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A BOGÁCSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfol am 4. szám 2010. 

Áldott karácsonyt 
és békés, boldog új esztendőt 

kívánunk olvasóinknak! 

-ol 



Búcsú az óvodától 
"Az ember Q múltba ezerszer visszanéz 
5 5zeretné újroélni mindazt, ami szép." 

Mindenki, még a gyerekek is csak így szólították - Irénke. 
Ö kérte ez!, nem szerette a titulusokat. Azt mondta, a tisz

teletet nem a pozíció hangoztatásával kell kicsikarni, hanem 
az embernek cselekedettel kell azt kiérdemelni. Ö kiérdemel
te. Tiszteltük és szerettük is. 

Tóthné Szuromi Irén - Irénke - tizenöt éven át vezette a 
Bükkalja Napköziotthonos Övodát, és számunkra még most is 
hihetetlen, de tény; nyugdíjba vonult. Bármennyire is szeret
tük volna, hogy maradjon tovább velünk, nem állt kötél nek. 
Tudatosan készült a nyugdíjas évekre. 

Tóthné 5zuromi Irén mindig szeretettel fordult 
az óvodások felé 

Soha nem éreztük rajta, hogy a nyugdíj felé közeledik, hisz 
fiatalos gondolkodással, újítani akarással, a dolgozók ösztön
zésével, lelkesedéssel állt mindig az óvoda és a mi érdekeink 
mellé. Magánjellegű problémáinkkal is bizalommal fordulhat
tunk hozzá, nem élt vissza bizalmunkkal. segítőkész és meg
bízható volt. Olyan vezető, akitől nem kellett rettegni, pedig 
követelt, ugyanakkor példát mutatott, s mindezt emberség
gel tette. 

Határozottsága, emberi tartása, magasszintű szakmai felké
szültsége, előrelátó és sokoldalú gondolkodásmódja, közvet
lensége, segítőkészsége nemcsak tiszteletet követelt, de biz
tonságot is nyújtott számunkra. 

Ezúton is köszönjük ezt Irénke Neked. Köszönjük az együtt 
töltött éveket és azt, hogy mindig számíthattunk Rád. 

Kívánunk egészségben megélt hosszú, boldog és tartalmas 
nyugdíjas éveket. 

Kásáné Szabó Eríka - óvodavezető és az óvoda dolgozói: 
Cseh Sándorné, Mizserné Kovács Erzsébet, Farmosiné Csírmaz 
Zsuzsanna, Nagy Józsefné, Kocsisné Szerencsí Eríka, Tóthné 
Ittes Ildikó, Koósné Tatár Erika, Vajdovics Andrásné, Lóczi 
Gyuláné. 

Csuhaíné Bajzáth Magdolna - Szomolyai Tagintézmény 
vezetője és az óvoda dolgozói: Csanálosi Sándorné, Répási 
Lajosné, Daragóné Suba Marianna, Kovácsné Varga Mária, 
Nagyné Lakatos Angéla. 

"Az ember a múltba ezerszer visszanéz, 
könnyűnek látszik a búcsúzás. 

De búcsúzni mindig nehéz" 

97/2010. (XII.09.) számú 
határozat 

Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció meghatározása 

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi költségvetés előkészítéséhez költségvetési koncepci
óját az alábbiak szerint határozza meg: 

1.) A 2011. évi költségvetést az alábbi szempontok előtérbe 
helyezésével kell előkészíteni: 

- elsődleges cél: a kötelező önkormányzati feladatok ellátásá
nak biztosítása, a település működésképességének megőrzése, 

- az intézményhálózat működtetése, településüzemeltetés 
folyamatos biztosítása, 

- kötelezettségvállalások szerződés szerinti teljesitése, 
- az önkormányzati fenntartású munkahelyek megtartása, 
- a felvett hitel és kamatainak szerződés szerinti törlesztése, 
- Fürdő felújításának határidőre történő megvalósítása, a 

szükséges önerő biztosítása, 
- Cserépi úti pincesor részletes szabályozási tervének elindí

tása. 

2.) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások területén 
szükségesnek tartja az alábbiak végrehajtását: 

Bevételek területén: 

- Fokozottabban, folyamatosan és hatékonyabban törekedni 
kell a kintlévőségek csökkentésére, az adó és egyéb kötelezett
ségek beszedésére, 

- a bevételek növelése érdekében bérbeadás útján kell hasz
nosítani a Jurta-kert éttermet, meg kell vizsgálni egyes önkor
mányzati ingatlanok esetleges értékesítését, és biztositani a 
pénzeszközök felhalmozási célú felhasználását, 

- ki kell használni a társulásokban, együttműködésekben rej
lő valamennyi lehetőséget, 

- törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására, a fej
lesztési források ebből történő kiegészítésére, 

Kiadások területén: 
- törekedni kell a feladatellátáshoz igazodó, a pénzügyi lehe

tőségeket maximálisan figyelembe vevő szigorú és takarékos 
gazdálkodásra, 

- felül kell vizsgálni valamennyi vállalkozási szerződést, 
- vizsgálni kell az intézmények hatékonyságát, kihasználtsá-

gát, indokolt esetben keresni kell a gazdaságosabb megoldás 
lehetőségét, 

- vizsgálni kell az államháztartáson kivülre átadott pénzesz
közök indokoltságát és nagyságát, 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2011 február lS. 

Köszönet 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi 

jövedelemadójuk l%-át, 33.284 Ft-ot a Községi 

Sportkör Bogács javára ajánlották fel. Az összeget az 

alapító okiratban leírt célok megvalósítása érdekében

sportfelszerelés vásárlására - használtuk fel. 

Kérjük továbbra is támogassák egyesületünket. 

Községi Sportkör Bogács 
3412 Bogács, Alkotmány u. 9. 

Adószám: 18419245-1-05 



40 éves az Orvosi Rendelő 
Régi fényképeket tartva kezemben, elszánt, tettre kész, mo

solygós arcok tekintenek vissza rám. Mitől sugárzik ez a meg
fejthetetlen erő a 40 évvel ezelőtti képen látható asszonyokból, 
akik meszet oltotta k, alapot ástak, törmelékeket, építőanyago
kat hordta k? - teszem fel a kérdést magamnak ismételten. 

Aztán kirajzolódik előttem a múlt, s ami még mindig kétely 
számomra; szorgos női kezek segédmunkája, erős férfiak szak
értelme elegendő lett volna egy orvosi rendelő felépítéséhez? 

Az idős emberek beszámolói, fényképek, és a rendelő falán 
elhelyezett emléktábla adja meg a választ; 40 évvel ezelőtt ele
gendő volt, hiszen az 1970-ben átadott orvosi rendelő a köz
ség lakosainak társadalmi munkájával épült. Gondolataimat to
vábbfüzve, ma elképzelhetetlennek tartom mindezt . .  

(Az összefogást hiányolva mondhatom: sajnos.) 
A társadalmi munka abban az időben felülről jövő szerve

zésű és irányítású volt, amiben mindenkinek illett részt venni. 
Az idős emberek lelkes elbeszéléseiben azonban nem érződik 
kényszer; magukénak érezték az orvosi rendelő felépítésének 
ügyét, összefogtak, s helyi önkéntes munkaként szívvel-lélek
kel vettek részt az építkezés minden fázisában. S így 40 év el
teltével jogos büszkeséggel mesélnek a falu életében fontos lé
tesítmény megépítéséről. 

De ugyanez a büszkeség érződött ki Dr. Hajdu Jenő hangjá
ból is, akinek elbeszélését menye, Hajduné Nyírő Veronika ön
tött formába: 

,,7970-ben, 40 éve került átadásra újságírók és a TV jelenlétében 
az Egészségügyi Intézmény, melyről akkoriban még álmodni sem 
lehetett ilyen kis településen, mint akkor volt Bogács. 

Orvosi és fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó, fekvőbeteg el
különítö, várók, valamint két szolgálati lakás -orvos és fogorvos ré
szére- is hozzátartoztak a létesítményhez. 

Igen, meg kellett álmodni, mert 7967-ben olyan körülmények 
voltak az egészségügy területén Bogácson, hogy a jelenlegi Idősek 
Klubja volt az orvosi lakás, annak egy részében kis orvosi rendelő 
és a váró. Ötliteres üveg szolgáltatta a folyóvizet, fürdöszoba nem 
volt, WC csak az udvarban, melyet közösen használt az orvos és a 
betegek egyaránt. 

Első lépésként ezen kellett változtatni; folyóvíz bevezetése, WC 
és a mosdó leválasztása, cserépkályha elhelyezése, mert vaskály
ha szolgáltatta a fűtést. 

Mindezek egy debreceni kórházból jövő belgyógyász szakor
vosnak és betegeinek, s egyáltalán a kívánalmaknak nem feleltek 
meg. 

Ezért kellett megálmodni ezt az egészségügyi egységet, megva
lósítani és létrehozni. 

Dr. Hajdu Jenő Bogács belgyógyász szakorvosa és Csiki János 
akkori tanácselnök megálmodták, majd elindultak segítséget kér
ni az akkori megyei hatóságokhoz, tájékoztatva őket arról, hogy 
az egész lakosság kész társadalmi munkát végezni a tervek meg
valósításáért. Ladányi József a Megyei Tanács akkori elnöke, az or
szágosan támogatott fogorvosi rendelő építéséhez hozzájárult, 
továbbá megkereste az anyagi forrást ahhoz is, hogy ne csak a 
fogorvosi rendelő, hanem az orvosi rendelő, sőt a szolgálati laká
sok is elkészülhessenek. 

Igy sikerült a megfelelő fedezetet előteremteni, s az orvosi lakás 
udvarában elkezdődött a soha nem látott társadalmi összefogás
sal épülő egység kivitelezése. 

A község lakossága, -beleértve a romákat is- együtt dolgoztak 
az építkezésen. 7970-ben az átadás után Bogácson orvos és fog
orvos, -mely akkoriban óriási teljesítmény volt-, kezdhette meg a 
munkáját a betegek ellátásáért. Lakásaikat elfoglalva, éjjel-nap
pal ügyeletet tartva dolgoztak a bogácsi lakosok egészségügyi el
látásán." 

Az orvosi rendelőt építő tettre kész asszonyok egy csoportja 

A 70-80-90 éves lakosság most is hálával gondol Dr. Hajdu 
Jenőre, aki fáradságot nem ismerve dolgozott a közös cél mag
valósításáért. Érdeme a bogácsi Orvosi Rendelő felépítésében 
vitathatatlan. A munkálatok zökkenőmentesen, gazdaságosan 
folytak a jó szervezésnek köszönhetően, melynek szálai szintén 
az ő kezében futottak össze. 

,,7970 decemberében került el Dr. Hajdu Jenő Mezőkövesdre. 
7977 január jától 7997-ig Dr. Nyírő Imre volt a település körzeti or
vosa, ezidö alatt folytatódott a modernizáció. A fejlődés követke
ző lépéseként kialakítósra került a bölcsőde, majd az orvosi rende
lő mellett a két garázs is felépült. 

A 80-as évek elején központi fűtés váltotta fel az olajkályhákat, 
mely akkoriban szintén óriási előrelépés volt. 

A 90-es évek elején a tetőszerkezet, valamint a csatorna felújí
tása történt meg."- Egészítette ki az emlékezést Dr. Nyírő Imre, 
Hajduné Nyírő Veronika édesapja, aki jó kapcsolatot ápolt a 
község vezetőivel, s így könnyen elérte, hogy a fejlesztési ter
vek között mindig első helyen szerepeljen az orvosi rendelő. 

1991-től egy hosszabb időszakon át jelentősebb fejlesztés 
nem történt. 2002-ben a fogászat és az orvosi rendelő belső 
felújítására került sor. 2007-ben a védőnői tanácsadó teljes fel
újítása valósult meg, megtörtént az akadálymentesítés és az 
épület homlokzati festése. 2009-ben járdafelújítás és kertren
dezés tette szebbé a környezetet. 

Az eltelt évek alatt személyi változások is történtek: 1991-től 
Dr. Magócs Gusztáv volt Bogács háziorvosa, őt 1994-ben Dr. Ké
pes Ildikó Anna váltotta fel, aki jelenleg is szívvel-lélekkel dol
gozik a bogácsi lakosok és az itt üdülők egészségéért. 

Fogorvosként Dr. Pólik István kezdte munkáját az új rendelő
ben, őt váltotta Dabizs János és Dr. Mallár Erzsébet. 1985-től a 
jelenleg is Bogácson praktizáló Dr. Balás Gyula gyógyítja a fogá
szati problémákkal küzdő embereket. 

40 évvel ezelőtt Bakonyi Emília volt a védőnő. A 80-as évek
től 1994-ig Krizsó Ervinné és Gyenes Lászlóné segítette a kis
mamákat, látta el tanácsival a gyermekes anyukákat. 1994-től 
Fónad Beáta, végzi mindnyájunk nagy megelégedésére a vé
dőnői teendőket. 

Az 1970-ben átadott bogácsi Orvosi Rendelő épülete nap
jainkban már nem sorolható a legkorszerűbb egészségügyi in
tézmények közé. De ma is példaértékű az a társadalmi munka, 
amelynek eredményeként elkészült. A közösen végzett munka 
értékét növeli az önzés nélküli összetartás, mely a 40 éves em
lékek felidézésénél még ma is jótékonyan hat az orvos és a la
kosság lelki állapotára. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 



Iskolai jótékonysági bál 
Az idei év novemberében immár ötödik alakiommal ke

rült megrendezésre az iskolai jótékonysági bál. Eddig is sokan 
érezték fontosnak az iskolánkban tanuló gyermekek ilyen mó
don történő támogatását, de most több mint 120 fő számára 
kellett a szülői munkaközösségnek biztosítani a felhőtlen szó
rakozást. 

A bál védnökének Csendesné Farkas Edit polgármester asz
szonyt kértük fel, aki örömmel fogadta el felkérésünket. Az est 
folyamán tiszteletét tette nálunk Tállai András, a Belügymi
nisztérium Önkormányzatokért Felelős Államtitkára, aki nem
csak támogatta a rendezvényt, hanem riportot is adott a Bo
gácsi TV-nek és közvetlenül beszélgetett a jelenlévőkkel. 

Számos vállalkozó és magánszemély, szülő és pedagógus is 
hozzájárult a bál sikeréhez részvételével, anyagi támogatással 
vagy tombolatárgy felajánlásával. Ezúton is köszönjük önzet
len segítségüket! 

Külön szeretnénk kiemelni és megköszönni a Bogácsi 
Önkormányzat, a Bükkalja Általános Iskola és a Bogácsi 
Thermálfürdő Kft. hozzájárulását, hiszen nem csak most, de 
egész évben is segítik munkánkat, megalapozzák tevékenysé
günket. 

A köszöntők elhangzása után a program része volt gyer
mekeink műsora, mely jól tükrözte az iskolánkban folyó szín-

Kis helyen sok jó ember elfér- igaznak tűnt a mondás 

Tállai András a Belügyminisztérium Önkormányzatokért Felelős 
Államtitkára is meg tisztelte jelenlétével a jótékonysági bált 

vonalas és változatos oktatást. Az énekkaron és a mazsorett 
csoporton kívül az elsősök előadása, valamint a még óvodába 
járó kislányok akrobatikus rock and roll bemutatója színesítet
te a műsort. A jó hangulatról a Buli-Bt. gondoskodott, akik haj
nal négy óráig húzták a talpalávalót. 

Végül, de nem utolsó sorban külön köszönet illeti azokat a 
szülőket, akik a mulatság előtt és után, fáradságot nem kímél
ve dolgoztak azért, hogy zökkenőmentesen teljen el az este. 
A segítők rutinossága nagyban megkönnyítette a munkát az 
előkészületekben és a lebonyolításban. 

Összességében úgy gondoljuk, mindenféle téren sikeres 
bált tudhatunk magunk mögött, és csak remélni tudjuk, hogy 
jövőre sem csökken a támogatók tábora. 

Az összegyűlt támogatásokból az előttünk álló tanévben is 
szeretnénk gyermekeink számára tartalmas és új programo
kat szervezni, és egyben változatosabbá tenni az iskola min
dennapjait, valamint a már jól bevált rendezvényeket is tá
mogatni szándékozunk. A hétköznapokbari pedig továbbra is 
azon dolgozunk az iskola dolgozóival együtt, hogy gyerme
kink jól érezzék magukat iskolánkban. 

A Szülői Munkaközösség nevében: Fónad Beáta 

Budapesti 
kirándulás 

Iskolánk tanulói 2010. november 

28-án Budapesten töltöttek egy kel

lemes napot. A Fővárosi Nagycirkusz 

Circolumbia című előadásában kolum

biai artisták kápráztatták el őket. Majd 

a Szent István Bazilikában Szent István 

ereklyéjét, a Szent Jobbot tekintették 

meg. Bogácson a hamar elolvadt hó mi

att nem volt lehetőségük gyerekeinknek 

hógolyózni. S mivel a fővárosban né

hány centis hó borította a Városliget te

rületét, a tél örömeinek is hódolhatott a 

vidám csapat. 

Kissné Sereg Erzsébet 



Márton-napi Vígasságok 
Ilyen kegyes még nem volt hozzánk Márton-napon a ter

mészet. 

Pénteken a borkóstoltatással egybekötött esti fürdö
zéssei kezdődött a program. A finom bogácsi borok, és a 
karaoke show fergeteges hangulatot varázsoltak a bogácsi 
fürdőbe. 

Szombaton gyönyörű napsütéses időben fogadhatta 
vendégeit Bogács az évzáró rendezvényén. A pincesori gaz
dák sok finomsággal és nagy igyekezettel készültek a láto
gatók kiszolgálására. Szükség is volt rá, mert a sokéves ha
gyomány és persze a jó idő a szokásosnál is több szórakozni 
vágyót csalt ki a Cserépi úti pincesorra. A Szent Márton Bor
lovagrend műsora nyitotta meg a programot a Színészliget
ben sok-sok humorral fűszerezve. Déltől már jóízűen kóstol
hatták a különféle lúdételeket vendégeink. A hangulatot to
vább fokozta a három órás szórakoztató műsor. Fellépett a 
Bogácsi Mazsorett Csoport, a Bogácsi Páva kör, Maksa Zol
tán, a Két Paraszt és a Kaláris Néptánc Együttes. A néptán
cosok bemutatójuk végén táncra hívták a közönséget. Fel
emelő látvány volt a sok ember közös tánca, a jó hangulat. A 
máglya lángjában sokan még hosszú ideig gyönyörködtek. 

Bogács ebben az évben 12 nagy rendezvénnyel várta az 
idelátogató turistákat. Ebből tízet az önkormányzat, kettőt 
vállalkozók rendeztek meg. Két képzőművészeti, egy népi 
kézműves és egy kaktusz kiállítás és vásár volt látogatha
tó a Közösségi Házban. Sikeres sakkversenyt és bemutatót 
rendeztünk a Thermálfürdőben. Tavasszal tovább gyarapo
dott a Színészliget, a Nemzet Színészei ismét ellátogattak 
Bogácsra és újabb fákat ültettek el. 

Úgy gondolom, Bogács nagyságához viszonyítva orszá
gos szinten is példanélküli kulturális tevékenységet folytat. 
Az önkormányzati rendezvények finanszírozása komoly ha
tással van a turizmus fejlődésére, támogatja a vállalkozá
sokat. Örvendetes, hogy egyre több vállalkozás ismeri fel 
a rendezvények forgalomnövelő hatását, és aktívan anya
gi áldozatokkal is támogatják azok sikeres megvalósítását. 

Köszönet illeti mindazokat, akik anyagilag, vagy munká
jukkai segítették a rendezvényeinket, öregbítették Bogács 
jó hírét. 

Köszönet 

Vincze Ferenc 

kulturális menedzser 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
személyi jövedelemadójuk l%-át, 60.654 Ft-ot a 
Bogács Községért Közalapítványnak ajánlották 
fel. Az összeget az alapító okiratban leírt célok 

megvalósítása érdekében - idegenforgalom 
segítésére, a Bogácsi Mazsorett Csoport támogatására 

- használtuk fel. 

Kérjük továbbra is támogassák alapítványunkat. 

Bogács Községért Közalapítvány 

Bogács. Alkotmány u. 9. 

Adószám: 18436642-1-05 

Márton-napi szertartások 
200g-ben, a Szent Márton Borlovagrend ünnepi (Márton

napi) közgyűlése befejeztével, mint a borrend kancellárja, ja
vasoltam, hogy együtt valamennyien, díszruhában vonuljunk 
ki a Cserépi úti pincesorra, s a jó fél évvel korábban létesített 
Színészligetben, egy kulturális rituáléval gazdagítsuk a Már
ton-napi Vígságok programját. 

Ez így is történt, s a fiatal piramistölgy fácskák között, ke
zünkben egy pohár bogácsi borral, emlékeztünk eleinkre, 
méltattuk templomunk névadója, védőszentje, Szent Már
ton dicső tetteit, illetve a helyszínen összesereglett vendégek 
előtt beszámoltunk e jeles nap és a bor kapcsolatáról. 

Az akkori sikeren felbuzdulva, mi a lovagrend tagjai, úgy 
döntöttünk, hogy a kezdeményezésből hagyományt terem
tünk, s a jövőben minden Márton-nap alkalmával a Színész
Iigetben az ünnephez illő, egyrészt komoly, másrészt vidám 

"Márton-napi szertartással" ünnepeljük falunk búcsúnapját. 

Ez évben az előző esztendeihez képest lényegesen kibőví
tett műsort mutattunk be a Cserépi út két pincesorát össze
kötő ligetben. Bauer Norbert kisbíró invitálására a napfényes 
időben nagyon sok vendég gyűlt össze a Színészligetben, ahol 
először lovagtársunk, a jeles színművész, Kovács István tolmá
csolásában verses beszámoló hangzott el az idei bükkaljai bo
rok állapotáról, ezeket a szertartás keretében "meg is áldot
tuk" és természetesen meg is kóstoltuk. Sor került a pajzán 
Márton-napi dugóbeverésre, amit Bogács híres dugózója, Far
kas Tibor, alias Csocsi mutatott be. A művelet sikerét Kovács 
Sándorné, Manci néni tréfás meséje még tovább fokozta. 

A műsor ideje alatt a pincesor sokszor visszhangozta a Bog
ácsi Pávakör csodálatos boros dalait, Verhóczki Márk szemé
lyében pedig maga Noé is megjelent a helyszínen, és beszá
molt arról. hogy a Jóisten miként kedveltette meg vele a sző
lő levét. 

Legvégül pedig Daragó Károly nagymester tolmácsolásá
ban Erkel híres bordala csendült fel, aminek refrénjét aztán 
együtt énekelte minden jelenlevő. 

Folytatás, jövőre! 

Hajdu Imre 

A Borrend humorral fűszerezett műsora 



A majdnem november végéig tartó jó 
idő az idei tél elmaradasanak tévhitet kel-
tette a növényekben. Szamos kora tavaszi 

Karácsonyvárás 
keresztbe 2-3 felfelé rövidülő vékony desz
kada ra bot szögeitek. A keresztbe helyezett 
lécek végein - eleinte csak a templomok

virag bontogatta szirmait, masodviragzasba kezdett az arany
vessző, és néhany óvatlan bokor rügyeit is előcsalogatta a ta
vasziasnak mondható időjaras. 

Mi sem készültek a télre; gyönyörködtünk a napsütésben, 
strandoltunk a 20 ·C-ot is meghaladó meleg ben, élveztük az 
enyhe fuvallatot hozó délnyugati szél simogatasat, nem vet
tünk elő télikabatokat, a laka sokban pedig csak este fűtöt
tünk. A kőzelgő ünnepekre csupan az aruhazakban megjelent 
csokimikulasok, szaloncukorhegyek, karacsonyi dekoraciók 
hívtak fel figyelmünket. 

November vége felé aztan mégis csak hidegre fordult az 
idő, reggelre hartyavékony jégtakaró rajzolt fodros mintat az 
út menti víztócsák felszínére, majd mesébe illően szállingóz
ni kezdett a hó. Az adventi koszorún meggyújtottuk az első 
gyertyat és gondolatainkba befészkelte magat a varakozas. 

Mert ilyenkor, tél elején mindenki var valamire; legtőbben 
az Úr eljövetelére, a Kis Jézus megszületésére, sokan az ajan
dékokra, a karacsonyi ételek finom illata ra. Néhanyunkat a vil
lanyoszlopok fényében megcsillanó hókristalyok és a fényar
ban úszó hazak latvanya nyűgöz le, masok meghittség re, nyu
godt, szeretetteljes együttlétre vagynak. És egyre több köz
tünk az elfasult ember, aki csak túl szeretne lenni ezen a kije
lölt szeretet-ünnepen, mondvan; neki ne mondja meg senki, 
hogy mikor ünnepeljen, mikor nyilvanítsa ki szeretetét. 

Annyi meg annyi ellentmondas mellett egy valami biztos; 
minden ember lelke mélyén ott van - ha bevallja, ha nem - a 
varakozas. S az adventi időszak elég hosszú ahhoz, hogy e va
rakozasnak megfelelően alakítsuk gondolatainkat, tetteinket, 
így mindenki azt kapja a karacsonytól, amire leginkabb va
gyik, amiért legtöbbet tett. 

Ha visszatekintünk a történelemben, lathatjuk, hogy de
cember végéhez évezredek óta az örőm érzése volt kapcsol
ható, még akkor is, amikor egyszerűbb, szegényebb, bizonyta
lanabb időket éltek az emberek. 

Az ókorban élt pogany népek december 17-e és 2s-e között 
a téli napfordulót ünnepelték: a fény ekkor győzedelmeske
dett a gonoszt jelképező sötétség főlött. A természeti jelensé
geket meg nem értő, fazó, nélkülöző földművelésből élő em
berek a Nap újjaszületésének idejét vélték elérkezni a sötét, 
hideg napokat felvaltó hosszabbodó nappalok beköszönté
veI. A fényt és a meleget Istenektől eredeztették, halajuk jele
ként a téli napfordulón aldozatokat mutatta k be, ajandékokkal 
kedveskedtek. Otthonaikat túlélést szimbolizaló örökzöld nö
vényekkel díszítették fel, örömtüzeket gyújtottak, tancos mu
latsagokat, nagy vigassagokat tartottak. 

Jézus születésére januar 6-an emlékeztek először a keresz
tények, majd a 4. szazadtól a pogany fényünnep idejére, de
cember 25-re tették at ezt az ünnepet. Szamos elemet atvet
tek a téli napfordulót megünneplő hagyomanyokból, s a Meg
valtó születése köré csoportosuló új vallasi tartalommal töltöt
ték meg a keresztények egyik legnagyobb ünnepévé lett kara
csonyt. A 16. szazadban mar csaladi körben is megemlékeztek 
az egyházi ünnepekről, így vált lassan-lassan csaladi ünneppé 
a karácsony is, melynek tartalma és külsőségei az évszazadok 
soran sokat változtak. 

A fenyőfaallítas elterjedése csak 160s-ből származik. Ha
zank egyes területein az 1800-as évek közepén karacsonyi pi
ramist allítottak: egy nagy virágcserépbe szúrt deszkaszaira 

ban, idővel a csaladoknal is - gyertyat gyújtottak. Később a ge
rendara függesztettek termőagakat. A fenyőfat a paraszti vi
lag ban Bogacson szintén a gerendara függesztették fel, pat
togatott kukoricat, diót, aimat aggattak ra. 

Napjainkban el sem tudnank képzelni ezt az ünnepet az 
időközben vilagszerte a karacsony jelképévé valt üveggöm
bökkel, fényfüzérekkel feldíszített karacsonyfa nélkül, amit 
legtöbb hazban szentestén körülallnak a csaladtagok, s fényei 
mellett figyelmességük jeiéül megajandékozzak egymast. 

Az ünnepek előtti rohanas, a mindennap hallható, látható 
katasztrófak, az agresszió latvanya utan nehéz a karacsonyfa 
felvillanó fényénél felhőtlenül ünnepelni, csak a szépre, a jóra, 
a boldogító dolgokra emlékezni. 

E különös ünnepen, amikor a harangok hívó szavai a betel
jesedett csodat, a Megvaltó születését hirdetik, minden meg
történhet; a csillagos eget fürkészve lelki szemeinkkel latni 
vélhetjük a Betlehembe vezető fényes csillagot, mely meg
mutatta az utat egykoron a pasztoroknak s a ha rom kiralynak. 
Az éjféli misén közelebb kerülhetünk Istenhez, aki önzetlenül 
adta egyszülött Fiat bűneink megváltásaért. Szívünket kitarva 
lelkünk megtisztul s megértjük a karacsony igaz üzenetét: azt 
a szeretetet, melyet Jézus hirdet. Azt a szeretetet, mely érdek 
nélküli, melyet a masok megértésére, segítésére iranyuló ten
ni akaras jellemez. 

Szenteste bezarnak az üzletek, leall a forgalom, elcsen de
sednek az utcak. Átjarja lelkünket a nyugalom. A gyertya fé
nyénél a legkérgesebb szív is megenyhül egy kicsit, s rövid 
időre megszelídülnek még a leghevesebb emberi indulatok is. 
Eluralkodik rajtunk az az összetett érzés, ami maga a karacso
nyi öröm. 

Milyen jó lenne, ha ez az aldott pillanat az év minden nap
ján megismétlődhetne .. 

Jankóné Jónás Zsuzsa 

Reményik Sándor: 

A karácsonyfa énekel 

Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba. 

A szűk szobában is terem öröm, 

Gyúl apró gyertya ínség idején, 

Oh csak ne legyen sorsom bús közöny, 

Oh csak legyek a fény forrása én, 

Apró gyermekek bálványozott fája, 

Én az idegen, én a jövevény, 

Égő fenyőfa, égő áldozat, 

Akit az lsten ősi otthonából 

Emberek örömére elhozat. 

Csak rajzolódjék mélabús árnyékom 

Imbolyogjon a szűk szobák falán, 

Mindegy, hogy mi lesz velem azután. 



A következő gondolatok iskolánk tanulóinak kará

csonnyal kapcsolatos érzéseit tükrözik: 

Juhász István (4. o.): Szeretem a karácsonyt, mert ilyenkor 
mindenki a szeretetre gondol. Mindenki szorgoskodik, meg
ajándékoz valakit. Azért olyan szent a karácsony, mert ekkor 
született Jézus. 

Szmerek Laura (4. o.): Nekem a karácsony nyugodalmat, 
boldogságot üzen. Várjuk a vendégeket és szépen feldíszít jük 
a fenyőfát. Az adakozás is a karácsony lényege. Az idegene
ket is segíteni kell. Az nekem nagyon jó, ha segítek valakin. De 
nemcsak az emberekre kell gondolni, az állatoknak és a nővé
nyeknek is lehet karácsonya. Például, ha bevisszük a növényt a 
hideg levegőről egy meleg helyre vagy élelmet adunk a fázó, 
éhező madaraknak. 

Molnár Gréta (4. o.): Imádom a karácsonyt! Finomságokat 
készíthetek az én kedves anyukámmal. Éppen tegnap díszítet
tük fel az egész házat belülről. De a legfontosabb az, hogy sok
sok szeretetet kapok. 

Hegyi Barbara (7. o.): Számomra a karácsony a szeretetet, 
a megnyugvást jelenti. Ilyenkor ünnepeljük Jézus Krisztus szü
letését, fenyőfát állítunk és feldíszít jük azt. A család együtt ün
nepeI. 

Bakondi Odett (7. o.): Karácsonykor szeretek kinézni az ab
lakon, és látni, hogy esik a hó. Nem az ajándékozás a lényeg, 
hanem a szeretet, ami körülvesz. 

Szeberin Inez (7. o.): Számomra a legszebb és a leg han
gulatosabb ünnep a karácsony. Izgalommal tölt el, amikor 
ajándékokat vásárolunk, hogy szenteste átadhassuk szerette
inknek. 

Kondráth Kamilla (7. o.): A karácsony a boldogság és a 
családi együttlét ünnepe. Szentestén meghívjuk a család ösz
szes tagját és egy közös nagy vacsorával ünnepelünk. 

Letson Arhon Anthony (6. o.): A karácsonyi ünnep feldob
ja a hangulatomat. Szeretem ilyenkor az otthon melegét. Az 
egész család együtt ünnepel, anyukám süti a legfinomabb 
bejglit. Ki lehet menni a jó levegőre játszani vagy hócsatázni. 

Burcsák László (6. o.): Aki azt gondolja, hogy csak az aján
dékozásból áll a karácsony, az nagyon téved. A legszebb, ami
kor szépen, csendben esik a hó, együtt vagyunk és finom éte
leket eszünk. 

Verhóczki Márk (6. o.): Számomra ez az ünnep a család és 
a barátok iránti szeretetet jelenti. Az ajándékok csak másod
lagos szerepet töltenek be, mert ezek csak eszközök a szere
tet kifejezésére. 

Az ajándék átvétele után önfeledten örült minden gyerek 

A kis karácsonyfa otthonos meleget áraszt 
az Idösek Klubjában 

Az Idösek Klubjában Koczka Lászlóné a 80 év körüli né

niket, bácsikat kérte, hogy meséljenek gyermekkoruk ka

rácsonyairól. 

A múlt egy-egy mozzanatainak felidézése közben minden
kiből emlékek özöne tört felszínre, melyből néhány gondola
tot megosztva párhuzamot vonhatunk a múlt és jelen kará
csonyai között. 

Gyerekként várták a betlehemesek érkezését, akik énekelve kö

zeledtek, imákat mondtak, amiért a háziak megkínálták öket al
mával, dió val, kaláccsal. 

Szaloncukor helyett kockacukrot raktak a végén szépen be
vagdosott selyempapírba. A pattogatott kukoricát felfüzték cér

nára, és körbe-körbe felkötötték a karácsonyfára. Voltak, akik szí
nes papírból készítettek láncot. A diót arany és ezüst porral festet
ték be, gyufát dugtak bele és arra került a kötöző anyag, amivel 
könnyen a fa ágaira rögzíthették. 

Mézes tésztából ngurákat sütöttek, az is nagyon szépen mu
tatott a fán. 

A család együtt ment el az éjféli misére, hazaérkezés után jó ét
vággyal fogyasztották az langyaf)kolbászt. 

Pávakörünk újabb sikere 
A Bogácsi Páva kör jövő évben ünnepli alakulásának 35. 

évfordulóját. Az eltelt évtizedek alatt az éneklő asszonyok, 
lányok számos sikert értek el. November 6-án újabb szakmai 
elismerést vívtak ki; a budapesti Csili Művelődési Központ
ban megrendezett VIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát
medencei dőntőjén Kiemeit Nívódíjat kaptak. 

Gratulálunk a Pávakör tagjainak! Kívánjuk, hogy még so
káig örvendeztessenek meg bennünket a magyar népdal
kincs gyöngyszemeinek bemutatásával. 



A Szent Márton Borrend 2010. évi munkájáról 
A 2010. október 3-án tartott helyhatósági választások Bo

gácson is nagy változásokat hoztak. Új polgármestert és új tes
tületet választottak. A polgármester Csendesné Farkas Edit. A 
Szent Márton Borrend nevében gratulálunk, sikeres munkás
ságot, jó eredményeket kívánunk. Ez alkalommal is biztosít
juk támogatásunkról és együttműködésünkről. Szeretnénk a 
szakterületünkön kezdeményezők lenni és megújító szerepet 
játszani, továbbá aktívan részt venni újabb turisztikai vonzerő 
létrehozásában. Dobos László, Szepsi ben élő Borrendi tagunk 
különleges ajándékkal lepte meg a közgyűlés!: Szent Márton 
jogarát hozta ajándékba, amelybe mesterien belefaragták a 
Szentháromság szimbólumait. A jogar átadását a TV Eger hír
adója is bemutatta. 

Az elmúlt évtizedekben a szőlő- és bortermelésben olyan 
forradalmi változások zajlottak le, amelyek gyökeresen átala
kították a termesztési eljárásokat és a fogyasztási szokáso
kat egyaránt. A globalizációval összefüggésben a borok vilá
gában olyan technológiai és kulturális paradigmaváltás tör
tént, amelynek eredményeként általános minőségi javulás kö
vetkezett be, ugyanakkor a barokkal való foglalkozás egyfaj
ta életformává vált. A minőségi bor, amely korábban egy szűk 
társadalmi réteg kiváltságai közé tartozott, a középosztály ki
szélesedésével egyre több ember számára vált elérhetővé. A 
globalizáció tehát elérte a borpiacot is, amelynek szerkezetét 
az amerikai és az ausztrál vállalkozók egybeolvadása, stratégi
ai szövetsége, az értékesítés offenzív kiterjesztése és a globá
lis márkák létrehozása egyre határozottabban megváltoztat. 

Az utóbbi évtizedekben egyre fokozódó érdeklődés mu
tatkozik a turizmus iránt, amelyet a kutatók többféle módon 
igyekeztek értelmezni. A bor és a turizmus évek óta szorosan 
összekapcsolódik egymással, de a kormányzatok csak mos
tanság ismerték fel a bennük rejlő gazdasági lehetőséget, 
amelyeket igyekeznek többféle módon kiaknázni. A turizmus
ipar számára a bor fontos motivációs cél lehet, a bar ágazat
nak a turizmus pedig az értékesítés és a fogyasztókkal kialakí
tott kapcsolatok eszközeként szolgálhat. 

A borturizmus a szőlőskertek, borászatok, borfesztiválok lá
togatását foglalja magában, fő célja a borok és az adott bor
vidék megismerése. Az utóbbi évtizedekben számos szőlő
termő táj vált a világörökség részévé, amelynek eredménye
ként a borturizmus szervesen összekapcsolódott az örökség
turizmussaI. A borvidékeken ebbe a kategóriába sorolható az 
épített (pincék, présházak, településrendszerek, szakrális kis
emlékek stb.) és szellemi kulturális örökség (szüreti szokások, 
szőlőhegyi búcsúk, stb.), amelyekhez új jelentések, funkciók 
társulhatnak. 

Aborrendünket érintö borkultúrával kapcsolatos körül

mények és hatások: 

Szüret 

Míg tavaly alacsony felvásárlási árak mellett átlagos meny
nyiségű, de jó minőségű szőlő termett, addig az idén megfor
dult a tendencia. A kedvezőtlen, esős időjárás hatására a ter
més a vártnál kevesebb lett, a felvásárlási árak pedig jócskán 
felszöktek, persze csak a tavalyihoz képest. 

Európa-szerte katasztrofális az idei szőlőhelyzet. Nem cso
da hát, hogy a csehek, szlovákok és szlovénok is onnan vásá
rolnak, ahonnan tudnak, így Magyarországról is. Mivel a ter
melők itthon mindent eladnak, importálni kénytelenek, pél
dául olasz bort. Ez az év nővényvédelmi szempontból is ka
tasztrofális volt. Előbb a fagy, majd később a moszatgomba, 

peronoszpóra, majd a l isztharmat "aratott". Ráadásul sokan 
nem tudták a korai növényvédelmi munkákat sem elvégezni, 
mivel a tavaly eladott szőlő árát csak júniusban látták viszont. 
Szerencsére idén más a gyakorlat: ki is fizetik. Az érem másik 
oldala azonban, hogy a borpiac nem fogja bírni a megemelke
dett árakat, a "kicsik" tönkremennek majd. 

Szente Imre értékeli a XVIII. bogácsi borversenyt 

Csökkenteni kellene a borbehozatalt 

Termelők szerint az államnak a saját termelőit kellene véde
ni. Ehhez azonban a bor export-import mértékét kellene meg
felelő arányba hozniuk. Ezzel kapcsolatban egy érdekes ada
tot említenék: 2007-ben 302 ezer hektó volt a borimportunk, 
míg az export mindössze 6 ezer. Mindez egy hagyományos 
szőlőtermesztő, nagy borkultúrájú országban. 

Turizmus és vendégforgalom 

2010-ben Bogácson kb. 200/0-kal csökkent a vendégforga
lom. Ennek oka ként a válságot szoktuk első helyen megjelöl
ni. A turistaérkezések száma világátlagban 40/0-kal csökkent, 
a világexport viszont 120/0-kal esett. A II. világháború óta ez a 
legnagyobb megrázkódtatás, amelyre a legtöbb ország élén
kítő utazáskönnyítő intézkedésekkel és a marketing fokozásá
val reagált. Sajnos Magyarországon ezzel ellentétes folyama
tok zajlottak (adók, elvonások szigorítása, üdülési csekk meg
adóztatása, marketing költségvetés csökkentése stb.). A turiz
mus húzóágazati szerepét szerintem csak a korábban beveze
tett szigorítások megszüntetésével lehet biztosítani. 

Borrendünk szakmai tevékenysége 

A Magyaroszági Borrendek évente összesen kb. 70 nagy
rendezvényt tartanak, amire évről évre több meghívást ka
punk. Szervezetünk tagsága előtt így számtalan lehetőség 
kínálkozik, hogy borrendünk képviseletében jelen legyen. A 
gyakorlatban általában két fő vendéglátását biztosítják a ren
dezők, de az útiköltséget és a szállásdíjat a vendégek fizetik. 

Tapasztalat szerint a rendezvények torlódnak az őszi hóna
pokban, és ütköznek is a saját rendezvényeinkkel. 

Borrendünk elsősorban a borvidékünk szakmai eseménye
in vesz részt Bükkzsérctől Edelényig. 

Éves szinten a részvételi alkalmak száma 2S-30. Borverse-



nyek, konferenciák, emléknapok, ünnepnapok, fesztiválok ke
retében. 

A szakmai és ünnepi rendezvényeink közül kiemelkedik az 
Edelényben megrendezett Császtai búcsú, amelyet Virág Ta
más neve fémjelez. Ez az esemény szeptember 4-én volt, me
lyet széleskörű társadalmi összefogás tett példaértékűvé: ön
kormányzat, egyházak, hegyközség, térségfejlesztők és ter
mészetvédők együttműködésével - GRAT ULÁLUNK! 

Bogácson a XVIII. Bükkvinfest borversenyének sikerét a 
Szente Imre által vezetett profi csapat garantálta. 377 bort ne
veztek - a hazai borokon kívül Németországból, Szlovákiából 
és Erdélyből. 

A bírálat során 7 Nagyarany, 82 Arany, 158 Ezüst, 117 Bronz, 
13 Oklevél minősítést kapott. 

A borbirálat felelőm!gteljes munkát kíván a borrend tagjaitól 

A helyi termelők közül több aranyérmes borával a Csáter 
apó és a Kompa pincészet emelkedett ki. 

Ez a borverseny kitűnően megfelelt a hagyományoknak. 

Hajdu Imre szerint: 

"Az idei XVIII. Bogácsi borfesztivál után emelt fővel jelent
hetem ki a legnagyobb eredmény, amit e 18 év alatt elértünk: 
van egy csapatunk! S ez a csapat felnevelt e 18 év alatt egy 
idén nagykorúvá vált gyermeket, a BÜKKVINFEST-et, melyre 
büszke apaként tekinthetünk." 

A tagság munkájának értékeléseként összességében el
mondhatom, hogy a borrendünk mindig kellő létszámmal je
len volt a borvidékünk szakmai rendezvényein, és eleget tett 
a szervezők kérésének, akár önkormányzati, akár civil szerve
zeti rendezvény volt. 

Hangsúlyozom, hogy nagyobb többségben igen kiváló tel
jesítményt nyújtva vettek részt a borrendi célok megvalósi
tásában, a feladatok ellátásában. Sikeresen szerepeltünk TV
ben, rádióban, és sajtóban. 

Mindezekért mindenkinek megköszönöm a 20lO -ben vég
zett munkáját. 

Külön köszönetet mondok mindazon önkormányzatoknak, 
intézményeknek, szervezeteknek, és magánszemélyeknek, 
akik bármilyen formában segítették és támogatták a SZENT 
MÁRTON BORREND munkáját és szakmai céljainak sikeres 
megvalósítását. 

A Szent Márton Borrend rendes tagjává avatta Papp Ernő 
Hór-Agro Zrt. Elnököt és Barta Gábor vállalkozót. 

Daragó Károly 

Viszlát Kapitány, odaát! 

Dr. Szabon György 
11955-2010) 

Egy nagyszerű emberrel, 
baráttal ismét szegényeb
bek lettünk Mi, itt a Földön, 
és gazdagabbak az Égiek. 

A Márton-napi ünnepség 
szombat délutánján kísér
tük utolsó útjára Dr. Szabon 
György állatorvost, akit 
Bogácson mindenki ismert 
és elismert. Friss diplomá
val, 31 évvel ezelőtt került a 

tardi állatorvosi körzetbe, és szinte haláláig szolgálta 
kiváló szakmaisággal mindazokat, akik megkeresték 
és tanácsát, segítségét kérték. 

Nagyon sok embernek volt ismerőse, haverja, de 
számosan voltak, vannak olyanok is, akit Gyuri ba
rátjának tekintett, annak fogadott. Egy olyan Embert 
búcsúztattunk azon a verőfényes napon a vadnai te
metőben, akit mindenki tisztelt szakmaiságáért, em
berségéért. Aki rengeteg ismerősének -legyen az kö
zelebbi vagy távolabbi - segített, mesélt egy jó vic
cet, szervezett egy jó bulit, egy versenyt, illetve azok
nak volt fáradhatatlan szervezője. 

Legutolsó ilyen élményünk az idei, Cserépfaluban 
rendezett öregfiúk meccs Bükkalja és a Tiszai vonal 
csapatai között. Ö volt a Tiszaiak kapitánya. A mecs
cset ott, Ök, akkor elvesztették. 

A Mi veszteségünk most sokkal súlyosabb. Gyu
rit vesztettük el. De nem örökre, hiszen Ö csak előre
ment, hogy az utána jövőknek a dolgait intézze. Ott 
majd találkozunk Vele újra, a Baráttal, a Kapitánnyal. 

a bogácsi öregfiúk 



A nehézségek ellenére ismételten eredményes 
éve t zár a Bogácsi Thermálfürdő Kft. 

Körvonalazódnak a Bogácsi Thermálfürdő Kft év végére 
várható gazdálkodási eredményei. 

A társaság a válság hatását ebben az évben érezte meg na
gyobb mértékben, a tavalyi évben a válság még nem gyűrű
zött be hozzánk. Megjegyezzük, hogy a tavalyi év kiemelke
dően jó év volt. Azt tapasztaljuk, hogy általánossá válik az el
szegényedés, és ez az elszegényedés már a középrétegeket is 
egyre jobban érinti. 

Az üdülési csekkek megadóztatása szintén nem a ven
dégforgalom növekedésének irányába hat, nem beszél
ve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2006-os árakon 
befagyasztott támogatásáról. 

A májusi, júniusi és július végi rossz időjárás is a vendégek 
fürdő igénybevételére irányuló kedvét szeg te. Mindezek elle
nére feszített munkával és gazdálkodással elérhetők az üzle
ti tervben meghatározott elvárások. A társaság hozni tudja a 
minimális eredményt a tervezett kötelezettségek befizetése 
mellett. 

Év elején 20-25%-os forgalomcsökkenést prognosztizál
tunk, várhatóan a forgalomcsökkenés kevesebb lesz mint 
20%. Reményeink szerint a szálláshelyeink kihasználtságának 
csökkenése is a tervezett 6% alatt marad. 

Ezen kedvezőtlen tendenciákat a marketing munka filozófi
ájának megváltoztatásával is próbáljuk ellensúlyozni. Alapfilo
zófiánk, hogy az áremelések minimalizálásával egyre keveseb
bet kell költeni marketing re. Könnyű belátni, hogy drágább 
szolgáltatást csak magasabb marketing költséggel lehet érté
kesíteni. Mi ezen marketingköltség-emelkedést eredményező 
összegeket kedvezmények formájában közvetlenül a vendé
geknek nyújt juk akciós csomagok formájában. Ezen akcióknak 
garantáltan figyelemfelkeltő hatásuk van. Hosszú távon csak 
azok a fürdők fognak sikeresen működni és talpon maradni az 
egészségturisztikai piac egyre bővülő és színesedő palettáján, 
amelyek jó marketingmunkával találják meg célcsoport jaikat, 
és maximálisan kielégítik vendégeik igényeit. 

2011-től kezdődően az új Széchenyi Terv támogatásá
val olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyek jelentő
sen növelhetik vendégforgalmunkat, és növelhetik profitun
kat. Itt elsősorban energiaracionalizálási és további attrakció
fejlesztési projektekre gondolunk. Jó hír az is, hogy az üdülé
si csekket részben felváltó és kiegészítő Széchenyi pihenőkár
tya járulékmentesen lesz adható vagy csak minimális adózás 
alá esik a jövő évtől kezdődően. Jótékony hatással lehetne a 
fürdőszolgáltatásokra, ha a jelenlegi 25%-os ÁFA a szálláshely
értékesítés ÁFA mértékére csökkenne, azaz 18%-ra. A Magyar 
Fürdőszövetségben erőfeszítéseket tettünk a fürdőszolgálta
tás hátrányos megkülönböztetésének kiküszöbölésére. 

Ebben az évben az alábbi fejlesztési-szintentartási munká
latokat végeztük el, a teljesség igénye nélkül: 

- külső termálkút bekötővezeték kiváltása 
- 7 db medence rendbetétele (úszó, belső, középső, hátsó, 

jurta, gyerekmedence, nagymedence) 
- panzió részleges felújítása 
- Thermái A szálló festése 
- öltöző kabinok gyártása (6db) 
- étterem feletti tetőtéri szobák rendbetétele 
- közös öltöző rendbetétele 
- szemetes konténerek felújítása 
2011-ben elindulnak a Bogácsi Thermálfürdő korábbi évek-

ben beharangozott fejlesztései uniós pénzek felhasználásával. 
A közel bruttó negyedmilliárd forintos fejlesztés az alábbi pro
jekteket tartalmazza: 

- nagymedence részleges lefedése 
- ikermedence hidraulikai fejlesztése és burkolása 
- lóhere medence hidraulikai fejlesztése, burkolása, vala-

mint óriás dzsakudzi kialakítása 
- vízijátszótér megvalósítása 
- EU normáknak megfelelő játszótér kialakítása 
- egészségügyi blokkok átépítése, rendbetétele. 

2010 a fesztiválok éve volt. Ezen rendezvénysorozat kere
tében vettünk részt a Magyar Fürdőkultúra Napja okt. g-i ren
dezvényén. A Magyar Fürdőkultúra Napja idén első alkalom
mal került megrendezésre, mely rendezvények célja a magyar 
fürdőkultúra értékeinek bemutatása volt prezentáció, vetítés 
és előadás formájában. 

2011. évi marketingtevékenységünk középpontjába az 
egészségturizmust állít juk, mivel 2011 az egészségturizmus 
éve lesz. 

Az akciókat úgy állították össze, hogy mind a szálláshelyek, 
mind az éttermek, borászatok, fürdők és wellness szolgálta
tást kínálók is be tudjanak kapcsolódni. Bogácson mindezek 
fellelhetők, így reménykedünk, hogy a következő év is hozzá 
fog járulni Bogács idegenforgalmának növekedéséhez, ami
től mi elsősorban a fürdővendégek számának, valamint a ven
dégéjszakák számának növekedését várjuk. 

Végezetül néhány szót a Bogácsi Thermálfürdő komplex 
fejlesztéséről rövid történeti áttekintés formájában, különös 
tekintettel a projekt nyitórendezvényére: 

A Bogácsi Thermálfürdő az elmúlt évtizedekben helyi jelen
tőségű fürdőből térség i, de még nem regionális jelentőségű 
fürdővé nőtte ki magát. Vonzereje folyamatosan erősödött. A 
nagyobb léptékű fejlesztések 2000-ben befejeződtek, próbál
kozások még történtek 2002-ben az I. Széchenyi Terv kapcsán, 
de a fejlesztések forráshiány miatt nem valósulhattak meg. 
Bogács ma azon fürdőhelyek közé tartozik, amelyek verseny
képessé válásához vagy pozíciójának megtartásához is jelen
tős fejlesztések szükségesek. 

A hosszú távú fejlesztések megvalósításához többszáz mil
liós forrásbevonás szükséges. 

A II. Széchenyi Terv fog majd ilyen jellegű projekteket tar
talmazni. (például: Aquapallasz, fedett élményfürdő, energia
racionalizálás stb.) 

A rövid távú fejlesztési koncepciót 2007 októberében dol
goztuk ki, ezt a koncepciót és programot a képviselő-testület 
2007 novemberében fogadta el. 

Ez a tanulmány többek között foglalkozott a helyzetérté
keléssei, az új lehetőségekkel, a fejlesztés stratégiai és taktikai 
kérdéseivel, valamint a pályázati lehetőségekkel. 



A képviselő-testületi döntést követően került sor az első 
attrakciófejlesztési pályázat megírására. Ez a pályázat kétfor
dulós pályázat volt "Turisztikai attrakciók fejlesztése" címmel. 
A pályázatot a Nord Tender Pénzügyi Tanácsadó Kft. készítet
te, a pályázat beadása 2008 februárjában történt meg. Azon
ban az akkor rendelkezésre álló források szűkössége miatt 
csak a nagyobb programok jutottak támogatáshoz. 

Az első pályázat műszaki tartaimát tekintve nagy részben 
megegyezett a 2010 szeptemberében aláírt második attrak
ciófejlesztési pályázat műszaki tartalmával. 

(Új Magyarország Fejlesztési Terv) 
A támogatási szerződés 93.920.000 Ft összegű EU-os támo

gatásról szól, önerő gyanánt ugyanennyi összeget kell hozzá
tennie az önkormányzatnak a projekt megvalósításához (net
tó értékek). A bruttó érték közel negyed milliárd forint. 

Ezt a második pályázatot a Magyar Tanácsadó Kft. készítet
te, a pályázat címe "A Bogácsi Thermálfürdő komplex fejlesz
tése". Ez a pályázat ellentétben az első pályázattal, egyfordu
lós volt. 

A kiviteli tervek elkészültek, következik a közbeszerzési el
járás lefolytatása. A kivitelezés előreláthatólag 2011 februárjá
ban kezd ődhet. és a munkákat 2011. június 30-ára kell befe
jezni az alábbi rendszerben: EU játszótér, nagymedence, vizes
blokkok, iker és lóhere medence, vízi játszótér. 

A társaság minden dolgozójára kiemeit feladat fog hárui
ni a jövő évben, hiszen ezeket a nagyszabású munkálatokat 
a fürdő folyamatos üzemeltetése mellett koncentráltan kell 
megoldani. 2000 óta ilyen koncentrált kivitelezés nem volt a 
fürdőben, az eddigi fejlesztésekre az állandó és folyamatos 
fejlesztés volt a jellemző. Jó munkaszervezéssel, a vendégek
kel való kiemeit kapcsolattartással a feladatok megoldhatók, 
és bízunk benne, hogy a recesszióban végrehajtott beruházá
sok hozama már a jövő év második felében jelentkezni fog. 

Engedtessék meg, hogy a társaság valamennyi munkatár
sa nevében Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
kívánjak minden Bogácsinak, és Bogács minden vendégének. 

Bogács, 2010. december 9. 
Dr. Ráski lászló 

ügyvezető igazgató 

Péter Zoltán (balról) alpolgármester mellett a nyitó rendezvény 
előadói: Dr. Ráski László ügyvezető igazgató és Csendesné 

Farkas Edit polgármester asszony 

A Bogácsi Termálfürdő komplex fejlesztése című projekt 
ünnepélyes nyitórendezvénye 2010. d ecember l l-én dél
előtt a Jurta-kert étteremben volt. Dr. Ráski László, a Bogácsi 
T hermálfürdő Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a vendé
geket, elmondta a már megvalósított rövid távú fejlesztése
ket és vázolta a jövő évben elkezdődő beruházás elkezdésé
hez vezető utat. 

Csendesné Farkas Edit polgármester asszony prezentáció
val szemléltette a nyertes pályázat megvalósítási terveit, mely 
az őnrészen kívül az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg a 
tervezettek szerint 2011. június végéig. 

Halloween party először 

Bogácson 

A legtöbb országban ismerik a Halloween ünnepét. Éjjel 
rémisztő jelmezekbe bújnak, kísértet történeteket mesélnek, 
mulatnak és természetesen töklámpásokat faragnak. 

Bogácson ez év október 30-án volt először Halloween party 
a Közösségi Házban. A 32 jelmezbe öltözött gyerek között vol
tak vámpírok, boszorkányok zombik. 

A színpad is az alkalomhoz illően volt feldíszítve: széle vilá
gító töklámpákkal kirakva, háttérben egy hatalmas félelmetes 
pókkal. S mint ahogyan egy partihoz illik; sok-sok lufi, ami szí
nében (fekete és narancssárga) igazodott a nem mindennapi 
alkalomhoz. 

Hosszú évszázadok óta a Halloween szimbólumát jelentő 
töklámpákat a gyerekek hozták otthonról. Az úgynevezett 
Jack-lámpa (töklámpa) eredetileg kettős célt szolgált: egyrészt 
távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt pedig így világí
tottak a halottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak. 
Nevét egy részeges, ám tréfás és leleményes kovácsról, Jackről 
kapta, aki a hiedelem szerint még az ördögöt is megviccelte, 
mikor az eljött érte, hogy elvigye. 

Aki jelen volt a bogácsi partin hasonló dolgokról szerezhe
tett ismereteket. Megtudhatta továbbá azt is, hogy miért ép
pen október utolsó napjaiban rendeznek Halloween parlikat: 
a hiedelem szerint ilyenkor a legvékonyabb a választóvonal 
az élők és a holtak világa közőtt. Az eltávozott lelkek ilyenkor 
útra kelnek, addig barangolnak, amíg meg nem találják egy
kori lakhelyüket. és ezen az éjszakán megpróbálnak visszatér
ni a világba. 

És mint minden parti, ahol gyerekek vannak, ez is bővelke
dett játékban, vidám vetélkedőkben és táncban. Volt jutalom, 
voltak finomságok bőven. 

Néhány felnőtt szívesen ajánlotta fel segítségét, hogy az ál
talam kezdeményezett Halloween part y-n jól érezzék magu
kat a gyerekek. Szeretném megragadni az alkalmat. hogy itt is 
megköszönjem támogatásukat. segítségüket. 

A szeretteinkért való gyertyagyújtás november elsején 
meghitt és családi esemény, ahol az emlékezés és a lélek hal
hatatlanságába vetett hit a legfontosabb. A külföldről átvett 
vidám szokás, a Halloween party nem tudja és nem is akarja 
ezt megváltoztatni. 



Szinte észrevétlenül telnek az egyre rövidebb és szürkébb 
napok, az időjárás sem igazán kegyes hozzánk, s hirtelen fel
eszmélünk, mindjárt itt a Karácsony! Lázasan szervezünk, ter
vezzünk, hogy hogyan tudjuk beosztani időnket, mi kerüljön 
az ünnepi asztalra, és mi a feldíszített fa alá. 

Ugyanakkor valami elcsendesít, ünneplőbe öltözteti tes-
tünket, lelkünket, ahogyan Juhász Gyula írja: 

" Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben." 

M elegség tölti el szívünket az ünnep közeledtével, egy-egy 
kis időre megállunk a rohanó világban és számvetést készí
tünk az elmúlt időről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és 
minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkben, hogy 
ebből meríthessünk erőt az elkövetkező új év napjaira is. Az 
ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gon
dolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik 
fontosak számunkra. 

Karácsony napja a család, a békesség, az életbe vetett hit 
ünnepe, melynek nyugalmát, meghittségét először is ma
gunkban tudjuk kialakítani - harmóniát, békességet teremtve 
a családban és a nagyobb közösségben egyaránt. 

Ez az ünnep alkalmat kínál számunkra, hogy megnyissuk 
szívünket az örömre, a mások iránti szeretetre, s kedves szó
val, mosollyal, jó kívánságokkal közeledjünk egymáshoz. Hi
szen így élhetjük csak át az igazi csodát, amire a szeretet teszi 
képessé az embert. 

Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy 
őnmagunkból mit adhatunk. Ahol harmónia, ott béke és sze
retet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő csa
lád, közösség jelenti a biztos támaszt tagjai számára. 

Kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele együtt 
járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom, hogy ez 
az ünnepi idő - akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a 
karácsonyt - segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szel
lemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az új eszten
dőt új szívvel és újult erővel kezdhessük, s tudjuk dolgunkat 
végezni az év minden napján. 

" . . .  Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 

. . .  És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 

Csendesné Farkas Edit 

polgármester 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rerldületlén.'�1 
S ne csak így decemberben." 

Juhász Gyula: 

Öt év elteltével ismét részt vesz iskolánk a Megyei Diák
sport Szövetség által szervezett megyei sportversenyeken. 

November elején a mezei futóverseny körzeti döntőjét ren
dezték meg a mezőkövesdi Kavicsos tónál, ahol Papp Réka 6. 
o. tanuló negyedik helyezést ért el. 

November 24-én a Zsóry Fürdőben került megrendezésre 
a körzeti úszóverseny döntője. 

Kovács Léna 1 . 0. 1 1 1 ,  hely, 

Verhóczki Márk 6. o. III hely, 

Kondráth Tekla 1 ,  o, I I ,  hely, 

Koós Anna 1. o II, és I,  helyezést ért el.  

Köszőnetet mondok a Bogácsi Thermálfürdő Kft.-nek az 
edzések megfelelő körülményeinek biztosításáért, valamint 
Jankó Róbert úszásoktatónak a tanulók eredményes felkészü
lése érdekében végzett önzetlen munkájáért. 

November 30-án a Teremfoci Körzeti Döntőjében 
Mezőnyárádon 6-7-8 osztályos fiú kból összeállított csapat 
két mérkőzést játszott. Bükkábrány t S-2-re legyőzték, viszont 
Mezőnyárád csapatától 6-4-es vereséget szenvedtek a mie
ink, így a második helyen végeztek. 

A jővő év tavaszán folytatódnak a bajnokságok; kispályás 
focikupában lesznek érdekeltek a felső tagozatos fiú k, ápri
lisban pedig a kisiskolák versenye keretén belül atlétika ver
senyt rendez a Diáksport Szővetség. 

Máté Levente Péter 

Köszönet 
Köszönetet mondunk m indazoknak, akik személyi 

jövedelemadójuk l%-át, 98.645 Ft-ot a Bogácsi Iskolás 
Gyermekekért Közalapítványnak ajánlották fel. Az 

összeget az alapító okiratban leírt célok megvalósítása 
érdekében - informatikai fejlesztésre, tanulók 

támogatására - használtuk fel. 
Kérjük továbbra is támogassák alapítványunkat. 

Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány, 
Bogács, Alkotmány u. 54. 
Adószám: 18417841+05 


