünk, kisebb-nagyobb há-
zakkal, utcákkal és kéklő medencékkel tarkított zöld ékszerdo-
boz tárul a szemünk elé, melyet változatos környezet, erdők,  
rétek, szőlők, szántóföldek, természetes vizek szegélyeznek.   

Hála Istennek és az itteni emberek természetszeretetének, zöld 
felületből nincs hiány. De kérdezem: Melyik az a szekér, amire még 
nem fér fel egy villával? Azaz melyik település az, ahol nincs helye 10 
vagy akár több fának, hogy általuk szebb, élhetőbb, egészségesebb 
legyen a falu?

Szülőföldemen, Bogácson mindig büszkén láttam, hogy az új kö-
zösségi terek kialakítása sosem fejeződhetett be fa- és cserjeül-
tetés nélkül, melynek lombja sokkal barátságosabbá tette a tájat.  
A fásítási kedv idén ősszel újra fellángolt, mely az Agrárminisztérium 
által meghirdetett Településfásítási program keretében valósult meg. 
Községünk 30 db szivarfa ültetésére pályázott, amit Dr. Szinay Attila 
közigazgatási államtitkár közreműködésével ültettek el, az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjainak szakmai koordinálásával.  

ZÖLDOLDAL

Zöldebb település 

Sok kicsi, sokra megy!  - mondja a közmondás. Bár 30 fa nem tűnik 
soknak, de ha az ország egészére kitekintünk, a 10.000 fő alatti lélek-
számú települések nagy része már megzöldült, így summázva, igen 
nagy eredményt látunk. A 2020/21 ültetési szezonban 12 ezer sorfát 
ültettek el a kis falvak, míg a 2021/22-es időszak végére megduplázott 
mennyiségű fától válnak a települések zöldebbé, élhetőbbé. 

A települések vagy bárki, AKI FÁT ÜLTET, BÍZIK A JÖVŐBEN! 
Emellett – tudatosan vagy csak a jó termés reményében - olyan glo-
bális célkitűzésekhez járul hozzá, mint a klíma-, víz- és talajvédelem, 
nem utolsó sorban pedig új élőhelyet teremt és növeli a természet 
immunrendszerét. 

A belterület fái mellett természetesen a Bükkalja minket körülöle-
lő erdőségei is jelentős pozitív hatást gyakorolnak a környezetre.   
A Bogács környéki őshonos fajokból álló cseres-tölgyes erdők jól 
mutatják a természetes, erdőklímának megfelelő erdőképet, melyet 
helyenként emberi kéz által betelepített vöröstölgyesek és fenyvesek 
tarkítanak. 

Talán kevesen tudják, hogy a fenyvesek telepítése Trianonnal függ 
össze. A békediktátum miatt a Kárpáti fenyveseket teljesen elcsatol-
ták Magyarországtól, így a fenyő faanyag pótlására, kísérleti jelleg-
gel, az alföldi és a kopár területekre erdei és fekete fenyőt ültettek 
erdész elődeink, míg a hegyvidéki területekre lucfenyőt. Most már 
látjuk, hogy a fenyves erdők a klímaváltozás vesztesei. A fenyőpusz-
tulás miatt ideje korán kiszáradt fenyő helyét viszont a szárazságot 
jobban tűrő lombos erdők veszik át, melyek spontán átalakulásának 
nyomait a falu körül is lehet látni. 

A környékbeli erdőállományok felsorolásából nem szabad kihagy-
nunk az idegenhonos akácot sem, melynek csodás illata tavasszal a 
Jató-tető felől átjárja a falut. A finom illatot és a még finomabb mézet 
adó idegenhonos akác sajnos agresszíven terjed a művelés alól fel-
hagyott földeken, területet „elrabolva” az őshonos fáktól, vagy sző-
lőültetvények elől. 

Bármilyen erdőállományról legyen szó, az folyamatos változásban 
van, de a fák pozitív hatása megkérdőjelezhetetlen! Javaslom a Ked-
ves Olvasónak, hogy húzzon túrabakancsot és induljon el az erdei 
ösvényeken a környező települések irányába, és ismerje meg szű-
kebb hazánk erdei kincseit. 

2021. 11. 27.   

Benedek Elek: Az öreg faültető éneke

Ragyogj, ragyogj még őszi napsugár, 
Melengesd testét az elaggott földnek! 

Szánd meg szegényt, óh nézzed, mily kopár, 
Talán nem is zöldül ki soha többet. 

 
Ragyogj, ragyogj még nyájas-szelíden, 
A zord szelet kergesd a messzeségnek, 

Hadd ültetek fát szépen, rendiben, 
Oh, nem magamnak - az új nemzedéknek! 

 
Ragyogj, ragyogj még, s azzal ne törődj, 

Munkám örömét hogy aligha látom... 
Jól tudják ezt a vén faültetők, 

Oh, jól tudom én is, nap barátom! 
 

Oh, jól tudom, hogy más szedi le majd 
Édes gyümölcsét mind ez ifjú fáknak, 
Örömet, hasznot nékem egy se hajt, 
Fáradt testemnek sose adnak árnyat! 

 
Mindegy! Te csak ragyogj, segélj nekem, 
A zord szelet kergesd a messzeségnek, 

Mi hasznom benne? - én nem kérdezem, 
Csak ültetek a jövő nemzedéknek.

Dr. Szinay Attila államtitkár úr is részt vett a bogácsi 
Településfásítási program megvalósításában

A bogácsi iskolás gyerekek lelkesen segítettek a faültetésben

Vigh Ilona - okleveles erdőmérnök 
                  EGERERDŐ Zrt.        

Bogácsi Tél 2021
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ZÖLDOLDAL

A védett óriás bocskorosgomba idős fák, tuskók korhadékán él, mely előfordulása az 
elmúlt évtizedekben csökkent. A természetszerű erdőgazdálkodás erdőkezelési mód-
szerei, az idős fák kímélete és az erdőterületen jelentős mennyiségű holtfa visszaha-
gyása, segíti a faj fennmaradást. Az 2021-es Év gombája egyébként ehető.

Vigh Ilona

Az év fája a lisztes berkenye (népies néven süvöltény) 
nem egy önálló fajt takar, hanem több kisfaj csoportját. 

Viszonylag könnyen felismerhető a kerekded levelei 
lisztes levélfonákjáról (fehér nemezes) és piros bogyóter-

méséről.  Főként középhegységi sziklás termőhelyeken 
él (a Bükkben is), ahol csak kisebb fává, bokorrá tud 
fejlődni, de az erdőtársulása igen fajgazdag, védett.

AZ ÉV NÖVÉNYEI 2021-ben

Kertépítők - Kertszépítők
A Bogácsi Tavasz-ban arra kértem a kert-

szépítő bogácsi lakosokat, hogy különleges 
sziklakertjüket, kerti tavaikat, szép virágos 
ágyásaikat fotózzák le, és küldjék el szer-
kesztőségünkbe, hogy mások is megcso-
dálhassák. Köszönöm a beküldött fotókat, 
melyeket ígéretemhez híven bemutatunk a 
Bogácsi Tél-ben.

Lukács Lajos  
udvarán jól mutat  
a több éves kerti tó

Kiss Lajosné Róza néni kertjében nyár 
elején fehér sziromruhába öltözött  

a gyöngyvirágcserje

Horváth Sándor  
2021 tavaszán  

épített kerti tava
udvara dísze lett

Derda Renáta színpompás  
tavaszi virágai 

Derda Jánosné gyönyörű 
tulipános kertje
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PORTÉ

Mészáros Erika a nevem. Egri lakosként 
gyakran jártam Bogácsra. Nagyon megtetszett 
ez a község, de leginkább a pincesor hangulata 
ragadt magával. Amikor új lakhelyet kerestem 
párommal, nem volt véletlen, hogy Bogácsra 
esett a választásunk. Idén augusztus elején 
költöztünk be a Gárdonyi utcai házunkba, amit 
azóta egyfolytában újítgatunk. Sajnos, a jó 
szakemberek hiánya nekünk is sok bosszúsá-
got okoz, újabb és újabb probléma megoldása 
vár ránk szinte naponta. 

Az egri kórház szájsebészetén adminisztrátorként dolgozom, 
de amikor van egy kis szabad időm, szívesen sétálgatok a Kilá-
tóhoz, s gyönyörködöm az elém táruló panorámában. 

A jó levegő, a táj szépsége mellett a sokféle rendezvények és 
az emberek kedvessége miatt is szeretek itt lakni. 

Molnár Andrásné Daragó Mária 100 évvel ezelőtt, 1921. december 7-én Bogácson szü-
letett. Egy évszázadnyi életének története szemünkbe könnyeket csal, de szívünket meg-
melengeti:

Mari néni a történelem viharos korszakaiban élte ifjúkorát -1929-es nagy világgazdasági 
válság, 1939-1945 között a II. világháború, 1956-os forradalom-, s nem kételkedhetünk ki-
jelentésében, miszerint „fiatalságomban semmi öröm nem volt”. 

11 évesen édesapjával már summásnak állt. Először vízhordóként, később mezőgazdasá-
gi munkásként dolgozott a Pécs melletti Üszögpusztán, majd a mai Ukrajna területén lévő 
Eszterág településen. 

1942-ben ment férjhez Molnár Andráshoz. Bogácson telepedtek le, mezőgazdasági munkás-
ként dolgoztak, mindig egyszerű életet éltek. Egy gyermekük született, Tihamér, akit erős hittel mélyen vallásos emberré neveltek. 1991-től, férje 
halálát követően Mari néni egyedül éldegélt, majd balesete után elköltözött fia családjához, ahol jelenleg is szeretetteljes gondoskodásban része-
sítik. Mozgása már kicsit nehézkes, de korához képest jó szellemi állapotban van. Különösen boldog, amikor láthatja 2 unokáját és 3 dédunokáját.

100. születésnapján a családtagok mellett, rokonok, szomszédok, ismerősök fejezték ki jókívánságaikat. Bogács Község Önkormányzata 
nevében Csendesné Farkas Edit polgármester asszony és dr. Papp Adrienn jegyzőnő köszöntötte községünk legidősebb lakóját. 

Boldog születésnapot kívánunk! Kívánjuk, hogy jövőre ugyanilyen jó egészségben köszönthessük születésnapján Mari nénit! 
Jankóné Jónás Zsuzsa

Hogyan is lettünk bogácsi lakosok?

Nagyné Vass Noémi vagyok. Férjemmel, 
Nagy Lászlóval 2015 júniusában költöztünk 
Bogácsra, a Jegenyesor utcába. Én Felső-
tárkányban, Laci Cserépfaluban élt koráb-
ban. A térségben szerettünk volna maradni, 
ezért döntöttünk Bogács mellett. Itt találtuk 
meg mindazt, ami egy új, boldog élet elkez-

déséhez szükséges. Hat év alatt igazi nagy-
családdá váltunk, az 5 éves Rozina és a 2 
éves Dorka mellé idén megszületett Nándi 
nevű kisfiunk.

Mondják, az élet sokszor felülírja a terve-
ket. Ezzel a ténnyel idén nekünk is szembe-
sülnünk kellett. Tavalyig gondtalannak tűnt 
életünk, két kislányunk óvodába, bölcső-
débe járt, én újra a munkába állást tervez-
gettem. Laci Egerben a Bosch-nál dolgozik 
quality technikusként. Szabadidejének nagy 
részét a gyorsasági motorozás és motorver-
senyzés tette ki egészen ez év tavaszáig, 
amikor ugyanis egy egészségügyi probléma 
miatt a motoros sportpályafutása abbaha-
gyására kényszerült. A tavaly elért szép 
sportsikere - a verseny szezont kategóriájá-

nak országos gyorsulási bajnokaként zárta 
-, és harmadik gyermekünk - a két kislányt 
követően kisfiú- születése, kárpótolt ben-
nünket mindenért. Azért is, hogy a tavasz-
szal megnyitott Alkotmány utcai Levendula 
Szalonban a kéz-lábápoló és műkörömépí-
tő, éppen csak elkezdett tevékenységemet 
nyár végétől szüneteltetni kényszerültem. 

Az egyre kevesebb szabadidőmben szí-
vesen hódolok a cukrászművészetnek: 
süteményeket sütök, és többek véleménye 
alapján, elképesztő kreativitásra valló tortá-
kat készítek.

A családdal szeretünk biciklizni, a környék 
gyerekbarát helyeit felfedezni. Férjemmel 
együtt úgy érezzük, jó döntést hoztunk, ami-
kor Bogácson telepedtünk le.  

Orosz Tiborné Judit va-
gyok. (A képen gyerme-
keim láthatók.) Férjem-
mel, Orosz Tiborral ez év 
júniusának közepén köl-
töztünk Bogácsra. Előző 
lakhelyünkről, Veresegy-

házról sokat jártunk ide nyaralni, és egyre jobban megtetszett nekünk ez 
a nyugodt, csendes, de ugyanakkor nagyon is élő település. Sok házat 
néztünk meg, de végül is arra a házra esett a választásunk, amit legelő-
ször néztünk ki az interneten. 

Férjem nyugdíjas, én Egerbe utazok minden nap, óvónőként dolgo-
zom. Gyermekeink; Gergő, Szasza, Klaudia és Palkó még iskolások. Velük 
együtt nagyon szeretünk itt lakni. Sokat kirándulunk a jó levegőn, szívesen 
strandolunk, biciklizünk. Ha tudunk, ellátogatunk a kulturális rendezvények-
re, keressük a lehetőségeket, hogyan tudunk bekapcsolódni a bogácsi élet-
be.  Úgy gondoljuk, hogy jó döntést hoztunk, amikor ideköltöztünk.

100 éves lett Bogács legidősebb lakosa
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Várakozás, reménykedés, beteljesedés. Az advent minden év legti-
tokzatosabb, legbensőségesebb várakozása, mely által közel tudunk 
kerülni a megtestesülésre készülő Istenhez. 

Az adventi koszorú négy gyertyája is ezt jelzi: az első a megváltás-
ban való HIT szimbóluma. A második a zsidó nép REMÉNYE, az ígé-
ret, hogy tőlük származik majd a Messiás, az emberiség megváltója. 
Az ÖRÖM gyertyája Szűz Máriát jelképezi, aki világra hozta a Fiút a 
mi üdvösségünkre, s végül a SZERETET, mely Keresztelő Jánosra 
utal, aki szeretettel hirdette Krisztus eljövetelét és építette az utat az 
emberek szívéhez a megtérés gondolatával.

Pilinszky János szavai kísérik az idei adventemet. „Advent a vára-
kozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy 
meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk…Aki valóban 
tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szép-
ségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.”

Napjainkban egyszerre a bizonytalanság, a türelem, az elfogadás 
és a remény idejét is éljük. Rohanó, mindent akaró, énközpontú vi-
lágunkban megálljt parancsoltak nekünk. Rá kellett jönnünk ismét, 
hogy az ember nem képes magát és az egész világot megváltani. 
Nem tudunk uralkodni az életen, a halálon, a betegségen, de még 
a magunk teremtette káoszon és mások gondolatain sem. Több 
éve tartó adventet élünk. Várakozunk a világ gyógyulására. Vára-
kozunk, reménykedünk és imádkozunk gyógyulásokért, elveszített 
szeretteinkért, barátainkért és a gyászolóikért. Köszönetet mon-
dunk azokért, akik áldozatos munkájukkal segítik akár a gyógyu-
lást, akár az elengedést. 

„Advent a várakozás megszentelése”

EGYHÁZ

KÖNYVAJÁNLÓ

Talán a mostani adventünk kicsit könnyebb, reménytelibb, mint 
a tavalyi volt. Újra lehet gyertyagyújtás, adventi vásár, találkozás, 
együttlét a rég látott szeretteinkkel, barátainkkal.

A karácsony, a Megváltó megtestesülése mindannyiunk közös ün-
nepe, ezért nem szabad megfeledkeznünk igazi valóságáról sem: 
Isten elküldte Fiát, aki emberré lett, vállalva sorsunkat egészen a ke-
reszthalálig, hogy megváltson minket. Az Atya általa új szövetségre 
lépett velünk emberekkel, szeretetből teremtett bennünket, mégis oly 
sokszor elárultuk, eláruljuk ezt a szövetséget. Az Atya mégis türel-
mes szeretettel vár az ébredésünkre: „Ébredj ember mély álmodból, 
megszabadulsz rabságodból”.

Épp ezért nekünk - most advent idején különösen - vágyakozva és 
várakozva kell közelednünk a másik ember megismerésére, elfoga-
dására, segítésére, ezáltal juthatunk el ugyanis önmagunkhoz és a 
Jóistenhez. A másoknak adott időnk, odafigyelésünk, türelmünk se-
gítheti a várakozás megszentelését, a karácsonyi Találkozást. Vagy 
ahogyan Anselm Grün fogalmazott: „Krisztus eljön hozzám, hogy én 
megérkezhessem önmagamhoz.”

Ez az advent biztosítson időt visszatérni önmagunkhoz és segítsen 
az Istennel való kapcsolatunk elmélyítéséhez, hogy tisztán, szentül 
tudjuk fogadni az emberré lett Istent.

Mindezekhez kívánok türelemmel és 
örömteli várakozással teli adventet!

Baloghné Kis Katalin hitoktató

„Térdeljetek le ott, s hálát rebegjetek, 
az Isteni-gyermekben gyönyörködjetek, 

örömmel nyissátok szívetek ajtaját, 
s fogadjátok Karácsony drága Ajándékát, 

a Megváltás Bárányát.”

„Nőnek a napok. Átfordul a tél. Mától kezdve minden reggel egy jóakaratnyit hamarabb kél 
a nap, s öste későbben nyugoszik. Egy jóakaratnyit, minden nap. (...) Az asszony szívében 
megbizsergett hirtelen az öröm. Hosszabbodnak a napok! Egy jóakaratnyit, így mondta az 
öreg! Ettől a mai estétől kezdve. Naponta egy jóakaratnyit. Naponta egy jóakaratnyival köze-
lebb jön a tavasz. Ó, áldja meg az Isten azt, aki a jászolban született ezen az estén... Nem 
imádkozott még soha, nem is tudta, mi az. De most, ahogy hirtelen arra a titokzatos gyermek-
re gondolt, akiért mind-ez van, s aki jászolban született, s akinek emlékét a templomok őrzik: 
valami furcsa, boldog meghatottság fogta el. Valami alázatos hála azért a kis jóakaratért, 
ami végre megjött a hatalmas és ismeretlen idő mélyében, és minden reggel és minden este 
feszít majd egy keveset a nappalok zárján. Egy jóakaratnyit, éppen csak egy jóakaratnyit. 
Ameddig kitágul és megnő ez a jóakarat lassan, és kibomlik belőle a tavasz! Megdobbant 
a szíve az örömtől és a hálától, mert úgy érezte, hogy megnyílt előtte hirtelen valami titok, 
mintha fátyol hullott volna le valamiről, ami eddig ismeretlen volt, és félelmetes. – Hála legyen 
a Krisztus Jézusnak a jóakaratért... – mondotta halkan, és a szeme megtelt könnyel.”

Olvasmány karácsonyra
Egy szép idézet Karácsonyra Wass Albert: A funtineli boszorkány c. könyvéből:

Bogácsi betlehem

A SZENT MÁRTON RÓMAI 
KATOLIKUS TEMPLOM ÜNNEPI 

MISERENDJE:

2021. december 24-én   
24:00 óra – Éjféli Szentmise

2021. december 25-én   
11:30 óra – Ünnepi Szentmise

2021. december 26-án   
11:30 óra – Ünnepi Szentmise
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Nekem, alföldi lévén, nem volt lehetőségem dombról lesiklani, de 
első munkahelyemen, Bujákon vakmerően felmentem a legmaga-
sabb dombra, és tanítványaimmal a hátam mögött ujjongva repül-
tünk a szánkóval az „ugrajtó” fölött. Bogácson sokáig a Revízió volt 
a cél, majd a településen belül felkerestünk minden kisebb-nagyobb 
emelkedőt gyermekeimmel és tanítványaimmal egyaránt.

Szép pillanatokat őrzök a karácsonyi készülődésről is. Kitörölhetet-
len emlékek a gyerekkori karácsony előtti hízóvágások, a disznótori 
maskarázás, nagymamáim bejglije, fahéjas süteményének illata, fi-
nom citromkrémes torták (citromot és narancsot csak télen lehetett 
kapni...),  a szoba központi helyén felállított karácsonyfa, az ünnepi 
ebéd és az imára kulcsolt kezek. 

ÜNNEP

A karácsonyi varázs 
„Egy gyertya lángja még nem tűz, de benne van a melegség ígérete. Két gyertya még nem 

világosság, de magában hordozza a fény legyőzhetetlenségének az üzenetét. Három gyertya 
még nem a megérkezés, de bizonyítéka annak, hogy a várakozással megszentelt Remény szü-
letőben van. A négy adventi gyertya lángja: még nem a várva várt pillanat beteljesülése, de az 

idő végét jelzi, a Karácsony eljövetelét, a Megváltó születését. Az adventi koszorú fényei, a négy 
gyertya évszázadok óta a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró örömhírre figyelmez-

tetnek. Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva és kiszolgáltatva a sötétség-

nek örökre ebben a világban” 

– írta az adventi készülődésről Márai Sándor.

Az adventi készülődés a titkokkal övezett, a kereszténység, a csa-
lád és az életbe vetett hit legjelentősebb ünnepéhez, a karácsony-
hoz vezet. A szeretet ünnepe mindenkiben más-más gondolatokat 
ébreszt, sőt életkortól függően is másként vélekedünk erről a szép 
téli ünnepről, de a gyermekkor az, amikor még leginkább megérint 
bennünket a karácsonyi varázs.

A „tél” szóról gyermekkorom fogcsikorgató hideg hónapjai jutnak 
eszembe. Általában már novemberben lehullott az első hó, s a vastag 
hótakaró február végéig fogságban tartotta a földet. A felnőttek nem 
igazán örültek a hóeltakarítási munkálatoknak, de mi, gyerekek az is-
kola utáni szabad időnket el sem tudtuk képzelni a meleg szobában. 
Hóembert építettünk, hógolyócsatákat vívtunk, hosszú jégpályákat 
készítettünk, amin önfeledten csúszkáltunk. Sokszor az sem zavart 
bennünket, hogy ujjaink az átázott kesztyűben elgémberedtek, csiz-
mánkban totyogott a megolvadt hólé. A széltől, a hidegtől kivörösödött 
arccal csak sötétedéskor mentünk be, és órákig a cserépkályha meleg 
csempéihez tapasztottuk átfagyott kezünket, lábunkat.

Minden télen szeretnénk gyönyörködni a természet szépségében

Az elmúlt évtizedekben nem csak az időjárás tekintetében, de a szo-
kásrendszerekben is nagyot változott a világ. Nem is tudom, mikor volt 
fehér karácsonyunk… Igaz, a mostani telet szokatlanul hidegnek jósol-
ták, mégis csak reménykedünk abban, hogy talán szenteste elbűvöli 
szemünket a csillogó fehérben öltöztetett táj látványa… 

A böllérversenyek, disznótoros rendezvények újraélesztésének ko-
rában Bogácson nem ölnek malacot a friss pecsenyéért... 

 A műanyag fenyőfa a garázsban, vagy pincében egy dobozban 
rejlik egész évben szétszerelve, s mikor karácsonyi pompát ölt, nem 
járja át a lakást a fenyő utánozhatatlan gyantaillata. A net-en rendelt 
ajándékokat felhalmozva kapják a gyerekek… 

A háziasszonyok „töké-
letes” karácsonyt szeret-
nének családjuk számára 
teremteni, s a munka és a 
gyermeknevelés mellett az 
advent heteiben egyszerre 
rájuk zúduló nagybevásár-
lás, főzés, takarítás terhe 
alatt egyre stresszesebbé 
válnak…  

A 21. században egészen 
tavalyig emberek milliónak 
nem volt ideje (igénye) 
a lelki elcsendesülésre. 
2020-óta azonban a koro-
navírus járvány csendre, 
elmélyült gondolkodásra, 
a mértéktelenség vissza-
fogására int bennünket.  
A járvány világméretűvé 
válása miatt hazánkban is szigorú szabályokat vezettek be, ennek 
értelmében (jelenleg) kötelező a maszkviselés, ajánlott a távolság-
tartás, szűkíteni kell a személyes kapcsolatokat. Emiatt sokszor 
csupán lélekben vagyunk együtt szeretteinkkel és a virtuális térben 
tartjuk velük a kapcsolatot. 

Bogácson idén elmaradtak a már tradicionális adventi ünnepi ren-
dezvények, és nem volt szent család-járás. Ennek ellenére az év vé-
géhez közeledve a várakozás napjai mindenki számára elhozhatták 
a belső békét. Otthonunkban, a templomban vagy a Fiatalok terén 
a betlehem melletti adventi koszorú felragyogó fényeinél is átérté-
kelhetjük hitünk mélységét, imánk erejét, szeretetünk önzetlenségét.  
Az elcsendesedés, a ráhangolódás megváltoztat bennünket, s a te-
vékeny hétköznapjainkba így lopja be magát a karácsony hangulata, 
mely más-más módon, de elér minden ember szívéhez.
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A karácsony nem csupán egy ünnep, 
hanem lelkiállapot. Megnyugvással tölt 
el, hogy -környezetemben- egyre többen 
vagyunk, akik karácsonyának értékét a 
hagyományosnak mondott, pénzen meg 
nem vásárolható, felbecsülhetetlen ér-
tékek: a szívünkben rejlő szeretet, béke, 
hit, jóság, megértés, hála, elfogadás, tü-
relem adják.

Kívánom, hogy a királyok méltósága, 
az angyalok tisztasága, a pásztorok egy-
szerűsége ragyogja be minden Kedves 
Olvasónk karácsonyát! 

Jankóné Jónás Zsuzsa

ÜNNEP

Községünk három eltérő élethelyzetű lakóját kérdeztem meg, arról, hogy ők hogyan élik meg az adventi idősza-
kot, mit jelent számukra a karácsony, s ápolnak-e hagyományokat. Három eltérő élethelyzet, mégis mindegyik-
ből egyértelműen kiérződik a karácsony lényege, a szeretet családokat összetartó ereje. 

Virágné Erzsike számára a karácsony a 
legkedvesebb ünnep, noha az adventi ké-
szülődés hangulatát beárnyékolja lánya el-
vesztése miatti bánata, s ezért, mint mond-
ja, a karácsony számára „sírós ünnep”. 

Már november végén tudatosan megterve-
zi a lakás ünneplőbe öltöztetését; előkerül-
nek a szép kézzel hímzett karácsonyi asz-
talterítők, a karácsonyi szentképek, adventi 
koszorúk. Lakásának minden szobájában 
állít karácsonyfát, melyek harmonikusan  
illeszkednek a szobák egyedi stílusához.  

 A szentestét Csaba nevű fiánál töltik.  
A karácsonyfa körül minden évben közö-
sen eléneklik a Mennyből az angyal-t, majd 
megajándékozzák egymást. Kis unokája az 
utóbbi évben furulyajátékával örvendezte-
ti meg őket. Karácsony első napján náluk 
gyűlik össze a teljes család. S mialatt a fa 
körül éneklik a Krisztus urunknak áldott szü-
letésén egyházi éneket, a közülük eltávozott 
kedves hozzátartozók hiánya miatt szeme 
mindig könnyel telik meg.

A karácsonyi menü náluk megegyezik a 
hagyományos magyar karácsonyi menüvel: 
házi tyúkhúsleves, töltött káposzta, sült hal, 
ínycsiklandozó kacsacomb és finomabbnál 
finomabb házi sütemény.  

Aki a sötét téli napokban elhalad Erzsi-
kéék Alkotmány utcai háza előtt, láthatja a 
ház külső falain, az udvaron és az ablakok 
fényfüzéreiből áradó díszkivilágítást. Erzsi-
ke ebben a csillogó fényáradatban a Jézus 
születését hírül adó betlehemi csillag fényét 
véli látni, mennyei fényt, melyben úgy érzi, 
Isten jelen van.

Báderné Pusomai Gizella és férje, Báder 
Gyula számára az év utolsó hónapja sok-
sok munkával telik. Gizike a karácsony előtti 
hét végéig, Gyula viszont egészen decem-
ber 24-ig jár dolgozni. A gyermeknevelés 
és a munkahely melletti plusz munkák vál-
lalása miatt kevés idejük jut a karácsonyi 
készülődésre. 

Az ajtóra kitett karácsonyi kopogtató azon-
ban azt jelzi, hogy az ő otthonukban is várják 
az ünnepet. A karácsonyfát december 24-én 
gyermekükkel együtt vidám hangulatban 
díszítik fel. Ezután elfogyasztják a hagyo-
mányos recept alapján készített húslevest, 
töltött káposztát és rántott húst. Majd Gizike 
szüleihez mennek, ahol a tágabb családdal 
együtt köszöntik az ünnepet. A feldíszített fa 
körül énekelnek, beszélgetnek, eszegetnek. 

Gizike és Gyula nem szokta utolsó napra 
hagyni a karácsonyi ajándék beszerzését, 
mégis a legszebb karácsonyi ajándékuk a 
karácsonyi ünnepkör utolsó napjához, ja-
nuár 6-hoz kapcsolódik. 2012-ben ugyanis 
ezen a napon érkezett hozzájuk életük leg-
nagyobb ajándéka, Bence fiuk.  

Huszár-Cseh Renáta és férje, Huszár Zol-
tán életében ez lesz az első karácsony, amit 
szülőként élhetnek meg. 

Mindkettőjük eddigi adventi időszakai, il-
letve a karácsonyaik mozgalmasan teltek. 
Renáta aquafitness oktatóként ilyenkor 
még több foglalkozást tartott, Zoltán idejét 
rendezvények szervezése, lebonyolítása 
kötötte le. Karácsonykor sem ültek otthon, 
a közeli és távolabbi rokonságot, barátokat 
látogatták meg.

Renáta szívesen hódolt korábban a téli 
sportoknak, gyakran túrázott, korcsolyázott.  
A hosszú téli estéken pedig gyakran vetítettek 
diafilmeket – mindezeket a foglalatosságokat 
gyermekével is szeretné megvalósítani.

Az új élethelyzet új szokások kialakítását 
vonja maga után, amiben szeretnék a gye-
rekkorból hozott kedves szokásokat meg-
tartani.  A személyes emlékeket hordozó 
adventi koszorú és az egyedi karácsony-
fadíszek készítése, a mézeskalács sütése 
közben Renáta emlékeiben még eleveneb-
ben élnek az édesanyjával együtt töltött 
felejthetetlen karácsonyi előkészületek pil-
lanatai. 

Szenteste Zoltán szüleinek hagyományos 
bogácsi étele, a magyaros káposzta és 
Renáta modern konyhaművészetének re-
meke, a mézes pulyka is megtalálható lesz 
az elegánsan megterített ünnepi asztalon. 

Idén a rohanó világot kizárva különös 
gonddal ügyelnek arra, hogy féléves kisfiuk 
számára az otthon melegét karácsonykor is 
a nyugalom, a meghittség és a szeretettel-
jes légkör jellemezze.
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