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A Bogácsi Öszben már jeleztem, hogy a következő Iapszám
ban egy összefoglalót készítek az idei fejlesztésekről. íme a
lényeg:
- Legjelentősebb döntés a Jurta-kert Üdülési Központ
megvásárlása.
Felújításra került a strandon a gyermekmedence.
- Visszavásároltunk 2 ha földet a Tardi út bal oldalán.
- Vásároltunk egy kisteher-autót az elvégzendő munkák
könnyítése céljából.
- Térburkolattal láttuk el a Strandfürdő főbejáratát.
- A Thermái Szálló emeleti és tetőtéri részét felújitottuk, a
földszinten páraelszívót helyeztünk üzembe.
- Kicseréltük az iskola kerítését és letermeltettük a patak
parti nyárfákat.
Felújítottuk a Kis-Szalai hidat.
A pincesoron elkészült a sétány.
A világítást kialakítottuk (fesztiválpark-pincesor)
31 db modern lámpatestet szereltettünk fel a falu külön
böző részein.
- Az iskola északi tűzfalán szigetelést végeztettünk.
- A csapadékvíz elvezető rendszert felújítottuk (pl. Ady E.
u., Ibolya u., Béke u.)
- Kovácsoltvas ülőpadokat helyeztünk ki a település kü
lönböző pontjain.
- Az un. fesztiválparkot elkerítettük és lépcsőt alakítottunk
ki a pincesori feljáráshoz.
- Több kilométer hosszban megszüntettük az un. padka
felhízásokat.

- Hamarosan elkészül a felújított Hegyközségi Iroda.
- Három ütemben aszfaltoztattunk, de sajnos csak az un.
ütőkátyúk felszámolására jutott pénz.
- Ezeken kívül számtalan kisebb-nagyobb felújítást, javí
tást végeztünk a közintézményekben és a strandon.
Az előbb felsorolt legfontosabb fejlesztések mellett azt hiszem
dicsekvés nélkül leírható, hogy az évi rendezvények száma nö
vekedett, mindegyik sikeres volt. Erősítettünk a marketing-te
vékenységen, és jelentősen javult sajtókapcsolatunk is.
Nem kell szégyenkeznünk a világhálón történő megjelené
sünk kapcsán sem.
Úgy gondolom, hogy az év elején, amikor hiánnyal fogadtuk el
a költségvetésünket, csak kevesen hittük, hogy ennyi minden
megvalósítására lesz lehetőség.
A bogácsiak egy jelentős része nem jár a faluba, a kábel-tv
adásait sem tudja figyelemmel kísérni, így a helyi újság az,
amelyet kezébe véve és elolvasva, legalább egy részét a válto
zásoknak érzékelheti.
A jövő évre várható kilátások nem rózsásak, de a Képviselőtes
tület által elfogadott koncepcióból az olvasható ki, hogy ismét
lesznek jelentősebb fejlesztések. Mindezek megvalósításához
is kérem az Önök támogatását, és kívánok mindenkinek re
ményteljes Boldog Új Esztendőt!
Verhóczki Sóndor
polgármester

Anyakönyvi hírek

Meghaltak:

2005-ben születtek:

Koczka Gáborné Hilóczki Matild

74 évet élt

Dr. Nádori Gyula Béla

77 évet élt

1.

Csömör Aranka

14. Kis Tamás

Kiss Lajosné Daragó Irén

49 évet élt

2.

Csufor Dorina

15. Lakatos Evelin

Sütő Teréz

91 évet élt

3.

Daragó Antónia

16. Lakatos Gábor

Verhóczki János

59 évet élt

4.

Farkas Aliz

17.

Bálint Pálné Kreszadió Éva

74 évet élt

5.

Farkas Dániel

18. Mucsonyi Kristóf

Bari Kálmán

49 évet élt

6.

Farkas Dorina

19.

Csendes Józsefné Makó Teréz

87 évet élt

7.

Farkas Lujza

20. Rácz György

Fodor Jánosné

82 évet élt

8.

Farkas Roland

21. Rácz Vanessza

Farkas Tibor

63 évet élt

9.

Farkas Tibor

22. Séra Hanna

Jankó Imre

85 évet élt

10. Gál Anna

23. Szitai Roland

Csabai István

66 évet élt

11. Hamza Izolda

24. Kiss Aladár

Antal Sándorné Bajzát Edit

63 évet élt

12. Hüvelyes Liliána

25. Kolompár Etelka

Kiss Árpád

58 évet élt

Szajlai Dezsőné Hócza Julianna

96 évet élt

Koczka Miklósné Szeberin Margit

86 évet élt

Daragó Miklós

83 évet élt

Fülöp Lászlóné Fülöp Anna

90 évet élt

Boldizsár Tibor

53 évet élt

Jankó Győző

73 évet élt

Lakatos Zoltán
Nagy Villő

13. Kállai Mercédesz

Bogácson kötöttek házasságot:
Gál Sándor

Csiki Mária

Nagy István

Bencsik Brigitta

Szitai László

Pusomai Angéla

Farkas Zoltán

Makkai Mariann

Kovács Lászlóné Püspöki Katalin Mária 42 évet élt
Jankó Imréné Búrai Terézia

93 évet élt

Tőrös Miklós

73 évet élt

Szitai Gyuláné Farkas Sarolta

69 évet élt

Hegyközi Lászlóné Pintér Klára

82 évet élt

Márkus Bertalanné Kis Mária

92 évet élt

Csorba Imréné Fodor Mária

90 évet élt

Verhóczki Elemér

71 évet élt

Poczik Lajosné
anyakönyvvezető

)

Iskolánk diákönkormányzata
Szeptembertől iskolánk neve Bükkalja Általános Iskola. A bogácsi,
a tardi és a cserépváraljai iskolák társulásával új intézmény jött
létre. Egy valami nem változott: a gyerekek. És ők a legfontosabbak,
hiszen mi, pedagógusok valamennyien értük dolgozunk. Fontos
számunkra a véleményük, a javaslatuk, egy szóval a munkájuk. Az
iskolai élet mindennapjaiban fontos szerepe van szervezetünknek, a
DIÁKÖNKORMÁ NYZAT-nak.
Az önkormányzat, mint a települések esetében is, az egész közösséget
magában foglalja, feladata a tanulók érdekeinek képviselete kérdésben
a véleményalkotás, érdekképviselet.
Iskolánkban

a

diákönkormányzat

a

diákság

képviselőinek

közreműködésével végzi el munkáját. A gyerekek részben delegálással,
részben pedig választással lesznek a testület tagjai. A legkisebbek: az ,

-

2-3-4. osztályosok megfigyelők, a nagyobbak pedig már komoly munkát
végeznek. A testület tagjai maguk közül vezetőket -titkárt, elnököt
- választanak, valamint felosztják a szakbizottság-vezetői feladatokat.
így látják el a vezetői-, tanulmányi-, a kulturális-, a környezetvédelmi
és a sport bizottságok a rájuk kiszabott feladatot. Iskolánkban a
diákönkormányzat elnöke: Kis Gábor, titkár: Verhóczki Máté, tanulmányi
diáktanács elnöke: Farkas Olivér, kulturális diáktanács elnöke: Kovács
Nikolett, egészségügyi-környezetvédelmi diáktanács elnöke: Viszokai
Vivien, sport diáktanács elnöke: Csiri Adrián.
Mit csináltunk szeptembertől?

Idén ősszel diákgyűlésen tárgyalták meg a gyerekek az önkormányzat
éves munkáját, és éves feladatait, majd az iskolagyűlésen ismertették az
iskola tanulóival és pedagógusaival.
Halottak napja tiszteletére diákönkormányzatunk néhány tagja
virágot helyezett el Fodor Júlia, iskolánk egyik tanítója, községünk volt
könyvtárosa, sírjánál a bogácsi temetőben.
Novemberben az"egészség hónapja" rendezvény keretében előadást
szerveztünk az egészséges életmódról és az egészséges táplálkozásról.
Szakembertől, a védőnőtől hallhatták a résztvevők a helyes életmódra
vonatkozó jótanácsokat, nem mellőzve az elrettentő példákat sem.
Folyamatosan műkődtetjük hetente egy alkalommal az iskolarádiót,
de szerveztünk már DISCO-t, sőt koncertet is. Még a karácsonyi ünnepek
előtt megjelentetjük a Suliújságot. Szóval feladatunk van bőven, s hála
istennek a gyerekek akarata is megvan.
Dönthet a működés ükhöz biztosított anyagi eszközö kfel használásáról,
egy tanítás nélküli munkanap programjáról, a diákönkormányzat
rendszerének

- faliújság,

iskolarádió,

iskolaújság

-

létrehozásáról és működtetéséről.
A

diákönkormányzat

társa

az

Baba-mama klub
A baba-mama klub abból az indíttatásból jött lét
re, hogy a hosszú téli estéket kicsit megszínesítsük
gyermekeink számára.
Az ötlet még nyáron pattant ki az anyukák fejé
ből. Szerettünk volna egy olyan helyet, ahol közösen
megbeszélhetjük a gyermeknevelés örömeit, prob

Milyenjogkörei vannak a testületnek?

tájékoztatási

A babdkjól érzik magukat a művelődés; hdzban

iskolavezetésnek

minden

olyan

kérdésben, amely a tanulók nagyobb közősségét érintik. Nagy horderejű
kérdésekben egyetértési joga van, így például a szervezeti és működési
szabályzat módosításában.
A diákönkormányzat jogai védelmet élveznek, megsértésük esetén a
fenntartóhoz fordulhat a iestület.
A gyerekek nagy lelkesedéssel vesznek részt a rájuk szabott
munkákban. Nemcsaka szabadidős tevékenységeket szervezik szívesen,
hanem felelős dolgokban is dőntenek.
A diákönkormányzat olyan szervezeti kereteket biztosít az aktív
közösségi élethez, amelyek közőtt mindenki megtalálja a saját
feladatát, céljait, belső erőit, így lehetőséget is arra, hogy saját magáért
és a közösségért munkát végezzen, erőfeszítést tehessen, s ezeket
megfelelő elismerés kövesse.

lémáit. Ahol tanácsokat adhatunk és kaphatunk, s
nem utolsó sorban a csemeték játszhatnak, megis
merkedhetnek egymással.
A klub megszervezésében nagy segítségünkre
volt a művelődési ház igazgatója, aki készségesen
rendelkezésünkre bocsátotta a helyiséget minden
szerdán délután 4 órától egészen a picik aktivitásáig,
ami kb. este 7 órát jelent.
November közepétől négy alkalommal töltöttünk
együtt vidám órákat. A legfiatalabbak 4 hónaposak,
akik még édesanyjuk ölében töltik el az időt, míg az
idősebb" társaik egymás játékaival önfeledten ját
"
szanak.
Célunk megemlékezni a hagyományokról és ün
nepekről. December 7-én a kicsik nagy örömére el
látogatott hozzánk a Mikulás is.
Minden anyukát, babát, kismamát nagyon sok
szeretettel várunk a baba-mama klubban!

Lénártné Szeberin Csilla
diákőnkormányzatot segítő nevelő

a baba-mama klub fiatal édesanyái

A Márton- napi Vígasságok

A Szent Márton-napi Vígasságok
más szemszögből
A Szent Márton-napi Vígasságok 3 éve hagyományteremtő
szándékkal jött létre az Önkormányzat támogatásával a Petőfi
Sándor Művelődési Ház szervezésében, és mi, akik részt vet
tünk a programokon, tapasztalhattuk, hogy a zord és hideg
idő ellenére évről-évre egyre tőbb turista látogat el emiatt is
Bogácsra.
A Márton-nap Bogácshoz több szempontból is köthető:
·A kőzépkortól Szt. Márton a templomunk védőszentje
·sok mezőgazdasági vonatkozású népszokás kőtődik hoz

Csetneki László a Magyar Gasztronómiai Társaság díjával

Az időjárás nem volt meghatározó tényező a Márton-napi
Vígasságok szervezői, fellépői és a népes kőzönség számára.
A hideg késő őszi időben sok turista és a kőzség lakosainak is
nagy része a Cserépi úti picesorra látogatott. Többen a prog
ramokra voltak kíváncsiak, de az üresen maradt bográcsok,
üstök, kemence arról győztek meg bennünket, hogy a gaszt
ronómiai külőnlegességekre is nagy a kereset.
A háromnapos rendezvény péntek este komolyzenei kon
certtel kezdődőtt. A Szent Márton Templom kiváló akusztikájú
falai közőtt Eperjesi Erika magánénekes és Varga Zsuzsa zon
goraművész felemelő pillanatokkal ajándékozta meg a kon
cert látogatóit.
Szombaton déltől már sokan voltak a pincesoron és az ér
deklődők száma a délután haladtával egyre nőtt.
A rövid ünnepélyes megnyitó után Csetneki László a tájegy
ség gasztronómiájának népszerűsítése érdekében végzett ha
zai és külföldi tevékenységéért megérdemelten vehette át a
Magyar Gasztronómiai Társaság különdíját.
Ezután népzenei és kulturális műsorok kővetkeztek, mely
nek sorát Kurucz Miklós c. egyetemi docens kezdte, aki Szent
Márton életét, a Márton-naphoz kapcsolódó hagyományokat
és szokásokat ismertette.
A Bogácsi Pávakör bordalai, vendégköszöntő népdalai után
a Bogácsi Mazsorett Csoport műsora szórakoztatta a közönsé
get. A Hadas Zenekar népzenészei igazi szívet-lelket melenge
tő népzenével pezsdítették meg az emberekben a vért. Termé
szetesen a forralt bor, a meleg tea, az idei és az óbor is hasonló
hatást váltott ki. Mindenki szabadon választhatott, hogy a test
és a lélek melegítésének melyik formáját választja.
Az este közeledtével az egyre hűvösödő levegőt enyhítette
a hatalmas máglya, melynek közelébe húzódva sokan álldo
gáltak, figyelve a táncoló lángnyelveket és a Szilaj Dobcsoport
látványos műsorát. A Somalja Hagyományőrző Népművészeti
Együttes élvezetes előadással hálálta meg a közőnség kitartá
sát, türelmét.
A vendéglátók szívesen szolgálták ki egész nap a pinceláto
gatókat. Egy-egy barátságos kis pincében, nagyobb vendéglá
tó egységekben késő éjszakáig tartott a vigasság.
Vasárnap délelőtt a templomban a szentmise keretében ál
dották meg az újbort.
A hagyományok szerint a búcsút sok helyen vendégségnek
nevezik. Bogácson is sok családi asztal népesült be a búcsú
napján. A háziasszonyok a rég nem látott gyermeket, unokát,
barátokat finomabbnál-finomabb ételekkel vendégelték meg.
Majd a családtagok a vendégeikkel kimentek a Thermálfürdő
parkolójába, ahol az egész napos kirakodóvásáron édessége
ket, emléktárgyakat vásárolhattak.
A 2005-ös Márton-napi Vígasságok mindenkinek biztosított
lehetőséget a kikapcsolódásra. Örültünk annak, hogy sok is
merős arccal, sok bogácsi lakossal találkoztunk a programo
kon.
Jankóné J. Zsuzsa

zá, pl.: ilyenkor vették számba az évi termést, kóstolták meg
az újbort.
Márton, egy római tribunus i.sz. 316-ban született fia volt,
aki 18 éves korában apja kívánságára a légió katonája lett. A
legenda szerint 18 éves lehetett, amikor palástját odaadta egy
didergő koldusnak. Nem sokkal később Amiens-ben megke
resztelkedett, otthagyta a sereget és misszionárius lett, majd
371-ben a Loire menti Torus püspőkévé választották.
A hagyomány szerint Márton elbújt a nagy megtiszteltetés
elől a libák kőzött, de a hangos gágogás elárulta. Úgy tudni,
meggyőző és hiteles püspők volt, aki az imádságot és a lel
készséget össze tudta egyeztetni a jótékonysággal. Időszá
mításunk után 397-ben hunyt el. Halála után váratlanul igen
népszerűvé vált: Ő az első keresztény szent, aki nem mártírként
emelkedett az oltárokra. Franciaországban pedig az 5-6. szá
zad fordulóján egyenesen nemzeti szentként tisztelték.
A Márton-napi libaiakomáról szóló első írásos beszámoló
1171-ből származik. Ám akkoriban ez nem annyira a szentéle
tű püspököt eláruló szárnyasokkal függött őssze, hanem azzal,
hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, a cselé
dek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként egy
libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta
előtt meg kellett tizedeini. Ám e szokás gyökerei is mélyebb
re, az aratási időszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre
nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át.
Márton-napra mindenütt liba dukál! így volt ez nálunk is,
hiszen finomabbnál- finomabb lúdételekből válogathattak
mindazok, akik a Márton-napi Vígasságokon kilátogattak a
Cserépi úti pincesorra.
Tóth Dióna

Tájékoztató A Kijevi Magyar
Borbemutatóról

Megjegyezzük, hogy a nagykövetség külkereskedelmi at
taséjától több támogatást és segítő szándékot reméltünk, a
jövöben ezt el is várjuk a magyar termékek ukrajnai piacra jut
tatásának érdekében.
Mindezeket az információkat, a Szent Márton Borrend
elnökeként és a Felsö-magyarországi Borrégió szakmai civil
szervezeteinek képviseletében, a kijevi rendezvények itthoni
szervezöje és előkészítöjeként fogalmaztam meg.
Bogács, 2005. december 9.
Tisztelettel:

Oaragó Károly

A madárinfluenzáról
Defegdció a kijevi konzul/al

A Szent Márton Borrend 2005. november 2-6. között Kijev
ben, az ukrán sajtó és tévé nyilvánossága elött, valamint a
borászati kereskedelmi szakma képviselöi elött a Kijev Nagy
,álló kristálytermében 60 fö illusztris vendég számára, majd
d kijevi élelmiszeripari vásár konferencia-központjában SO fö
számára nagy sikerrel mutatta be a Felsö-Magyarországi Bor
régió (Mátraalji-, Egri-, Bükki-, Tokaj-hegyaljai Borvidék, köztük
a Disznókö Rt.) legkiválóbb borait.
E régió hét szakmai civil szervezete (Tokajhegyaljai Szövet
ség, borút-egyesületek, borrendek) képviselöinek részvételé
vel, közös akaratával, alkotó együttműködésével valósultak
meg a borbemutatók.
Nevezett szervezetek átfogóan képviselik a borrégiót, s úgy
határoztak, hogy az ukrán piacra vissza kell juttatni a magyar
borokat. Ukrajnában is be kell mutatni a magyar borturizmus,
a magyar bor, a gasztronómia és a falusi turizmus lehetösé
geit.
Szakmai kapcsolatokat kell kiépíteni ottani hivatalos és civil
szervezetekkel, továbbá Ukrajna jobb és közvetlen megisme
résével. Erre való hivatkozással változtatni kell az Ukrajnáról
itthon kialakított kedvezőtlen képet.
Információink szerint 1995-óta Ukrajnában nem tartottak
jelentösebb magyar borbemutatót. A most szerzett tapasz
talatok alapján, szervezeteinknek eltökélt szándéka, hogy a
jzeljövöben következetes és céltudatos lépéseket tegyen az
említett célok megvalósítása érdekében.
Először, az lTD Hungary Kijevi Képviseletéhez, sze
mély szerint Juhász Nóra igazgató-helyetteshez fordultunk,
hogy szervezze meg Kijevben a magyar borbemutatókat. Ju
hász Nóra készséggel vállalta és kiválóan végezte a szervező
munkát, aminek eredményeképpen 2005. november 3-án és
4-én sor került 16 magyar bor (3 mátraalji, 3 egri, 3 bükki, 7
Tokaj-hegyaljai) bemutatására.
A résztvevő ukrán szakemberek és a mi 9 fős delegációnk
véleménye szerint is példaértékű és igen magas színvonalú, a
legigényesebb elvárásoknak is megfelelő volt a borbemutató.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni az lT D Hunga
ry-nak, hogy Juhász Nóra személyében egy kiváló teljesítmé
nyekre képes munkatársat küldött Kijevbe, akinek hivatali mű
ködésében garanciát látunk arra, hogy a magyar borok ismét
kint legyenek az ukrán piacon.
Köszönetet mondunk Szentpéteri Bertalan ungvári attasé
úrnak, és Redele József kijevi konzul úrnak, hogy segítették
a magyar borbemutatókat. Külön megköszönjük Tóth János
kijevi nagykövet úrnak, hogy fogadott bennünket és fontos
információkkal, jó tanácsokkal is ellátta delegációnkat.
Köszönetünket fejezzük ki a kijevi nagykövetség azon mun
katársainak és dolgozóinak, akik segítették a borbemutató
kat.

Napjaink egyik vezetö híre a madárinfluenza. Ezért úgy gon
doltam, hogy megpróbálok egy közérthető, kevésbé tudomá
nyos képet festeni erről a vírusról és magáról az influenzáról.
Az emberiség 10- 40 évente átesik egy-egy pandémián (vi
lágraszóló járványon). Ilyen volt például az 191 8-as spanyol
nátha, az 1957-es ázsiai influenza, az 1968-as Hong-Kong-i
influenza. Várható, hogy a közeljövöben szintén kialakul egy
világméretű influenzajárvány. Az influenzajárványok kitörése
a vírus tulajdonságaira, sajátságaira vezethetök vissza. Nézzük,
mi jellemző az influenzavírusok biológiájára.
Az influenzavírusok az Orthomyxoviridae családba tartoz
nak, három immunológiai tipusuk ismert: A, B és C. Ezen típu
sok közül a legsúlyosabb megbetegedéseket és a járványokat
az A típus okozza. A B típus enyhébb lefolyású megbetegedé
seket okoz és csak ritkán okoz járványt, míg a C típus nem okoz
járványokat. A megbetegítő képesség a vírus genetikai válto
zékonyságával, illetve stabilitásával van összefüggésben. A ví
rus felszínén található két összetett fehérje: a hemagglutinin
(HA) és a neuraminidáz (NA), melyek elsösorban ahhoz szüksé
gesek, hogy a vírus megfertőzhesse a gazdaszervezetet. A két
felszíni fehérje variálódhat, a variációk alapján osztják a típust
altípusokra.pl.:19 18-as spanyolnáthát a Hl Nl altípus okozta.
Influenzavírusokat azonban különböző állatfajok is hordoz
nak, pl. szárnyasok, sertések, lovak. A madarak vírusa terjedhet
emberre, de ezekböl még nem alakul ki emberröl emberre ter
jedö járvány. És elsősorban a baromfival foglalkozók a veszé
lyeztettek e téren, leginkább ez is Ázsiára jellemzö még. A bajt
az okozza, hogy ha egy emberi és madár vírus találkozik egy
kettősen fertőzött sejtben, mert akkor olyan altípus jön létre,
mely az emberi immunrendszer számára teljesen ismeretlen.
Ha ez megtörténik, akkor alakulhat ki járvány. A vírus ember
ről emberre cseppfertőzéssel terjed vagy vírusokat tartalma
zó váladékkal szennyezett testrészekkel, pl. kézzel. Vakcina
egyelőre nincs, mivel még nem alakult ki az emberről emberre
terjedő altípus. Az influenza kezelhető különbözö antivirális
szerekkel is, melyek enyhíthetik a betegség lefolyását. A vírus
által okozott betegségek lehetnek: típusos influenzabetegség,
tüdögyulladás (okozhatja a vírus egyedül, vagy bakteriális fer
tözéssel társulva), ill. Reye-szindróma.
Hazánkat egyelöre nem fenyegeti veszély, a megelözésre
azonban majd nagy hangsúlyt kell fektetni. A megbetege
déseket eddig olyan területekről jelentették, ahol a higiéniai
viszonyok nem épp a legmegfelelöbbek, és fertőzött a barom
fiállomány. Magyar baromfit tehát nyugodtan fogyaszthatunk,
ezeket minden esetben hatósági állatorvos ellenörizte, ellenőrzi.
Ambrus Csilla
Debreceni Egyetem
végzős mikrobiológus-immunológus
hallgatója

100. születésnap

Gyémántlakodalom
Nagyon szép és ritka eseménynek lehettek tanúi 2005. no
vember 27-én a bogácsi római katolikus templomban a va
sárnapi szentmisén résztvevő hívek. Puskás János és felesége
megújították a 60 évvel ezelőtt - 1935-ben - tett ígéretüket,
hogy nem hagyják el egymást életük végéig és kitartanak egy
más mellett jóban, rosszban.
Én először a 80-as évek végén még gyermekként találkoztam
Mariska nénivel és János bácsival, amikor Bogácsra kezdtekjár
ni a családdal nyaralni. Mint kíváncsi gyerek, megkérdeztem:
hogyan is kerültek ide? Mariska néni elmesélte: annak idején
János bácsi Jugoszlávia magyarok lakta területéről, Kuláról
Berlinbe ment dolgozni a szebb jövő reményében, majd nem
sokára Mariska néni is követte. Ott született négy gyermekük:

Réz; néni örömmel fogadta a köszöntést

két fiú és két lány (ők még tudnak magyarul, az unokák már ke

Jeles évforduló. Nem minden ember életében adatik meg,
hogy megérje.
Gyenes Imréné Köteles Teréz 1905. december 9-én szüle
tett. Átélte 100 év történelmét; az első és második világhá
borút. Volt pesztonka, summás, háztartási alkalmazott. Egész
életét végigdolgozta.
16 évesen ment férjhez először, 19 évesen, fiatalon elveszí
tette férjét, özvegy lett. Második házassága is rövid volt.
A nehézségek, megpróbáltatások ellenére talpon maradt,
Ember - becsületes Ember maradt.
Kicsi gyermekkorom óta ismerem, hiszen közel lakunk
egymáshoz. Emlékszem, hogy régen vasárnap délutánonként
összegyűltek az emberek. A Béke téren Csombor nagyanyám
háza előtt volt a déta az asszonyok és a gyerekek számára.
Amíg Varga Rudi bácsi házuk előtt a férfiak kártyáztak, addig
az idős asszonyok meséltek. Mi, gyerekek, pedig szájtátva
hallgattuk a régi, számunkra hihetetlennek tűnő történeteket.

vésbé, de egyiküknek itt, Magyarországon volt az esküvője.)
Telt múlt az idő, a gyerekek felnőttek, Mariska néniék nyugdí
jasok lettek és egyre több időt töltöttek el a mi kis falunkban.
Még nevettük is János bácsit, amikor mondta, hogyha Berlir
ben, van honvágyat érez és alig várja, hogy Bogácsra jöhes-'
sen.
1991-ben merült fel először az ötlet, hogy vegyenek házat
Bogácson, hiszen úgyis olyan sok időt töltenek itt. A terveket
hamarosan tett követte, s ma már elmondhatjuk, hogy Maris
ka néni és János bácsi több mint tíz éve bogácsi lakosok. Na
gyon jól beilleszkedtek közénk és talán nincs is a faluban olyan
ember, aki ne ismerné őket.
Azt hiszem, Ök életükkel példát adnak számunkra szeretet
ből, kitartásból és egymás megbecsüléséből!
Ezúton is gratulálunk 60. házassági évfordulójuk alkalmából!
Kívánunk sok örömet, boldogságot és jó egészséget további
közős életükhöz!
H-né A

Rézi néni is nagyon sokat mesélt életéről, summás éveiről,
a frontról, a menekülésről, a pincében bujkálásról, a Rákosi
rendszer kegyetlenségéről.
100. születésnapján a Községi Önkormányzat nevében
köszöntöttük őt. Polgármester úr pár meleg szóval tolmácsol
ta a jókívánságokat a Községi Önkormányzat tagjai és a falu
lakosai nevében.
Alpolgármester úr meggyújtotta a tortán a 100 évet jelző
gyertyákat. Jelen volt még a jegyzőasszony, a művelődési
ház igazgató, a tisztelendő úr, valamint jómagam. Az iskola
nevében Szabó László iskolaigazgató mondott köszöntöt. Egy
iskolás kislány, Ökrös Gyöngyi, szép népdalt énekelt.
Rézi néni arcán meglátszanak az idő nyomai, de ma is de
rűs, kiegyensúlyozott, idösen is szép öregasszony.
Kedves családja szeretettel veszi körül. A köszöntő ünnep
ségen jelen volt lánya, Bernadett néni, 2 unokája, 3 déduno
kája, 2 ükunokája, dédunoka menyei és a szomszédok.
Rézi néni kezdeményezésére közösen imádkoztunk érte,
magunkért és mindenkiért.
Rézi néni!
Jómagam és a község minden lakója nevében ismét
kívánok jó egészséget, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy
jövőre újra köszönthessük!

Rézi néni Bogács község minden lakójának békességet,
egymás megbecsülését, nyugalmat és szeretetet kíván.
Kis. Anna
önkormányzati képviselő

Gyémánt/akado/mát ünnepelte Mariska néni és János bácsi

Képes hírek a közelmúltból
Rekord paradicsom

Bogácsi lány lett második
a Fürdőfesztiválon

Majoros Lad bácsi kertjében az idén rekord nagyságú paradicsomok
termettek. Egy-egy paradicsom tömege elérte a 67 dkg-ot. Az idős "ker
tész" büszkén állt a fényképezőgép lencseje elé, megmutatva munkája
gyümölcsét.

I. Tiszai Halászlé Fesztivál

Farkas Kitti (balra) szépségét a Borfesztiválon a borhercegnők soraiban
csodálhattuk meg. Kitti vette a bátorságot és benevezett a fürdőfeszti
válra, ahol az előkelő második helyen végzett.

Nyugdíjastalálkozó

Bogácson

Augusztus 13-án közel 1000 nyugdíjas vett részt a fürdőnk területén
Augusztus közepe" Szepesi Ferenc, a Strand Hotel tulajdonosa szer

megrendezett Nyugdíjas találkozón. A rendezvényen a megyei ANTSZ

vezésében első alkalommal került megrendezésre a Tiszai Halászlé

szakemberei a helyi egészségügyi dolgozókkal együtt egészségügyi

Fesztivál. A hamisíthatatlan magyaros ízesitésű halételek nagy sikert

állapottelmérést végeztek és az egészséges életmóddal kapcsolatos

arattak; a 2000 literes bográcsban főtt halászléből egy tányérra valót

tanácsokkal látták el az embereket.

sem hagytak a fürdövendégek és az itt lakók.

Megjelent Hegyi Imre bácsi
Virágos utcák

első könyve

Ez év nyarán jelent meg Hegyi Imre Egy élet a népi mozgalomban dmű
könyve. November ll-én, Márton napon, Imre bácsi Bogácsra látoga
tott. Az iskola tanárai előtt rövid ajánlás közepette könyvének egy-egy
Kora tavasztól késő őszig színpompás virágával vonta a járókelők figyel
mét magára egy-egy ápolt udvar, kert, járda melletti földterület. Ez a
gyönyörű virágegyüttes Németh Jánosné gondoskodását dicséri.

példányát az iskola és a község könyvtárnak ajándékozta. Ezáltal
lehetősége van az iskoláskorú és az idősebb olvasóknak községünk szü
lötte, Hegyi Imre életútjának valamint a népi mozgalomban eltöltött
tevékenységének megismerésére.

Ünnepi nyitva tartások:
Thermálfürdő
December 24. - zárva
December 25. (vasárnap) 9-17 óra
December 26. (hétfő) 9-17 óra
December 30. (péntek) 9-17 óra
December 3 1. (szombat) 9-20 óra

Háziorvosi rendelés
December 24-25-26. ügyelet Mezőkövesden
December 27-28-29-30-án 8-1 1 óra
December 3 1.(szombat)-Ügyelet Mezőkővesden
Január 01.(vasárnap) - Ügyelet Mezőkővesden

"Rájöttél-e már karácsonyfád alatt,
mi kézzel nem foghatá, érték csak az marad?"
Márciusban a Tavaszváró játszóház megrendezésének idején - a
természet tréfájának köszönhetően - gyönyörű hóesés köszöntött
ránk. December 3-án a Karácsonyváró kézműves foglalkozás napján

Posta

enyhe, mondhatni friss tavaszi levegőt hozott a nyugati szél. Nekünk,

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon -zárva
Hétköznapokon:

830-1200
1230-1600

akikben a tél, a hó, a karácsony egymáshoz kapcsolódó fogalmakk�
váltak, nehezen elfogadható a hó hiánya decemberben. A tiszta, éles
levegő, a fehér hótakaró, a szánhúzásban, hógolyózásban kipirosodó
vidám gyermekarc látványa hozzájárulnak lelkünk ünnepi átformálá
sához, megtisztulásához. A karácsonyvárás hangulatához talán ezért

Takarékszövetkezet

szükséges a sűrű hópelyhek fehér színe.
Sok dolog van az életben, amit nem lehet pénzért megvenni. Úgy
érzem, ezek közé tartozik az a meghitt hangulatú délután a bogácsi

December 26. (hétfő) - zárva

művelődési házban, amit a Levendula Játszóház és Alkotóműhely

Január 02. (hétfő) -Bankszünnap

foglalkozásvezetői segítségével mi magunk teremtettünk meg. A

Az ünnepek kőzötti napokon munkarend szerint nyitva.

játszóházi foglalkozásra ellátogatott gyermeküket kísérő szülők, na
gyobb testvérek közös tevékenysége során szorgos kis kezek szebb
nél-szebb, és ötletesebbnél-ötletesebb ajtódíszeket, kopogtatókat,
asztaldíszeket készítettek. Emellett lehetőségünk volt régi kézműves

Meghívó

mesterségek megismerésére is. A legérdekesebb bizonyára az erede

Szeretettel meghívjuk a község lakosságát az általános

tapasztaltuk, hogy mily nagy türelmet és figyelmet igénylő mester

ti gyertyamártó edényben történő gyertyamártás volt. Meglepődve

iskolások karácsonyi ünnepségére, melyet 2005. decem
ber 20-án(kedden) 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési
Házban rendezünk.
Tisztelettel: Szabó László
iskolaigazgató

ség lehetett kézzel gyertyát mártani.
A nemezelés Bogácson a kézműves foglalkozásokat látogatók kör
ében nem új technika; a Tájház udvarán tavaly nyáron készítettek
labdát nemezeléssel az érdeklődők. Most a kőre való nemezelés után
kis batyukkal, telefontartókkal örvendeztették meg magukat a gye
rekek. A karácsonyi harangot már a legkisebbek is önállóan el tudták
készíteni.
Kora estére a színpad szélén, az ablakok kilincseire akasztva, a szé
keken és ott, ahol szabad terület akadt, a jelenlévők felsorakoztatták
a műveiket. A magnóról hallható ismert karácsonyi dalok, a fenyő, az
ánizs fahéjjal keveredő édes illata egy-egy pillanatra szívet melegítő
karácsonyi hangulatot ébresztett bennünk. Szinte észrevétlenül tel
tek az órák ...
A foglalkozás végén valamennyi résztvevő különleges ajándékok
kal, díszekkel hagyta el a művelődési házat. A saját kezűleg készített
tárgyak - még ha nem is olyan szépek - sokkal többet érnek, mint a
boltban megvásárolt sorozatgyártás útján létrehozottak. Értékét az
egyediség mellett az emlék adja, mely visszatükrözi létrejöttének kö
rülményeit. Egy elfolyt ragasztócseppben, egy egyenetlenül metszett
vesszőben ott rejlik kezünk munkája. És benne van a szeretetünk,
amely arra a személyre irányul, akinek a készülő karácsonyi ajándékot
szántuk.
Jankóné Jónás Zsuzsa

