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A családok és a helyi önkormányzat kapcsolata
Tisztelt Olvasó!

Így karácsony előtt valamennyien igyekszünk egy kicsit befe-
lé fordulni, a közvetlen környezetünkben élőkkel, családtagjaink-
kal törődni. Településvezetőként tapasztalom azonban, hogy nem-
csak a saját családom, hanem valamennyi bogácsi család sorsa a fi-
gyelem középpontjába kerül ilyenkor. Már régóta tervezem, hogy 
csokorba szedem mindazokat a gondolatokat, amelyek megfogal-
mazódtak bennem a bogácsi családok életében való önkormány-
zati szerepvállalásról. 

Ha a helyi önkormányzatok törvényben meghatározott alapve-
tő feladataiból indulunk ki – ezek a helyi közügyek intézése és a he-
lyi közhatalom gyakorlása – csupán a hivatalos ügyek intézése és 
a demokratikus működés biztosítása lenne a fő tevékenységünk. 

A képviselő-testület valamennyi tagjának, és személy szerint 
nekem is legalább ennyire fontos az a fajta szerepvállalás, mellyel 
a helyi önkormányzat segíteni kívánja a bogácsi családok életét. S 
hogy milyen módon tudjuk ezt tenni? Erre a kérdésre próbálok vá-
laszolni a következő sorokban. 

Vegyük sorra először is mindazokat az intézkedéseket, amelyek 
önkormányzati döntésként anyagi támogatást nyújtanak a csalá-
doknak. 

Legnagyobb horderejű segítség a fiatal házasok első lakáshoz 
jutásának támogatása és a letelepedési támogatás, amely konkrét 
összeggel (300.000.- Ft és 1.000.000.- Ft-tal) támogatja az induló fi-
atal házaspárokat. Ezek a támogatások vissza nem térítendőek, a 
feltételeknek megfelelő házaspárok a megítélt juttatást a határo-
zattól számítva 30 napon belül megkapják. A fedezetét teljes egé-
szében az önkormányzat költségvetése biztosítja. 

Szintén a lakhatást segíti a rászorulóknak nyújtott lakásfenn-
tartási támogatás (havi 2.500.- Ft), a szociális célú tűzifa juttatása, 
melynek forrását részben az állam, részben pedig az önkormány-
zat nyújtja. 

Az óvodai és iskolai étkeztetésben is segítjük a családokat, a 
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők havi 5.000.- Ft-
os támogatást kapnak, kizárólag önkormányzati forrásból. Ezen kí-
vül a tanulás feltételeinek megteremtésében is igyekszünk kiven-
ni a részünket, hiszen az általános iskolai diákok évi 4.000.- Ft tan-
évkezdési támogatásban részesülnek, a középiskolai tanulók pe-
dig évi 10.000.- Ft, a felsőfokú intézményben tanulók pedig évi 
20.000.- Ft-ot kapnak, szintén kizárólag önkormányzati forrásból. 
Ehhez jön még támogatásként a Bursa Hungarica ösztöndíj, mely-
ből havi 5.000.- Ft-ot az önkormányzat, 5.000.- Ft-ot pedig az állam 
biztosít a programban résztvevő egyetemisták számára. 

Mindezeken túl nem feledkezünk meg az idősekről sem, hiszen 
évente egyszeri 5.000.- Ft-os támogatást kap valamennyi 70 éven 
felüli lakos és mindannyiuknak biztosítjuk a szociális étkezés lehe-
tőségét.

Ezekhez a forintban számolható támogatásokhoz jön még 
mindaz a plusz körülmény, amellyel az önkormányzat igyekszik se-
gíteni, támogatni a családokat. Gondoljanak csak az óvodában és 
az iskolában biztosított tárgyi és személyi feltételekre, a szép, kul-
turált környezetre, az egészségügyi ellátás igen jó színvonalára, 
vagy a közmunka program biztosította lehetőségekre. Ezek a dol-
gok lényegesen messzebbre mutatnak, mint az elején idézett köte-
lező önkormányzati feladatok. A mi szándékunk ezekkel az intéz-
kedésekkel az, hogy a törődést, a problémák megoldására való tö-
rekvést lássa a lakosság az önkormányzat munkájában. Érezzük an-
nak a felelősségét, hogy választott tisztségviselőként Önök ránk 
bízták a falu sorsát, s lehetőségeinkhez és képességeinkhez mér-
ten igyekszünk is azt a legjobban egyengetni. De kell, hogy érez-
ze minden családfenntartó a saját felelősségét is, hiszen az ő köte-
lességük a családjaiknak a fenntartása, sorsának alakítása. A média 
által oly sokat emlegetett gyermekéhezés problémájának megol-
dása nem lehet kizárólag az önkormányzat feladata! Ha a gyermek 

az iskolában, óvodában napi háromszor ingyen kap étkezést a hét 
öt napján, akkor hol van a szülő felelőssége abban, hogy a fenn-
maradó két napon biztosítsa a gyermeke étkezését? Ha egy csa-
ládban nincs tüzelő, és az önkormányzatnak nincs annyi tűzifája, 
hogy mindenkinek juttasson, akkor hol van a családfenntartó fele-
lőssége abban, hogy megfelelő lakhatási körülményeket biztosít-
son szerettei számára?

Nagyon sok mindent számon lehet kérni az önkormányzatokon, 
nagyon sok feladatot lehet a Képviselő Testületekre bízni azért, 
hogy a rászorulókon segítsenek. De a személyes felelősségválla-
lást nem lehet intézményesíteni, saját környezetéért, saját szeret-
teiért mindenki felelősséggel tartozik. S ha ezt a felelősséget fel-
ismeri és hajlandó ezt vállalni, akkor ér valamit az az önkormány-
zati segítség, amely arra elég, hogy enyhítse a szegénységet, pil-
lanatnyi segítséget nyújtson, de a problémát magát soha sem tud-
ja megoldani. 

Kérem Önöket tehát, hogy mielőtt ítélkeznének egy-egy önkor-
mányzati döntés felett, tájékozódjanak a környező településeken 
nyújtott támogatási lehetőségekről, vizsgálják meg saját felelőssé-
güket is abban, hogy a család aktuális problémájára keresik-e va-
lamennyien a megoldást, s éljenek mindazokkal a lehetőségekkel, 
amelyeket a bogácsi önkormányzat nyújtani tud. 

Az ünnep közeledtével pedig a Képviselő Testület valameny-
nyi tagja nevében kívánom, hogy minden háznál legyen terített 
asztal karácsonykor, melegség járja át a házuk minden zugát, és 
valamennyiük lelkét egyaránt. 

Csendesné Farkas Edit 
polgármester

A legkedvesebb ajándékok
A legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa alatt

Senki nem láthatja őket, nincsen rajtuk díszszalag.

De a fényben, csomagok közt, mindenkinek ott van már

A legkedvesebb ajándék, amit a karácsonytól vár.

Az emberek szívében égő béke és szeretet:

A jóakarat és az ünnep jelentik a legtöbbet.

/Virginia Katherine Oliver/
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓKÉRT…
Idén november végén X. alkalommal ke-

rült megrendezésre az iskolai jótékonysá-
gi bál. Jubileumi is, és egyben rendhagyó 
is volt ez a rendezvényünk. Rendhagyó volt 
azért, mert ilyen mértékű összefogás a szü-
lők, a nevelők és az iskola dolgozói között 
még nem volt tapasztalható. 

Mindent együtt a gyerekekért- jellemezte 
ezt a rendezvényt.

Elsősorban köszönet azoknak, akik ide-
jüket áldozták és eljöttek a bálba, a hajna-
lig tartó mulatsághoz a talpalávalót MC BEE 
BEE és Lénárt Péter húzta a vendégek kéré-
se szerint.

Egy-egy ügyért az összefogás sokféle le-
het. A mi esetünkben egy kisebb csoport 
akarta megmutatni, mire képes. A dátum kö-
zeledtével egyre izgatottabbak voltunk. A 
pénteki díszítés jó hangulatban zajlott. Pe-
dagógusok, szülők, gyerekek ilyenkor egy 
kicsit közelebb kerülnek egymáshoz. Ha-
sonló lelkesedéssel készültek a bálra a mű-
sorban szereplők is. Mindenki vidám, felsza-
badult volt éppúgy, mint a bál utáni takarí-
tásnál, ezért ez az esemény mondhatjuk há-
romnapos volt.

A Bükkalja Általános Iskola dolgozói és 
szülői munkaközössége ezúton köszöni meg 
Mindazoknak, akik önzetlen felajánlással, se-
gítőkész munkával, anyagi támogatással, va-
lamint a jótékonysági bálon való részvétel-
lel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! Re-
méljük, a jövőben is érdemes lesz hasonló 
mulatságot szervezni. Mindenesetre bevé-
telünk erről tanúskodik, hiszen az anyagi tá-
mogatások, a támogatójegyek, a belépők, a 
tombolajegy eladásának köszönhetően kö-

zel 400.000 forinttal gazdagodtak a bogácsi 
iskola tanulói. A befolyt összeget idén is a 
gyerekek szabadidős programjainak támo-
gatására fordítjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy 
érdemes gyermekeink második otthonát 
szépíteni, fejleszteni, és a szabadidő hasz-
nos eltöltését színesíteni tanulóink számára. 
Vannak ügyek, melyeket érdemes támogat-
ni. Márpedig egy jótékonysági bál ilyen ese-
ménynek minősül. Köszönjük, hogy Önök is 
ilyen sokan így gondolták!

Támogatóink:
Csendesné Farkas Edit – A bál fővédnöke

Tállai András országgyűlési képviselő
Tóth István iskolaigazgató

Bagolyvár Óvoda Dolgozói, Bagolyvár 
Óvoda Szülői Munkaközössége, Baloginé 
Kormos Anikó, Benyovszki Fodrászat, 
Benyovszki Mária, Bodnár Beáta, Bodnár 
Marianna, Bogács Község Önkormányza-
ta, Bogácsi Pávakör, Bogácsi Thermálfürdő 
Kft., Budai Krisztián, Bükkalja Takarékszövet-
kezet, Bükkzsérci Sportkör, Czagány János, 
Czagányné Horváth Réka, Csendes András, 
Csiki János, Csiriné Kreszadló Petronella, Do-
bos Tamás, E-Gazda Bogács, Erdei Ferenc, 
Fábriné Sári Brigitta, Fábri Péter, Fehér Erika, 
Fónad Beáta, Fülöp Fanni, Fülöp Tibor, Gál-
Szajlai Júlia, Hajdu Ádám, Hákné Derda Re-
náta, Hák Zoltán, Hócza Viktorné, Hornyákné 
Regecz Ilona, Huszár Zoltán, Huszár Zoltán 
ifj., Ittes Endre, Jacsó Zoltán, Jankó Gergely, 
Jankóné Csendes Mariann, Jankóné Jónás 
Zsuzsanna, Jankó Róbert, Jankó Szabolcs, 
Juhász Beatrix dr., Juhász Istvánné, Karczagi 

Csaba, Karczaginé Derda Beáta, Kásáné Sza-
bó Erika, Kerékgyártó Andrea, Képes Ildikó 
Anna dr., Kis Katalin, Kiss Erzsébet, Kissné 
Lukács Erika, Kissné Sereg Erzsébet, Kiss Zol-
tán, Kőkorszaki Pocaktömő Étterem, Kon-
dás Gyula, Kondráth Mihály, Kondráthné Bé-
res Nóra, Koósné Tatár Erika, Kotroczó Éva, 
Kovács Dóra, Kovácsné Rakóczki Rita, Kuna 
Klára Tünde, Lénárt Győző, Lénártné Kovács 
Zsuzsanna, Lénártné Szeberin Csilla, Lénárt 
Péter, Lóczi Gyuláné, Lukács Lajosné, Magyar 
Sándor, Majnár István, Majnárné Lóczi And-
rea, Mártonné Kiss Anikó, Márton Norbert, 
Mata Zsolt, Mikesz Lajos, Mikeszné Kovács Il-
dikó, Mizser Zsuzsanna, Mizserné Kovács Er-
zsébet, Molnárné Csiki Bernadett, Nagyné 
Sziklai Judit, Nagy Tímea, Nyírzem COOP 
Ker. Zrt., Obrusánszki Zsuzsanna, Orosz At-
tila, Oroszné Molnár Nóra, Ócsai Péter dr., 
Páli Gertrúd Tünde, Pappné Makó Emese, 
Papp Sándor, Paragh Margit, Péter Zoltán, 
Pintér Tamás, Polgár Jenőné, Poprócsi Erika, 
Poprócsi István, Salavári Károly, Salaváriné 
Csufor Anita, Sarah Meziane, Séra-Nagy Rita, 
Soltész Tamás, Szabó László, Szabóné Kuna 
Ilona, Tóth Ágnes, Tóth Balázs, Tóth Csa-
ba, Tóthné Farmosi Ildikó, Tóth Norina, Tűz 
S Ker. Kft., Vadvirág Étterem, Várnai Kata-
lin, Verhóczki György, Verhóczki Györgyné, 
Verhóczki Jánosné +1 Bolt, Verhóczki László, 
Verhóczki Sándor, Viczai Péter Tamás dr., Vil-
la Family, Zilai Bertalanné, Zsák Terézia.

Hajduné  
Nyírő Veronika

igazgatóhelyettes

Kondásné 
Hornyák Katalin
szülői munkakö-

zösség elnöke

A bálozók idén kevesebben voltak, de a jó 
hangulatot ez nem befolyásolta

Ócsai Kamilla énekével  
nyűgözte le a közönséget

Tóth István iskolaigazgató és Csendesné Farkas 
Edit polgármester köszöntötte a vendégeket

Dobos Bendegúz ismét nagy  
sikert aratott szavalatával 

A tanulók nevében Gál Csilla és Dobos 
Pongrác köszöntötte a megjelenteket 

A Bogácsi Liliom Mazsorett Csoport  
műsorát nagy taps kísérte
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Márton-napi vigasság 
színes programokkal, újborral és lúdételekkel

 „Aki Márton napján libát nem eszik, ehetik 
az bármit, mégis éhezik” - hangzik a mondás.  

Mielőtt bárki azt hinné, hogy az elmúlt 
években divatossá vált Márton-napi gasztro-
nómiai vigasságok elsősorban az éttermek és 
a borászok vendégcsábító fogásai, tudnunk 
kell, hogy ezek a népi paraszti kultúrában már 
rég ehhez a naphoz kapcsolódtak. Ekkorra te-
relték be a legelőkről az állatokat téli szállás-
helyeikre, ekkorra híztak meg a libák. Szent 
Márton napja jelentette a paraszti év végét, 
ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat 
és ilyenkor vette kezdetét a téli pihenő idősza-
ka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérü-
ket és hozzá ráadásként egy kövér libát, ame-
lyeket a tél beállta előtt le kellett vágni. A liba 
egyik nagy előnye, hogy minden része fel-
használható, az aprólék és a nyaka leveshez ki-
váló, de töltve is remek. A combja és a melle 
roston sütve vagy kemencében, a mája pedig 
számos változatban készíthető el…

Az ivás is szinte kötelező volt, mert úgy vél-
ték, minél többet iszik e napon valaki, annál 
egészségesebb lesz a továbbiakban. Eggyel 
több ok az ivásra, hogy ekkorra már kiforr az 
újbor és meg kell kóstolni, hiszen “Szent Már-
ton a bírája”. Tehát a must ilyenkor változott 
borrá, az egész évi fáradozás gyümölcse ekkor 

mutatkozott meg, az eredménnyel pedig szí-
vesen el is dicsekedtek a borosgazdák. Az új-
bor üde, friss, többségében illatos, olyan, ami 
átmelengeti a szívet, lelket.

Mindemellett Márton-nap a 40-napos ad-
venti böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jó-
ízű és gazdag falatozás, a vigasság még meg-
engedett.

A Bogácson immár 15. alkalommal, ezút-
tal november 6–8. között megrendezett Már-
ton-napi vigasságra kilátogató vendégeknek 
módjuk volt arra, hogy elejét vegyék a majda-
ni éhezésnek-szomjazásnak.

A bogácsi Márton-nap azonban nemcsak a 
testünk, hanem a lelkünk táplálásáról is szól.

Hagyományosan nagyszerű hangverseny-
nyel indult a programsorozat pénteken este 
a Szent Márton műemléktemplomban, idén 
a mezőkövesdi Szent László Kórus jóvoltából. 

Szombaton délelőtt a Szent Márton Bor-
lovagrend tartotta ünnepi közgyűlését a Kö-
zösségi Házban, kora délután pedig hagyo-
mányos ünnepi műsorát és borlovag avatását 
a Színészligetben – ezúttal Pitti Katalin ope-
raénekest, Péva Ibolya színművészt, Skaliczki 
Lászlót, a férfi kézilabda élvonalban szerep-
lő Mezőkövesd edzőjét és Derda Zsolt alezre-
dest, a NAV Heves Megyei Vám- és Pénzügy-

őri Igazgatóságának igazgató-helyettesét, aki 
édesapja helyét vette át - ütötték borlovaggá. 

Ezek után kezdetét vette az igazi vigasság a 
pincesoron – finom borokkal, ízletes ételekkel, 
jó hangulattal és szórakoztató programokkal.

A Miskolci Csodamalom Bábszínház Lúdas 
Matyi előadása és a Bogácsi Tündöklő és Lili-
om Mazsorett Csoport nyitotta a sort, majd 
Rekop György humorista fokozta a jókedvet. 
A Bükkzsérci Summás Énekegyüttes és a Ma-
tyó Néptáncegyüttes dalaira, táncaira a ven-
dégek is táncra perdültek. A Bon-Bon együt-
tes koncertjén tovább folyt a vigasság, majd a 
sötétedés beálltával már igazán látványos volt 
a Tűzvarázs tűztánc-show. A programot a szin-
tén hagyományos Szent Márton-napi mág-
lya lángra lobbantása zárta. Este a Bo gácsi 
Thermálfürdő Márton-napi medencebállal 
várta még a további szórakozásra vágyó ven-
dégeket.

Vasárnap az ünnepi szentmisén Hanák 
József esperes megáldotta az újbort és 
egésznapos kirakodóvásár várta az érdeklő-
dőket.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 
Márton-napi hagyományok idén is tovább-
öröklődtek, volt evés-ivás, mulatozás…

Hegyi Anna

Az új és a régi borlovagok Tűztánc- show a pincesoronA Bon-Bon együttes fellépésére a  
hideg ellenére sokan vártak

Méz, méz, méz…
„Ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség legfeljebb négy év-

vel éli túl”
Fenti híres kijelentés a Nobel-díjas fizikus, Albert Einstein nevéhez 

kötődik, bár a „bolondos zseni” írásos emlékei közt egyelőre nem ta-
lálták meg ennek megerősítését. De mindegy is kinek a tollából szüle-
tett meg az állítás, nagy igazságról szól! 

A méhek, a természet és az ember kapcsolata már évezredek óta 
összefonódott, hiszen a kutatók már az ókori piramisokban is talál-
tak mézet. Magyarországon az államalapítás idején egyedüli éde-
sítőszerként a mézzel tették édesebbé a királyi lakomák fogásait, 
ahol mézsört szolgáltak fel és méhviasz gyertyákkal világították be 
a palotát. A középkori szerzetesek pedig a méhek másik csodaszer-
ét, a propoliszt kezdték el használnia számos bajra gyógyírként. De 
ez még nem minden! A sok-sok ragacsos nyalánkság, medicina mel-
lett nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a virágok megporzá-
sával sok növény, virág és gyümölcsfajta a méhek nélkül kihalásra 
lenne ítélve. Szerencsére az érdekek kölcsönösek. A növények ellát-
ják a méheket a napi szükséges táplálékkal, azaz nektárral és virág-
porral. A virágoknak pedig szükségük van a méhekre, hogy megter-
mékenyüljenek és gyümölcsöt teremjenek. Egyszerűen nem lenné-

nek meg egymás nélkül, mi emberek pedig a gyümölcsök, zöldsé-
gek nélkül!

A méh-természet-ember kapcsolat kihangsúlyozása volt az egyik 
fő célja a Szlovéniából kiinduló, Európai Mézes Reggeli programnak, 
melyhez az elmúlt évben Magyarország is csatlakozott  a Földműve-
lésügyi Minisztérium és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szer-
vezésében. Az egyesület megyei szaktanácsadója, Farkas János meg-
keresett minket, hogy csatlakozzunk a programhoz, melynek szívesen 
tettünk eleget, mint a Bükkalja Általános Iskola régi diákjai. 

Így november 20-án közel 50 gyermek reggelijét édesítettük meg 
Bogácson, miközben sok érdekes információt tanulhattak meg a méz-
ről, a méhek és a méhész életéről. Akik ismerték, nagy kedvvel nyúltak 
a mézes kenyér felé. Sajnos találkoztunk olyan gyermekekkel is, akik 
talán most először kóstolhattak mézet, de az első falat után, mosoly-
ra görbült szájuk, majd hamar elfogyott az egészséges reggeli! Bízunk 
benne, hogy a gyerekeknek nem kell várnia a jövő évi programig ah-
hoz, hogy ismét ilyen finomat reggelizhessenek., és egyre több csa-
ládnál a reggeli asztal kötelező kelléke lesz a tápláló, finom, egészsé-
ges méz.

Vigh Ilona és Mucsonyi Zsolt



Októberben a „Borban az igazság…” című könyvtári rendezvény 
kapcsán sikerült az érdeklődőket az irodalom felé vonzani. A bor és 
az irodalmi művek bemutatását követő oldott légkörben zajló hosszas 
beszélgetés számomra azt igazolta, hogy az embereknek szükségük 
van a társas együttlétre, a személyes találkozásokra, melyeket semmi-
lyen elektronikus kommunikáció nem pótolhat.

2015. november 20-án a bogácsi Közösségi Ház színpadán a könyv-
tár szervezésében zenés esten mutatkozott be Pintér Tibor és Békefi 
Viktória, a Szigetszentmiklósi Sziget Színház két kiváló művésze. Pin-
tér Tibor, a Sziget Színház igazgatója a közönség legtöbbjének ismert 
volt, de Békefi Viktóriáról még kevesen hallottak Bogácson. Az előadás 
után azonban bizonyára minden jelenlévő szívesen gondol a tehetsé-
ges fiatal énekesnőre is, aki énekhangjával, megjelenésével elnyerte a 
közönség tetszését.

A közel másfél órás műsor összeállításakor a fellépők gondoskod-
tak arról, hogy a közönség eltérő igénye szerint válogassanak az ope-
ra, operett, musical, örökzöld slágerek legnépszerűbbikéből, így min-
denki hallhatott számára ismert és kedvelt dalt. Nem csoda, hogy a né-
zők együtt énekeltek a színpadról olykor-olykor lejövő, s csibészesen a 
színpad szélére ülő művészekkel. 

A műsor végén többen nyilatkozták, hogy 
szeretnék az elkövetkező években a bogácsi 
Rendezvényparkban, vagy újra a Közösségi 
Házban látni és hallani Pintér Tiborékat. 

A Bükkalja Televízió felvételt készített a ze-
nés estről, amit a közeljövőben bemutat, de 
egy élő koncert mégis maradandóbb élmény-
nyel ajándékozza meg a közönséget. Csak bíz-
tatni tudom Bogács lakosságát és az itt üdü-
lőket, hogy használják ki a lehetőséget, men-
jenek el a koncertekre, bemutatókra, előadá-
sokra, hiszen községünkbe -leginkább a turiz-
mus miatt- oly sok neves művész, előadó láto-
gat el évente.

Az állandó rohanás, a stresszes napok után kell egy-egy olyan al-
kalom, mely által a lélek feltöltődik, pozitív energiához jut. Ma már bi-
zonyított tény, hogy nemcsak a testünket kell táplálni, hanem szelle-
münk is áhítozik az egészséges kikapcsolódásra, a felüdülésre.

December 11-én a Kis Kata zenekar lépett fel szintén a könyvtár 
szervezésében a Közösségi Házban. Ezen a koncerten a Bükkalja Álta-
lános Iskola tanulói és pedagógusai vettek részt. A koncert az advent 
jegyében telt, az elhangzott dalok ráhangolták a tanulókat a közelgő 
ünnepre. A közös ének és a közös tánc a hetek óta tartó szürke, ködös 
napokba vidámságot hozott.

A december 22-én előadandó színdarabok próbái is a könyvtárból 
indultak a világot jelentő deszkák, a Közösségi Ház színpada felé. Az 
amatőr társulat ismét összeállt, hogy karácsony előtt a község lakói 
számára szívet melengető műsorukkal közelebb hozzák és ráhangol-
ják a nézőket a karácsony szellemére.

A községben működő művészeti csoportok közül a fúvósok, a pá-
vakör, a mazsorettesek fellépésükkel színesítik a Karácsonyváró mű-
sort. Immár hagyomány, hogy Csendesné Farkas Edit polgármester 
asszony is itt kíván áldott karácsonyi ünnepet a község lakóinak.

Bár, a Közösségi Ház szűkösnek bizonyul 
ezen, a falu karácsonyának is mondható ren-
dezvényen, azért mégis kérem, aki teheti, te-
kintse meg a tél legszebb ünnepére összeállí-
tott műsorunkat. 

A karácsony az együttlét, az összetartozás, 
egymás iránt tanúsított szeretet, türelem ün-
nepe – s, ha csupán egy mosollyal ajándékoz-
zuk meg társainkat, észrevesszük a másikban a 
jószándék csíráját, akkor bizonyára átélhetjük 
a karácsonyi csodát.

Kívánom, hogy a karácsonyi fények ébresz-
szenek mindnyájuk szívében békét, boldog-
ságot!

Jankóné Jónás Zsuzsa

5

Ahol az alkotás játék és a játék öröm…
…és észre sem vesszük, csak jár a kezünk, 

épül a torony, szárad a festék, közben pedig 
a játék és alkotás öröme bensőnket rendezi, 
megismerjük képességeinket, és a csoportból 
közösség válik! 

Így éreztük mi is, mikor évekkel ezelőtt be-
lecsöppentünk egy olyan csoportba, ahol 
minden egyes eltöltött perc sugallta, hogy 
idegenként is a közösség részei vagyunk. A 
Hagyományok Háza TÁ-BOR nyári kurzusa tes-
ti-lelki feltöltődést adott nekünk, az egész na-
pos játékkal, alkotással, énekléssel, az esti kö-
zös tánccal, beszélgetéssel. A táborban elva-
rázsolt minket a szövőszékek zaja, a kusza fo-
nalakból készült nemezlabdák tarkasága, és a 
vékonyka fűzfavessző hajlékonysága, melyből 

több kosarat is készítettünk. Maradtunk volna 
még, de sajnos véget ért, szellemisége viszont 
örökre megmaradt! 

Ez az élmény sarkallt minket saját művünk, 
a Viola Alkotóműhely és Népi Játszóház létre-
hozására. Egyedi fajátékaink elsőként 2015 au-
gusztusában debütáltak Bogácson, ahol két 
tematikus nap keretében Szent István király 
legendájával és az aratási ünneppel kapcso-
latban készíthették el alkotásaikat a látogatók, 
fa, szalma, gabonaszemek felhasználásával.   

A következő nagyobb esemény, melyre a 
Turisztikai Iroda meghívott minket, a Tárcsás 
ételek fesztiválja volt, ahol több tucat gyer-
kőc játszott kedvére, épített, horgászott, mal-
mozott, gurított, célba dobott, és még sorol-
hatnám. Az alkotni vágyó apróságok fonalat 
ragadtak, és makramé technikával szebbnél-
szebb karkötőket készítettek vagy tűbe fűzve 
filcállatokkal lepték meg édesanyjukat. 

Az adventi készülődés során meghitt han-
gulat járta át a Közösségi Házat, mikor termé-
szetes anyagok felhasználásával karácsonyi 
asztaldíszeket, kopogtatókat és egyedi kará-
csonyfadíszeket készített számos anya, leány, 
fiú, együtt, várva Jézus születését. 

Az év végéhez érve summázzuk eredmé-
nyeinket, tervezzük a jövőt. A sok pozitív visz-
szajelzés, gratuláció is abban erősít meg min-
ket, hogy folytatnunk kell, amit elkezdtünk! 

Az adventi játszóházban a felnőttek 
alkotókedve is megjött

Év végi könyvtári rendezvények

Békefi Viktória és Pintér Tibor  
a bogácsi színpadon

Új játékok tervrajzai már a fejünkben, régi-új 
mesterségekről, technikákról szóló könyvek 
már a polcon. A hosszú téli esték azzal fognak 
telni, hogy jövőre is közelebb kerüljünk cé-
lunkhoz: Még több eredeti fajáték, még több 
kacagó gyermek, még több meghitt pillanat! 

Vigh Ilona és Mucsonyi Zsolt
Viola Alkotóműhely és Népi Játszóház
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Mindent Isten szemével
Néhány gondolat Juhász Ferenc atya „60”: Rólam neked-tőlem 

Önnek” című kötetének bemutatásáról, bemutatásához.

Jankóné Jónás Zsuzsanna keresett meg azzal a kéréssel, hogy a de-
cember 2-án megtartott „Könyvbemutatóról” írjak cikket a „Bogácsi 
Tél” decemberben megjelenő számába.

Kérésének örömmel tettem eleget két okból is: Szeretem az irodal-
mat, az olvasást, - a másik ok pedig Juhász Ferenc atya személye volt.

Sokan összegyűltünk a Közösségi Házban a könyv bemutatása 
kapcsán. Látható, érezhető volt a jó hangulat, az érdeklődés, a viszont-
látás öröme, hiszen rég volt az, amikor Juhász atya még itt élt közöt-
tünk.  Daragó Károly stílusosan tangóharmonikán játszotta Szent II. 
János Pál pápa „Bárkadal” c. énekét, köszöntötte Juhász atyát, majd 
Hajdu Imre nagyon kedves, meleghangú szavakkal nyitotta meg az is-
mertetőt. Filip Gabriella a Miskolci Megyei Könyvtár egyik munkatár-
sa ismertette a könyv megszületésének körülményeit. Kérdések felte-
vése után, mintegy párbeszéd keretében kaptunk információt arról, 
hogy mi volt az indíték, a motiváció a könyv megírására, kiadására.

Több, mint két órásra sikeredett a könyvbemutató. Általában így 
zajlanak a könyvbemutatók, ez az elfogadott „forgatókönyv”. A végén 
néhány kedves szó, érdeklődés, és persze a névre és személyre szóló 
dedikációk, a régmúltból feltörő emlékek hatására.

Nem nagyon ismertem Juhász atyát, mert mikor Ő itt szolgált Bo-
gácson (1990-1994), én még nem itt éltem, de találkoztam Vele né-
hányszor miséken, ha idehaza voltam.

Amiért a felkérésnek eleget tettem, az az volt, ami felkeltette az ér-
deklődésemet. A mű, a könyv és az alkotóember, a szerző személye 
közötti kapcsolat, annak összhangja, spiritualitása.

Mint előbb említettem – nem ismertem Őt. Ha találkoztunk is, an-
nak már húszegynéhány éve. Nem voltak bennem régi beidegződött, 
rögzült sztereotípiák. Kellemes, az Életben két lábon álló, boldog, ki-
egyensúlyozott embert ismertem meg, aki helyén van a világban, 
munkájában. Empatikus ember, aki mindent Isten szemével néz és lát, 
és nemcsak azért mert a hívatása pap. Ezt hozta hazulról, a gyermek-
korából értékként és értékrendként. Ez lett életének irányvonala és 
meghatározója. Ilyen emberekre mondjuk azt, hogy megtalálta ma-
gát, „hazaért”. Isten kegyelméből és a saját akaratából, szorgalmából 
azt csinálja és csinálhatja, amire hívatott, amire a Teremtő szánta. „Em-
berhalász lett”.

Valamikor régen valahol hallottam egy gondolatsort a sírásról: az 
ember ha sír, lefelé néz, ha nevet, akkor fölfelé, az ég felé. Juhász atya 
egyfolytában nevetett, mosolygott és ránk nézett! Ezek voltak ott a 
gondolataim a két óra alatt, s még utána is, míg a könyvet el nem ol-
vastam.

Olvasás után, az ott leírtak csak megerősítették bennem a róla ki-
alakult képet. Jobb, hogy pap lett és nem költő! A lélek nyelvén lett jó 
pappá, karakterisztikus egyénisége révén meg tudja szólítani az em-
berek tömegeit, nyújt segítséget, ad reményt a „mindennapok” túl-
éléséhez. Bele - és átérző ember, aki az „Isten-teremtette” világ embe-
ri, tárgyi, lelki dolgaira úgy rá tud csodálkozni, mint egy 3-4 éves gyer-
mek. Emellett észreveszi azok értékeit is. Ezt tükrözik írásai. Sajnos ez 
ma már egyre ritkább, egyre kevesebben vannak, vagyunk ilyen ka-
rakterű, gazdag lelkű emberek. 

Végigolvasva könyvét egy Müller Péter gondolat jutott az eszem-
be: Lelkitársak vagyunk. „Az író nem az olvasónak, hanem a lélektár-
saknak ír. Az Evangélium sem híveknek, hanem a bennünk lakó Krisz-
tusnak üzen. 

„Én bennetek vagyok!”

Ha jól olvasod, ezt át is éled, Jézus Krisztussá válsz egy rövid ideig. 
Ha ez nem történik meg, ne olvass tovább. Nem neked írták a könyvet”.

„Írni azt jelenti, hogy az ember olyasmit is megtud, amit eddig nem 
tudott. Elkezd halászni a lelkében, és egyre különösebb és gazdagabb 
gondolatokat húz ki a saját, önmaga számára is ismeretlen mélysége-
iből. Remélem, érzed, ha olvasod a könyvemet: mindketten a tudato-
sulás folyamatán megyünk át. Felfedezzük magunkat.”

Nekem nagyon tetszett, teszik a könyv. Egyszerű, érthető, nagyon 
emberi. Felemelő gondolatokat sugall: olyanokat, mint a szeretet, 
természetesség, odafigyelés, a másik tisztelete és még sorolhatnám. 
Mentes minden írói allűrtől! Őszinte!- mindent Isten szemével néz, lát, 
tetteiben is ez nyilvánul meg.

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnek olvasni. Azok-
nak, akiket érdekel egy pap „szószéken” kívüli világa. Gondolatai, tet-
tei, cselekedetei egy szóval a mindennapjai, a kihívásokkal szembeni 
napi helytállása, hitvallása.

Kedves Juhász Atya! Köszönöm a nekem írt dedikációt a szépség-
ről: „...pedig csak az Alkotó, a Teremtő az igazi szépség.”

Köszönöm, hogy a könyvespolcom gazdagodhatott egy számom-
ra értékes kötettel.

Tekintettel a közelgő ünnepekre, itt szeretnék Önnek és Bogács 
minden Lakosának áldásos, szeretetben, örömökben gazdag KARÁ-
CSONYI ÜNNEPEKET, erőben, egészségben, sikerekben, nyugalom-
ban BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni!

Bogács 2015. december 6.    Szőkéné Tóth Katalin

A könyvismertetőt Hajdu Imre nyitotta meg

Szereplők: Lukács Lajosné, Csufor Dorina, Kovács 
Sándorné, Mizserné Kovács Erzsébet, Somodiné 
Kovács Barbara, Baloginé Kormos Anikó, 
Benyovszki Mária, Hegedűs József, dr. Papp 
Adrienn, Koczka Roland, Juhász István, Szabó 
László, Kovács Dóra, Tóthné Farmosi Ildikó, 
Fónad Beáta, Jacsó Zoltán, Péter Zoltán, 
Kondás Gyula, ifj. Jankó Róbert, Czagány 
Kitti, Dobos Tamás, Kiss Zoltán, Jankó Róbert, 
Salavári Bence,  Fridel  Ildikó, Friedrich Ellen 
Anna, Czagányné Horváth Réka, Hajdu Ádám

Közreműködik: Zahari Orsolya, Zsák Terézia, 
Magyar Gyula, Gál István, Bogácsi Pávakör, Bo-
gácsi Mazsorett Csoport, Daragó Károly és fúvósai

Rendező: Jankóné Jónás Zsuzsa

Meghívó
Szeretettel várjuk községünk lakosságát

2015. december 22-én (kedden) 17 órakor  
a Közösségi házban tartandó

KARÁCSONYVÁRÓ
műsorunkra
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Tájékoztatás a „Bogács Községért Közalapítvány”  
kuratóriumának munkájáról

A „Bogács Községért Köz-
alapítvány” alapítója 2013. 
június 26-án bízta rám az ala-
pítvány kuratórium elnöki 
tisztségét.

A közalapítvány célja: „A 
község gazdálkodó szerve-
zeteinek, vállalakozóinak, 
polgárainak összefogásával 
a lakossági kezdeményezé-
sű fejlesztések támogatásá-
val megteremti annak a lehe-
tőségét, hogy a település ar-
culata pozitív irányban meg-
változzon, az itt élők életmi-
nősége javuljon, a telepü-
lés bel-és külföldi kapcsola-
tai erősödjenek a hagyomá-
nyos értékek megtartásával, az egészsé-
ges életfeltételek, környezet megterem-
tésével megvalósuljon mindaz, ami a köz-
ség fejlődését tartalmilag és esztétikai-
lag előbbre viszi.” (Kivonat az alapító ok-
iratból.)

Az alapítvány alapvető feladatának te-
kinti a környezet óvása szépítése céljából 
évente kiírt pályázatot, ami lehetővé te-
szi a magánszemélyek által befizetett ide-
genforgalmi adó teljes mértékű visszatérí-
tését. Figyelünk a pályázati lehetőségekre, 
így került sor 2014-ben az I. világháborús 
szobor felújítására. Erről bővebben már in-
formálódhattak a bogácsi újság olvasói. A 
szobor felavatását követően október ele-
jén Szőkéné Tóth Katalin kuratóriumi tag 
hívta fel a figyelmem arra, hogy parókia 
kerítése nagyon rossz állapotban van, jó 
lenne arra is pályázni. Akkor arra gondol-
tam, ugyan miért lenne erre most éppen 
pályázati kiírás. Eltelt két hónap és 2014. 
november 27-én: EGYH-EOR-15 Egyházi 
épített örökség védelme és egyéb be-

ruházások címmel pályázatot hirdetett az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ezt a ki-
írást azonban csak december közepén lát-
tam, és a pályázat beadási határideje 2015. 
január 7-e volt. Azonnal felvettem a kap-
csolatot a plébánia vezetőjével, Hanák Jó-
zsef c. esperes c. kanonok úrral - akinek ne-
vében és hozzájárulásával lehetett pályáz-
ni – valamint a polgármester asszonnyal, 
aki a költségvetés elkészítésében nyújtott 
segítséget. A pályázatot határidőben si-
került benyújtani. A kőkerítés lebontása 
és újjáépítése mellett kovácsoltvas kerítés 
és kapu is szerepelt a tervben. Összesen 
16 millió Ft-ra pályáztunk. Részben fogad-
ták el pályázatunkat, ami azt jelenti, hogy 
3,5 millió Ft-ot nyertünk. Szerényebb meg-
oldásokat választottunk, az új terv szerin-
ti összes bekerülési ktg. 8.036.000 Ft, ami 
az elnyert összeghez képest még mindig 
igen jelentős. Az Egri Főegyházmegyé-
hez fordultunk segítségért, ahonnét szin-
tén 3,5 millió Ft-ot kapott az egyházköz-
ség. A fennmaradó 1.036.000 Ft-ot az ön-

kormányzat, illetve a közalapítvány 
fedezi. Eddig 6.096.000 Ft került ki-
fizetésre. A hátralevő összeg a mun-
ka átadását követően lesz kifizetve. 
A kerítés 95 %- a készen van.

Horváth László Ady E. úti lakos 
hívta fel a  kuratórium figyelmét, 
hogy abban az esetben, ha 20 fő 
részt vesz Egerben az ÉMÁSZ által 
szervezett lakossági fórumon, kö-
zösségi célra pályázhatunk 200.000 
Ft- ig. Szőkéné Tóth Katalin szervez-
te meg a részvételt, ahol Bogácsról 
több mint húszan jelentünk meg. 

Pályázatot nyújtottam be az 
Egészségház melletti park, azóta 
már Fiatalok tere virágosítására. Vé-

gül nem parkosítás, hanem kültéri órára 
költöttük az átutalt 200.000 Ft-ot, plusz 
további 300.000 Ft-ot. A GPS irányítású, 
éjjel világító óra költsége felszerelve kö-
zel 500 ezer Ft-ba került.

A nyáron a kuratórium felhívást tett 
közzé, hogy lehetőség van személyi ri-
asztó készülék rendelésére, ennek a le-
bonyolításában a Polgármesteri Hivatal is 
részt vett. Itt hívom fel a tisztelt megren-
delők figyelmét, hogy 5 db-ot még min-
dig nem vettek át. Mi teljesítettük kérésü-
ket, kérem, vegyék át a készüléket.

2015. 10. 28-án templom tisztasági fes-
tésére adtam be pályázatot természete-
sen a plébánia vezetőjének nevében. A 
pályázathoz csatlakozott a polgármester 
asszony, aki az orgona javítására készítte-
tett költségvetést. A pályázatot befogad-
ták. Döntés még nem született.

Bogács, 2015.12. 06.

Poczik Lajosné 
kuratórium elnöke

Szélesedett Bogács nemzetközi kapcsolata
Gyergyóújfalu és Bogács települések között kialakult baráti kap-

csolatot Egyed József Gyergyóújfalu polgármestere és Csendesné Far-
kas Edit Bogács polgármestere 2015. november 7-én ünnepélyes ke-
retek között aláírt együttműködési egyezménnyel tette hivatalossá. 

Az ezt megelőző két évben mindkét település képviselői ellátogat-
tak egymáshoz, kölcsönösen megismerték a két település természe-
ti csodáit, gazdaságát, betekintést nyertek egymás kultúrájába, ha-
gyományaiba. A Márton-napi rendezvényekre érkező gyergyóújfalui 
delegáció tagjai november 6-án ellátogattak a Parlamentbe, 7-én 
és 8-án részt vettek községünk programsorozatán, melynek kiemel-
kedő momentuma volt a bogácsi Polgármesteri Hivatalban rende-
zett együttműködési megállapodást aláíró bensőséges ünnepség. 
A hivatalosan megfogalmazott és pontokban rögzített megállapo-
dáson túl az egymás iránti kölcsönös tisztelet, a megismerési vágy a 
gyergyóújfaluiakban az anyaországhoz való kötődést, míg bennünk, 
bogácsiakban a nemzeti identitástudatot is erősítheti. 

J.J. Zs.

A plébániát körülvevő új kerítés
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Karácsonyi köszöntő
Régen mindig imádtam a karácsonyokat. 
Amikor kisgyerek voltam. Nemcsak az 
ajándékok miatt – bár gyermekfejjel fő-
ként ez volt, amit felfogtam az egészből 
–, hanem a várakozással teli izgalomért, 
ami körüllengte az ünnepet.

December beköszöntével minden 
megváltozott. Lehullott a fehér hó, rövi-
dültek a nappalok. Mindenki boldogan 
kezdte a visszaszámlálást, mely minden 
múló nappal egyre közelebbinek mutatta 
a karácsonyt.

Mi, gyerekek, csapatokba verődve csa-
tangoltunk az utcán, és találgattuk, vajon 
mi vár ránk a fa alatt.

Szenteste összegyűlt a család. Gyertya 
égett, csillagszóró szikrázott, szólt a Csen-
des Éj, és formás, színes dobozok vártak a 
kicsomagolásra. Mi, gyerekek, csak az aján-

dékokat bontogattuk, örültünk a játékoknak, 
a sok édességnek, de visszagondolva már ak-
kor is sejtettük valahol legbelül: ez az ünnep 
a Szeretetről szól.

Aztán… valami lassan megváltozott. Akár-
hogy gondolkozom, nem tudok rájönni, mikor 
jött el a pillanat, amikor az ünnepből szokás, a 
szokásból megszokás, az ajándékozás örömé-
ből az ajándékvásárlás kötelessége lett. Arra 
gyanakodtam, talán csak felnőttünk… de ré-
gen is voltak boldog felnőttek, és látom a mai 
gyerekeken: már ők sem a régiek.

Mindennapjainkban elég nagy a zűrza-
var: év végi zárás, karácsonyi nagybevásárlás, 
takarítás, ajándékkészítés, családi programok 
torlódnak egymásra. Mégis, a hozzánk közelí-
tő ünnep, karácsony csodája egyre nagyobb 
fényességgel világít ebben a sötétségben. 
Várjuk a megérkezését, csendességét még 

talán akkor is, ha nincs kivel megoszta-
nunk ezt a napot. Mi tehát a karácsony 
titka? Megmutassa a szeretet útját, hogy 
megváltsa életünket. A szeretet nem forra-
dalmakkal és rendeletekkel, nem többségi 
szavazatokkal jön létre, hanem úgy, hogy 
rájövünk, szükségünk van egymásra. Ne 
gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az 
élet gondjait, úgy tűnik, nem spórolhatjuk 
meg! Gondoljunk gyermekeink örömére a 
karácsonyfa alatt, gondoljunk azokra az idős 
emberekre, akiknek elintéztük bajos ügyeit, 
gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült el-
rendezni egy-egy nézeteltérést! Ha egymást 
tápláljuk, kiegészítjük a másik hiányosságait, 
értelmet és örömöt adunk egymás életének. 
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a 
vele járó békesség tegye széppé az ünnepe-
ket! Kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek – 
akár egyedül, akár szeretteik körében töltik – 
segítsék Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, 
szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődés-
hez, felgyógyuláshoz, hogy az új esztendőt új 
szívvel és újult erővel kezdhessük! Csak azok 
látják meg a világot a maga valóságában, 
akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek. 
Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon mele-
gét valósággá, megélhetővé tenni, ami vé-
gigkíséri egész életünket és mindig megadja 
számunkra a megújulás lehetőségét.

Engedjék meg, hogy ezen gondola-
tokkal kívánjak minden bogácsi lakosnak 
Szeretetteljes, Áldott, Békés Karácsonyt 
és Eredmé nyekben Gazdag, Boldog Új 
Esztendőt!

Tállai András 
államtitkár, országgyűlési képviselő

A Betlehem
2011 karácsonya előtt fogalmazódott meg bennünk az a gon-

dolat, hogy Bogács központi részén Betlehemet kellene felállítani. 
Ekkor már az ország több pontján lehetett látni különböző mód-
szerekkel készült betlehemi jászolt. A gondolatot erős elhatáro-
zás, majd tettek követték. Először egy kis csapattal ültünk össze és 
felvázoltuk elképzeléseinket. Ezek után kértük a lakosság segítsé-
gét is, többen összejöttünk a meghir-
detett időpontban. Azon a délutánon 
nagy lelkesedés és jó hangulat mellett 
elkészültek a három királyokat ábrázo-
ló alakok, a pásztor és a birkák is. Ad-
vent első vasárnapján az előre elkészí-
tett „istállóban” -a történetet követve- 
elhelyezésre kerültek a „szereplők”.

Idén szükségét éreztük az átala-
kításnak.  Egy kis csapat újra össze-
ült és az átalakítás menete kirajzoló-
dott előttünk. A ruhák tisztításra ke-
rültek, az arcok megújultak. Bővítet-

tük a történéseket ábrázoló festményekkel, az állatokat befogadó 
hellyel -ami jelenleg kissé hiányos - de reméljük, karácsonyig be-
lakottá válik.

Külön öröm számunkra advent első vasárnapján, a község lako-
saival tartandó betlehemi jászol szentelő ünnepsége. Megható ér-
zés a karácsonyi énekeket hallgatni, együtt imádkozni és énekelni, 

az örvendező gyermekek arcát látni. 
Ezzel a szép eseménnyel lélekben is 
készülhetünk a legszebb egyházi ün-
nepünkre. 

A betlehem készítői nevében kívá-
nom a község lakosainak, hogy szere-
tet és béke töltse be minden ember 
és család otthonát az elkövetkezendő 
időszakban.

Áldott, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket kívánnak: 

a betlehem készítői


