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Az új képviselő-testület tagjai

XXV. évfolyam 3. szám 2014.

Tájékoztató
a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról
Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi képviselők és polgármesterek választását.
A Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a napra tűzte ki a
nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.
A nemzetiségi szavazókört olyan településen kellett kialakítani, ahol legalább egy nemzetiség tekintetében eléri a 25
főt a 2011 évi népszámláláson magukat az adott nemzetiséghez tartozónak valló személyek száma. Bogácson a népszámlálás adatai alapján 374-en vallották magukat egy nemzetiséghez tartozónak. Ennek megfelelően kialakításra került a
nemzetiség tekintetében egy szavazókör. A szavazókör címe:
Közösségi ház 3412 Bogács, Alkotmány u. 5.
Nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2014. szeptember 26-án
16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepelt a nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. A szavazáskor 31-en szerepeltek a roma nemzetiségi névjegyzékben
és 1 személy szerepelt a német nemzetiség névjegyzékében.
A választási szervek közül a Helyi Választási Bizottság volt
az, amelyik megalakulásától kezdődően folyamatosan működött. Munkája során döntött a jelöltek nyilvántartásba vételéről, a szavazólapok adattartalmáról és minden olyan kérdésről, amelyet jogszabály a hatáskörébe utalt.
A jelöltek 2014. szeptember 08-án 16 óráig kérhették a
nyilvántartásba vételüket. Ehhez a egyéni listás képviselőjelölteknek 17 db, a polgármester jelölteknek 50 db ajánlást kellett összegyűjteniük és leadni a helyi választási irodában. A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket ellenőrizte (számítógépes program segítségével) és annak eredményéről tájékoztatta a Helyi Választási Bizottságot. A választási bizottság valamennyi jelöltet (11) nyilvántartásba vette, mert a törvényes feltételeknek megfeleltek, a leadott ajánlóíveken az
érvényes ajánlások száma elérte a jelölt állításhoz szükséges
számot.
Egy polgármester jelölt kérte a nyilvántartásba vételét, a
tisztséget főállásban kívánja ellátni.
A szavazás napján mind a két szavazókörben, illetve a települési nemzetiségi választás lebonyolítására létrehozott szavazókörben rendben zajlott a munka. A nap folyamán rendkívüli esemény nem történt. A választás eredménye ellen a
rendelkezésre álló határidőig – választást követő 3 nap – fellebbezés nem érkezett. A végleges eredmény megegyezik az
előzetes eredménnyel.
A szavazás napján a szavazás megkezdésekor és zárásakor
is a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 1656 fő
volt. Szavazatának leadására 776 fő jelent meg a két szavazókörben. A szavazás lezárásakor az urnában lévő szavazólapok
száma: 755 db. volt. Az érvénytelen szavazólapok száma: 115
db volt. Az érvényes szavazólapok száma: 640 db.
Polgármester választás eredménye:

Helyi önkormányzati képviselő-választás eredménye:
A szavazás lezárásakor az urnában lévő szavazólapok száma:
776 db. volt. Az érvénytelen szavazólapok száma: 11 db volt.
Az érvényes szavazólapok száma: 765 db.
A leadott érvényes szavazatok megoszlása:
Kocsis István

FIDESZ-KDNP

442

Poczik Lajosné

független jelölt

272

Farkas Zoltán

független jelölt

121

Csetneki László

független jelölt

150

Dr. Képes Ildikó Anna

független jelölt

373

Kiss Zoltán

független jelölt

351

Verhóczki Sándor Zoltán

független jelölt

412

Péter Zoltán

független jelölt

419

Bessenyei Balázsné

FIDESZ-KDNP

256

Verhóczki György

független jelölt

386

Bodnár Zoltán

független jelölt

341

szavazatot kapott
A fent ismertetett szavazatok alapján az egyéni listán
megválasztott önkormányzati képviselő-testület tagjai
ABC sorrendben:
1. Dr. Képes Ildikó Anna
független
2. Kiss Zoltán

független

3. Kocsis István

FIDESZ-KDNP

4. Péter Zoltán

független

5. Verhóczki György

független

6. Verhóczki Sándor Zoltán

független

A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán: a szavazás megkezdésekor, és zárásakor is a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 31 fő volt. Szavazatának leadására 9 fő jelent meg a szavazókörben. A szavazás lezárásakor az urnában lévő szavazólapok száma: 9 db. volt.
Az érvénytelen szavazólap nem volt. Az érvényes szavazólapok száma: 9 db.
A szavazatok megoszlása:
Pusomai Zsolt LUNGO DROM 6
Farkas Zoltán LUNGO DROM 5
Szitai József LUNGO DROM 4
Valamennyi jelölt mandátumhoz jutott.
Gratulálok a megválasztott polgármester asszonynak, valamennyi képviselőnek. Munkájukhoz sok sikert kívánok!

Érvényes szavazólapok száma: 640 ebből:
Csendesné Farkas Edit FIDESZ-KDNP jelöltje 640 szavazatot kapott.
Bogács Község polgármestere: CSENDESNÉ FARKAS EDIT
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Bogács, 2014. október 22.
Kaszó Bálint
Helyi Választási Bizottság elnöke

Csendesné Farkas Edit polgármester asszony programja
Az elmúlt négy év eredményeinek, lendületének megtartása, a
kijelölt út folytatása az új képviselő-testület tagjainak segítségével és
támogatásával településünk fejlődéséért, szépítéséért.
Együtt kell működni az önkormányzatokért felelős állami szervezetekkel, minisztériumokkal, a területi-megyei szintű szervekkel, megyei és járási kormányhivatalokkal,
a környező településekkel.
Helyileg az egyik legfontosabb
tennivaló továbbra is a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek biztonságos, gazdaságos, a lakosság érdekeit szolgáló működése, az önkormányzati vagyon gyarapítása, a meglévő
megóvása. Vannak épületeink, melyek a következő időszakban fejlesztésre várnak, pl. az óvoda és a Közösségi Ház. Az önkormányzati ingatlanok energiaellátásának korszerűsítése, megújuló energia hasznosítása is a terveim között szerepel.
A lakosság széles rétege részesült
eddig is önkormányzati támogatásban – pl. óvodás és iskolás gyermekek, fiatalok étkezési, tanulmányi, táboroztatási támogatása, első
lakáshoz jutók támogatása, 70 éven

felüliek ingyenes szemétszállítása,
anyagi segítsége, szociális célú tűzifa támogatás, stb.- melyet a későbbiekben is támogatni fogok.
A helyi közösségek erősítése a
tárgyiasult fejlesztéseken túl igen
fontos feladat. A civil szervezetek működésének támogatása eddig is példa értékű volt a településünkön, s ezt a jó gyakorlatot a továbbiakban is szeretném folytatni a képviselő-testület egyetértésével. Ezt szolgálják az egyre szaporodó közösségi rendezvények is, melyek hangulata igazi közösséggé kovácsolja a résztvevőket.
Továbbra is élnünk kell a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel,
mindent meg kell tennünk a források leghatékonyabb lehívása érdekében. Mindezeken túl a helyi gazdaság erősítése az, amely ezekhez
a fejlesztésekhez, juttatásokhoz jelentősen hozzá tud járulni. Munkahelyek létesítésének elősegítése a
település jövőjét alapvetően befolyásolja, ezért meg kell tenni mindent, hogy ne csak a turizmus jelentse az egyedüli gazdasági lehetőséget Bogácson. A közmunka
program folytatása, későbbi esetleges szociális szövetkezet létreho-

2014. október 12-től Bogács
község polgármestere újra
Csendesné Farkas Edit

zása azoknak a munkavállalóknak
igen fontos, akik nem rendelkeznek
szakmával, vagy alacsony szintű iskolai végzettségűek.
Ahogyan eddig is, a későbbiekben is meghatározó lesz önkormányzati szinten a Termálfürdő
szolgáltatásainak bővítése és környezetének esztétikai formálása.
Szükséges lesz egy fedett medencét is magában foglaló „fürdőház”
kialakítása, a szálláshelyeink (faházak, kemping) korszerűsítése, az öltöző épületének felújítása és a fürdő
környékének szépítése. Szintén a turizmust szolgálja a tervezett kerékpárút megépítése Mezőkövesd és
Bogács között, valamint a Cserépi
úti pincesor és a Rendezvénypark
környezetrendezése, a Glóner iskola helyén kialakítandó faluközpont létrehozása, az idegenforgalmi rendezvények minőségének
javítása.
A turizmus fejlesztésével együtt
jár a vállalkozások fejlődése, a foglalkoztatás bővülése, a jobb életkörülmények biztosítása.

Alakuló ülés 2014. október 22-én

A tervek megvalósításához segítő, támogató képviselő-testületre
van szükség, melynek tagjai egyetértenek a fenti célkitűzésekkel, s tevékenységükkel, javaslataikkal teszik a megvalósítást teljessé, az önkormányzatot együttműködő, alkotó csapattá.
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Bogács kitüntetettjei 2014-ben
A Bogács Községi Önkormányzata ebben az évben 21. alkalommal ítélte oda a bogácsi kitüntető díjakat, melyek minden
évben is az augusztus 20-i ünnepségsorozat keretein belül kerültek kiosztásra. A díjakat olyan személyeknek ítélte oda a képviselő-testület, akik hosszú időn keresztül kimagasló munkát
végeztek a közösség, a község érdekébe, kulturális, társadalmi
téren egyaránt.
Ebben az évben 4 kitüntető díj került kiosztásra:
- egy személy „Vig Rudolf”- díjban,
- egy személy Alkotói Díjban,
- egy személy Bogács Közszolgálatáért Díjban,
- egy személy pedig Bogács Községért Díjban részesült.

Vig Rudolf- díj
Bogács Község Önkormányzatának rendelete értelmében - „Vig
Rudolf -díj adományozható azon személynek, aki Bogács község
kulturális életében hosszú éveken keresztül színvonalas, áldozatos
munkát végzett”.
Ebben az évben a Vig Rudolf-díjat Magyar Gyulának adományozta az Önkormányzat. Magyar Gyula hosszú évek óta aktív,
lelkes résztvevője a községi kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek. Sokszínű zenei tudását számos helyen megfigyelhettük. A 90-es évek elejétől fellépett a Hagyományőrző Együttessel (Lakodalmas, Fonó). A Bogácsi Pávakör kísérőjeként sokszor
hallhatjuk egyedülálló tárogató szólóját a Bortúrák és községi
rendezvények alkalmával egyaránt. Szívesen vesz részt a település testvér kapcsolatainak ápolásában, s a helyi közösségi programokon. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy biztosan tudjuk,
rá és barátaira számíthatunk egy-egy szép előadás megvalósításában.
További hagyományőrző munkájához egészséget, kitartást
kívánunk!

Bogács Közszolgálatáért Díj:
A díj az önkormányzat által alapított intézményekben foglalkoztatott azon természetes személyeknek adományozható, akik
kiemelkedő szakmai felkészültségükkel, munkájukkal, magatartásukkal jelentős mértékben segítették az önkormányzati feladatok
végrehajtását, az állampolgárok ügyeinek intézését, a köz szolgálatát.
Ebben az évben a Bogács Közszolgálatáért díjban részesítette az Önkormányzat Csetneki Ernőnét - Magdikát.
Magdika 1994-2013- ig Bogács község jegyzőjeként irányította a Polgármesteri Hivatalt. Ezen kívül intézte a helyi lakosok,
a „víkendesek” és a vállalkozók ügyes-bajos dolgait. Szakmai
hozzáértésével, tapasztalataival segítette a mindenkori képviselő testületek és a polgármesterek munkáját. A település fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában mindig aktívan részt
vett, szakmai ismereteivel segítette a beruházási, szerkezetátalakítási folyamatokat. Közvetlen munkatársai segítőkész, következetes, az újra nyitott vezetőnek tartották, akinek a véleményére érdemes adni. Csaknem két évtizedes jegyzői munkája jelentősen hozzájárult a település jelenlegi pozíciójának, eredményeinek eléréséhez.
A jól megérdemelt nyugdíjas évekhez jó egészséget kívánunk!

Bogács Községért Díj

Az Önkormányzat legmagasabb elismerése. A képviselőtestület ezen díjat adományozásával fejezi ki megbecsülését és tiszteletét azon személyeknek, akik kiemelkedő munkájukkal, a település,
a település felemelkedéséért, gazdasági-, társadalmi fejlesztéséért,
az általános közjó megteremtéséért, hosszú éveken keresztül önzetlenül tevékenykedtek, példaértékű áldozatot hoztak.”
Ebben az évben Bogács Község Önkormányzata a díjat Tállai Andrásnak a Nemzetgazdasági Minisztérium - MiniszterAlkotói Díj
helyettes - Parlamenti Államtitkárának adományozta.
Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Alkotói Díj
Tállai András országgyűlési képviselőként és a Belügymiazon személyeknek adható, akik Bogács község kulturális életénisztérium Önkormányzati államtitkáraként jelentős támogaben, sportmozgalmában, egészségügyi-szociális ellátásában a
tást nyújtott községünknek. Képviselői munkájával éveken át
község felemelkedése érdekében kiemelkedő munkát végeztek.
segítette a települést különböző fejlesztési elképzelések megEbben az évben Alkotói Díjban részesítette Bogács Község valósításában, s az utóbbi négy évben jelentős szerepe volt
Önkormányzata Kondráth Józsefné - Irén nénit.
azokban a fejlesztésekben, melyeknek köszönhetően megújult
Irén néni az elmúlt évtizedekben jelentős szerepet játszott az iskola épülete, a sportcentrum és az orvosi rendelő is új arcuBogács kulturális életében. Meghatározó tagja volt a kiemel- latot kapott. Az emberek komfortérzetét növelő infrastrukturákedő elismeréseket, helyezéseket elért Pávakörnek és a Hagyo- lis fejlesztések (csapadékvíz elvezetés, közútfejlesztés) megvalósításában is jelentős szerepet tulajdoníthatunk munkásságámányőrző Együttesnek.
Az elmúlt években pedig a Hagyományőrző Ház gondnoka- nak, támogatásának.
A község életében igen fontos közösségi és turisztikai renként tart szemléletes, magával ragadó idegenvezetést az idelátogató vendégeknek, a hajdani Summás életről. A tárlat kiala- dezvényeken (borfesztivál), eseményeken (jótékonysági bálok)
is számíthatunk aktív jelenlékításában is jelentős szerepet
tére, támogató közreműköjátszott, ugyanis az ő festdésére. Munkájával komoly
ményei teszik még inkább
részt vállal a község ismertszemléletessé, hitelessé a láségének előmozdításában,
tottakat. Fontos szerepet válkapcsolatai segítségével a
lal a hagyományok ápolásápartneri viszonyok ápolásában, őrzésében, és továbbban, újításában.
adásában. Kívánjuk, hogy
még nagyon sokáig oszthasTovábbi munkájához erőt,
sa meg velünk a summásság
egészséget és kitartást kíváéletmódjáról szóló meséit,
nunk!
történeteit, gyermekkori élA fenti méltatásokat Péményeit.
ter Zoltán alpolgármesA további hagyományőrter olvasta fel a Közösségi
ző munkájához is erőt, egész- Bogács kitüntetettjei Csendesné Farkas Edit polgármester asszony társa- Házban a községi auguszságában, balról: Tállai András, Kondráth Józsefné, Magyar Gyula
séget és kitartást kívánunk!
tus 20-i ünnepségen.
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Kedves Bogácsi Lakosok!
Dr. Papp Adrienn vagyok, 2014.
június 23-tól Bo
gács Község Önkormányzatának
Jegyzőjeként tevékenykedem.
1985-ben születtem Miskolcon.
Általános iskolai
tanulmányaimat Harsányban végeztem, a
miskolci Földes Ferenc Gimnázium történelem tagozatán érettségiztem. 2008-ban a
Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi
karán jogász diplomát szereztem.
A tanulmányaim befejezése után a közigazgatásban helyezkedtem el, 2009. február 01-jétől Szikszó Város Polgármesteri Hivatalában kezdtem el dolgozni, mint a Szikszói Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projektmenedzsere. Majd Szikszó Város Polgármesteri Hivatal Adóosztályán dolgoztam, ahol a helyi adók kivetésével, megállapításával és végrehajtási feladatok ellátásával foglalkoztam.
A 2010-es helyi önkormányzati képviselő és polgármester választáson első helyen
kerültem be Harsány Község Önkormányzatának Képviselőtestületébe, helyi önkormányzati képviselőként.
2011. február 16-től Szikszó Város
Gyámhivatalánál gyámügyi ügyintéző voltam. 2012. április 15-én a Borsod- AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szabálysértési Osztályára kerültem szabálysértési ügyintézőként. Sajnos ez a tisztségem összeférhetetlen volt a
helyi önkormányzati tisztségemmel, így lemondásra kényszerültem.
A járások megalakulásával a Szikszói Járási Hivatalba dolgoztam szabálysértési
ügyintézőként, majd gyámügyi ügyintézőként Bogács Község Jegyzőjeként történő
kinevezésemig.
Harsányban élek családommal, ahol tevékeny részese vagyok a közösségi életnek, részt veszek a közösségi rendezvények
szervezésében és lebonyolításában.
Célom a lelkiismeretes, becsületes, felelősségteljes hivatali munka. A hivatal dolgozóitól is a magammal szemben támasztott követelményeket várom el: a törvényesség és a határidők pontos betartását,
szakmai felkészültséget, igényes, precíz
munkavégzést, következetes fellépést, elfogulatlan, ügyfélbarát ügyintézést.
Remélem, munkám során sikerül majd
bebizonyítanom, hogy nem feltétlen a kor
jelenti az ember tapasztaltságát, a fiatalságommal párosuló dinamizmus és lelkesedés hasznára válik majd a községnek. Azon
leszek, hogy a kollégáim, a lakosok bizalommal forduljanak hozzám, Bogács község érdekeit szolgáljam és fejlődését elősegítsem.

Idősek köszöntése 2014
Október elején már
hagyományosan minden évben megünnepeljük települési szinten az
idősek napját az önkormányzat szervezésében.
Így történt ez ebben az
esztendőben is október
3-án délután a Központi
Konyha ebédlőjében.
Több mint 120-an voltak jelen a rendezvényen, valamennyien 70 Kicsit hangos volt Koós János koncertje, de láthatóan éréven felüli, bogácsi lakodeklődve hallgatták a 70 éven felüliek
sok. Sok-sok kedvesség,
mosoly és melegség költözött a terembe, ahogyan gyülekeztek a vendégek.
A képviselő-testület tagjaival együtt köszöntöttük a megjelenteket, s a szórakoztatásról is igyekeztünk megfelelően gondoskodni. A bogácsi előadók – a
pávakör dalcsokra, az óvodások műsora és Nagy Gabriella és Pintér Olivér versei nagy-nagy tetszést arattak, Koós János előadóművész műsora az érzékeny
idős fülekhez túl harsányra sikeredett. Érezhetően javított ezen a helyzeten a
kiváló vacsora, mely a helyi konyha dolgozóit dicsérte, valamint az a szeretet
és törődés, mellyel az Idősek Klubjának dolgozói vették körül a meghívottakat. Reméljük, hogy a következő évi ünnepségre sikerül megfelelőbb műfajt és
hangerőt szerveznünk, s még jobban hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a várva-várt délutánt mindenki megelégedésére töltsük meg tartalommal.
S hogy miért is fontos ez nekünk?
A településünkön jelenleg 291 fő 70 éven felüli lakos él. Az ő életminőségük,
közérzetük meghatározza a mi életünket is, hiszen minden családban él hasonló korú idős ember. Jelen vannak mindennapjainkban, példájuk ad erőt és
hitet a hétköznapok problémáinak kezelésében. Mértékletes életvitelük minta a mai fogyasztói társadalom értéktelenségével szemben, átadott tapasztalataik segítenek bennünket a helyes út tartásában, a valódi értékek felismerésében. Segítségükkel őrizzük és ápoljuk hagyományainkat, adjuk át azt a következő nemzedéknek.
Az idős emberek legtöbbje ma sem pihen – erejük megfeszítésével és lehetőségeikhez mérten még mindig a fiatalok segítésén fáradozik. Vannak közöttük, akik anyagi javakat juttatnak, gyűjtenek gyermekeiknek, mozgósítják tartalékaikat, míg mások vigyáznak a kisunokákra, ételesbe tesznek néhány porció derelyét és vigyázva, ki ne boruljon, még helybe is viszik. Mert tudják, a fiatalok élete sem könnyű manapság!
Az idősek világnapja kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk öregeink irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat, hiszen a
mindennapi tennivalók mellett sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla: törődéssel tartozunk az idősek felé.
Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom valamennyi bogácsi idős embernek, hogy derűsen és jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel
töltsék a pihenés éveit. Kívánom,
hogy szeretteiknek mindig legyen idejük egy jó szóra, egy érintésre, egy mosolyra, egy simogatásra. Érezzék, hogy nem hagyják
magukra Önöket, hogy fontos részei az életüknek. S kívánom, hogy
2015-ben újra együtt ünnepeljünk
október elején, az Idősek Napján.
Csendesné Farkas Edit
Az óvodások kedves műsorral köszöntötték
községünk idős lakosait
polgármester
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Őszi rendezvényeink 2014-ben
IX. Summásság Ételeinek
Bemutatója
Idén már kilencedik alkalommal tartottuk a Summásság ételeinek bemutatóját szeptember 27-én. Ez a szám önmagában is jelzi, hogy az egykori summások szerény ételeinek mai változatai komoly érdeklődésre tartanak számot. Így
volt ez most is: akadtak szép számmal főzésre vállalkozó csapatok és ínyenc érdeklődők is.
Nyolc csapat készített különféle summás ételeket az idelátogatók nagy örömére. A hargitai Gyergyóújfaluból érkezett vendégek poéka levest és kaszás
módra készült tejfölös túrós puliszkát
főztek, a Bogácsi Tündérrózsa Néptánccsoport öhönt készített. Az első osztályos bogácsi gyerekek szüleiből álló csapat kőleveséből palócleves sikeredett,
de mellé káposztás-, szalonnás-, hagymás- és túrós sztrapacskát is kínáltak.
A Csendes-csapat paprikás krumplit,
pogácsát, mákos bejglit és kapros-túrós
rétest, a Bükkzsérci Kemencések bőrkötőt kínáltak, a Bogácsi Lövészklub elkészítette a summások vasárnapi káposztáját. A Karcagi Birkafőzők Egyesületének
képviselője mit is kínálhatott volna mást,
mint birkapörköltet. A bogácsi asszonyok csapata pedig habart savanyú bablevest, plackit, görhét, csombókos haluskát, tepertős laksát és többféle ízesítésű
kőtt kalácsot kínált. Közben a gyerekek
sem unatkoztak a népi játszóháznak köszönhetően, így aztán a szülők nyugodtan adózhattak a kulináris élvezeteknek.

A mulatság látványos, néptánc- és
mazsorett-bemutatóval tarkított felvonulással indult a Thermálfürdőtől és a
Bükkalja Általános Iskolától a Cserépi úti
pincesorra, ahol szórakoztató programok
várták az érdeklődőket. A hargitai testvértelepülésünk, Gyergyóújfalu néptáncosai alapozták meg a hangulatot, majd
következett a Bogácsi Mazsorett Csoport, a Bogácsi Pávakör és a Bükkzsérci
Summás Énekegyüttes, a Kiss Kata Zenekar, valamint Nádas György humorista.
Ezek után a Bogácsi Tündérrózsa Néptánccsoport és barátaik léptek fel, az előadás közös táncházzal zárult. A Veszelka
Kommandó koncertje zárta a programok
sorát, végül az Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek! programhoz kapcsolódva meggyújtottuk a Szent Mihály napi
jelzőtüzünket.

Szent Mihály-napi
közös szalonnasütés
A tavalyihoz hasonlóan idén is meghívtuk a bogácsi lakosokat és az itt pihenő vendégeket egy jó hangulatú közös
szalonnasütésre szeptember 28-án, vasárnap estére a Cserépi úti rendezvényparkba. A nyársaláshoz a résztvevőknek
csak a nyársat kellett magukkal hozniuk,
minden más hozzávalót – kenyeret, szalonnát, zöldségeket, forralt bort, meleg
teát – az önkormányzat biztosított. Már
előre sokan jelezték részvételüket, de jöttek mások is – végül mintegy négyszázan
töltöttük együtt, kellemesen ezt a vasárnap estét.

XI. Szüreti Mulatság

6

Október 25-én, szombaton, az idén is
várta vendégeit a Tárcsás Ételek Fesztiválja. A Cserépi úti pincesor népszerű és
hangulatos őszi gasztronómiai eseményévé vált ez a sajátos rendezvény. Az
előző napokon még nem volt az a kültéri programokra, kirándulásra csábító idő,
de bíztunk benne, hogy szombatra szebbik arcával jelentkezik, és szerencsénkre
meghallgatásra talált a kívánságunk és
verőfényes napsütés várta a helyi, környékbeli és az ország távolabbi részéről
érkező érdeklődőket.
Csapatokba szerveződve egyesületek,
munkahelyi közösségek és baráti társaságok készítettek tárcsán és bográcsban
igazi ételkülönlegességeket, különféle
húsokból, gyümölcsökből és zöldségekből. A versengő csapatok már korán reggel elfoglalták helyüket és minden erejükkel azon voltak, hogy megmutassák a
közönségnek és a szakmai zsűrinek, milyen finomakat tudnak sütni, főzni.

Testvértelepülésünk, Gyergyóújfalu néptánccsoportja kiváló tánctudással, magabiztos
előadásmóddal nagy közönségsikert aratott

A gyergyóújfalui polgármester aktív részese
volt népi étkek elkészítésének

Az évek során a bogácsi Szüreti Mulatság jelentős turistacsalogató rendezvénnyé nőtte ki magát – az idén már tizenegyedik alkalommal vártuk a vendégeket a Cserépi úti pincesorra. Érkeztek
is szép számmal szeptember 27-én, a helyieken kívül az ország különböző részeiből, sőt külföldről is.

IV. Tárcsás Ételek Fesztiválja

A közös szalonnasütésre ismét
sok bogácsi jött el

A fesztiválon 15 csapat készítette tárcsán és bográcsban az ételeit, több mint
harminc féle ételből válogathattak a vendégek, ezerkétszáz kóstolójegyet váltottak be a tárcsák és bográcsok környékén!
Kora délutánra minden étel elfogyott,
ami a csapatokat dicséri. A zsűri is értékelte a teljesítményeket, az eredmények
a következők:
Kiemelt Fődíj és Vándorserleg: Bogácsi
Thermálfürdő Kft. csapata,
I. hely: Március 15. G. Sz. K. csapata Lőrinciből,
II. hely: Csöppentő csapat Salgótarjánból,
III. hely: A bogácsi első osztályosok
szüleinek csapata.
Minden résztvevő kapott finom bo
gácsi bort és emléklapot a rendezvényről.
A gyerekek népi játszótéren szórakozhattak, a felnőtteknek a Bogácsi Tündérrózsa Néptánccsoport rögtönzött táncházat.

Szellemes délután
A nap folytatásaként 16 órától a rémesre díszített Közösségi Házban Szellemes délutánt, vagyis Halloween partit
tartottunk.
Jöttek gyerekek; a kisebbek szüleikkel, a nagyobbak pedig már barátaikkal,
lányok barátnőikkel. Mindenki valamilyen Haloween jelmezben érkezett, voltak boszorkányok, vámpírok, varázslók,
kaszások, akiknek ügyességi feladatokkal és játékokkal kellett megbirkózniuk.

Így kipróbálhatták magukat töklámpás faragásban, boszorkányseprű futamban, rémtáncban, töklámpába való
célbadobásban, múmiakészítésben és
különleges almavadászatban. Kóstolhattak „boszorkányvért” (málnaszörpöt),
sült sütőtököt és sok más, igen kedvelt finomságot.
Nagyon jól érezte magát vámpír, boszorkány, varázsló, akik talán már kutyulják a varázsfőzetüket a következő
szellem(es) délutánra, estére.
Hegyi Anna

A szervezők is a rendezvényhez illő jelmezekben öltözve tevékenykedtek

Egészségház 2014

A fejlesztés teljes egészében pályázati pénzből valósult meg az
Új Széchenyi Terv keretében nyert 79.467.341 Ft vissza nem
térítendő Európai Uniós támogatással.

A sikeres pályázatnak köszönhetően a kívülről és belülről
is felújított épületben tudják fogadni a betegeket az egészségügyi dolgozók

itt kapott helyet a baba-mama klub és egy új szakorvosi rendelő. Az akadálymentesítés lift beépítésével lett megoldva. Az
emeleti szakorvosi rendelőben fog működni a gyermekorvosi és a nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat, valamint a
fizioterápiás szakrendelés. Ugyanide szervezhetjük a véradásokat és a betegtájékoztató előadásokat is.
Ami egy unikum - a rendelő melletti garázs gyógytorna szobává lett átépítve, amit mind a felnőtt lakosság, mind az iskola tanulói igénybe vehetnek csoportos foglalkozás keretében.
Itt kap helyet a községünkben hagyománynak tekinthető jóga
klub, okleveles jógaoktató vezetésével. De bármikor indulhat
a kismama torna és a gyermek jóga is. Tudjuk a mozgás nagyon sok gyógyszert tud pótolni, rendszeres testmozgással és
étrenddel nagyon sok rettegett betegség megelőzhető, vagy
előrehaladása csökkenthető. Minden egyes mozgással eltöltött órának stresszoldó hatása van, s ahogy változik a testhez
való viszony, úgy épülnek le lelkünk falai is. A mozgás élethos�szabbító hatással bír, arról nem is beszélve, mennyivel megjavítja közérzetünket.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Tállai András miniszterhelyettes úrnak segítő támogatásáért, valamint Csendesné
Farkas Edit polgármester asszonynak és a
pályázat beadását támogató képviselőknek.
Jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:
Az egészségház átadásának pillanatai
Dr. Képes Ildikó Anna, háziorvos

Az utóbbi néhány hónapban napról napra fejlődve és változva bontakozott ki szemünk előtt az új egészségház impozáns képe. Ahogy haladt az építkezés, úgy nyílt meg a tér, változott az utcakép, s az újjávarázsolt orvosi rendelő községünk
egyik legszebb épületévé vált.
Az egészség elnevezés szimbolikus jelentéssel bír számomra.
Ez a szó szinte minden embernek mást és mást jelent, s teljesen
addig természetes és elhanyagolható tényező, míg valamilyen
formában meg nem jelenik elvesztésének lehetősége környezetünkben. Hozzátartozik a környezettudatos életmód, a szelektív
hulladékgyűjtéstől a megújuló energiák hasznosításáig, valamint
a táplálkozás és mozgás mint a betegségmegelőzés alappillérei.
Idetartozik a terápiás lehetőségek mind a négy fajtája, a gyógyszeres, a sebészi, a pszicho valamint a fizioterápia és a rehabilitáció mint utókezelés is. De ugyanúgy beletartozik fogalmába
a test és lélek viszonya, vagy gondolkodásmódunk és embertársainkhoz és a környezetünkhöz, a természethez való hozzáállásunk. Minőségi jellemzője pedig az, hogy
hogyan érezzük magunkat a bőrünkben,
harmóniában vagyunk-e önmagunkkal.
A pácienseim többször hangoztatták:
„Bogács megérdemli már az egészségházat”.
A csodaszép épület földszintjén kapott helyet a háziorvosi rendelő valamint a védőnői szolgálat. A fogorvosi
rendelő az emeletre költözött, s ugyan-
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Az első világháborús szobor felújítása
fizikai munkát végeztek -az itthoni színtér hő2014. szeptember 28-án a kora esti óráksei voltak-, addig a frontra induló legények és
ban halkan csendültek fel az iskola előtti parkédesapák halált megvető bátorsággal küzban a Hol vannak a katonák… és a Kimegyek a
döttek a csatatérén az ellenséggel, az éhségdoberdói harctérre c. dalok, s a régi felvételek
gel, az időjárás viszontagságaival és a járváaddig szóltak, amíg összegyűltek a bogácsi lanyos betegségekkel. Megtapasztalták az egykosok a felújított emlékmű megszentelésére.
másra utaltságot, megosztották az utolsó ciA hőseinkre való emlékezés a Himnusz
garettát, és az életet jelentő utolsó kenyérdaközös éneklésével kezdődött, majd Poczik
rabot is, ha a sors úgy hozta, mentették sebeLajosné, a Bogács Községért Közalapítvány
sült társaikat a harcmezőkön és eltemették elkuratóriumának elnöke ünnepi bevezető beesett bajtársaikat.
szédében ismertette az emlékmű felújításának történetét:
Az I. világháborús emlékmű a fájdalom
megtestesítője, fájdalomé, mert községünk
„Az első világháború századik évfordulójá87 fiatal tagja vesztette el távol szülőföldjétől
ra történő megemlékezések Magyarországon is
életét, mégis valamiféle büszkeség jelképe is,
megkezdődtek 2014-ben. A kormány elhatározahogyan méltóságteljes, messzeségbe kémleta, hogy a központi rendezvények mellett a civil
lő tekintettel felénk magasodik a bogácsi kőszervezetek és az önkormányzatok számára is
ből gondosan megformált hős katona, aki a
lehetőséget biztosít a méltó ünneplésre.
bátorságnak, a hazaszeretetnek, a bajtársiasLátva, hogy forráshiányában az első világságnak, a becsületnek eszméit közvetíti imháborús emlékművek elhanyagoltak,
már 90 éve a bogácsi emberek felé.
a történelmi ismeretek hiányosak, a társaAz I. világháború kitörésének 100. évfordudalmi emlékezet nem megfelelő, ezért Centelóján a bogácsi emlékmű rekonstrukcióját ternáriumi Emlékbizottságot hozott létre, azzal a
vezők és végzők az 1930-as évekből szármacéllal, hogy pályázati kiírásokkal lehetővé teA felújított emlékmű és a felújítást végző,
zó képeslapon látható állapot szerint újítotgyék ezeknek a hiányosságoknak a megszünCsiki László kőfaragó mester és fia,
ták fel az emlékművet; az egykor létezett vitetését.
ifj. Csiki László kőszobrász
rágágyást is hozzáépítve a kőtalapzathoz. Az
Nagyon fontosnak tartotta, hogy az elköemlékezés keretén belül minden áldozat nevetkezendő nemzedékek tisztában legyenek az eddigi legvéresebb,
vének
elhangzása
után
egy-egy
mécsest helyeztek el körben a viráglegértelmetlenebb háború kitörésének okaival, annak máig ható köágyás szegélyére a bogácsi Bükkalja Általános Iskola mazsorett szakvetkezményeivel.
körének tagjai, Tóthné Szuromi Irén és Koós Lajos a Bogács Községért
1 millió 500 ezer áldozatot követelt ez a háború, - ezen belül 350 Közalapítvány kuratóriumának tagjai pedig koszorú elhelyezésével és
000 - magyar, közülük 87 bogácsi áldozatot. A Párizs környéki - köztük főhajtással tisztelegtek a hősök előtt.
a Trianoni - igazságtalan békediktátumok, amit a győztes hatalmak kéA jelenlévők közösen imádkoztak és A Szentháromság nevében nyunye-kedve határozott meg, előrevetítették a II. világháború kitörését.
godjatok
békében...című dalt elénekelték, majd Hanák József esperes úr
Magyarország elvesztette területének 2/3-át. Máig ható következmémegszentelte a felújított emlékművet.
nyei pl. autonómia iránti törekvések.
A pályázatok kiírásával a Centenáriumi Emlékbizottság a XX. Század
Daragó Károly énekével és harmonikajátékával, Magyar Gyula tároIntézetet bízta meg.
gatójátékával tette fennköltebbé a történelmi megemlékezés perceit.
Az ez év január 15-én meghirdetett pályázat december 15-ig tartott
Szőkéné Tóth Katalin Ábrányi Emil Él a magyar c. versét olvasta fel,
volna, de már április 15-én kimerült. Bogács Községért Közalapítvány pá- majd a Szózat közös éneklésével ért véget az I. világháborúban elesett
lyázata már február 11-én beérkezett, így kaphatta az alapítvány a felújí- bogácsi hősök tiszteletére felújított emlékmű átadása alkalmából szertási költség 2/3-át vissza nem térítendő támogatásként. A fennmaradó vezett ünnepség.
1/3 részt önkormányzati támogatásból, és a befolyt személyi jövedelemA szobor megújult, az I. világháborús katona köpenyéről leporolták
adó felajánlásból fedeztük. A szobor készítője 1920-as években Csiki János volt, a felújítást unokája, Csiki László kőfaragó mester és dédunokája az évtizedek alatt rárakódott port, a nevek is olvashatóbbak lettek. Nekünk, az emlékező utókor tagjainak erkölcsi kötelességünk egy csokor
ifj. Csiki László kőszobrász végezte.
virággal, egy-egy mécsessel, egy apró nemzeti zászlóval, a szeptemAz emlékmű felújítása tisztelgés a hőseink előtt, és az utánunk követkeber huszonnyolcadikaihoz hasonló ünnepi műsorokkal emlékeznünk,
ző nemzedékek emlékezetének éberen tartása”.
hogy ők nyolcvanheten ne arc nélküli nevek, hanem áldott emlékű hőHajdu Imre író emlékbeszédéből részleteket tudtunk meg a szobor seink maradjanak.
eredtéről. Az ő kutató munkájának köszönhetjük azt is, hogy a kőbe vé Jankóné Jónás Zsuzsa
sett nevek mögött kirajzolódhatnak - ha csak néhány mozzanat alapján is-, az emberi sorsok. Nagy jelentőségű ez, mert a 100 évvel ezelőtt
fiatalon elhunytakra ma alig emlékeznek, és írásos dokumentum sem
található fel, melyből megtudhatjuk, hogy kik is voltak a szigorú tekintettel felénk magasodó katona által őrzött nevek viselői.
A Hajdu Imre révén összegyűjtött tények alapján most már köztudottá válhat, hogy Farmosi Egeres Józsefnek nem kellett volna bevonulnia, mert visszeres volt a lába, de ő önként jelentkezett a frontra. Jankó Palóc Imre 1915. június 12-én esett el, miután a 13. század parancsnoka meggondolatlanul egy jól belátható terepen (krumpliföldön) fényes nappal vezette őket csatába, ahol esélye sem volt a túlélésre.
Kozma Ferenc közvetlenül a rohamra hívó kürtszó megszólalása
előtt tábori levelezőlapot kezdett írni szüleinek. A levél kezdetén még
jó egészségéről tudósít, majd az írást félbehagyva csatába indult, ahol
életét vesztette. A levelezőlap végén már más kézírás tudatja a családdal Kozma Ferenc halálhírét.
Még néhány név mögött rejlik számunkra ismert sors, de legtöbb
Az újjáépített COOP ABC a lakosság és a turisták
hősünk életútja ismeretlen. Annyit tudunk róluk, hogy míg az itthon
legnagyobb örömére november 4-én megnyílt
maradt asszonyok, gyermekek, idős férfiak és betegek a mezőkön erős
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Elmenték Ők a nyugtalan árnyak útján…
In memoriam Avar István et Sztankay István
Ez év szeptembere óta gyászol a magyar színészvilág!
És gyászol mindenki, aki lelkében akárcsak parányi oázisként - őrzi, félti,
védi és élteti a magyar kultúra ama – boldogság – szigetét, amit színháznak neveznek.
Ez év szeptemberében – mindannyiunk döbbenetére és mélységes fájdalmára – égi teátrumhoz szerződtetett a
Teremtő a Nemzet Színészei közül kettőt
is. Azóta nincs közöttünk Avar István és
Sztankay István.
A halállal az élő kínzatik – írta Milton.
S valóban, azóta mi mindannyian búsulunk, mert hiányuk fájdalmas, az utánuk támadt űr betöltetlen. Ugyanakkor azt is tudjuk – s ez némiképp enyhíti fájdalmunkat -, hogy odaát mindkettőjüknek nagyon-nagyon örülnek az angyalok, ami esetükben igazán érthető. A
földről érkezett, kevés „angyalértékű embert” odaát az égben megkülönböztetett szeretet és tisztelet övezi. Márpedig
ők mindketten itt a földi életben angyalértékű emberek voltak.
Mi bogácsiak mindkettőjükre nagyon
büszkék vagyunk! Büszkék arra, hogy e
két ragyogó teátristát személyesen is ismerhettük; büszkék, hogy többször is találkozhattunk és kezet foghattunk; büszkék, hogy szót válthattunk velük országról-világról, s nem utolsó sorban arra is
büszkék vagyunk, hogy bogácsi borral
koccinthattunk egymás egészségére.
De leginkább az tölt el büszkeséggel
valamennyiünket, hogy az általuk ültetett két fa (még most október végén is,
amikor e sorokat írom) ott zöldell a bo
gácsi Színészligetben, s e „kezük által
fogantatott” fákban ők mindketten továbbélnek.

Jó tudni, hogy e fák minden tavaszon
rügyfakadáskor és minden ősszel lombhullatáskor azt susogják nekünk: nem
haltak ők meg, csak előre mentek, s találkozunk mi még egymással egy másik dimenzióban.
Addig pedig e fák, e két piramistölgy a
kapocs, a találkozási pont Velük. Így történt ez most szeptember végén is (amikor a völgyben még nyíltak a kerti virágok). Ott, ennél a két fánál vettünk búcsút mi bogácsiak Avar Istvántól és
Sztankay Istvántól. A kultúra bogácsi barátai jöttünk ott össze emlékezni (egy kis
szekta, mert negyvennél többen nem
voltunk), s virágokkal, mécses gyújtással,
valamint néma főhajtással tisztelegtünk
a hozzánk oly közelálló két színész emléke előtt.
Az Avar István által 2009-ben,
Sztankay István által pedig 2012-ben ültetett fáknál a Szépre, a Jóra és a Vigaszra éhezők kis csapatában Szőkéné Tóth
Katalin, egy általa imaként elmondott
vers erejével, Daragó Károly pedig a zene
gyógyító varázslatával enyhített a hiány
kínzó fájdalmát. Jómagam a szavak erdejéből kerestem – mindannyiunk nevében
küldött – köszönő és tisztelgő üzenetet,
egyben némi gyógyírt lelki békénkhez.
„A mi számunkra ez a két név, Avar István és Sztankay István, nem csupán két
személy azonosítója, megkülönböztetője. Jóval több annál. Mindkét név fogalom! A hit, a példa, a játék, a tükör, az
út, az élet – mind-mind ott volt, ott van
összesűrűsödve e két névben. Varázslók
voltak ők, mert ismerték a titkot, amit a
Teremtő bízott rájuk.
Nagy hit munkált mindkettőjükben.
Hitték, hogy még a kóválygó felhőknek is kijelölt útjuk van, s nem szégyell-

Sztankay István leheletfinom érintése nyomán
életre kelt a bogácsi földben, s növekvésnek
indult a facsemete

2009 tavaszán Avar István gondos mozdulatokkal lapátolta az életet adó földet emlékfája tövéhez, hogy az minél hamarabb a talajba
kapaszkodva gyenge hajtásokat hozhasson

2014. szeptember közepétől az égi teátrumból figyelik a színészóriások utolsó alkotásuk
egyikét, emlékfájuk növekedését, melyet a természet alkotó ereje formál tovább

tek beszélni a világ olyan dolgairól sem,
mint a szénaillat, a templomi harangszó,
a temető csendje vagy a ráncokba kövült
küzdelem. Mindig nyitva tartották szemüket, nagy erővel. Mindenre figyeltek,
nagy erővel. Majd lehunyták szemüket
és már csak befelé figyeltek, nagy erővel.
S attól a pillanattól megelevenedett az
Igazság a színpadon. Olyan volt ez, mint
misén az Úrfelmutatás. Katartikus. Ilyenre csak a lélek papjai képesek.
Milyen érdekes! Avar István papnak
készült, Sztankay István édesapja pap
volt. Pásztor – ahogy ő mondta. Hiteles emberek – ezt már én teszem hozzá.
Mert minden, amit megelevenítettek hiteles volt, mély, összetett tartalmú. Kiérződött belőlük a lét összes érzelme, pillanata. Kiérződött a füstölt szalonna íze, a
fej melege, az esti sugárkoszorú, vagy az
ölelő karokban őrzött boldogság.
Ma már minden csak volt. Elment körünkből a két varázsló. Most már csak azt
látom, hogy a messzeség ködén túl vándorolnak. Szakálluk kinőtt, hajuk borzas.
A szemük már nem sugárzó kék, mint a
messzeség. Nem beszélnek sokat és hangosan, csak mendegélnek. Néha megmegállnak, néha meg dudorásznak.
Olyan ez az egész, mint egy zenélő sóhaj.
Elmentek Ők a nyugtalan árnyak útján, s azóta mogorva, üres értelmetlen lett minden. Mi mást tehetnék? Bo
gácson készült fényképüket felakasztom
szobám falára, örök mécsest gyújtok elébük és csöndesen a küszöbre ülök. Őszi
szellő hozza felém azt estharangok dalát,
és zokogásom ekkor imádsággá halkul.”
Hajdu Imre
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Találkozzunk a könyvtárban!
Minden hónapnak vannak jellemzői, melyek az évtizedek
előrehaladtával változhatnak.
- Mi jellemzi októbert 2014-ben? Darvak vonulása, őszi levek színpompája, lágyan simogató napsugarak, bágyadt égbolt, szürke paplanként felénk terülő esőt hozó felhőzet, nyirkos levegő, hűvös szél, a kéményekből fel-felszálló füstgomolyag, mezőgazdasági munkák, az idősek köszöntése, a zene világnapja, az aradi vértanúk napja, az ’56-os forradalom ünnepe, madár megfigyelési világnap, Földünkért világnap, az erőszakmentesség világnapja és még sorolhatnám azt a közel 50
jeles napot, amelyek októberhez kötődnek.
2006 óta hozzátartozik a változékony őszi napok hangulatához az Országos Könyvtári Napok programsorozata is. Október közepén egy héten át valamennyi korosztály igényeire figyelve a könyvtárak szolgáltatásaikat igyekeznek népszerűsíteni országszerte.
Tavaly 3986 programot (könyvbemutatót, koncertet, előadást, kiállítást, játékot és vetélkedőt) szerveztek, amelyeken
151 ezer fő vett részt.
Idén október 13-20. között hallhattuk az invitálást: Találkozzunk a könyvtárban!
A megyénkben szervezett 550 felnőtteknek szóló program
egyike volt az október 16-án megrendezett Tüzes borok, pajzán mesék Bogácsról című rendezvény. Akármilyen hihetetlen
ezen a rendezvényen a természet nagy ajándékának, a bornak
segítségével a könyvtárba járást próbáltuk népszerűsíteni. Szerettük volna megmutatni, hogy milyen sokoldalú tanulási, tájékozódási, kulturális, szociális lehetőség rejlik a könyv, a bor és a
téma iránt fogékony közösség találkozásakor.
A nyelvi egyszerűséggel megfogalmazott, elgondolkodtató
és néhol mosolyra fakasztó meséket Kovács Sándorné Manci
néni és Hegedűs József osztotta meg velünk. Helyi értékeink
- a borok bemutatására kiváló borászaink; Siklósi János, Prokai
László, Hajdu Imre és Jordán Péter vállalkoztak.
Jankó Gergely bogácsi pincéket bemutató filmje révén
elénk tárult a Bükkalja borvidéke, teljes képet kaptunk a múlt
és a jelen pinceépítési szokásairól. A vetítés alatt Daragó Károly
harmonikázott és énekelt művészi szinten.
Az est folyamán láthattuk, hallhattuk; a bornak kitüntetett
szerepe van az emberiség történelmében, sok nagy alkotót,
gondolkodót ihletett meg a szőlő és a bor a magyar és az egyetemes kultúrában.

Borászaink előadásaikkal népszerűsítették a kulturált borfogyasztást

A rögtönzött mini könyvtár révén a jelenlévőknek lehetőségük volt a szőlő feldolgozásról, a borkészítés technológiájáról
szóló könyvekbe betekinteni, borverseket, székely népmeséket, történeteket lapozgatni. Borászainktól azt is megtudhattuk, hogy melyik ételhez milyen bort érdemes fogyasztani, sőt
a kulturált borfogyasztásról és a borgyártási technológiákról is
hallhattunk rövid előadást.
Az est oldott légköre a közönségből is borral kapcsolatos
történeteket, verset csalt elő. Figyelmet érdemlő volt Szőkéné
Tóth Katalin verse, melyet egy Csáter apó pincéjében tett látogatás ihletett.
Vallom, hogy az életben a legjobb dolgokért nem kell fizetni. Szeretetteljes emberi kapcsolatokat; igaz szerelmet és hű
barátságot nem lehet pénzen venni.
A napfényből erőt meríthet a szegény és a gazdag egyaránt,
az ingyen kapott időt okosan töltheti el bárki.
Aki meglátja a szépséget egy nyíló virágban, a lehulló színpompás őszi falevélben, az - akár csak egy pillanatra is- boldognak érezheti magát.
S boldog ember az, aki betér a könyvtárba, aki ráérez az olvasás gyönyörűségére. S olvas, mert személyiségét fejleszteni
szeretné, olvas, mert álmodni szeretne az író gondolatébresztő ösztönzésére.
Nemzeti és egyetemes kulturális örökségünk megismerése, birtokbavétele minden ember alapvető joga. Bogácson a
könyvtári tagságért nem kell fizetni, csupán a könyvtárhasználati szabályokat kell betartani, vigyázni kell a kikölcsönzött dokumentumok tisztaságára, és a kölcsönzési idő lejártáig vissza
kell vinni a könyvtárba.
A „Tüzes borok, pajzán mesék” rendezvényen tapasztalhattuk, hogy a „A könyvtár, mint közösségi tér” kifejezés helytálló, (- még akkor is, ha éppen a hely szűke miatt ezt a könyvtári rendezvényt a Közösségi Házban rendeztük meg) – ugyanis
sokáig kötetlen beszélgetés következett, ami számomra azt sugallta, hogy a gépek világában igény van a társas kapcsolatokra, eszmecserére.

A közönség finom borokat kóstolhatott és hangulatos
történeteket hallhatott az est folyamán
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A jelenlévők már ott kérték tőlem, hogy rendezzünk máskor is hasonló összejövetelt, de addig is kérem Önöket, találkozzunk a könyvtárban!
 Jankóné Jónás Zsuzsa

Október 23. – nemzeti ünnepünk – a magyar szabadság ünnepe
„Legyen csendes az álmuk,
mert nem haltak hiába.
— Letarolt erdő fái —
úgy fekszenek vigyázzba’.
Földtömte szájuk némán
kiált időtlen esküt.
Elvetett mag a rögben
a csontmeztelen testük.
Feldúlt sírjukon mécses,
október tűzvirága,
a holtak jogán kérdez
választ már mit se várva.
Múltunkat elrabolták,
a sivár jelen hallgat.
Ők élik túl, — a holtak,
a győztes forradalmat.”
		

Tollas Tibor

Október 22-én községünkben ünnepi megemlékezést tartottunk, melynek keretében a
harmadik köztársaság kikiáltásának 25. évfordulóját ünnepeltük, s az 1956-os forradalom
és szabadságharc kitörésének 58 évvel ezelőtti történéseit idéztük fel.
Délelőtt az iskola tanulói töltötték meg a
Közösségi Ház nagytermét. A legkisebbek is
figyelmesen hallgatták nagyobb társaik ünnepi, az elnyomás elleni küzdelem és a szabadság szeretetére emlékeztető műsorát, melyért
köszönetet mondunk a szereplő diákoknak, az
énekkar tagjainak és a szervező, felkészítő pedagógusoknak.
A Polgármesteri Hivatalban ezen a délutánon tartotta az új képviselő-testület alakuló
ülését, majd a Közösségi Házban a lakossággal közösen folytatták az ünneplést. A Himnusz közös eléneklése után Csendesné Farkas
Edit polgármester asszony ünnepi beszédé-

ben az 1956. október 23-i magyarországi események világpolitikai jelentőségéről, az akkori magyarság összetartozásának, összetartásának mindmáig meg nem ismételt példájáról beszélt.
A Bogácsi Pávakör dalcsokra szívet melegítő, hazafias érzéseket ébresztett a hallgatóságban, amit általános iskolánk tanulói irodalmi műsorukkal ébren tartottak.
Zárásként engedjék meg, hogy Csendesné
Farkas Edit polgármester asszony ünnepi beszédéből idézzem a jövőnkre vonatkozó zárógondolatokat: „Amire leginkább szükségünk
lesz; időre, munkára, szervezésre, és ezek persze sok energiába és pénzbe kerülnek. De amire
leginkább szükségünk lesz, azok ’56 kulcsfogalmai; az összetartozás, együvé tartozás, az egység, testvér, előzékenység, csoda, katarzis, szabadulás, győzelem, felszabadulás, türelem és
szeretet.”
J.JZS.

A 2014. 06. 21-én megrendezett 50 éves osztálytalálkozó résztvevői

Balról jobbra 1. sor: Kiss Sándor, Farkas Piroska, Simai Klára, Gyöngy Mária, Kiss Mária, Varga János
2. sor: Szajlai László, Farmosi Lajos, Pintér Sándor, Kiss Piroska, Győri Irén (F), Csíki Katalin,
3. sor: Csíki László, Kaló Erzsébet, Koczka Mária, Hócza Katalin, Győri Irén (A), Farkas Katalin,
4. sor: Ács Sándor, Horváth Mária, Hócza János, Daragó Endre
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Programajánló

Márton-napi Vigasságok
Az újbor és lúdételek hétvégéje
Bogács, 2014. november 7-9.

16:10 A Nyughatatlan zenekar ingyenes élő
koncertje. Johnny Cash, valamint a legjobb rockabilly dalok
az ’50-es évek hangulatával fűszerezve!
17:15 Tündérrózsa Néptánccsoport és barátai
fellépése
17:30 Táncház
17:45 Tűzszelídítők – tüzes láncok, szikrázó szerszámok,
pörgő, lángoló botok showja
18:00 Lobbanjon a máglya lángja!- a Szent Márton napi

2014. november 7. (péntek)
Szent Márton Műemléktemplom
17:00 „Hárfazene könnyedén”- templomi
hangverseny Gulyás Csilla hárfaművész közreműködésével
2014. november 8. (szombat)
„Aki Márton napján újbort nem iszik, az egész évben szomjazik.
Aki Márton napján ludat nem eszik, ehetik az bármit, mégis éhezik.”
Cserépi úti pincesor
11:00: Márton-napi lúdételek készítése és kóstolása
13:00 A Szent Márton Borrend ünnepi műsora
és borlovag avatás a Színészligetben
14:00 A Bogácsi Mazsorett Csoport bemutatója
14:15 A Bükkzsérci Summás Énekegyüttes műsora
14:30 Defekt Duo
15:10 Márton-napi libalárma: Hórihorgas Hujákolók Gólyalábas Társulat előadása

máglya meggyújtása
19:30-23:30 Márton-napi Medencebál a Bogácsi Thermálfürdőben- zenél a
Randevú zenekar
(Belépő: 1.200 Ft/fő)
2014. november 9. (vasárnap)
Egész napos kirakodóvásár a Bogácsi Thermálfürdő parkolójában
11:00 Szentmise, valamint újbor megáldása a Szent Márton Műemléktemplomban

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

További információ: www.bogacs.hu, Tel.: 49/534-011, turizmus@bogacs.hu

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önöket a
2014. november 29-én
(szombaton)
17 órától kezdődő

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és baráti társaságát a

2014. november 22-én, 19 órától
megrendezésre kerülő

Jótékonysági Batyus Bálunkra.

operett estre.

Helye: Bükkalja Általános Iskola
Belépőjegy ára: 2.500 Ft/fő
Az est védnöke: Csendesné Farkas Edit
A jó hangulatról az Origo-M zenekar gondoskodik.

Fellépnek: Leblanc Győző és Tóth Éva

A műsorban ismert musical és operett részletek,
magyar nóták hangzanak el.
Helyszín: Bogács, Közösségi Ház
Belépés díjtalan.
BOGÁCSI ŐSZ
Bogács Község
Önkormányzatának lapja

A rendezvény bevételét az iskolás gyermekek szabadidős programjaira fordítjuk.

Kérjük résztvételével, tombolatárgyak felajánlásával támogassa a rendezvényt!
Jelentkezési határidő: 2014. november 16.
Egyéb információ: Fónad Beáta  30/351-0929

Szerkesztő: Jankóné Jónás Zsuzsa
Szerkesztőség:
Bogács,
Alkotmány u. 9.

Fotók:
Jankóné Jónás Zsuzsa
Jankó Gergely
ifj. Huszár Zoltán

Nyomdai munkák:
Pető Nyomda
Mezőkövesd,
Tel.: 49/414-000

