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TÁJÉKOZTATÓ 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a települési 

cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választásról 

A Magyar Köztá rsaság E lnöke 2010. október 3-ára tűzte ki 
a h elyi önkormá nyzati képviselők és polgármesterek, vala
mint a telepü lési k is ebbségi ő nkormá nyzati k épviselők vá
lasztását. A h elyi k is ebbségi vá lasztás időpont jának k itűzé
se a Helyi Vá lasztási B izottságok hatáskörébe tartozott, és 
azoko n a település ek en volt lehetőség a vá lasztás kitűzé
s ére, ahol 2 01 O. július 1 S-ig lega lább 3 0, azonos kisebbség
h ez tartozó személy kérte a n évjegyzékbe való felvételét. 
Bogács községben is kilŰzésre kerü l t  2010. október 3-ára a 
telepü l ési cigány k is ebbs égi önkormá nyzati vá lasztás, mert 
2010. július 1 S-ig 35 fő kérte a névjegyzékbe va ló felvételét. 

A vá lasztási szerv ek k özü l a Helyi Vá lasztás i Bizottság volt 

az, a melyik mega laku lásától k ez dő dően fo lyamatosa n dol
gozott. M unkája során döntött a telepü lési cigány kisebbsé
gi önkormá nyzati választás k itűzéséről, a jelöltek nyilvánta r
tásba vételéről, a szavazólapok adattarta lmáról és minden 
o lyan kérdésről, a melyet jo gszabá ly a hatáskörébe utalt. 

A Vá lasztási Bizottság létszáma fo lya matosan öt fő volt. 
A vá lasztási eljá rás ró l szóló törvény lehetős éget biztos ított 
a nyi lvánta rtásba vett jelölteknek és a jelölő sz ervezetek
nek a rra, hogy delegáljanak a vá lasztási sz ervekbe, de csak 

a szavazatszá m lá ló bizottságokba v a ló delegá lás jo gáva l él
tek, a Helyi Vá lasztási B izottságba nem delegált egyik jelölt 

és jelölő szervezet sem tagot. 

A jelöltek 2010. szeptember 3-án 16 óráig kérhették a 
nyilvánta rtásba vételüket. Ehhez a kis listás je löltek nek 1 7  
db, a polgá rmester jelölteknek 4 7  db szabályosan k itöltött 
ajá n lószelvényt kellett össz egy űjteniük és leadni a h elyi vá
lasztási i ro dába n.  A Vá lasztási Bizottság va la men nyi jelöltet 
nyilvánta rtásba vett, mert az összegyűjtött ajá nlószelvénye
ik megfeleltek a jo gszabá lyi elő írásnak. A Vá lasztási B izott

ság és a Helyi Választás i I roda munkáját egy jelöltajánlást el
lenő rző számítógépes program a lkalmazása is segítette. 

Polgármes ter-jelöltként négyen k érték a nyilvá ntartásba 
vételüket. Va lamennyien úgy nyilatkoztak, hogy megválasz
tásuk esetén a tisz ts éget főá llásban k ívánják ellátni. 

Kis listás jelöltként 26 fő kérte nyilvántartásba vétel ét. 

A szavazás napjá n mind a két szavazókörben, i l l etve a te
lepü lési cigány k is ebbségi vá lasztás lebonyo lításá ra létre
hozott szavazókörben rendben zajlott a munka. A nap fo
lya mán rendkívüli esemény nem történt. A vá lasztás ered
ménye ellen a rendelkezésre á l ló határidőig - választást kő
v ető 3 nap - fel lebbezés nem érkezett. A vég leges ered
mény megegyezik az előzetes eredménnyel. 

A szavazás napján a szavazás megkezdésekor és zá rása
ko r is a névjegyzékben szereplő vá lasztópolgárok száma 
1628 fő volt. Szavazatának leadásá ra 1077 fő jelent meg a 
két szavazókörben. A szavazás lezárásakor az u rnában lévő 
szavazólapok száma: 1076 db volt. Az érvénytelen szavazó
lapok száma: 21 db volt. Az érvényes szavazólapok száma: 
1 055 db. 

Polgármester választás eredménye: 

É rvényes szavazólapok szá ma: 1055 

ebből: 

Csendesné Fa rkas Edit 
476 szavazatot, 

Kovács né Fekete Mária 
92 szavazatot, 

Köteles Anta l Csaba 
41 szavazatot, 

Verhóczki Sándor 
446 szavazatot kapott. 

FID ESZ-KDNP jelöltje 

független jelölt 

független jelőlt 

független jelölt 

Bo gács K özség polgá rmestere: 

CSENDESNÉ FARKAS EDIT 
3412 Bo gács, Vöröshadsereg u 6. szám a latti lakos. 

Helyi önkormányzati képviselő-választás eredménye: 

A szavazás lezárásakor az u rnába n lévő szavazólapok szá
ma: 1077 db volt. Az érvénytelen szavazólapok sz�ma: 13 db 
volt. Az érvényes szavazólapok száma: 1 064 db. 

A leadott érvényes szavazatok megoszlása: 

Bessenyei Balázsné F IDESZ-KDNP 188 

Cs etneki László független jelőlt 312 

Da ragó Károly független jelő lt 214 

Fa rkas Richárd független jelölt 127 

Fa rkas Zo ltán független jelőlt 100 

Huszár Zoltán Géza független jelőlt 92 

Ittes Endre Lajos független jelőlt 73 

Jankó Róbert független j előlt 101 

Jankó Szabolcs független jelölt 188 

D r. Képes I ldikó Anna független jelölt 336 

Kiss Lajos független jelölt 145 

Kiss Zoltán J OBB I K  396 

K m etti Mihály független jelölt 36 

Kocsis István FID ESZ-KD NP 331 

Ko ndráth M ihály fü ggetlen jelölt 63 

Kovácsné F ekete Mária fü ggetlen jelölt 228 

Kőteles Antal Csaba fü ggetlen jelölt 123 

L ukács Lajos né független jelölt 260 

Nagy László F IDESZ-KDNP 215 

Papp né Fehér Erika független jelölt 69 

Péter Zo ltán füg getlen jelölt 287 

Szaj lai Sándor független jelölt 203 

Tóthné Sz uro mi I rén független jelölt 133 

Vá rna i Krisztiá n független jelölt 198 

Verhóczki György független jelölt 338 

Vincze Ferenc F IDESZ-KD NP 270 

szavazatot kapott 



A fent ismertetett szavazatok alapján az egyé

ni listán megválasztott önkormányzati képvise

lö-testület tagjai ábécérendben: 

1. Csetneki László 

2. Dr. Képes Ildikó Anna 

független 

független 

JOBBIK 

FIDESZ-KDNP 

független 

független 

3. Kiss Zoltán 

4. Kocsis István 

5. Péter Zoltán 

6. Verhóczki György 

A település i  c i gány k is ebbségi önko rmányzati kép
viselők vá lasztásán a szavazás megkezdéseko r  és zá
rásakor is a névjegyzékben szereplő vá lasztópo lgár
ok száma: 35 fő volt. Szavazatának leadásá ra 9 fő je
lent meg a szavazókörben. A szavazás lezárásako r az 
urnában lévő szavazólapok száma: 9 db volt. Az ér
vénytelen szavazólap nem volt. Az érvényes szavaza
tok száma: 32 db. 

A szavazatok megoszlása: 

Szitai Ödön LU NGO D R OM 9 

Farkas Zoltán 

Horváth Róbert 

Ho rváth Gy u la 

LU NGO D R O M  

LU NGO D R O M  

LU NGO D R O M  

Va lamen nyi jelölt mandátumhoz j utott. 

9 

7 

Gratu lálok a m egvá lasztott polgármester asszo ny
nak, valamennyi képviselő nek. Munkájukhoz sok s i
kert k ívánok. 

Bo gács, 2010. o któb er ll. 

Kaszó Bálint 

Helyi Választási Bizottság elnöke 

Az új kepvise/ő+resfiiler alakuló iilésér 
a rangidös Csemeki László vezeIle 

A fenti tájékoztató 20 7 O. október 73-án hangzott el a 

települési önkormányzat alakuló ülésén. 

A cigány kisebbségi önkormányzat alakuló ülésére 
2010. október 78-án került sor. 

Bemutatkozás 

1963. feb ruár 26-án szület
tem, bogácsi szülők gyerme
keként. Az életem nagy r észét 
itt töltöttem a szü lőfa lumban, 

"csak" ta n u l n i  és dolgozn i jár
tam el innen. 

1984-ben házasságot kötőt
tem Csendes Andrással, akivel itt 
építkeztü n k, s két gyermekünket 
itt neveljük. 

A legfontosabb értékek szá
momra a család, az egészség és 
a tisztesség. E szerint éltem, cse
lekedtem eddig, s e szerint k ívá
nok tenni ez utá n  is. 

Á ltalános isko lai tanulmányai
mat Bo gácso n végeztem, kőzép is

Bogács polgármeslere: 
Csel/de!-;né Farkas Edit 

ko lába E gerbe já rtam . Egerben szereztem meg első d ip lomámat 
is, matematika-kémia szakos á ltalá nos isko lai tanárként. 1985-tő l 
tanítottam Cserépfa l uban matematikát, kém iát, majd 2000-tő l - a 
szám ítástechn ika szakos tanári dip loma megszerzését kővetően -
info rmatikát  is. A tanításon kívül munkaközősség-vezetőként se
g ítettem az iskolavezetés m u n káját, s több eredményes pályázat 
megvalós ítására is büszke vagyok. 

2 005-ben m egsz űnt a cserépfa l u i  iskola felső tagozata, így új 
m u n kahely után kel lett néznem. Pedagóguskén sajnos n em s i
kerü lt elhelyezkednem, bár ebb en az évben az "Év tanára" k itün
tető c ímet is m egkaptam a k istérségi pedagógus napon. így az
ó ta a Mező kőves di  Többcélú Kistérségi Társulásnál v idékfejleszté
si, majd terü letfejlesztés i szakrefer ensként dolgoztam . 

Az elm ú lt években több települést érintő sikeres pá lyázatok 
megvalós ítója vo ltam, ezen kívü l a k istérségi kőzo ktatási felada
tok szervezésében, normatíva-igény lés ében v ettem r észt, vala
mint a m ezőkövesdi  közoktatási i ntézmények szakma i mu n káját 
segítettem . 

2007-ben a Többcélú  K istérségi Társulás m un katá rsaival k idol
goztuk a 21 településre - kőztük Bogács ra - vonatkozó, 2013-ig 
szóló fejlesztési stratégiát, mely tartalmazza az európai un iós for 
ráso k felhaszná lásának tervezetét, a települések fejlesztés ének le
hetséges irányait. E nnek a lapján készítettem el a kistérs égi cse
lekvés i terveket k ét-két éves c ikl uso kra, mely ek kőzött Bogács fej
lesztés i elképzelései is szerepelnek. 

Az elm ú l t  öt évben a m un kámhoz szükséges ismereteket is 
igyekeztem bővíteni, ezért 2007 decemberében a Budapesti Mű
szaki E gy etem en kőzo ktatás-vezetői szakvizsgát tettem, 2 009-b en 
pedig a M isko lc i Egyetemen terü let és telepü lés -fejlesztő szakér
tő d ip lomát szereztem. 

Legfontosabb célk itűz ésem, hogy az eddig szerzett tudásom
mai, tapaszta latommal saját szü lőfa lum, Bogács fejlődését segít
s em, melynek m egva lós ításához az Önök szavazata i l ehetőséget 
teremtettek. 

Polgárm es terként a telepü lés szolgá latát, az itt élő emberek 
életm inőségének javítását, a közösségi ősszetartozás erős ítését 
tartom a legfontosabb feladatomnak, s ehhez a jővőben vala
menny i  jószándékú bogács i lakos támogatását kérem. 

Kőszőnőm a helyi ő n ko rmányzati vá lasztáson ny újtott támoga
tásukat, s m inden igyekezetemmel azon lesze k, hogy a megelőle
gezett b iza lomra rászo lgá ljak . 

Csendes né Farkas Edit polgármester 



Bogács kitüntetett jei 2010-ben 
Az a ug usztus 20-j ál lami ünnepség 

helyszíne a hagyományokhoz híve n idén 
is a Közösségi Ház vo lt. 

A Himnusz közös é neklése, Magyar 
Gy ula tárogatójátéka és a Bogácsi Páva
kör Szent Istvá nról szóló énekei hazafias 
érze lmeket é bresztettek a je lenlévőkbe n. 

Ver hóczk i Sándor polgármeste r  ünne
p i  beszédét Szent István k irályunk bölcs, 
ma sem kétségbe von ható megá llap ítá
sáva l  kezdte: "A szeretet gyakorlása vezet 
el a legfőbb boldogsághoz. Tartsd eszed
ben, hogy minden ember azonos állapot
ban születik, és hogy semmi nem emel fel, 
csakis oz alázat, semmi nem taszít le, csak
is a gőg és a gyűlölség. Ha bölcsekkel jársz, 
bölcs leszel, ha bolondokkal forgolódsz, 
társul adod magad hozzájuk." 

Beszéde fo lytatásába n vázo lta a ke
reszténység fe lvételéve l járó legje lentő
sebb törté nelmi vá ltozásokat: 

"A kenyér, a föld legalább olyan fontos 
az államalapításban, mint a kereszt. Szent 
István nemcsak a keresztény Európához 
csatlakozott, hanem a földművelő Európá
hoz is. Magyarországot nemcsak a keresz
tény eszmék tartották meg ezer éven át, ha
nem a parasztok áldozatos munkája és ke
nyere is."- mondta, mielőtt megszegte és 
megízlelte az új kenyeret. 

Ez utá n  került sor a bogácsi díjak átadá
sára. 

A mé ltatásokat Szabó Lász ló, a 
B ükka lja Á lta lá nos Iskola igazgatója ol
vasta fel: 

"Az Önkormá nyzat rende lete szerint -
"Víg Rudolf-díj adomá nyozható annak, 
ak i Bogács község kulturál is é letébe n  
hosszú éveken kereszt ü l  sz ínvo nalas, á l 
dozatos munkát végzett." 

Ebben az évben a Víg R udolf-díjat 
Csorba Krisztinának ado mányozta az 
Önkor mányzat. A Páva körnek 1991-től, 
az Á lta lános Iskola befejezésétő l aktív 
tagja. Odaadóan vesz részt dalos ta lálko
zókon, a község rendezvényein, ünnep
ségein. A község hagyományai, nép i érté
kei fe lő l  mindig tiszte lette l é rdek lődik, és 
ha teheti részt vesz ápo lásukban. Le lkes 
segítőtársa az idősebb nemze dékek kez
demé nyezésinek, a népi hagyomá nyok
nak - mint például - a su mmás étkek ké
szítése, vagy a nép i hímzések gy űjtése, 
va la mint a bemutató meg mozdulások
nak . Ez az é rdek lődés a népze ne, a nép
dal iránt családi gyökerekből is táplá lko
zik, h iszen édesapja - Csorba Albin - je
les ta ngóharmonikása vo lt a bogács i ze 
nei társada lomnak. 

Az Önkor má nyzat re ndelete szer int -
"Alkotói Díj azok nak adható, akik Bogács 
község kulturá l is é letébe n, sportmozgal
mában, egészség ügy i-, szociá lis e l látásá
ban, va lamint a község felemelkedése ér
dekében k ieme lkedő munkát végeztek:' 

Ebben az évbe n Alkotói D íjat Hanák 
Zsoltnak adományozott az Önkormány
zat. Hanák Zsoltot és családját a "kitele
p ítettek sorsa" az ötvenes években terel
te az  akkor isme ret len Bogácsra .  Beil lesz
kedése a község társadalmába gyors és 
go ndné lk ül i  vo lt. Az akkori ötödik osztá
lyos ta nulók, az osztálytársai ve lük egyen
ra ngú gyerekként fogadták közösségük
be . Nagyon sok é lmény köti aPásthoz, 
a Mics urin gyakorlókert hez és a Revízi
óhoz. A kiváló pedagógusok irányításá
va l az isko lában mé lyebben ismerkedett 
meg az iroda lommal, a színjátszással, ze 
nével pedig az úttörő, i l letve a harmoni
ka ze nekaron keresztül. Közben alakult, 
kezdett jobbra fordulni a család sorsa is. 
A felhőtlen gyer mekévek, a sok-sok meg
élt esemény tette fokozatosa n bogácsivá 
Hanák Zsoltot. A mezőkövesdi gimnáziu
mi éveket követték a budapesti egyete mi 
évek, a bá nya mérnöki diploma megszer
zése. t. rsekújváron ismerkedett meg fele
ségével, Decsi Ág nes operaénekesnővel, 
aki je len leg a F i lmművészeti Egyetem és a 
Magyar Színház Akadémia ta nára. 

Az évek múlása nem homá lyos ítot
ta, hanem erős ítette a Bogács irá nti e lkö
telezettséget, aminek eredménye lett a 
Színészliget k ia lak ításá nak kezdeménye
zése. Ez megvalósult, beker ült a bogácsi 
nevezetességek körébe. Tö bb o rszágos 
TV adó készített fe lvéte lt a helyszínen a 
Nemzet Színészei hez méltó nagy érdek
lődés k ísérte ünnepi körülmé nyek között 
zaj ló faültetésről. 

Az Önkormá nyzat rende lete szerint -
"Bogács Községért Díj azok nak adható, 
akik a község feleme lkedéséért. az általá
nos közjó megteremtéséért hosszú éve
ken kereszt ül önzet lenül tevékenykedtek, 
vagy példaértékű áldozatot hoztak:' 

Ebben az évben a Bogács Községért 
Díjat - Hajdu Imre újságírónak adomá
nyozta az Önkormá nyzat. 

Hajdu Imre az egyik beszé lgetés alkal
máva l azt ta lá lta mondani: " Neke m két 
házam va n, mint a költöző gólyá nak . Az 
egyik Miskolcon, a másik a vi lág közepén, 
Bogácson talá lható:' Eze n mondat tarta l
ma induló pontja az újságírói, közírói pá
lyának. Ne m lehet fontossági sorre ndet 
felá l l íta ni Imre újságírói és közírói tevé
kenységérő l, hisze n  ez a két tevékenysé
ge egy másra épül. egyik a másikból fa
kad. Mint közíró 38 kötet gazdája, köz
ben - mint újságíró - krisztusi időt - 33 
évet tölt el hivata losa n a pályán, a ho l  vo lt 
beosztott újságíró, rovatvezető és főszer
kesztő. Dolgozik, újságot szerkeszt, pl. 
Miskolcon az Észak-Magyarországná l, az 
Új Északnál, T iszaújvárosban, Mezőköves
den és nem utolsó sorban névadója, e l in
dítója a ma is jól működő Bogács i újság
nak. A vi lág közepe, Csáter Apó pincéje 

vo lt a gondolati helyszíne tö bbek között 
a bogács i és a bükkaljai borok védelmé
re 1996-ba n a lakult Szent Márton Bor
re ndnek, aminek kancellári tisztét a ma i 
nap ig Haj du Imre látja e l. De itt alakult 
1993-ban az azóta minden évben meg
rendezett Nemzetközi Borfesztivá l prog
ramja is. 

A sok érdeklődőt megmozdító"A Nem
zet Színészei fát ültetnek

" 
című rendezvé

nye n is mindenkihez szóló, ta rta lmas, az 
eseményhez il lő beszédnek lehettünk ta
núi:' 

A bogácsi ünnepség ihlette a lkotás
ra Pázmándy Lász ló mezőkövesdi kö ltőt. 
A kitüntetettekhez címzett verseit a díját
adáskor meg hallgathatta az ünnepségen 
részt vevő közönség. 

Gratulálunk a k itüntetettek nek! Továb
bi munkájukhoz sok s ikert és jó egészsé
get k ívá nunk! 

Dr. Pázmándy László 

OíJÁTAOÁSRA 
(A Víg Rudolf-dijas Csorba Krisztinának) 

A népzene nagykövete volt, 
Bogács szülötte, Víg Rudolf. 
A bölcsődal ritmusára itt 
Szőtte legelső álmait. 

Magasra vitte a sorskerék, 
Mégsem feledte gyökerét. 
Őt is visszahúzta ez a táj, 
A népdalok, a bal/adák. 
A szívében lévő emberek, 
Kiket feledni nem lehet. 

De tudta ő is, mint oly sokan, 
A nép nem élhet boldogan. 
Ha elvész a népi kultúra, 
Sosem lehet maga ura. 

Ott volt a jó barát támaszul, 
Hilóczki János elnök úr. 
A népzene és népviselet, 
A népdalkör megszületett. 
Szívével vezette igazul, 
Majd Meder Iván tanár úr. 

De végzetük, az Idők Ura, 
Nem áll rá semmi alkura. 
Igy nem lehet közöttünk immár, 
Sem Rudolf, sem Meder Iván. 

De szellemük Bogácson maradt, 
Kisimítja az arcokat. 
És elindul útjára a dal, 
Énekel öreg, fiatal. 

És tovább virul a népdalkör, 
Elment helyére újabb jő. 
A világ hiába mostoha, 
Nem halhat meg a dal soha. 



Idősek napja - 2010. október 1. 
Moltó: "Ha boldogok akarlok lenni, legyelek másokal boldoggá. " 

(Balthyány Slral/mann László) 

Az iskola ebédlője nem iskolás gyerekektől volt hangos ezen 
a szép őszi délutánon, hanem attól a száznál is több hetven 
év feletti lakostól, ak ik e lfogadták a szerve zők meg hívását, és 
egészség i á l lapotuk is megengedte, hogy együtt töltsenek né
hány órát. 

Kovács Léna 1. osztá lyos, Marada Mónika és Lénárt Levente 
8. osztá lyos ta nulók ver sekke l, a Bogácsi Pávakör népdalokkal 
k öszöntötte Bogács idős lakosait. 

Ezután a 60 éves Szőkéné Tóth Kata lin, a fa l u  harmadik leg
idősebb lakosának lánya méltatta az  ünnepet és mondott ked
ve s köszöntőt: "A világnapok

"
-nak igen nagy a jelentőségük. 

Azért hívták életre őket, hogy fontos dolgokra nyomatékosan fel
hívja figyelmünket. Egy ilyen alkalom az idősek világnapja, melyet 
az ENSZ hívott létre 7997-ben és jelölte ki napját október 7 -jére. 
Célja, hogy felülvizsgáljuk öregeink irányába tanúsított, néha-né
ha bizony elmaradozó gondoskodásunkat. 

Egy társadalom kultúráját azon lehet lemérni, hogyan és meny
"yire gondoskodik öregjeiről, elesett jeiről, gyermekeiről és kiszol
gáltatottjairól. Sajnos, oly korban élünk, ahol lépten-nyomon 
azt szeretnék elhitetni velünk, idősekkel, hogy már nincs szükség 
ránk, s ez egy olyan életérzést vált ki bennünk, hogy a "Mór meg
tette kötelességét, a Mór mehet': Én azonban úgy vélem, hogy ez 
így nem lehet igaz. Minden emberre szükség van, a társadalom 
csak így teljes. Ez az élet körforgása. Kell a fiatal és kell az öreg. 
Szükség van tapasztalataikra, bölcsességeikre és segítségükre is. 

Pár éve költöztem haza Bogácsra, de addig is éreztem, hogy 
itt törődnek az öregekkel, és nem csak úgy, hogy kipipálhatjuk a 
kötelezettségeket, hanem odafigyeléssel, idő és pénz ráfordítás
sai. A "szép korúak

" 
méltósága tisztelet, mellyel feléjük közelítünk 

nem pénzkidobás, hanem egyszerű szeretetteljes magatartás. Tá
gabb értelemben: önmagát minősíti minden nemzedék azáltal, 
ahogyan öregjeivel bánik. Minden nemzedék egy láncszem ebben 
a körforgásban - születés és elmúlás - és, amit átad a követke
ző nemzedéknek az a példa. Ezt a példa átadást látom itt a bog
ácsi önkormányzat és az iskola részéről is. Pedig, higgyék el, nem is 
olyan könnyű és egyszerű. Ebben az értékrendet vesztett világban 
1 törődést, a szeretetet és a megbecsülést kimutatni, főleg gyako
rolni nem "menő

" 
dolog. Akkor, amikor tornádó söpör végig a fa

lun, a világgazdasági válság miatt pénzeszközök (források) elvo
nása történik, árvíz súlyt, a falu vezetése méltósággal rendezi meg 
újra és újra minden évben az idősek világnapja alkalmából időt, 
pénz nem sajnáló ünnepséget. 

Ez a korosztály leginkább megérdemli ezt. Önök, Hölgyeim és 
Uraim végigélték a háborút - van, aki kettőt is -, a forradalmat, 

Az idösekfigyeJmesell hallgatlák a köszöntő szavakal 

fölépítették az országot a romokból és megéltek egy "tsz-esítést'; 
becsülettel felnevelték és tanították a következő generációt, töb
bet érdemelnek. Ennyi megpróbáltatást egy ember, egy lélek sérü
lés nélkül nem tud feldolgozni. Már csak ezért is nagyon sok sze
retetet, törödést érdemelnek. Igen, szeretet, törődés, áldozatválla
lás - ezek ma a "nem szeretett

" 
és gyakorolt szavak. Nem a hegy

tetőn élés a boldogság, hanem az odavezető meredély megmá
szása - de ezt ma még csak nagyon kevesen értik. Az odavezető 
hajmeresztő meredeket másszuk mi együtt, a nagyobb tömeg itt 
helyben, de az országban is. 

Lehet valamit jól vagy rosszul tenni, de mindenképpen becsüle
tesen, és a jóban hinni érdemes! 

Nagyon jó dolog kapni, de mégjobb adni.
" 

- Ebbő l a meggondo
lásból Szőkéné Tóth Katal in a maga és az édesanyja nevében jel
képes ajándékot nyújtott át az önkormányzat tagja inak, megkö
szönve eddigi erőfeszítése iket és munkájukat: "Kívánok a továb
bi életükhöz egyéni és családi boldogságot, erőt és egészséget, szak
mai sikereket, akár itt folytatják, akár máshol - mondta, majd foly
tatta: Kívánom, hogy az idősekről való gondoskodás hagyománya 
folytatódjék! Épüljön, szépü ljön falunk, szellemi és tárgyi értékeink 
megmaradjanak, - hisz azokat csak örökül kaptuk elődeinktől.

" 

"Kell még egy szó mielőtt mennél, 
kell még egy ölelés, ami végig elkísér. 

Az úton majd néha gondolj reám, 

ez a föld a tiédl ha elmész, visszavár! If 

Szőkéné Tóth Kata l in  a Honfoglalás című dal fenti sora it aján
lotta a jelen lévők figyelmébe, emlékezve azokra, ak ik egy évve l 
ezelőtt még itt voltak kőzöttünk. 

Végezetül idősek nap i kő szöntőjét Marq ues következő gon
dolataival zárta :  "Senki sem fog emlékezni Rád a titkos gondola
taidért! Kérj az Úrtól erőt, és bölcsességet, hogy kifejezhesd őket! 
Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire fontosak Ne
ked. Ha nem teszed meg ma, a holnap ugyanolyan lesz, mint a 
tegnap! Es ha nem teszed meg, az sem érdekes. De most ez az a 
pillanat!

" 

Ezutá n  a K özpont i Konyha és az Idősek Klubja dolgozói feltá
lalták a finom e ste bédet, a mit mindenki jóízűen fogyasztott e l .  
Majd e lőker ült a k la rinét é s  a harmonika, melyen Magyar Gy ula 
és Farkas József aszta ltól asztaiig járva játszotta az idő sek ked
ve lt dalait. Örömmel látt uk, hogy idén is vo ltak az  idő sek között 
olyanok, ak ik jókedvüket nem rejtették véka a lá;  vidáman éne
ke ltek és tá ncra is perdültek. 

Kívánjuk, hogy együtt mindnyájukkal lega lább ilyen jó 
egészségben ünnepe lhessünk jövőre is. 



"És az örök világosság fényeskedjék nekik" 

A legtehetségesebb festő sem tudja a meleg színek árnya
latait o lyan vá ltozatosan k ikevern i, mint a hogyan a természet 
képes ősszel. 

Bágyadtan süt a nap, meleg ítő sugarát a l ig-alig é rezni, de 
fénye átszűrő dve a ritk u ló arany, barna é s  bíbor lombkoronán 
r ubintos ragyogással ny űgöz le bennünket. Gyöny örködünk 
az őszi lombkorona vá ltozatos színe iben, s csak egy-egy le
hu l ló fa levél láttán gondo l u nk arra, hogy a természet e ze n  pi
ciny csodái épp haláluk e lőtt á l lnak . 

Az e lm ú lást eszünkbe juttató ősz k öze ledtét a meganny i 
szépség e l lenére sokan borzongva fogadjuk. A nyirkos, kö
dös, sze les, fagyos késő ősz pe dig má r megerősíti sejtésün
ket; a természet a hideg té l i  napok e lőtt álomra kész ül, s aki
nek nincs e legendő é lettartaléka, nem é bre d többé fel. 

így van ez az em berek nél is. Nyár végén, ősszel több ember 
hal meg. Ta lán n i ncs is o lyan család, ahol ne következett volna 
be haláleset ebben az évszak ban. 

Mindnyáj an tudjuk, hogy a halál az é let természetes ve lejá
rója, mégis mé lységes mély fájdalom uralkod ik el rajtunk sze
rette i nk e lvesztésekor. S így október végén, november elején 
ezek a fe l-feltörő szomorú érzé sek a lakóházak fö lé mé ltó ság
teljese n magasodó templomot már szinte k örbeöle lő sírok 
felé vonzzanak bennünket. 

A temetőt fény be és virágba öltöztetj ük. Be szívjuk az 
aranyvirág - a krizantém - kesernyés i l latát, s évszázados szo
kás szerint gye rtyát gyújtunk halottaink lelki üdvéért. A gyer
tya pis lákoló lángja mellett csendben kör beá lljuk a sírokat, 
lélekben újra együtt vagyunk szerette inkke l.  Nem beszélünk, 
nem i l l ik beszé lnünk. Mint ahogyan a halálról, s az azt körül 
lengő titokró l sem beszé lünk. Nézzük a kriza ntémok szorosan 
egymáshoz sim u ló szirmait, s köz ben magunkba fojt juk érzé
seinket, emészt jük lelkünket, am íg újra meg nem találjuk szí
vünk be lső békéjét. 

Halottaink számának növekedéséve l  azelei nte csak a domb 
lá bá hoz e l szórtan simuló sírok mára felkúsznak a dom btető
re, a márvány lapok lassan-lassan megtelnek nevekke l.  23 csa
ládja boldog ulásáért szorgalmasan do lgozó bogácsi ember 
földi  pá lyája zá rult le e bbe n az évben . Olyan személyiségek 
is eltávoztak köz ülünk, akik munkájuk során emberi é letek 
alakulását formá lták, em bereket ápoltak, e lméjüket é le sítet
ték, megé lhetésüket tették könnye bbé; Hócza László, Szeren
csi Mik lósné, H i lóczk i  János, Dr. Ny írő Imréné, S ipos Izidorné 
- ezentúl az ég i mezőkrő l vigyázzák bátortalan lépte inket. 

A temető helyé nek k ivá lasztá sakor elődeink olyan helyet 
kere stek,  aho l  csend és nyuga lom honol. Vá lasztásuk a lakó
házaktó l k issé távo labb, a f a l u  szélére e sett, így a temető je l
képese n lezárja a fa lut. A halál lal  a földi é let zárul le,  de a lé
tezé s nem semm isülhet meg. H a lottaink emlékét szívünk
be n örökké őrizzük, az á l taluk teremtett é rtékek tová bb é I
nek be nnünk. 

A gyász napj aira -a m indenszentek és a halottak napára
vitt krizantém ok é ln i  akarásukat jelezve bontogat ják szirmai
kat a sírokon a novemberi f agy beá lltáig. 

S bár ő sz az e lm ú lást je lképezi, mégis benne van a bete lje
sedés, és az újjá sz ü leté s  reménye, m int ahogy an szívünk mé
lyén is ott é l  sze retteink fe ltámadásának hite. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

HALOTTAINKRA 
BÚCSÚZÁS 

"Hi lóczki János, kedves bátyánk, és barátunk temeté sé
re Bogács község lakossága, Önkormányzata és a Szent Már
ton Borrend képviseletébe n  mi is e ljöttünk kegyeletün ket le
rón i, búcsút venn i és e lk ísé rni uto lsó útjára borrendünk tagját, 
Bogács Községért É letm ű  Díjjal is k itüntetett egykori vezetőjét, 
m unkatársunkat és barátunkat. 

A tisztelet, a becsület és szeretet hozott ide bennünket, de 
gyászoló m indanny iunk e lőtt búcsúzni tőled, János bátyám na
gyon nehéz. 

A felőled é rkező hírek ugyan már jó e lőre figyelmeztettek: 
baj van, nagy baj van, ám az em ber végsőkig bízn i é s  remé ln i  
akar, sajnos ezúttal mindhiába. 

40 évve l ezelőtt segítő, ő sz inte, jó szándékk al a mezőgazda
ság, a magy ar ku ltúra fejlesztése iránt elköte lezett vezető szak
emberké nt jötté l vissza sz ülőfaludba, Bogácsra, hogy alkossá l 
valam i jót, korszerűt, valami pé ldaértékűt. 

János bátyánk! A szándékaid és erőfeszítésed sikerre l já rtak: 
jó példát m utattá l nek ünk! 

Munká sságoddal gazdaggá, erő ssé tette d a vezetésed alatt 
a Hórvölgye Terme lő szövetkezetet, létrehoztad a mai nap ig 
k ivá lóan m űkődő Bogácsi Páva k ört, ame lyekre m indannyian 
büszkék vagyunk. 

Mit is tehetnénk, hiszen a zso ltár így szól: 
Itt e (öldi létben minden mulandóság, 
Hirtelen elmúlik a gazdagság. 
Itt hamar leroskad minden uraság, 
Semmivé változik minden hatalmasság. 

Mert minden gazdagság csak a sírig kísér, 
Innen aztán senki tovább nem mér. 
De a tiszta jóság elkísér mindvégig 
Az örök életnek dicső hajlékáig. 

Az örök hazába megtért barátunk, tár sunk em lékét Bogács 
község kegyelettel megőrzi. 

János bátyá nk, nyugodj békében, ott fent, az égi mezőkön 
pedig a me nnyországban legyen ottho no d. Szerette id az Úr o l
talmazza, vigasztalja, s járható úton vezesse mindig hazáig, a2. 
örök hazáig:' 

Elhangzott Hilóczki János temetésén 2010. aug. 24-én Miskol
con Daragó Károly tolmácsolásában. 

Hilóczki János Oobbm) a BOIfes=/iI'ólokoll borbírá/ókén/lel'ékenykedelf 



EMLÉKEZÜNK 
Szerencsi Miklósné (1954 - 2010) 

Nem szakadt te hát meg a trag ikus sorozat: a bogácsi isko
lából több mint negyven éve egyetlen igazgató sem érte meg 
nyugdíjas é letkort . .  

Szere ncs i Miklós né é letének SS. évében e ltávozott tőlü nk az 
é lők örök útján. 

A múltból két em lékfoszlány dere ng fel. 
Az első még a hatva nas évekből: tűző napsütésben álltunk a 

Glóner-iskola udvarán, ta lán évzáró lehetett, s va lami k iváló út
törő díjat osztottak. Jankó Erzsébet - hangzott el a név. Egy mo
solygós, sovány k is lány lépett k i  a sorból. Ismertem, két évvel 
járt föl öttem .  Mindig e lőttem járt. Felné ztem rá. 

A második em lék az  idei nyár borfesztiváli fe lvonulásáról ma
radt. Mi vonultunk, ő mosolygott. Már sovány volt. Integetett, 
búcs úzott. Mé ltóságga l és nagy belső er őve l viselte el a sors 
csapását. Én ismét felnéztem rá. 

Két em lék - és közte egy gazdag, pé ldaszerű, nagyívű é letpá
lya. S orsunk újra és újra összekapcs olódott. Két évve l  járt fölöt
tem a g imnáziumban is, a testvérosztályba .  Már ott is k ieme lke 
dett matematika i és fizika i ismereteive l. Pár év múlva a f őisko
lán folytatta ta nulmányait, a hol megint csak találkoztunk. Első 
m u nkahelyeme n, a cserépfa lui  iskolában ismét össze hozott 
bennünket a sors. Erzsike akkorra már megtal álta é lete párját, 
M iklóst, akivel mindvégig boldog, harmonikus házasságba n  él
tek .  Két gyereküket gondosa n, nagy szeretetben nevelték fel. 
M indig is büszké n és örömmel számolt be gyermekei úja bb és 
újabb s ikere ir ől. Közben Cserépfaluról Bogácsra került, a szoká
sos p ár év késésse l e ngem is haza re nde lt a sors. Erzs ike közben 
a debreceni Kossuth Lajos T udományegyetem Te rmészettudo
mányi karán matematika szakos közép iskolai ta nár i d ip lomát, 
majd a B udapesti Műszak i Egyetem közoktatás-vezetői szakán 
úja bb dip lomát szerzett. Ekkor már a bogács i iskola igazgatója 
volt. Úgy t udott igényese n  következetes maradni, hogy közben 
nem veszítette el népszerüségét sem az általa vezetettek, sem a 
diákok köré be n. Igazi tanár volt: ta nítványai szerették és tiszte l
ték, úgy tudott fegyelmet tarta ni, hogy közben még a hangját 
sem eme lte fel. Szaktárgyi tudása lehe nger lő volt, a k istérség fi
zika m u nka közösségének vezetöjévé választották. Tanítványai 
bizonyította k a megyei, sőt országos verse nyek legjobbja i kö
zött. Közben j utott ideje arra, hogy közéleti em ber maradjon; 

önkormányzati képviselő volt, létre hozta és vezette a Bogácsi 
Gyermekekér t Közalapítványt, női tor nak lubot szervezett, az 
egészséges, k iegyens úly ozott é letmódot nemcsak hirdette, ha
nem képvise lte is. Mikor megalakult a Bükka lja Álta lános Isko
la, akkor elválla lta a bogács i mentorintézmény vezetését. Nem 
volt könnyű időszak, de az ő biztos szakmai tudása átvezetett a 
sok akadályon. Én is sokáig vívódtam, merjek-e vállalkozni az in
tézmé ny vezetésére. Er zsike volt az, ak i rábeszélt, hogy az ő pá
lyáját kövessem. Azt mondta: "Laci, ne félj, é n  ott leszek mellet
ted, mindig segítek:' Most már tudom, hogy örökre így lesz . .  

2009 júni/lsáball Szerencsi Mikfósllé (balra) örömmel gralldáll kolléganője. 
Szabóné Monosrori Márra kiliil1/eréséhez 

Úgy viselte betegségét, hogy mikor találkoztunk, már nem is 
hittünk a szóbeszédnek. Magabiztos volt, mosolygott, ő öntötte 
belénk a lelket. Aztán itt hagyott minket rejtélyes m osolyáva I, s 
mi itt, az innenső parton e lmélkedünk, hogy mit ér az ember, ha 
pedagógus? Vajon megfe lelően meg becsültük-e munkáját? Va
jon meg tudjuk-e méltón őrizni em lékét? És lehet-e pótolni va
lam ikor azt a hiányzó űrt, amit maga után hagyott az iskolába n  
é s  sze rette i körében? Vajon lesz-e va lamikor egy s ugárzó szemű 
szőke kislány, ak i az iskola i k itüntetés után e ltökélten, de moso
lyogva az  ő nyomdokába lép? 

Erzsike, most nagy on előre mentél... 
Nyugodj békében! 

Szabó László iskolaigazgató 

ln memoriam 
Akiér t a hara ng szólt 201 O. május lS-én 

Bogácson, Hócza László (1928-201 O), a fa lu 
szülötte, lakosa, a mindenki által szeretett 
és tisztelt villanyszerelője. 

8evillan egy kép a gyermekkoromból, 
1959-et írtunk akkor. A falut vil lamosítot
ták, a petróle umlámpa és a gyer tya fé
nyét az e lektromosság váltotta fel. Nagy 
szó volt ez akkor, és nagy m isztérium. Ve
zetékek a falban, egy kattintás és jön a vi
lágosság, no meg a kétségbeesés, hogy 
nagy lesz a számla -a 25 W-os égőkkel. En
nek a folyamatnak volt Laci bátyám oszlo
pos tagja, akire lehetett számítani, akitől 
lehetett kérdezni. Hol vagy unk már ettől, 
hiszen közben eltelt 50 év! A villamosított 
országba n milyen forradalmat hozott - és 
változtatta meg az emberek mindennapja
it -a techn ika fejlődése. Sokak számára ez 
lelki tra umát okozott és okoz a mai nap ig 

is. Csak néhány példát em lítsek; a számí
tógép, az Inte rnet és a mobilte lefon. Las
san a technika átlép az átlagember korlát
ja in és uralja azt az Embert, aki létre hozta . 
Már nem mi irányít juk a tec hnikát, hanem 
az irányít be nnünket. Lehet még noszta lgi
ázni: "bezzeg a mi időnkben'; "fateknőben 
mosni':"parazsas vasalóval vasa lni

" 
- de h i

ába, ma már nincs értelme. Ezt a té nyt e l  
ke l l  fogadnunk! Ha mindennel nem is  tu
dunk lépést tartani, próbáljunk meg opti
málisan, de rac ionálisan együtt élni  ve le. 

Ember i méltóságga l viselt betegséged 
csak megerősíti az egész szakmai és csalá
di é leted értékét. Nyugodj békében! 

Ezek a gondolatok jutottak eszem
be, mia latt írtam ezt a néhány sort. És az, 
hogy Laci bátyám, Rád lehetett számíta
ni, mindig dolgoztál, és mindig segítet
té l. Meg bízható, odaadó becsületes mun
kádat köszönöm a magam és a falu nevé
be n is. M unkaszereteted, megbízhatósá
god követe ndő pé ldaként kell hogy álljon 
a következő generáció e lőtt. Ü rt hagytál 
magad után! 

A Iallalyi idösek-napi iil1l1epsegen Hócza Laci bacsi 
megjóked",'ien lóncoll lilll.,·ól/al. Edillel 



EGÉSZSÉG· .. · · ...... · 

Meleg szobában a kandalló e lőtt ülve 
gondo lok v issza az egészség napokra s 
v isszanézve az em lékeimben újra és újr a 
lepörgő képsorokra a bőség zavarában 
torpanok meg a cikk megírása e lőtt. 

Napjainkban már kőztudott és e lfoga
dott tény, hogy egészség ünket óv ni és 
védeni kell, s az igazán jó e re dmé nyek 
csak megelőzéssel érhetők e l .  Igy aztá n a 
XXI. száz adban az egészség fogalma kö
rül egy új vezéreszme jelenik meg az or
voslásban, ami nem más mint az a meg
e lőzés, amely már az anyaméhben el
kezdődik. Fe lgyorsult v i lágunkban idő
ről-időre szükség van a lelki és sze llemi 
megújulásra, hogy lépést tudjunk tarta
ni az időnként szédü letes munk atempó
val és információáradattal. Ki ne találko
zott volna manapság a krónik us fáradt
sággal és k iégettségge l, mint a civ i l izáci
ós betegségek első je leive l .  Gyakran a tü
netek sokszinűségéve l talá lkoz unk, mely 
m ög ött nem találunk semmi szervi meg
betegedést. 

Élellllódr(lnócsok a "kerekasz/al" mellől 

így aztán sokunkban megfogalma
zódik az a go ndolat, hogy a harmóni
át két oldalról is fe l ke l l  építe ni. Egyrészt 
harmóniában kell lenni a külső v ilággal, 
másrészt pedig - talán ez a nehezebb -
önmagunkkal. 

Az egészségnap előadói a hatalmas 
tudásanyaguk és egyéni  látásmódjuk át
adására vállalkoztak, mindig ügye lve a 
test és lélek e lválaszthatatlan egységére, 
hisze n napjainkban a holisztikus szem
lélet már alapkövete lmé ny a gyógyítás
ban. 

Rendezvényünk f ővédnöke, Csisztu 
Zsuzsa és fé rje, Dr. Ketskés Norbert most 
először sze repeltek és adtak e lő egy szín
padon. Zsuzsa e lemezte az é lsport mint 
é letpálya szépsége it és nehézségeit, az 
egészséges é letmód legfőbb alapp i llére 
it, a táp lá lkozást é s  a táplálék megválasz
tás szemé lyre szabott fontosságát, külőn 
k ieme lve a mozgást, amely minden é let
korban az egyik legfo ntosabb egészség
rnegőrző f aktor. 

Dr. Ketskés Norbert belgyógyász, 
orvosszakmai vezető az esztétikai medi
cina rejté lyeibe vezetett be be nnünket, 
isme rtetve a sz ike nélküli szép ülési lehe
tőségeket. A jó közérzethez manapság 
a szépség megőrzése is fontos té nyező 
lett, s ez a férfiakra ugyanúgy érvé nyes 
mint a nőkre. A házigazda sze repét is vál
laló Cs isztu Zsuzsa Fókuszban az egész
ség címmel kerekasztal beszélgetést ve
zetett, ami talán a számomra a legérde
kesebb volt a két nap p rogramjá ból. A 

laza, kötetlen formában zajló beszélge
tés során az alapelvek, mint megelőzési 
stratégia kr istá lyosodtak ki a hal lgatóság 
számára. 

Röviden összefoglalva az alábbiakat 
emelném ki az e l hangzottak közü l:  

Ko rponyi János te rmészetgyógyász 
legfo ntosabbnak az elegendő mennyisé
gű folyadékfogyasztást tartja, amelynek 
minimális mennyiségét napi 8 po hár víz
ben határozta meg. Testünk 80 %-a v íz, 
az ideális bevitel az optimális sejtf unkci
ók hoz 30 ml lenne testsúly kg-ként. 

Magunkba nézve jól tudjuk, hogy ezt 
a mennyiséget csak ritká n fogyaszt juk el, 
pedig az anyagcse re és a méregte leníté
si fo lyamatokhoz ez elengedhetetlen, s 
gyakran a konce ntrációs zavaraink, hir
te len e lfáradás unk egyik oka a folyadék
hiány. 

Dr. Ketskés Norbert a helyes táp lálko
zást, a re ndszeres testmozgást és poz itív 
gondolkodást emelte ki .  A bélrendsze
rünk fe lü leté nek nagysága - a bé lboly
hokat is beleszám ítva k b. 200 m', - ami 
h ihetetlen nagyságnak tűnik. Fontos te
hát mit, mikor és me nnyit esz ünk, "mert 
azok lesz ünk, amit megeszünk': hiszen 
testünk sejtje i azokból az anyagok ból 
fog nak fe lépü lni, amit táplá lékké nt ma
g unk hoz veszünk. A gyümölcsök, zöldsé
gek, és hústermékek vásárlásá nál ügye l
ni ke l l  a besze rzési forrásr a, optimá lis, 
ha teljes értékű öko lógiai termesztésből 
származó te rmékeket fogyasztunk. 

Szabó Gyur i bácsi a három fehér el
lenségre hívta fe l figye lm ü nket, mint az 
ember iség e l le nségeire, amelyek nem 
mások mint a fe hér l iszt, a só és a cukor. 
Az 1930-as években egy ember cukorfo
gyasztása évi 1-2 kg vo lt, ez napjainkban 
meghaladja a 30 kg-ot. 

Dr. Orbitán I ldikó a táp lá lék allergi
ákrói beszélt és bemutatott egy "Food 
Detectív" néven forgalomba került  tesz-

tet, amelynek alkalmazásával akár ott
ho n is egy csepp vérből megtud hat juk, 
me lyek azok a táplá lékfajták, amelyeket 
szervezetünk nem tud tolerá lni. 

Jó hatásúak e rőlétü nkre a gyógyf ür
dék, a masszázs és a v izes te ráp iák. Ha
tásukra a testünk ellazul és felszabadul
nak saját fájdalomcsi l lap ító és boldog
sághormo njaink, s így gondolataink po
z itív áthango lódását is megtapasztalhat
juk. Jó, ha minden nap elkülönítünk ma
gunknak legalább 30 percet, ami a pihe
nés felségterülete. Töltsük azt zenehall
gatáss al, vagy szabadban végzett moz
gáss al, de akár a természet, vagy a víz
tükör megfigye léséve l - m indenképpen 
hatásos. A napfé ny, a f riss levegő és az 
ott végzett 30 perc aktív mozgás igen 
e rős védőf aktorral bír még súlyos meg
betegedések mege lőzésé ben is. 

Az egészségnapok ideje alatt m inden
ki kedvére mozog hatott, lehetőség volt 
vízalatti tor nára, zsírégetö g im nasztiká
ra, valamint g yógyto rnász által vezetett 
relaxációs gerinctor nára. 

Ingye nes esztétikai medicina és 
dietetikai tanácsadáson ve hettek részt 
az érdeklődők. Gyógytea k óstolás, ír isz
diag nosztika, aurafotó, á l lapotfelméré 
sek, vér nyomás é s  vércukormérés, talp
diagnosztika, nyirokmasszázs gépek és 
ingyenes hátmasszázs várta a vendége
ket. A Bogácsi Mazsorett Csoport ma
gas szí nvo nalú m űsorral szórakoztatta a 
közönséget. A "me nts meg 3 é letet" jel
mondat alatt idé n is sok véradó jelent 
meg a véradáson. 

Mindent összevetve remé lem, ezen 
a két napon sikerült mindenkinek adni 
valam it, amivel hozzásegíthettük egy új 
szem lélet, vagy egy hiányzó láncszem 
megtalálásához. Igaz az, hogy "az egész
ség valóban nem minden, de egészség 
né lk ül a minden is semm ivé lesz': 

Dr. Képes Ildikó Anna 



Egészségünk érdekében 
Minden felnött számára talán a legfontosabb dolog gyerme

kei egészséges fejlödésének és boldog jövőjének biztosítása. Az 
anyagi feltételeknél fontosabb az egészség és a lelki harmónia 
megteremtése, melyeknek jelentős alappillérei a megfelelő élet
mód kialakítása és megtanulása. A családokban és az oktatási in
tézetekben tudatosan kell mindezekre törekedni. Ennek apropó
ján, a tavalyi évhez hasonlóan újra megrendezésre került isko
lánkban az egészségnap. 

A programot úgy próbáltuk kialakítani, hogy tükrözze a he
lyes életformát és egyben mutasson irányt a gyerekek számára. 
Az első órában szűrövizsgálaton vehettek részt a tanulók és az is
kola dolgozói. Vérnyomás, vércukor és testsúlymérésre, látásvizs
gálatra jelentkezhettek be az érdeklődők. Ezzel is tudatosítani sze
rettük volna a szűrővizsgálatok fontosságát, hangsúlyoztuk a be
tegségek megelőzésének jelentőségét. 

Később egy rövid tájékoztatót és bemutatót kaphattak a részt
vevők a helyes fogápolásról, és felhívtuk figyelmüket a rendszeres 
félévenkénti fogászati szűrésre. 

Elméleti tudásukról az Egészség totóban mérettettek meg az 
egyes csapatok, melyeket úgy alakítottunk ki az egyenlő erővi
,zonyok elérése érdekében, hogy minden csapatba kisebbeket és 
nagyobbakat is beosztottunk. A gyakorlatilag hibátlanul megoldott 
feladatoka gyerekek tájékozottságáról adtak tanúbizonyságot. 

Kicsik és nagyok egyiifI iigyeskedtek ajá/tikos spor/versenyen 

Ma már sokan tisztában vagyunk azzal, milyen fontos a moz
gás az ember mindennapjaiban. Ezt próbáltuk szimbolizálni a já
tékos sportversennyel. A jó hangulatban, a friss levegőn eltöltött 
dő észrevétlenül lett része a délutánnak. Mindenki pirosló arccal 

és mosolyogva várta a továbbiakat. A vetélkedőnek ugyan vol
tak konkrét győztesei, de a résztvevők mind élménnyel és tudás
sal gazdagodhattak és váltak valódi nyertese i vé a napnak. Jutal
muk a Szülői Munkaközösség által elkészített egészséges uzson
na volt, salátákkal, gyümölcsökkel, nyers zöldségekkel, barna ke
nyérrel és sajttal .  

Köszönetünket szeretnénk minden segítőnek, pedagógusnak 
és szülőnek kifejezni a közreműködéséért, bízva abban, hogya to
vábbiakban is lesz alkalmunk egy ilyen nap megismétlésére. 

Fónad Beáta 

'56 október 23-ra emlékeztünk 
"Most eljött szómunkra 
Az emlékezés napja, 
Mikor szárba szökkent 
Hősök áldozatja. 

Sírjaikon fényes 
Piros lángok égnek, 
Melyek hőstettekről 
ts pesti srócokról 
Legendát regélnek. 

Es hála a kegyelem 
Örök Istenének, 
Hogy e fénylő gyertyák 
MÓf szabadon égnek.N 

2010. október 22-én a bogácsi Közösségi Házban megemlé
keztünk az 1 956-os forradalom és szabadságharc, és a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának évfordulójáról. 

Aznap kétszer tartottunk megemlékezést: először déli 1 2  óra
kor a Bükkalja Általános Iskola tanárainak, tanulóinak és meg
h ívott vendégeinek részvételével. Ünnepi beszédet mondott 
Regőcziné Vámos Katal in tanárnő, akinek gondolataiból idézek: 

"Mit üzen ma, 201 O-ben, az 1 956. október 23-án kitört forra
dalom? Az összefogást egy közös célért, ami nem más, mint a 
magyar nép felemelkedése és boldogabb jövője. Aki azt akarja, 
hogy nemzetével minden rendben legyen, annak előbb család
ját kell rendbe szednie. Aki a családját rendbe szeretné szedni, 
annak előbb a saját személyes életét kell rendbe tennie. Aki pe
dig a saját életét rendbe akarja tenni, annak mindenekelőtt a rra 
van szüksége, hogy szíve helyesen verjen. [gy van rend a dolgok 
mélyén, és ott, ahol a dolgok mélyén rend van, ha ismerjük a 
múltat, a tegnapot, akkor megérthetjük és szerethetjük a jelen
kort. Ami a legfontosabb, nem félünk a holnaptól. Dolgozunk, 
tanulunk, és ha kell, akkor küzdünk, harcolunk a félelem nélkü
li életért, az ország és szűkebb pátriánk, Bogács boldogulásáért. 
Ébredj fel büszke nép! Tedd, amit tenned kötelességed!" 

A második megemlékezésen az ünnepi beszédet már közsé
günk polgármester asszonya, Csendesné Farkas Edit mondta, 
melyből a következő gondolatokat emelném ki:"Ahogy Hamvas 
Béla írja, nincs is más ünnep, csak a közösségé. Az ünnep közös
ségi létezés, mikor az egyéni érdekek fölé a másik embert, a töb
bi embert helyezzük, mikor egyéni céljaink a közösség javában 
oldódnak fel. Nemzetünk nagy pillanatai azért váltak ünneppé, 
mert lényegük mélyén nem az én, hanem a közösség állt, az em
berek tekintetüket nem az egyéni érdek, hanem az igazság felé 
fordították . . .  

Ma, 1 956 kapcsán nemcsak Nagy Imre miniszterelnökségét, a 
Sztálin-szobor ledöntését, a pesti srácokat, a Kossuth téri sortü
zet, Kádár árulását és a forradalom egyéb, országos jelentősége 
folytán jól ismert vonatkozásait idézzük fel, hanem azt is, hogy 
az egész országban, i l letve az egész magyarságban számos kö
zösségnek megvolt és megvan a maga 1 956-ja a forradalom 
szellemiségét minden esetben magán hordozva:'-

Az iskolánk tanulói által bemutatott irodalmi összeállítás 
hűen tükrözte az októberi eseményeket. Színvonalas ünnepi 
előadást láthattunk. A diáktársak, vendégek nagy figyelemmel 
hallgatták a szavalatokat, régi hangfelvételeket, zenei aláfesté
seket és a megható dalokat. 

Az ünnepséget követően az iskola előtti emlékműnél koszo
rúzást tartottunk. 

Szeretném megköszönni a műsorban szereplő diákok aktív 
közreműködését és a felemelő ünnepség megrendezéséhez 
hozzájáruló pedagógusok munkáját. 

Lénárt Péter 



VISSZAPILLANTÓ 

A XI I .  Fürdö Szépe választás eredménye: 
l .  hely Fülep Viktória 1 6  éves tanuló Noszvajról 
2. hely Fülöp Fanni 16 éves tanuló Egerböl 
3. hely Lukács Dorina 19 éves tanuló Bogácsról 

Augusztus elsö napjaiban a Bogácsi Mazsorett Csoport 
Abádszalókon táborozott. A kellemes pihenés mellett a lányok 
sokat gyakoroltak, és felléptek a település egyik leglátogatot
tabb rendezvényén, a Miss Alpok Adria Szépségversenyen. 

Szeptember l B-án a Polgármesteri Hivatal elötti parkolóban 
megcsodálhattuk az SO évvel ezelőtti, söt még ettől is öre
gebb járműveket. A VOLÁN által használt Ikarus 3 1 -es veterán 
buszba beülő felnöttek mosolyogva meséltek gyermekeiknek 
a régi idök közlekedéséről. 

A l B. BÜ KKVINFEST borhercegnői: (balról): Fridel l l d i kó, 
J a n kó Laura, Orosz Alexandra. A három lány a borfeszti
vá l rendezvényeit és a szüreti felvonulást színesítette je
len létével. 

Augusztus 7-én a Táncfesztiválon a Gyöngykaláris Kamara 
Táncegyüttes fergeteges előadása el nyerte a fürdövendégek 
tetszését. A magyar népzene és néptánc bemutató mellet. 
hastánc, salsa és mazsorett koreográfiákat látott a közönség. 

A mulatós zenét játszó Füstifecskék zenekar 4 roma zenésznek 
öltözött bábja először "rakott fészket" magának a Cserépi úti 
pincesoron. Nagysikerű koncert jük után reméljük költözö ma
dárként - közkívánatra - visszatérnek még Bogácsra. 



Irodalmi barangolás Miskolcon 
A "Tüzes borok, pajzán mesék Bogácsról" - c. rendezvényt 

Venyigéné Makrányi Margit a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv
tár vezetője nyitotta meg Miskolcon. 

Október 6-a, nemzeti gyásznap lévén, először az aradi vérta
núkra emlékeztünk Hajdu Imre 2004-ben papírra vetett Elfelej
tették, vagy meg sem tanulták? c. írásával, melyben az író elke
seredésének ad hangot a fiatalok körében tapasztalt érdekte
lenség miatt:"A világot nem igazán érdekli az aradi 1 3. De hogy 
minket se nagyon, - mert a jelek ezt mutatják -, nekem azért fáj!" 

Majd magával az iróval, Hajdu Imrével beszélgetett egyko
ri újságíró kolléganője, Filip Gabriella, aki jelenleg a Megyei 
Könyvtár munkatársa. Beszélgetésük nyomán kirajzolódott 
előttünk Hajdu Imre írói pályája a kezdetektől napjainkig. tle
tének jelentősebb állomásai ról, a pályája alakulása szempont
jából meghatározó személyi ség ek ről beszélt. Megtudtuk azt is, 
hogy miért vette fel a "Daruszögi" nevet, és hogyan lett Bogács, 
és tágabb hazája Borsod megye krónikása. 

,,10Ini sokfelé lehet, élni sokfelé muszáj, otthon lenni igazán 
legtöbbünknek csak egy helyen lehet. Ott, ahol nem térkép e 
iáj, ahol először ébredtél rá, hogy magyarnak születtél, ahol elő
ször érezted azt, ami  fáj, s azt, ami öröm. Ez pedig a szülőföld, 
amely minden-minden változása ellenére is - ércnél maradan
dóbb. Örök:' - Mindnyájan elérzékenyülve hallgattuk a Nekünk 
Bogács a világ közepe c. kötet gyönyörűen felolvasott soraiból 
kicsengő szülőföld iránt érzett szeretet gondolatait. A hallgatók 
között ülő bogácsiak szeme előtt felvi l lantak község ünk részei: 
többek között a Mária-fa, a Tomorvár, s amit talán csak mi, Bo
gácson élők értünk "árrale'; árrabe'; árraki'; vagy árrafel" (a falu 
negyedelt részei). 

Az irodalmi est folytatásaként a népművészet felöl közeli
tettünk Bogácshoz. Kovács Sándorné Manci néni bemutatta a 
bogácsi népviseletet, beszélt a népviseletes babakiállitás létre
jöttének körülményeiről, a folytatásról, melynek köszönhetően 
évente bővül a paraszti életképeket bemutató kiállítás. 

Aztán Manci néni mesélt . . .  S hogy a felnőtt hallgatóság tet
szését mennyire nyerték el meséi, az az előadó személyes va
rázsának köszönhető. Hiszen mi, akik hal lottuk már mesélni, 
ugyanolyan élvezettel hallgattuk, mint akik először látták, hal
Iották őt. 

Igen, mint ahogyan a rendezvény eime ígérte, elhangzottak 
pajzán mesék is. A palócokat nem véletlenül tartották furfan
gos észjárásúaknak. A csodálatosan szőtt mesékben a pajzánsá
got egyszerű nyelvhasználattal, szinte csak sejtetve, de minden
ki számára érthetően fogalmazta meg a mesét kitaláló. 

A mesék után Hajdu Imre nagy hozzáértéssel beszélt a bo
gácsi borról, a borhoz kapcsolódó rendezvényekről; az eddig 1 8  
évet megélt BÚKKVINFEST-ről, majd a közelgő Márton-napi Ví
gasságokra invitálta a jelenlévőket. Illatos, testes borokról csu
pán beszélni nem elég. A szervezők is tudták ezt, amikor bor
kóstolást terveztek a rendezvény zárása ként. 

A pohárköszöntőt ki más mondhatta volna, mint az író-bo
rász Hajdu Imre: "A bogácsi bor az észt éleszti, de akinek nincs, 
azt is felderíti" - mondta. Hogy kinek, hogyan derítette fel az 
eszét, azt nem tudom, de hogy az ezután következő kötetlen 
beszélgetés kiváló hangulatban folytatódott, azt tapasztalhat
tuk. Az est végéig lehetőség volt még többféle bor kóstolásá
ra, s Manci néni közkívánatra újabb mesével ajándékozta meg 
a jelenlévőket. 

Az egyszerű falusi asszonynak olyan sikere volt a városi nők 
körében, hogy öröm volt nézni. A felcsendülő kacagás, a fény
képezőgépek felvi llanó vakujai már-már a sztároknak kijáró ér
deklődésről tanúskodtak. 

A férfiak Hajdu Imre bora it kortyolgatva szolidabban beszél
gettek a megjelent kötetekről, tervekről. 

Úgy érzem, ezen az estén az irodalom kiváló vendégcsalo
gatónak bizonyult. Aki még nem járt nálunk, biztosan kedvet 
kapott a bogácsi termálvízben való fürdéshez, Csáter Apó pin
cészetének felkereséséhez, a babakiállitásunk megtekintéséhez 
és remélem, a községünkhöz kapcsolódó irodalmi művek elol
vasásához. 

Mal/ci ne,ti és Hajdu Imre az iroe/a/om erejél'el llépszenisÍlefle BogáCSOl 

Köszönetet mondok a Megyei Könyvtár vezetőjének, mun
katársainak, amiért lehetőséget teremtettek és otthont adtak 
ennek a nagyszerű, Bogács értékeit bemutató kulturális rendez
vénynek. 

ts természetesen köszönjük Hajdu Imrének és Manci néni
nek a szereplést. Általuk a teltházas előadóteremben mi, kis
számú bogácsi vendégek egy személyben vendéglátók is le
hettünk. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

Cseh Károly 

ZSUZSANNA SÉTÁL 
Csodát termel a Thermdl (K. K. motívumáraJ 

Suttogják fojtott, vibráló hangon: 

gesztenyefák közt, bogácsi strandon 

sétál kacéran - szem és száj tátva 

a bibliás kert szép Zsuzsánnója; 

Lehet szoros az a kengyel, 

ha meglátja, már egyik sem angyal 

-legyen az magyar, német vagy lengyel -, 

irigyli itt azt mind e nóció: 

mit rejt a lenge kombinéciá. 

( 



Ez az év nem volt a legsikeresebb borászainknak 
az időjárás viszontagságai miatt. Szerencsére ez nem 

érződött a VII. Szüreti Mulatságon. Szép időben jó 
hangulatú rendezvényt láthattak az érdeklődők. 
A látványos felvonulás élén a "Kisbíró" invitálta a 
vendégeket a pince sorra. Őt követte a Bogácsi 
Mazsorett Csoport, mely a miskolci zeneművésze
ti iskolások pergő ritmusaira több helyen rögtön
zött bemutatót tartott az utca érdeklő közönsé-
gének. A Szt. Márton Borlovagrend előtt régi ha
gyományos viseletbe öltözött puttonyos szüre
telő ember idézte meg az elmúlt idők szürete
it. A Bogácsi Pávakör tagjai hagyományokhoz 

hűen most sem tétlenkedtek; illatos szőlőfürtökkel és 
pogácsával kedveskedtek az út mel lett nézelődőknek. A feldíszített kis
kocsin bogácsi szőlőből sutulták a mustot, amit a bogácsi fiatalok kí
nálták kóstolásra. Persze a kocsin a legszebb dísz a három Borhercegnő 
volt, akik bájos mosolyukkal bűvölték el a közönséget. A felvonulást a 
menetbe beállt falu apraja-nagyja és a turisták. 

A jó hangulatban megérkező menetet és a hozzájuk csatlakozó ven
dégeket műsor várta a Cserépi úti pincék előtt. A Bogácsi Mazsorett
Csoport, a Bogácsi Páva kor fellépése után a Sky együttessel lehetett 
együtt énekelni és táncolni. A Füstifecskék zenés humora tovább fo
kozta a hangulatot. Másodszor láthattuk a pince soron Molnár György 
Lyra-díjas harmonikaművészt és zenekarát, akik ismét bizonyságot tet
tek arról, hogy magas művészi színvonaion is lehet jókedvvel szórakoz
tatni a nagyérdeműt. 

Műsorzárásként a máglya lángra lobbantása következett, melynek 
több méteres égbetörő lángjában százak gyönyörködtek. A mulatozást 
természetesen most is késő éjszakáig lehetett folytatni a pincékben. 

Végezetül köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik le
hetővé tették, hogy színvonalasan tudjuk szórakoztatni az ide látogató
kat. A mazsorett csoport lányainak, szüleiknek, és felkészítő tanáruknak. 
A Bogácsi Pávakörnek, a Szt. Márton Borlovagrendnek és a Borherceg
nőknek. A ötletgazdáknak, akik emelték a rendezvény látványosságát 
a "kisbíróval" és a "puttonyos emberrel': valamint a Polgármesteri Hiva
tal dolgozóinak, akik biztosították a rendezvény gördülékeny lebonyo
lítását. A pincesori válla lkozóknak, akik minőségi kiszolgálást biztosítot
tak vendégeinknek. És nem utolsó sorban mindazoknak, akik megtisz
teltek figyelmükkel minket. 

Vincze Ferenc kulturólis menedzser 

"Azok a hegyek még ma is állnak, 
Azok a folyók még ma is futnak, 
Az a csillag még ma is mutatja az utat, 
Az a nép még ma is él." 

A Mária Út több mint turista út, több mint zarándok 
út, több mint értékes program, több mint értékek gyűjte
ménye . . .  , több ezer kilométer. Kelet-nyugati irányban 
Csíksomlyót köti össze Máriazellel, Budapesten áthaladva 
észak-dél irányban Czestochowa-t Medugorje-val. A Buda
pestet Csíksomlyóval összekötő ága 920 km, amit 40 nap 
alatt tesznek meg a Bogácson áthaladó gyalogos zarándo
kok. Ki-ki lehetőségeihez mérten hosszabb-rövidebb táv
ra csatlakozhat a menethez, ahogy ezt eddig is tettük. Az 
út elsősorban azokra, a már hagyományokkal rendelke
ző településeket összekötő ösvényekre épül, amin a kácsi 
és szomolyai búcsúba egykor nagyszüleink és dédszüleink 
is jártak. Lehetőségünk nyílik megismerni szűkebb hazánk 
szépségei mellett azoknak az embereknek a vendégszere· 
tetét, akiknek gondoskodó figyelmessége a gyimesi csán
gókéval vetekszik. Összeköt minket Szűz Mária tisztelete, 
amely ősidőkre tekint vissza és nyelvünkben is tovább él. 
Nagy szeretettel Szent helyett mi Boldogasszonyunknak, 
Szűzanyának, Nagyasszonyunknak szólít juk énekeinkben, 
imáinkban. "A csíksomlyói búcsúról , -a Csíksomlyói Szűz
anyáról -sok szép méltatást olvashattunk, jelentőségéről 
rengeteg értékes gondolat megfogalmazódott már.IIMenni 
kell" -érzés fog el engem is a magyar búcsúk búcsúja köze
ledtével, . . .  (Bizonyára nem veszik zokon tőlem más egyéb 
kegyhely gondozói és látogatói Somlyó ilyetén kitüntetett
ségét.)"1 Gál Péteri 

A Mária Út szervezése sok szakember háttérmunkájának 
köszönhetően 2010 októberében került arra szintre, hogy 
a településünkön áthaladó útszakasz felfesthetővé vált. Ez
úton is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, 
akik hozzájárulnak a jelzések elkészítéséhez. Az útszakasz 
ünnepélyes megáldására a Szent Márton-napi búcsú alkal
mával kerül sor. 

X. MÁRTON-NAPI VIGASSÁGOK 
A bor és  a gasztronómia ünnepe 

Helyszín: Cserépi úti pincesor 
Bogács Község Önkormányzata és a Cserép i úti pincetulajdonosok mint szervezök 

szeretettel várják a község lakosságát és az itt üdülő vendégeket! 

2010. november 1 2. (péntek) 
1900 - 2300 Esti fürdőzés, bor- és sajtkóstoló 
helye: A Thermálfűrdő területe 

2010. november 1 3. (szombat) 
1000 Szent Márton Borlovagrend ünnepi közgyűlése 
a Közösségi Hózban 
1200 Lúdételek, bográcsban főtt ételek főzése és kóstolása a 

Cserépi úti pincesoron 
1300 A Szent Márton Borlovagrend ünnepsége a Színészligetben 

Bogácsi Mazsorett csoport bemutatója 
Bogácsi Páva kör fellépése 

1445 Maksa Zoltán humorista műsora 
1530 A két paraszt - zenés humoros előadás 
16" KALÁRIS Hagyományőrző Népművészeti Egyesület 

néptánc bemutatója 
1630 Táncház 
17'" Máglya lángra lobbantása 

2010. november 14. (vasárnap) Szent Márton-napi Búcsú 
Egész napos kirakodóvósór a Thermólfürdő parkoló jában 
1 100 Szentmise, az új bor és a Mária út Bogácson átvezető 

szakaszának megáldása 
Helye: Szt. Márton Római Katolikus Templom 


