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Gondolatok 2007 -ről 

Bizonytalanságokkal tele indult az újesztendő, hiszen az el
múlt év utolsó harmadában bekövetkezett megszorítások ha
tása már érzékelhető volt ugyan mindenki számára, de még 
nem lehetett tudni, hogy az új évben a további szigorítások 
hogyan alakít ják személyes sorsunkat és közösségünk lehető
ségeit. Számba vettük lehetőségeinket és a Képviselő testület 
február közepén elfogadta a költségvetést, melyből egyértel
művé vált, hogy a biztonságos intézmény-üzemeltetés és a 
kötelező feladatellátás mellett csak az előző évitől jelentősen 
mérsékeltebb fejlesztési lehetőségeink lesznek az idén. 

A fejlesztési lehetőségeink nem azért csökkentek, mert 
a felhalmozási bevételeink egy részét működési célra for
dítottuk, hanem mert a központi források mérséklődtek. 
Az őnkormányzati intézményekben és a vállalkozói területe
ken is csak a tőrvény által kötelezően előírt minimum-szin
te ket emeltük és az ugyancsak kötelező soros emeléseket 
hajtottu k  végre. Ennek következtében sajnos a foglalkoztatot
taknak dőntő többsége csak az előző évi javadalmazást kapta 
és a reálkeresete csökkent. Nem jó ezt megfogalmazni, de a 
tény, az tény. 

A bevezetőben utaltam arra, hogy kételyek fogalmazódtak 
meg atekintetben is, hogyan alakul majd Bogácson az idegen
forgalom, mennyire érezzük meg a kormányzati intézkedések 
hatását? Nagyon jó arról beszámolni, hogy az ön kormányzati 
területeken visszaesést nem tapasztaltunk, sőt némi javulás 
várható az évvégére. Minden bizonnyal sokaknak, sokunknak 
nem kevés munkája van ebben, és az, hogy az elmúlt évek 
mintegy kikényszeritették a település szinte valamennyi lako
sának, vállalkozójának a szemléletváltását, alkalmazkodóké
pesség javulását. 

Úgy gondolom, egyre többen vannak azok, akik nemcsak 
várják a jót, a jobbat, de tenni is hajlandók érte tenni. Persze 
olyanok is szép számmal, sőt túl so kan vannak, akik még min
dig csak a mások vagy az állam jóindulatára és támogatására 
apellálnak és egy követ sem mozdítanának meg sorsu k jobbí
tása érdekében. Nem az övéké a jövő és mi sem számíthatunk 
igazán reájuk. Azokra viszont igen, akik a nehezedő körülmé
nyek közepette is egyértelműen hitet tesznek Bogács mellett, 
bíznak jövőjében és továbbépítik az utánunk kővetkező nem
zedékek számára. 

Azért a lassan záruló évben az előzőek ellenére is történtek, 
szerintem jelentős változások. Nem időrendben sorol nám a 
történéseket, hanem ahogyan írás közben eszembe jutnak. 

Talán az elmúlt évben megújult művelődési ház vagy inkább 
közösségi ház épületegyüttesének és udvarának továbbfej
lesztése, a közösségi hely időben és térben történő kibontása 
az, amely legjobban sikeredett. A közösségi együttlét jelentős 
szinterei már az e lőző évben kialakultak, de a gyermekjátszó
tér megépítése az egésznek az egyik legfontosabb eleme. 
Az előzőekben már jeleztem, hogy mindannyian utódain kra 
leszünk előbb-utóbb utalva. 

A játszótér amellett, hogy eddig kielégítetlen igényeket 
szolgál ki, illeszkedik abba a folyamatba, mely szerint a tele
pülés központ meg újítása egy állandó, soha be nem fejezhető 
cselekvéssor. 

A polgármesteri hivatal környezetének rendbetétele koráb
ban aktuá lis lett volna, de mostanra teremthettük meg az át
alakítás valamennyi feltételét. 

Az egész település vonzóbbá tételének fontos mozzanata, 

hogy az előző években elkezdett utcabútor kihelyezések, sze
métgyűjtő- és tároló eszközök beállítása után a település fo ko
zottabb virágosítása is kezdetét vette és folytatódik. Jelentős 
számú cserjét és husángot ültettünk el, hiszen a fák egy része 
idővel megbetegszik és szükséges a pótlásuk. 

Fontos felújítást fejeztünk be nemrég, amikor a védőnői 
szolgálat korszerűsítésekor az egész épület a kadálymentesíté
sét is megoldottuk. A lakosság és a turisták tetszését is kivívta, 
ahogyan a két utcát összekötöttük és a környezetet első ütem
ben rendeztük. 

A közhasznú dolgozók aktív részvételével egész évben sok 
értékteremtő feladatot sikerült megvalósítani, pl. a régi kő
hídak felújítása, díszburkolatok teljes kialakítása, stb. 

Az iskola vizesblokkjának a teljes felújítása, az étterem és a 
konyha elektromos korszerűsítése és teljes festése szintén főleg 
a fiatal nemzedék érdekeit, de valamennyiünkét is szolgálja. 

A fejlesztések célja az, hogy a megvalósulást követően létre
jövő építmények, rendszerek tartósan és fenntarthatóan mű
ködjenek, szolgálják a polgárokat. 

A kiragadott, de ténylegesen legjelentősebb fejlesztések 
mellett számos kisebb léptékű, de az érintettek által talár 
mégis jobban értékelt feladat is megvalósult. 

Sajnos az élet kikényszerített több olyan döntést is, amely 
egyes csoportokat, foglalkozásokat nehezebb helyzetbe ho
zott, pl. Idősek klubja, pedagógusok, stb. A döntéshozók fe
lelőssége az, hogy -még ha nem is könnyű azt megtenni - a 
kevésbé szimpatikus döntéseket is ha kell, meghozzák. 

Kedves Bogácsiak! E rövid írás nem alkalmas arra, hogy tel
jes elemzést adjon az elmúlt egy év történéseiről, döntéseiről, 
de talán arra jó, hogy megerősítse azt, hogy a vállalt irányba 
haladunk. 

Van, akinek ez a tempó túl lassú, van, aki ezt sem tudja kö
vetni. Nem vagyunk egyformák. 

Én azt remélem, hogy a döntéseinket megfontoltan hozzuk, 
és ha ezt úgy tesszük, akkor az meghatároz egy tempót, ame
lyet illik betartani, nehogy megbüntessenek érte bennün ket, 
vagy balesetet szenvedjük. 

Megköszönöm Mindenkinek közös ügyün k - Bogács - előre-
haladása érdekében végzett mun káját. ) 

Kívánok Kellemes Karácsonyt 
és 

Eredményes, Boldog Új Esztendőt! 
Verhóczki Sándor polgármester 



Iskolai hírek 
Egészségünkért 

A Bogácsi Öszben beszámoltam is kolán k diákön kormány
zatának szeptemberben és októberben végzett munkájáról. 
Most szeretném ezt az "időutazást"folytatni. 

Novemberi programun kat az egészséges életmód ke
retében állítottuk össze. Osztályfőnö ki órákon is foglalkoz
tunk ezzel a témával, s hogy gyakorlatiasabbá tegyük az 
elmondottakat, megvalósítottunk egyet-mást: pl. gyümölcs
salátát készítettünk. 

Az is kolarádió adásaiban szintén az egészség volt a fő téma: 
Szóltunk az egészséges életmódról, az egészséges táplálko
zásról, a lelki egészség megőrzéséne k módjáról. 

Rajzpályázatot hirdettünk ugyancsak ebben a témában. 
Szépen, igényesen kivitelezett munkák készülte k a legkü
lönbözőbb technikákkal. A kisebbek csoportosan dolgoztak, 
míg a nagyobbak inkább egyénileg. Az eredmény minden 
esetben ugyanaz volt: több figyelmet szentelni az egészség
re, s vizuálisan kifejezni azt, amit ez a szó jelent számunkra. 

Érde kes, s főleg tanulságos előadást hallhattunk a védőnő-

Elvarázsolva 
A varázslatban annak a 45 tanulónak volt része, akik novem

ber ll-én részt vettek budapesti kirándulásunkon. Ezen a na
pon a Fővárosi Nagycirkuszban vendégszereplő kínai társulat 
előadását néztük meg. Lassan hagyományosnak tekinthető, 
hogy évente ilyentájt Budapestre kirándulunk a cirkuszba. 
A fellépő társulat a Jinanból érkezett. Ez a város S handong 
tartomány fővárosa, az ókor "tavasz városa': a kínai akrobaták 
szülőhelyének egyike. Az l 958-ban alapított Jinan Akrobata 
Csoport több mint 40 éve a nemzetközi akrobatika újításának 
és megújulásának szentelte magát, és magasan képzett mű
sorok készítése jellemzi, melyet egyedi nemzeti stílus és pazar 
különlegesség jellemez. Az előadás során minderről meggyő
ződhettünk. Egymást követték a lélegzetállító mutatványok. 
Nem győztük csodálni az előadók bámulatos hajlékonyságát, 
ügyesség ét. Elkápráztattak a lábzsonglőrök, akik ernyőkkel 
egyensúlyoztak, a repülő emberek, a karikaugró akrobaták, a 
<erékpárcsoport, az oroszlántánc, hogy csak néhányat emel
jek ki a felejthetetlen műsorból. 

Az előadás után felmentünk a Citadellára. Innét tárult elénk 
a budapesti panoráma. A szép kilátáson kívül a gyerekeket az 
itt kiállított fegyverek is nagyon érdekelték. Fáradtan, de élmé
nyekkel gazdagon tértünk haza. 

től. A téma a balesetek megelőzése volt. Hallottunk az égé
se kről, a mérgezésekről, a köz úti- és vízi balesetekről. Nagy 
érde klődéssel figyeltü k az védőn Ő szavait, s hogy minden 
résztvevőt megérintettek  a elhangzottak, bizonyítja a kö
tetlen beszélgetéssé átalakult előadás. Volt, a ki már szemé
lyesen átélt eseményről számolt be, mások megborzongtak 
egy-egy dolog veszélyessége hallatán. 

A leírtak is mutatják, hogy iskolánk szinte minden tanuló
ja be kapcsolódott az egészségmegőrzési programba, ezzel 
hozzájárulva saját egészségének megőrzéséhez. 

December a karácsonyi készülődés ünnepi hangulatában 
zajlik. Lelkünket felkészítjük arra, hogy méltó módon vár has
suk a Kisjézus megszületését. Lelki ráhangolódás keretében 
készülün k a karácsonyi ünnepi műsorra, díszítjük fel tanter
meinket, s készítjük el díszein ket az iskolai karácsonyfára. 

A Bükkalja Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében kí
vánok a község la kosságának áldott, békés karácsonyt! 

Lénártné Szeberin Csilla 

pedagógus 



ŐSZI KÖRKÉP A HÓR-AGRO ZRT-NÉL 
Sokat beszélünk napjain kban a globális felmelegedésről, 

a szélsőséges időjárási viszonyokról, melynek előjelei szű
kebb környezetünkben is jelentkezik. Mondju k ezt, és egyre 
inkább tapasztaljuk, hiszen az előző enyhe, csapadé khiányos 
tél, majd az azt követő korai és igen meleg nyár nagymérték
ben befolyásolta a növények életfolyamatait, - vagyis fejlő
désüket-, a termés kialakulását, érését és mennyiségét. 

Évtizedes feljegyzésekből kiderül, hogy olyan kevés eső és 
olyan hosszantartó nagy forróság nem volt, mint a 2007-es 
évben. 

A búzavetés idejétől - októ ber - a betakaritásig, azaz a 
tenyészidő ben 233 mm csapadék hullott. A csapadé khiányt 
súlyosbította az esős napok közötti hosszantartó szárazság, 
majd adott időszakban a nagyo bb intenzitású eső. Ezen kör
nyezeti tényezők hatására a ga bonafélé k érése felgyorsult, 
kényszerérésbe csapott át és 20-21 nappal korábban kezdő
dött az aratás. Ez országos tendencia volt, ami rányomta bé
lyegét a betakarított termés mennyiségére. 

A ga bonafélék minősége jó, a mennyiség alatta maradt a 
várakozásnak, a Zrt. hozamai országos átlagszinten vanna k. 

A gabonafélé k mennyiségi kiesését készleten tartással 
igye kszünk pótolni, és egy kedvező bb árviszonyok mellett 
érté kesíteni. 

A mezőgazdaság egyik legexponálta bb időszaka az ősz, a 
betakarítás, a szüret és vetési munkák idősza ka. Igy volt ez a 
mi gazdaságunkban és integrálásunkban lévő szőlőtermelő 
gazdák köré ben is. 

A korai tavasz, a meleg nyár kedvezett a szőlőhajtás növe
kedésének, de nyár elején már szenvedtek a szőlőültetvé
nyek a víz hiányában. A szőlőszemek növekedése megállt,jú
lius közepén egyes fajtáknál fonnyadási Wnetek jelent keztek 
a bogyókon. A szüret kezdetét a próbafokolások és a piaci 
igények határozzák meg. A próbafokolás során mérésre kerül 
a szőlő cu korfoka és savfo ka. Mint is meretes a szőlőben ta
lálható cukor biztosítja kierjedés után a bor alkoholtartalmát, 
savtartalma pedig többek között a fajtára jellemző gyengén 
savanykás harmonikus ízét, 
a bor gerincét, eltartható
ságát. 

Nem egyszerű a szüret 
időpontját meghatározni, 
hogy találkozzon a termelő, 
felvásárló majd a szőlő ből 
készült bor fogyasztójának 
igényével. 

A termelő sok-sok feladata 
és érdeke közül elsődleges a 
szüret időpont ja, a feIvásár
lási ár, nem utolsó sor ban, 
hogy mikor kerül a szőlő ára 
kifizetésre. 

A Részvény társaságunk 

ami a paci igényeknek is megfelel, és elfogadható árat tudjon 
biztosítani a termelői körnek. 

A felvásárlási ár az egyik meghatározó tényező. Az Igazga
tóság a környezetünkben kialakult ára kat vette figyelembe. 
A várható szőlő mennyisége, a piaci kereslet - kínálat fontos 
elemei az áralakításna k. 

Az augusztus végi próbamérések még nem mutattak ma
gas cukorfokot, de a rohamos savesökkenés miatt a szüretet 
el kellett kezdeni. 

A meleg nyár következté ben a szenvedő szőlőültetvények 
termésbecslése országos szinten egy mérsékelt termés
mennyiséget prognosztizáltak. 

A szepte mber első napjaiban jött eső jótékony hatású volt 
a közép- és későn érő fajtákra, melynek hatására a bogyók 
telte bbek, nagyobbak lettek. 

A szüretek beindultával országosan olyan helyzet kép ala
kult ki, hogy a korábbi becslésektől valamelyest jobb ter més 
lesz és az árakra vonatkozóan az átlag fehér szőlőnél 68-70 
Ft-os ár alakult ki. 

Részvény társaságunk úgy határozott, hogy egy követő 
áras formában fajtától függően 68-70 Ftlkg-os felvásárlási 
árat határozott meg. 

A termelés másik szegmense a szőlőár kifizetése, amit nem
csak a szándék, hanem a termék árának realizálása nagy ban 
befolyásol. Lehetőségeinket összegezve, a szőlő árának kifi
zetésére december l S-től kerül sor. 

A felvásárlási árak 25-26 %- kal nőttek az előző évhez vi
szonyítva. 

Mint felvásárlónak problémát jelent, hogy ezt az árnöve
kedést nem tudjuk teljes mértékben az előállított borban ér
vényesíteni, mivel ezt a piac nem akarja elfogadni. Az okok 
között keresendő a külföldről behozott olcsó és más terüle
tekről származó kétes eredetű tömegborok mennyisége. 

A szőlő ár kialakításánál a haté konyság mellett - igaz a 
piacgazdaság ezt már nem díjazza - figyelembe vette az 

Igazgatóság a nem igazár 
jó ter melési kedv javítását, 
a növe kvő szőlőkivágások 
mérséklését és a szőlőtulaj
donosoknak saját földjü kőn 
egy mun kajövedelem bizto
sítását. 

Az augusztus végéig tar
tó aszály t egy periódikusan 
ismétlődő jótékonyabb, csa
padékos időszak követett. 
A szüret mellett a rendelke
zésre álló időt igyekeztünk 
hatékonyan kihasználni, az 
őszi káposztarepcét és őszi 
búzát elvetni. 

Az őszi vetésü növények 
szépen kikeltek. Szűke bb 
környezetünk határ képe 
ígéretesebb az előző évi nél. 

egyrészt termelő, másrészt 
felvásárló. Ez utóbbi esetben, 
a bban van érdekelve, hogy 
jó minőségű alapanyagot 
vásároljon fel, amiből jó mi
nőségű terméket állíthat elő, A Bükkalján já minőségű alapanyag terem 

Bogács, 2007. november 29. 

Papp Ernő elnök-igazgatá 



Sikeres évet zár a Bogácsi Thermálfürdő Kft. 

A kánikulában sokan frissültek fel a medencékben 

A Bogácsi Thermálfürdő Kft. számos olyan intézkedést tett, 
amely méginkább vendégbaráttá tette fürdőn ket. Javítottunk 
a marketingmun kán, elvégeztük a szükséges fejlesztéseket, 
korszerűsítéseket. 

Az év vendégforgalma úgy tűnik, talán a vártnál is jobb 
eredményeket hoz. 

Sokan ismerik azokat a számokat, amelye k az elmúlt szezon 
vendégforga imát jellemzik, hiszen mikőzben a magyarorszá
gi fürdők 15-20 százalé kkal alacsonyabb forgalom mal kell 
hogy beérjék, ezzel szemben fürdőnk stagnáló, illetve enyhén 
emelkedő vendégszámmal dicsekedhet. Az éves fürdővendég 
látogatói létszámot 253000 főre prognosztizáljuk, míg a ven
dégéjszakák kihasználtságának száma előreláthatólag 6 száza
lé kkal emelkedik. 

Tehát azt kell mondanom, hogy a nehéz kőrülmények között 
lis sikeres évadot fogunk zárni. Ezeket az eredményeket meg
alapozta a 2004-től bekövetkezett szemléletváltás, a vezetés 
stílusának a megváltozása, amely nagyon sok ellenérzést vál
tott ki kezdetben. Mi hagyjuk az e mbereket dolgozni, próbáI
juk őket önállóságra nevelni, valamint arra, hogy mindenki a 
saját területén kibontakoztathassa kreativitását. Ez a korábbi 
időszako kban nem így volt. A fürdővendégek is elhitték, hogy 
ezt a fürdőt rendbe lehet hozni, és azt is, hogy még ha a fürdő 
kissé korszerűtlen is, akkor is lehet rend, tisztaság, higiénia és 
fegyelem, így örömmel jönnek fürdőnkbe. 

Megjelent a Regionális Operatív Program két olyan pályáza
ta, amelyek reményt adnak arra, hogy mind a fürdőfejlesztése
ket, mind a szálláshelyek fejlesztését pályázatokból elnyerhető 
pénzek segítségével a jövőben megvalósíthassuk. Ezáltal azo
kat a vendégeket is visszacsalogathatjuk, akik jelenleg inkább 
a szomszédos települések fürdőit látogatják. 

Jővőbeni fejlesztési terveink között szerepel többek között 
a nagymedence részleges lefedése, az ikermedence és lóhere 
medence fejlesztése, az attrakciók fejlesztése, a gyógyászat, 
valamint a szálláshelyek fejlesztése. 

De térjünk vissza az ebben az évben megvalósított fejleszté
seinkhez, amelyek fontossági sorrend nélkül az alábbiak: 

- Jurta medence teljes felújí tása 
- Úszómedence részleges felújí tása 
- Lóhere medence részleges felújí tása 
- Szauna medence részleges felújí tása 
- Jurta tetőtér felújítása 

- Közös öltözők felújí tása 
- Műhelyépület felújí tása 
- Térfigyelő és informatikai rendszer kiépítése 

- K lórozó berendezés felújí tása 

A Bogácsi T hermálfürdő Kft. 2004-től kezdődően végrehaj
tott fejlesztéseihez volt bátorság, elszántság, szakmai hozzáér
tés és anyagi erőforrás is. Ügyeltünk arra, hogy a fürdőfejlesz
tés és a szállodafejlesztés arányosan valósuljon meg. Mindkét 
fejlesztés kőlcsönösen feltételezi egy mást. Fürdő nélkül nincs 
szálloda és szálloda nélkül nincs fürdő. 

Nekünk saját utun kat kell járni az attrakciók és a gyógyászat 
desztinációjában. Napjaink turizmusa a rekreációról, a well
nessről szól. Ebben pedig Bogács az elsők között lehetne, ha 
nagyon akarnánk. Fürdőnknek ebben a dimenzióban nagy 
szerepe van, főleg abban, hogy összességében jobb életre 
tegyünk szert. Most a küszöbönálló 2007-2013-as EU pénzek 
még egy lehetőséget adnak fürdőügyben községünknek. 

Dr. Ráski László 

ügyvezető igazgató 

A gyerekek úszni tanulnak a Jurta-medencében 

Sok turistacsalogató rendezvénynek ado tt o tthont fürdőnk 



Bogácsi Tél 

Lovagvár volt Bogács! 

Legalább is egy napig! Az idei Márton-napi Vígasságok 
programsorozat kiemelkedő eseményeként ugyanis kőz
ségün kben tartotta - a fennállása óta előszőr - évi köz
gyűlését a Magyarországi Borrendek Országos Szővetsége. 
A november 8-ai rangos eseményen 33 magyarországi 
borlovagren d képviseltette magát So prontól Szekszárdig, 
Egertől Velencéig. 

A közgyűlés házigazdája a bogácsi Szent Márton Borlo
vagrend volt, s az eseménynek a szépen felújított Közősségi 
Ház adott otthont. 

A jelenlévő országos hírű borászokat előbb Daragó Ká
roly, a bogácsi Szent Márton Borlovagrend nagymestere, 
majd a fiatal bogácsi muzsikuso k fanfárja, és a Bogácsi Pá
vakőr dalcsokra kőszöntőtte. A vendégeket ü dvőzőlte és 
tanács kozásuk hoz jó munkát kívánt Ver hócz ki Sándor pol
gármester is. 

A résztvevő k jelentős hányada most először járt Bogá
cson, illetve a Bükkalján, ezért Hajdu Imre, a bogácsi Szent 
Márton Borlovagrend kancellárja egy "irodalmi negyed
óra" keretében bemutatta e tájhazát, azzal a szándékkal, 
hogy a "hely ismerete" egyben az otthonérzetet is kelti az 
i degenben. Elmondta, hogy ez a táj - Bü kkalja - olyan ki
válóságokkal büszkélkedhet, mint báró Eötvős József, Sze
mere Bertalan, Gárdonyi Géza, Mun kácsy Mihály, Cserép
falvi Imre; hogy itt élt anno a Cserépfalu fölőtt a Subalyu k 
barlangban a neandervőlgyi ősember testvére; s e tájon 
terem Magyarország legédesebb gyümölcse, a szomolyai 
fekete rövidszárú. S szólt arról is, hogy a szőlő, a bor mindig 
" kenyere" volt e tájnak, s e lankákon mindig tüzes boro kat 
termesztett verejtékező mun kával az erre élő nép. Sajnos, a 
kőzgazdasági kőrnyezet so hasem kedvezett e tájnak, ez a 

jó bor így mindig rejtve maradt, s csak a szűkebb környezet 
és az errejáró k ismerté k, szerették. 

Hírnevet szerezni, országgal-világgal megismertetni 
e kincset! - ezzel a szándékkal hozták létre a térség bor
barátai előbb a Bogácsi Borfesztivált, a Bük kvinfestet, majd 
pedig 1996-ban a bogácsi Szent Márton Borlovagrendet. 
A cél: feljutni a csúcsra, ám a " hegymászás" nagyon nehéz, 
gya kran embert próbáló. Az előbbrejutáshoz ezért minden 
segítség nagyon jól jőn, többek kőzött ez a mostani kőz
gyűlés is, az ország borlovagjaina k velünk szolidáris de
monstrációja. 

Hajdu Imre beszéde után hivatalosan is megkezdődőtt 
a kőzgyűlés, a hol előszőr dr. Terts András, a Magyarországi 
Borrendek Országos Szővetségének elnöke a dott tőrténel
mi átte kintőt a magyarországi borlovagrendek megalakulá
sáról, majd Bíró Mária főtit kár a szövetség éves mun kájáról, 
dr. Bíró Péter alelnők pedig a nemzetkőzi kapcsolatokról 
számolt be. 

A közgyűlés fontos eseménye volt, hogy a jelenlévő bor
rendek két újonnan alakult magyarországi borrend felvé
tele mellett döntőttek, míg társult tagként őt határon túli 
( három szlovákiai és kettő szerbiai) borrend csatla kozását 
fogadták el. 

A kőzgyűlés kora délután Márton-napi ünnepi ebéddel 
a Hintóvőlgye Borozóban folytatódott. Sajnos, november 
9-én szinte egész nap novemberi eső paskolta Bogácsot, 

így a Cserépi pincesorra tervezett látványos díszruhás 
borlovagrendi felvonulás elmaradt. 

Viszont megtartottá k a borlovagavatást! Az ünnepi ese
mény alkalmából, a 33 jelenlévő borlovagrend képviselői 
jelenlétében, a Hintóvőlgye Borozóban, a bogácsi Szent 
Márton Borlovagrend tiszteletbeli tagjának választotta 
Farkas Bertalan űrhajóst és Dobos László, Sze psi ben élő bo
rászt. 

Farkas Bertalan szoros szálakkal kőtődik megyénk hez, 
hisz anyai ágon a Bodrogkőzből Pácinból származik, míg 
Dobos László kezdetektől résztvevője a bogácsi borfesz
tiválnak, s ott boraival mindig eredményesen szerepel. 
Egyéb ként Farkas Bertalant az alapító tagok kőzül Czupper 
András, Dobos Lászlót pedig Hajdu Imre ajánlotta a tagság
ra, s a javaslatokat a borlovagrend elnöksége elfogadta. 

Az avatási próbákat mindkét jelőlt si keresen teljesítette, 
így ő ket Daragó Károly, a Szent Márton Borlovagrend nagy
mestere hivatalosan is borlovaggá avatta. 

Az avatás után - kötetlen programként - az ország min
den tájáról érkezett borászok, lovago k a bogácsi, bükkaljai 
borokkal ismerkedtek Kompa József, Prókai László, Czu pper 
András, Szerencsi Ottó és Csáter Apó pincéjében. 

A nevezetes nap óta hete k teltek el. Azóta megérkezett a 
Magyarországi Borlovagrendek Országos Szövetsége veze
tőinek "üzenete" is, amelyben köszönetet mondtak a sike
res bogácsi rendezvényért. 

S így vélekedtek már ott a helyszínen a borlovagok is, akik 
mint mondták, nem is gondolták, hogy Bogács ilyen jó hely. 
S ma már ő k  is tudják Hajdu Imre híressé vált mondását: 
Kétféle ember él a világon. Az egyik már ivott jó bort, míg a 
másik még nem járt Bogácson. 

S nagy tőbbségük úgy utazott haza: viszontlátásra, a 
nyáron, ugyanitt! 

Farkas Bertalan borlo vaggá avatása 



Márton-napi Vígasságok 2007 
Az egyre igényesebb for mában megjelenő Bogácsi Program
ajánló füzetben az utolsó 2007-es turistacsalogató rendez
vény a Márton-napi Vígasságok. Márton-nap hoz sok népi ha
gyomány kapcsolódik: ezen a napon szokták a hizlalt libákat 
levágni és megsütni. Ekkorra már véget érnek a gazdasági 
munkák, az újbor a hordóba kerül, az e mberek disznóvágásra 
készülnek. A te mplomun kat védelmező Szent Márton vitézsé
géről, betegek és a szegények iránti részvétének megemléke
zéséről szóló egyházi ünnep az elmúlt évek során kiegészült 
a sikeresen megrendezett népi hagyományokat felelevenítő 
Márton-napi Vígasságokkal. 
Késő ősszel egy-egy szabadban tervezett program sikere nem
csak a szervezők körültekintő munkáján múlik, ilyenkor első
sorban az időjárás válik a meghatározó tényezővé. 
- Mi lesz, ha holnap is így esik az eső? - kérdezték tőlem aggód
va a mazsorettes lányok a november 9-i próbán. 
Tanácstalanul tártam szét karjaimat, hiszen aznap reggeltől 
egyfolytában esett az eső, hideg, bor ús volt az idő, semmi re
ménykeltő jel ne m utalt arra, hogy ebben változás következ
'let be. 
Este 7 órakor a Közösségi Házba a Délborsod képekben fotóki
állitás megnyitójára és a mezőkövesdi Szent László Kórus kon
certjére valószínűleg sokan a zord időjárás miatt nem jöttek 
el. Akik azonban ott voltak, kellemes környezetben tölt hettek 
egy órát, átadhatták magukat a lelket tápláló zenei-és képi ha
tások együttesének. 
A koncert után Andrzej Mikuls ki lengyel testvértelepülésünk 

polgármestere elismeréssel szólt a felújított Közösségi Házról, 
az elhangzott csodálatos magyar dallamvilágról, a szép fotók
rói, melyeken keresztül megismerhető környékünk. 

A mezőkövesdi Szent László kórus szép koncerttel ajándékozo tt 
meg bennünket 

. 

Másnap ismét bebizonyosodott, hogy lsten 'a tenyerén hor
dozza Bogácsot, hiszen tündöklö napsütésre ébredtünk. 
A szél kissé hidegen fújt, de ez a terveiett szabadtéri progra
mok megrendezésében nem volt a kadály. 
A szigorúbb szabályoknak vagy az előző esős napoknak "kö
szön hetően" az idén kevesebben vállalkoztak a lúdételek el
készítésére, be mutatására. Ezért fordulhatott elő, hogy két 
órakor már ludaskását hiába kerestek a turisták, egy órával ké
sőbb pedig annak is örülhettek, ha libazsíros kenyeret kaptak. 
Nagy érde klődés övezte a szakosztály vezetői és tagjai által 
tartott íjászbe mutatót. A nézelődők maguk is kipróbálhatták 
ősei nk fegyvereit, és annak továbbfejlesztett változatait. 
A mazsorettes lányok a hidegre való tekintettel nem á szoká
sos formaru háju kban léptek fel, de így is jó összbenyomást 
keltettek műsorukkal. 

. 

A modern táncot más felállásban, de az eddigiekhez hasonló 
érdeklődés mellett néz hettük meg. 
A következő kulturális program kezdetéig pincelátoga
tásra, beszélgetésre, a táj csodálására volt le hetőség. 
A pincesoron feltűnt Farkas Bertalan a Magyar Köztársaság ku
tató űrhajósa, a rendezvény fővédnöke. Közben a Hintóvölgye 
Borozó megtelt vendége kkel és a hatalmas kandalló melegé
nél Forgács Gábor vidám történetekkel szórakoztatta a közön
séget. 

Forgács Gábor humorista derűs perceket szerzett 

S óra körül a szervezők meggyújtották a máglyát, és igazi 
tűztáncot láthattunk. A lángok magasba szökkenése, majd a 
hosszan elnyúló lángnyelvek a szél ereje által meghatározott 
rit musban követték egymást. Félelmetes, ugyanakkor lenyű
göző látvány volt. 
Az operett és musical gálát a Miskolci Ne mzeti Színház művé
szei előadásában szintén a Hintóvölgye Borozóban láthattuk 
és hallhattuk. Az ismert slágerek tovább fokozták a jókedvet, 
többen együtt énekeltek, táncoltak a művészekkel. 
A Cserépi úti pincetulajdonosoknak köszön hetően jó borok 
mellett egészen hajnalig mulat hattak a vendégek. 
November ll-én a Szent Márton Római Katolikus Templom
ban szent mise keretében Hanák József esperes-plébános az 
újbort, Msgr. Dr. Gonda Imre helynök úr pedig az elkészült szí
nes ablakokat áldotta meg. 
A fürdő parkolójában rendezett kirakodóvásárt a szokatlan hi
deg miatt kevesebben keresték fel. 
A népi hagyomány szerint Márton-napon esik le az első hó 
- ez délutánra beigazolódott. 
Ha Márton fe hér lovon érkezik, enyhe tél lesz. Kíváncsian vár
juk e mondás beigazolódását is ... 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

Tűztánc 



.a.t.ijmINIIL 
Templombúcsúnk ünnepe 

(Bogács, 2007. nov. 11.) 

Örömmel gyülekeztek kedves vendégeink, a bogácsi egy
házközség híveí és a falu polgárai november ll-én, Szent 
Márton vasárnapján templombúcsú nk ünnepi szentmiséjére. 
Búcsúünnepünk előtt néhány nappal készülte k el műemlék 
templomunk művészi kivitelezésű színes a blakai. A művészi 
munkákat Bráda Tibor /Budapest/ iparművész végezte, a ki 
feleségével személyesen ünnepelt velün k. Igényes és gondos 
mun kájáért az Egri Érsekség megyés főpásztora oklevelet és 
bronzplakettet adományozott, amelyet az üvegablakokat 
megáldó Msgr. Dr. Gonda Imre Helynök Úr adott át személyes 
gratuláció kíséretében. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai útmutatása és 
engedélye szerint: 

-a szentély ben lévő sérült Szent József ablakot kijavítottu k, a 
hiányzó üvegrészeket pótoltuk 

- a templomhajó elején Árpádházi- Szent Erzsébet üvegabla
ka új alkotás, ezzel tisztelegtünk születésének 800.'évfordulója 
előtt 

- a kórus előtti ablak Szent László magyar királyt á brázolja 

- a Madonna-kápolna jobb oldalán templomunk eredeti vé-
dőszentje, Szent György színes a blaka található 

- a kápolna bal oldali új a blaka Szent Mihály arkangyalt á brá-
zolja, amint legyőzi a sárkányt. 

' 

Templomunk új színes üvegablakai művészi kivitelezésük
kel gazdagítják az ősi műemlék lsten-házát, erről külföldi és 
belföldi vendégeink is elismeréssel szóltak. Köszönet a hívek 
nagylelkű adományaiért, a Bogácsi Polgármesteri Hivatal 
anyagi támogatásáért, a sok fizikai munkáért és mindennemű 
segítségért. 

Az öt színes művészi ablak templomunk valódi ékessége és 
hirdeti az itt élő hívek Isten-, Egyház-és templom szeretetét. 

Hanák Jázsef esperes-plébános 

Új, színes ablakokkal gazdagodott templomunk 

Centrumban az egészség 

A felújí tott védőnői tanácsadó ünnepélyes átadása 

A Védőnői Szolgálat feladata a családok gondozása, mely
nek során más ellátórendszerekkel való együttműködésben 
segíti az állampolgárokat abban, hogy egészségügyi állapotu
kat megőrizzék és fejlesszék. így fogalmazhatnám meg hiva
tásom feladatait, de tágabb értelemben so kkal összetette bb 
a mun kám. Két fő területre tagolódik: a körzeti és az iskola
egészségügyi mun kára. 

A körzeti munka a családok otthonában és a védőnői 
t ánácsadóban zajlik. A napokban került átadásra a felújított ta
nácsadó. Sor került a bútorok cseréjére, a víz és villanyvezeté
ke k felújítására, az előírásoknak megfelelő mos ható falfelület, 
baba kocsi-feljáró kialakítására. Számítógéppel is felszerelte 
az önkormányzat a szolgálatot, így összességében rendezett, 
modern, kulturált környezet várja a várandós kismamákat és 
gyerme keiket. így nemcsak a hivatalos tanácsadások, hanem 
egyéni beszélgetések, kiscsoportos foglalkozások (baba
masszázs) méltó színterévé válhatott az épület. 

Az iskola-egészségügyi munka az iskolában és az óvodában 
folyik. Feladatom az intézményekbe járó gyermekek testi, lel
ki és szociális fejlődésének megfigyelése, folyamatos egész
ségfejlesztése, valamint az állapotuk monitorizálása. szűrő
vizsgálatokat végzek, melyek magába foglalják a testsúly és 
testmagasság mérését, látás, szinlátás és hallás vizsgálatot, 
vérnyomásmérést, mozgásszervek szűrését, a golyva tapin
tásos vizsgálatát. Ellenőrzöm a tanulók személyi higiénéjét, 
megszervezem a védőoltásokat. Fontosnak tartom a kapcso
lattartást az intézmények, a szülők és az egészségügyi dolgo
zók között, hiszen csak összehangolt team-munka eredmé
nye lehet a szakszerű ellátás. Mind tanórákon, mind délutáni 
foglal kozáso kon egészségnevelő órák tartásával pró bálom a 
gyermekek szemléletmódját és tájékozottságát segíteni. 

Az egészség az emberi élet értéke, erőforrása. Fontos, hogy 
ezt már gyerme kkorban tudatosítsuk és egész életünk folya
mán megtudjuk óvni. Ezért gondolom, hogy mun kám nem
csak szükségszerű, hanem alapját képezheti a felnövekvő 
nemzedék egészségkultúrájának. 

Fónad Beáta védőn ő 



Változás a Polgármesteri Hivata 
Úgy gondolom kevés olyan em

ber van Bogácson, aki nem ismeri 
Poczik Lajosné IIdit. Most mégis 
engedjék meg, hogy néhány olyan 
információt is közöljek Róla, amit 
nem biztos, hogy mindenki ismer. 
Ennek oka pedig az, hogy kolléga
nőnk 2007. december ll-vel nyug
díjba vonul. 

Poczik Lajosné Nagy Anna 
Ildikó általános- és középiskolai 
tanulmányainak befejezésével 
1969. július 9-én kezdett el dol-

Poczik Lajosné gozni a Heves Megyei Tanács 
Kór házában Egerben adminiszt

rációs munkakörben. Következő munkahelye is Egerben, a 
T B  Igazgatóságon volt. 1970. szeptember l-jén a fenti rövid 
kitérő után hazatért Bogácsra, és a Községi Tanács Végrehajtó 
Bizottságának Szakigazgatási szervénél helyezkedett el. Mun
kaviszonya nyugdíjazásáig folyamatos volt, ezen időszak alatt 
csak a munka hely elnevezése változott, a tanácsi rendszer át
alakulásával. 

Ildi a Hivatalban 37 évig dolgozott. Általában addig, míg 
dolgozik az ember nem szokott számvetést készíteni arról, 
hogy mennyi minden is történt vele, milyen munkakörökben 
dolgozott és mennyi szervezeti és személyi változás történt az 
évek során. Úgy gondolom, hogy egy munkahelyen eltöltött 
közel negyven évről már van mit mondani. Ennyi idő alatt ren
geteg minden történik az e mberrel mind a magánéletében, 
mind pedig a munka helyén. igy volt ez Ildivel is. Felnőtt a lá
nya, férjhez ment, uno kái születtek, és a nagyobb már iskolás. 

A hivatalban mint pénzügyi előadó kezdett dolgozni. 
Foglalkozott gazdálkodással, könyveléssel, költségvetés ter
vezésével, adóügyekkel, á ltalános igazgatási feladato kkal. 
Ez utóbbin belül - a teljesség igénye nélkül - nagyon sokrétű. 
feladat kört látott el: pl. szabálysértés, kereskedelmi igazgatás, 
honvédelmi igazgatás, birtokvédelem, anyakönyvi ügyek, né
pesség-nyilvántartás, választási feladatok. Ezek napi kapcso
latot jelentettek az ügyfelekkel, és nem mindig csak kellemes 
dolgokat, hanem sokszor bírságolást, ellenőrzést, vitás ügyek 
eldöntését. 

Ahhoz, hogy ezeket a munkaköröket ellássa, hogy napra
kész legyen a vonatkozó jogszabályok előírásaival nem volt 
elég megállni a tanulással. Önképzéssel és kötelező tovább
képzéseken való részvétellel, vizsgákkal kellett felkészülni a 
mindennapi feladatokra. 

1978. május 19-én anyakönyvi szakvizsgát tett, és 1979. jú
nius elejétől látott el folyamatosan anyakönyvvezetői felada
to kat. 

Először 1979. június 2-án Köteles Tibor és Berecz Mária, utol
jára 2007. május 5-én Pethő Zoltán és Magyar Gizella házas
ságkötésénél mű ködött közre, mint anyakönyvvezető. A két 
időpont között 249 alkalommal mondták ki előtte a jegyes pá
rok a boldogító igent, és nyilvánította Öket a Magyar Köztár
saság törvénye szerint házastársaknak. 

Nagyon szeretett és szeret ma is olvasni, így természetes 
volt számára, hogy köztisztviselői mun kája mellett 1978-1983 
között ellátta a könyvtárosi feladatokat is. 

Az olvasás szeretete, a munkával töltött 37 év sok örömet, 
bölcsességet, szép napokat, felejthetetlen emlékekei, olykor 
másfajta életérzése ket is adott. Úgy gondolom Teréz Anya 
alábbi gondolatai jól kifejezik azt, ahogy tetted a dolgod és 
ahogy éltél. 

Poczik Lajosné előtt 249 jegyespár mondta ki a boldogító "igen"-t 

A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, 
mégis tedd a jót! 
A becsületesség és az őszinteség sebezhetővé tesz, 
mégis légy becsületes és nyílt! 
Az embereknek szüksége van a segítségre, 
De ha segítesz, támadás érhet, 
mégis segíts! 

A legjobbat add a világnak, amid csak van, 
S ha verést kapsz cserébe, 
mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van! 

Csetneki Ernőné 

Kedves Ildi! 

Megszűntek a mindennapi munkahelyi kötelezettségek. 
Elszakadtál a kollektívától, ahol évtizedekig éltél, dolgoztál. 

Szorgalmas, dolgos munkával megteremtettétek szép ott
honotokat, mindent, amire egy családnak szüksége van. 

Most már élvezd a pihenés nyugalmát, a semmittevés örö
mét! Örülj az unokák sikereinek! 

Es ha hiányzik a második otthonod, gyere, szeretettel vá
runk! 

Nyugdíjas napjaidra jó egészséget, sok örömet kívánunk! 
o Polgármesteri Hivatal dolgozói 

Boldog születésnapot! 
Gyenes Imréné Rézi nénit 102. születésnapja alkalmából 

nagy-nagy szeretettel köszönti Bogács apra-
ja nagyja. Kívánunk továbbra is nagyon jó 
egészséget, sok örömet családja körében, 
és számos éveket még, hogy egyszer ne 
csak bogácsi csúcstartó legyen, ha
nem országosan is a legtapasztal
tabb. 

Jókedve, optimizmusa, 
nyíltsága és mások iránti 
megbecsülése minden-
ki számára követendő. 

Tartsa még sokáig 
közöttünk a Min
denható! 



Egészségünk védelmében 

A korszerű életmen tő készülékkel 
Dr. Képes Ildikó Anna 

Nagy örömmel 
írom e sorokat, hiszen 
régi álom tejlesült, 
amikor községünk 
egy világszinvonalú 
újraélesztő készülék
kel gazdagodott. 

A berendezést 
Bogács Község Ön
kormányzata nyerte 
együtt pályázva Me
zőkövesd Kistérség
gel. Hálásan mondok 
köszönetet mind 
a lakosok, mind az 
ide látogatók és az 
egészségügyi szol
gálat nevébén, mert 
a gépek nagy bizton
ságot hoznak a sür
gősségi ellátásban. 

Amikor az életmentéshez szükséges esz"közökre gondolok, 
lelkem mélyén bízom benne, hogy a polcon fognak porosodni 
mindörökre. Vészhelyzet azonban mindig van, ha akarjuk, ha 
nem. Ha bekövetkezik, jön a kapkodás, a rohanás, s a feszült 
sakkjátszma az agyban: "Vajon mi várja az embert a helyszí
nen?" 

Statisztikák szerint minden eltelt 1 perc 100/0-kal csökkenti 
a beteg újraélesztési esélyeit, s ha belegondolunk abba, hogy 
a rohamkocsi optimális riasztás esetén 5-6 perc alatt érkezik 
a helyszínre, csak arra a következtetésre juthatok, hogy őrült 
nagy jelentősége van annak, hogy az először helyszínre érke
ző rendelkezik-e elsősegélyny újtási tapasztalattal, és mennyi
re tud úrrá lenni saját belső feszültségén, és tud e racionális 
döntést hozni, s mindezt, persze azonnal. 

A műszereket az USA-ban készítették és kísérletezték ki 
ahol köztudottan nagyon jó és szervezett az önkéntes első: 
segélynyújtók képzése. Két igazán fontos készüléket kaptunk: 
egy intelligens lélegeztető készüléket, valamint egy defibrillá
tort, amely a "megállt" szív újraindítására szolgál. Amerikában 
ugyanez a gépcsalád minden forgalmas helyen, útkeresztező
désekben, bevásárlóközpontokban jól látható helyen a falra 
van elhelyezve. Hát igen ... ehhez még fel kell nőni, hogy az 
egészségtudatosság és az önzetlen segítségnyújtás alaptulaj
donságunkká váljon. 

A betanításon alig tudtam leplezni meglepettségemet, 
mert ezek a készülékek beszélnek is. A lélegeztető gép érzé
kelni tudja a páciens saját légzését, s csak akkor kapcsol be, 
ha szükség van rá, ha saját légzést észlel, azonnal kikapcsol. 
A defibrillátor mellett van egy computer vezérlésű készülék, 
amely a betegről készített EKG-t analizálja, s ha szükséges han
gosan felszólitja az elsősegélynyújtót, hány percig végezze 
még a szívmasszázst, de abban az esetben is jelez, ha olyan 
hullámokat észlelt, amely az elektrosokk leadásához, vagyis a 
szív újraindításához optimális. igy hát minden amatőr elsőse
gélyny újtó kezelni tudja, nem kell hozzá magas fokú egészség
ügyi végzettség. Hibázni pedig lehetetlen. Teljes gőzzel előre! 
Elhatározásom szerint tanfolyamokat fogunk szervezni -mint a 
régi szép időkben - s így mindenki elsajátíthatja az alapszabá
lyokat, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Az igazsághoz 
hozzátartozik kimondani, hogy mindenkit ezzel a készülékkel 
sem tudunk megmenteni. 

S ekkor eszembe jut életem egyik legszörnyűbb napja, mikor 
végzős orvostanhallgatóként esetkocsin dolgoztam. A reggeli 
órákban egy szívinfarktusos beteget láttunk el, aki egy rossz
indulatú ritmuszavar következtében a helyszínen meghalt. 
Az újraélesztés sikertelen volt, pedig mindent megtettünk. 
A segítségünkre érkező mentőhelikopter akkor már tapasztalt 
főorvosa még a helyszínen beültetett pacemaker feIhelyezé
sévei sem tudott segíteni. Ezután pár perccel egy önakasztás
hoz hívtak bennünket, majd egy vonatgázolásnál folytattunk 
kétségbeesett küzdelmet. Estére teljesen kikészültem, a mos
dóban sírva arra gondoltam, lelkileg alkalmatlan vagyok szem
benézni a halállal. Több hétig alig mertem bemenni dolgozni, 
mert attól tartottam, belefutok megint valami szörnyűségbe. 
S csak jóval később értettem meg a vezető mentőtiszt bátorító 
megjegyzését"Ma lettél igazán orvos." 

Az élet kiszámíthatatlan, de meggyőződésem, hogy megte
rítünk a sorsnak akkor is, ha csak kolbászt és szalonnát eszünk, 
és akkor is, ha felhúzzuk az edzőcipőt, és végigszenvedjük ma
gunkat az első fájdalmas kilométereken. 

Az egészség megőrzése nem könnyű feladat. Ellen kell állni 
a reklámoknak, a csalogató, agyunkat programozó reklámok
nak. A baj előtt kellene észbe kapni, de sajnos általában történ
nie kell valami figyelmeztető, megrázó eseménynek. Ilyenkor 
az Internet előtt ülve megoldást keresve bajunkra sóvárgunk 
valami bekövetkező csodára, s néha már azt gondoljuk csak a: 
"Térdre és imára:' marad. Csodák pedig vannak; életünk min
den perce csodával teli; az élet maga a csoda. Persze ehhez 
meg kell változtatni gondolkodásunkat, és észre kell venni azt, 
hogy minden bajból tanulni kell. és a katasztrófák hossz ú tá
von építő jellegűek. 

Mikor megszülettünk, beiratkoztunk az Élet nevű iskolába. 
A Sors nevű karmester gondoskodik, hogy az iskola osztályait 
kijárjuk. A lecke lehet könnyű vagy keserves, de addig ismét
lődik, amíg meg nem tanultuk. Az egész élet tanulás. Semmi 
sem véletlen, a külvilág csak lelkünk tükörképe. Minden, amit 
másokban szeretünk, vagy gyűlölünk, annak oka saját ma
gunkban rejlik. Ha meg akarjuk változtatni környezetünket, 
ahhoz elsősorban önmagunkat, és gondolkodásunkat kell 
megváltoztatnunk. Minden egy, s a megoldást magunkban 
kell keresnünk, hiszen magunk vagyunk az egység. S hogyha 
ezt fel tudjuk ismerni, és el tudjuk fogadni, akkor jártuk ki az 
iskolát. 

Búcsúzóul elmesélek egy történetet 
Egy vak koldus egy híres katedrális előtt kéregetett, zongorá

ján lágy melódiát megidézve, mellette egy tábla:"Vak vagyok, 
kérem, segítsenek': A gyűjtögető kalapban azonban alig volt 
pénz. Egy újságíró arra ment, élvezte a muzsikát, a táblát meg
fordítva írt rá valamit, pénzt dobott a kalapba, majd elment. 
Estére mikor visszatért, a kalap már tele volt pénzzel. A vak 
ember megismerte közeledő lépéseit. "Köszönöm" -mondta. 
De sohasem tudta meg, mi állt a táblán. Az újságíró a követke
ző szavakat írta a táblára:"Tavasz van, és én nem láthatom:' 

Legyünk nyitottak a világra, vegyük észre a szépet, az egy
szerűt, a napfényt. 

"Egy porszem világot jelent, 
S egy szál vadvirág az eget, 
Fogd fel tenyeredben a végtelent, 
S egy percben élj évezredet." 

(William Blake) 

Boldog karácsonyt kívánok szeretetben és megbecsülésben: 

Dr, Képes Ildikó Anna 



A legszebb ajándék 
Csendes téli este volt, közeledett a karácsony. 
Pétert minden bosszantott, ami a hétköznapok nyugalmát 

megzavarta, nem kívánkozott semmi felhajtásra. 
És most itt a karácsonyi készülődés ..  
Édesanyja már meg sütötte a mézeskalácsot, amit eddig min

den évben január végén a ku kába dobtak. De anyja szerint az 
ünnephez a mézeskalács is hozzátartozik .. 

Legjobb lesz, ha egész nap a számítógépe mellett a szobájá
ban marad. így biztosan nem tesz semmi olyat, amivel a szüle
iben ellenérzést vált ki. Eltökélte, ez lesz az ő karácsonyi aján
déka ..  

Este, amikor az utcai lámpa fényénél a szállingózó hópihéket 
nézte, 8-10 évvel ezelőtti emlékképek villantak fel előtte. Akkor 
még hitt a Mikulás és a Jézuska eljövetelében, levelet írt, és tü
relmetlenül várta a kért ajándékokat. Aztán apró részletekből ös
szerakta, és megfejtette a titkot. Elég volt hozzá az édesanyjával 
közösen vásárolt csomagolópapírban kapott ajándék. 

Most megvan mindene, nem kell ahhoz karácsonynak lennie, 
hogy kapjon sálat, MP 3 lejátszót, mobiltelefont, pulóvert . .  ( Reggel, amikor az iskolába sietett beállt a piros lámpánál to
longó emberek közé. 14-13-12-11 másodperc múlva zöldre vált 
a lámpa. Péter ilyenkor Forma l -es versenyzőnek képzelte ma-
gát, kilőtt a tömegből, és a zebrán haladva még nagyobb sebes
ségre váltva kapkodta a lábát a gimnáziumig. 

2-1-0. Start! Már éppen indult volna, amikor egy öreg néni 
megérintette a karját. 

- Fiatalember, átkísérne a zebrán? Tudja, csúszik az út, így na
gyobb biztonságban érezném magam. 
Péter meglepődésében csak bólintani tudott. És mire észbeka
pott, a tömeg sodrásában határozott lépésekkel átértek a túlol
dalra. 

-Isten hálálja meg segítségét! - köszönt el a néni. 
Péter hallotta a csoszogó lépteket, a görbe bot tompa kopo

gását, csak a saját hangját nem ismerte fel. Ő volt az, aki kedves 
hangon mondta az előbbi ,,viszontlátást"? 

A környezetében élők szerint ugyanis 17 éves korára minden 
emberi érzés kihalt belőle . .  

Aznap az órák nem tűntek unalmasnak, osztály társait sem lát
ta annyira kibírhatatlannak. 

Késő délután ismét piros lámpát kapott. Állt, körbejáratta te
kintetét, de a nénit nem látta sehol. Meg
lepve fedezte fel az őt körülvevő színes 
világot: a fényárban úszó kirakatokat, az 
utcai díszkivilágítást, a boldogan beszé
lő, ajándékokkal siető embereket. 

A követ kező napon az iskolában ön
kénteseket kerestek, akik az iskola diákjai 
által összegyűjtött ajándékokat elviszik 
beteg gyerekeknek. Péter a tegnapi em
lékek hatására felírta nevét a jelentkezési 
lapra. 

így karácsony előtt két nappal 9 tár
sával együtt elindult a néhány villamos
megállóra lévő kórházba. Zavarukban 
elnyűtt viccek poénjain nevetgéltek, de 
ahogy a hosszú folyosón haladtak a kór
termek felé, a nevetés lassanként feszült 
várakozássá alakult. 

- Mit keresek én itt? - merült fel Péter
ben, amikor tanára lenyomta az ajtó ki
lincsét. 

Eddig egyszer volt csupán kórházban, a nagynénje szemmű
tétje idején, akkor azt sem tudta merre fordítsa tekintetét, hogy 
ne lássa az emberek szenvedését. Most pedig önként jelentke
zett ... , de már késő. Utolsónak lépett be a kórterembe. A nővér 
és osztályfőnöke a hivatalos bemutatás után magukra hagyta 
őket. Lehet, hogy a beteg gyerekek arcáról fakadó mosoly, a csil
logótekintetü k bátorította őket, de Péter már nem akart elmene
külni, hanem büszkén mutatta meg a hosszú éveken tökéletesre 
fejlesztett árny játékait. Minden ágyból jött egy-egy kérés, és ő 
összerakta kezét, formálta ujjait, hogy teljesítse a legkülönlege
sebb kívánságokat is. Egyik osztálytársa 3 mandarinnal zsong
lőrködött, másik mókás arcjátékokkal nevette meg a többieket. 

A búcsú pillanata örökké emlékezetes marad: infúziós csövek 
fogságában lévő karok fonódta k Péter nyaka köré, amit ő eset
lenül próbált viszonozni. Amikor boldog karácsonyt kívánva el
hagyták a kórtermet, csak reménykedett abban, hogy a többiek 
nem veszik észre fátyolosan csillogó tekintetét. 

A szobájában még sokáig gondolkodott a hónapok óta kór
házban tartózkodó fiúk sorsán. A kopasz fejeken vidám szem
párok ültek, a lelki nyugalom, a sorsukkal való megbékélés ad
hatott nekik erőt a kitörő lelkesedésre. Inkább ők voltak, akik 
vidámságra bátorították a gimnáziumból érkezőket, pedig né
melyikü k tudta, hogy gyógyíthatatlan. 

Karácsony előtti napon Péter hallotta, hogy édesapja fenyőfát 
indul venni. Lerohant a lépcsőn, fogta a kabátját, sapkáját, és a 
kapuban még utolérte. Aztán együtt választották ki a fát, amit iz
gatottan tettek a garázsba, vigyázva, nehogy kishúga meglássa. 

Pétert magával ragadták az elmúlt napok eseményei, a kará
csonyi várakozás hangulata. Fogta a megtakarított pénzét és el
indult ő is ajándékot vásárolni. Nézegette a kirakatokat, de nem 
tudta mivel szerezhetne őrömet családtagjainak. Végül üres kéz
zel ment haza és másnap délutánig ki sem ment a szobájából. 

Apja már felállította a nappaliban a fenyőfát. Lentről karácso
nyi dalok hallatszottak, a lakásban a fahéj és a gyanta utánozha
tatlan édes illatának keveréke terjengett. 

Péter lement a lépcsőn, s a többiek sugárzó tekintettel jelez
ték felé őrö mü ket. A csúcsot, mint a család legmagasabb tagja, 
ő helyezte fel a fára. 

És eljött az ajándékozás ideje. Kishúga örömmel bontogatta 
ajándékát. Péter látta, hogy neki is van címezve egy doboz, de 
nem nyúlt hozzá. 

Most megint mindent elrontottam ... - gondolta, és már bán
ta, amiért egyáltalán lejőtt, vagy amiért 
nem vett valami apróságot. 

Indult volna vissza a szobájába, de a 
kishúga letette az új babáját, eléállt, s 
átölelte Péter derekát. 

- A legszebb ajándék az, hogy Péter is 
velünk van, hogy együtt van a család -
mondta boldogan. 

Péter szívét melegség töltötte el, fel
kapta kishúgát és körbeforgott vele. 
A karácsonyi égők fényében látta az 
idős néni hálás arcát, a beteg gyerekek 
vidám mosolyát és a szülei szeretetteljes 
tekintetét. 

Egyetértett kishúgával. Igen, számára 
is a legszebb karácsonyi ajándék a csalá
di kör meghittsége, a pénzen nem vásá
rolható odaadó szeretet. 

J,J,ZS, 



· . .  ezzel a csodaszép dallal vonult be Advent első vasár
napjának estéjén az egri Andante Kamarakórus. Vezetőjükkel 
baráti kapcsolatot ápolok, úgy 15 éve. Hajdan e soro k írója is 
tagja volt az Agria Énekkarnak, mely ből kivált a kamarakórus. 
A karvezetőjük, Király Katalin, nemcsak kitűnő dirigens, ha
nem maga is gyakorló énektanár, s egy nagyszerű ének-zene 
tan könyvcsalád szerzője, mely ből az 5.-8 -osztályos bogácsi 
iskolások is tanulhatnak. Király Katalin nyaranta zenei tábort 
is szervez kisdiákoknak. Az idén Bogácsról is részt vett három 
kislány (Ö krös Gyöngyi, Kocsis Viktória, Farmosi Noémi) eze
ken a foglalkozásokon (Király Kata szerint remekül!). 

Az első adventi vasárnap lehetőséget teremtett mindazok 
számára, akik eljöttek a koncertre, - s nagy örömömre szol
gáit, milyen sokan!- hogy a zene segítségével békét teremt
sünk lelkünkben, s ebben a meghitt hangulat ban várjuk az Úr 
eljövetelét. 

Igényesen válogatott műsorszámokat hallhattunk a baro kk 
kortól napjainkig. Az egyórás ünnepi koncert végén valamen
nyien szív ből énekeltük a Mennyből az angyalt. 

Kedves Olvasók! 
Kívánom, hogy az adventi időszakban a mindennapi teen

dők és a karácsonyi sürgés-forgás közepette maradjon idejük 
önmagukra is odafigyelni, békét teremteni szívü kben, hogy 
majd mosolygósan, v idáman üljenek le szeretteikkel az ünne
pi asztalhoz, s tudjanak egymásnak őrülni, mert a sok ajándék 
közőtt ez a legnagyobb ajándék! 

"Jókedvet adj, és semmi mást Uram! 
A többivel megbirk6zom magam. 

Akkor a többi nem is érdekel. 
Szerencse, balsors, kudarc vagy siker. 

Hadd mosolyogjak gondon és bajon, nem kell más, 
Csak ez az egy oltalom . . .  " 

/ Garai Gábor/ 

Békés ünnepeke/, iiliim/eli /Íláka/ kíuánok mjndn�áiuknak! 
Benyovszki Mária 

Cseh Károly 

BOGÁCSI ÁDVENT 

Kétoldalt világló szárnya 
lebben az útnak: 
ádventi éjben a szelek 
friss havat fújnak. 

Tölgy zúg a dombon, viharral 
birkózva áll ott, 
akár az Angyallal hosszan 
tusázó Jákob. 

Derekán izzó seb ként majd 
a hó megmarad -, 
s reggel rádereng az Ödor, 
mint ködből a nap. 

Aztán elcsitul a tájék, 
a fehérrel áldott, 
s ring, ahogy bokor ring, melyre 
cinege szállott. 

Jótékonysági  bál az iskolában 

Nagy örömmel számolunk be, hogy a szülői összefogásnak 
köszönhetően, immár második alkalommal - 2007. november 
24-én - meg tartott jótékonysági bál, sok táncolni szerető ven
déget vonzott. 

A bált Fónad Beáta az Sz. M. elnöke nyitotta meg, aki tájé
koztatást adott a szülői munkaközösség előző évi mun kájáról 
és köszönetet mondott a rendezvény támogatóinak. Ezt kö
vetően Verhóczki Sándor polgármester úr, a bál fővédnöke, 
majd Szabó László iskolánk igazgatója köszöntötte a megje
lenteket. 

Az iskolás gyerekek színvonalas irodalmi és zenei műsoruk
kai járultak hozzá a bál sikeréhez. 

EzutiÍn következett a mulatozás, melyhez a zenét a Syntpa
tik együttes szolgáltatta. Azok, akik tánc közben megéheztek 
az otthonról hozott, valamint a szervező k által készített finom
ságokat fogyaszthatták. 

Éjfélkor került sor a tombolahúzásra, melyen sok értékes 
ajándék talált gazdá ra. 

A közel nyolcvan résztvevő fergeteges hangulatának kö
szönhetően hajna lig tartott a szórakozás. 

Az est bevételét az Sz. M. ebben az év ben is, a bogácsi isko
lás gyermekek támogatására kívánja fordítani. 


