A BOGÁCSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

XXVII. évfolyam 4. szám 2016.

Bogács minden lakójának kívánunk
szent karácsonyi ünnepet
és eredményekben gazdag,
örömteli új esztendőt!

A gyerekek ezen a télen is nagyon
várják a havat

A betlehem a
Fiatalok terén található

Tisztelt Bogácsiak! Kedves Olvasó!
Az ünnepek közeledtével az ember elcsendesedik, befelé fordul,
s számot vet az elmúlt hónapok történéseivel, az elvégzett feladatok
eredményeivel. Közéleti szereplőként újragondolja a nagy döntéseket,
a megvalósult elképzeléseket, s azt is átgondolja, hogy melyek voltak
a sikeresen megvalósított tervek, s melyeket kellett, vagy lehetett volna másképp megoldani.
A 2016-os év összességében igen pozitívnak mondható. Pozitív
azért, mert teljes valójában megmutatkozott az önkormányzat gazdasági ereje, cselekvőképessége úgy, hogy pályázati források minimális
mértékben álltak rendelkezésünkre. Ha az év végén a számokra is figyelmet fordítunk megállapítható, hogy az önerőből végzett beruházások, felújítások összege kb. 90 %-a a teljes fejlesztési költségeknek.
Szám szerint a fejlesztésre fordított összes kiadás 261 millió 851 ezer Ft,
melyből pályázati támogatás 26,05 millió Ft.
Csak a legjelentősebb építéseket, felújításokat említve:
• Útfelújítás a Széchenyi és az Arany János utcákban
• Járda építés a Táncsics és a Széchenyi utcákban
• Parkolók építése a Dózsa György úton, a Szarvas úton, a Temető
mögött
• Parkoló rendszer kialakítása a Fürdő úton
• Faházak építése a fürdőben, a kemping területén
• Lóhere medence felújítása
• Jurta házak és apartmanok fűtéskorszerűsítése a fürdővel közös beruházásban
• Könyvtár bővítése, felújítása
Honnan is ez a teljesítő képesség, honnan tud előteremteni az önkormányzat ilyen jelentős forrást évről évre? Hál’ Istennek, van nekünk
egy fürdőnk, amely igyekszik tartani a versenyt a környező fürdőkkel, s
amennyire a lehetőségei engedik, különböző eszközökkel csábítja ide
a vendégeket nemcsak fürdeni, hanem a szálláshelyekkel, a különböző programokkal itt is próbálja őket tartani. A fürdő jelentős bevételt
hoz minden évben az önkormányzati kasszába, 2016-ban ez pontosan
145 millió Ft-ot jelent. Ez tehát a fürdő nyeresége, mely ebben az évben visszaforgatásra is került. A nagy beruházásokat minden esetben
az önkormányzat valósítja meg, hiszen a tulajdonos feladata a fejlesztések tervezése, megvalósítása.
A fürdőn kívül komoly bevételi forrás a helyi vállalkozók által fizetett
iparűzési adó, és a szállásadók idegenforgalmi adója. Mindkét összeg
az elmúlt években folyamatosan emelkedett annak ellenére, hogy a
mértékében nem volt változás, az iparűzési adó a csökkentett nettó árbevétel 2 %-a, az idegenforgalmi adó pedig vendégéjszakánként 280
Ft már évek óta. Nagyon fontosnak tartom, hogy az adózók megértsék:
ez nem egy kötelező „sarc”, mellyel az önkormányzat megrövidíti a vállalkozásokat, hanem egy olyan – jogszabályi kötelezettségen alapuló
– közösségi hozzájárulás, melyet egyrészt minden vállalkozásnak fizet-

Tájékoztató
Tisztelt Ebtartó!
Bogács területén az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján sor kerül az ebek
összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az eb
összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi
feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
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Új burkolatot kapott a Széchenyi utca
nie kell függetlenül attól, hogy hol folytatja a tevékenységét, másrészt
lehetőséget teremt arra, hogy a községben helyben kerüljön felhasználásra, Bogács közösségi tereinek, utcáinak megújulását, intézményei
működésének feltételeit biztosítva.
Remélem, hogy ez a kis számvetés bizonyíték arra, hogy Bogács stabil, jelentős potenciállal bíró település, kiváló hely a vállalkozások számára, az idegenforgalom erősödésével pedig egyre vonzóbb célponttá válik a hazai utazóközönség körében. S ha mindez így van, akkor remélem, hogy a bogácsiak is azt érzik, hogy jó itt lakni, lehetőségük van
kipróbálni tehetségüket, ötletességüket a gazdaság több területén, s
biztos megélhetést tudnak nyújtani családjuknak. Akik pedig átmenetileg olyan élethelyzetbe kerültek, hogy segítségre szorulnak, az önkormányzatnál áthidaló megoldást találnak a problémájuk kezelésére.
Az önkormányzat nevében állíthatom, hogy mindannyian ezen vagyunk. Szeretnénk a munkánkat a lehető legjobban, legnagyobb igyekezettel végezni. Eredményeinkre büszkék vagyunk, az elkövetett hibáinkból pedig igyekszünk leszűrni a szükséges tanulságokat.
Köszönöm valamennyi önkormányzati dolgozónak a 2016. évben
végzett munkát, a lakosságnak pedig köszönöm a beruházások alkalmával adódó kellemetlenségek megértését. Karácsony közeledtével kívánom minden bogácsinak, hogy szerettei körében ünnepeljen,
békességben, nyugalomban, szeretetben. Kívánom, hogy az ünnepek
alatt mindenkinek sikerüljön feltöltődni, s kívánom, hogy testben és lélekben megerősödve tudjuk indítani a 2017-es esztendőt.

Az ebösszeíró adatlap átvehető a Bo
gács Polgármesteri Hivatalban, továbbá letölthető a www.bogacs.hu honlapról.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról
szóló kormányrendelet alapján - minimum
30.000 Ft összegű pénzbírság.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell
kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:
- levélben postai úton,
- a hivatal ügyfélszolgálaton személyesen
(3412 Bogács, Alkotmány, u. 9.)
- a közterület-felügyelőknél személyesen,
vagy a gyűjtőládában (3412 Bogács, Alkotmány u. 7.)
- elektronikusan az ugyfelszolgalat@
bogacs.hu e-mail címre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának
határideje: 2017. január 31.

Csendesné Farkas Edit
polgármester

Mentovics Éva:
„Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
E szép este minden fénye
adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse a szívünket.”
Kívánok áldott
karácsonyt, békés, boldog,
eredményekben gazdag új
esztendőt!

Az ünnepi forgatag veszélyei Biztonság a mindennapokban
Advent beköszöntével megkezdődik a vásárlási láz, Karácsonyig üzletről-üzletre járva
ajándékot vásárol idős és fiatal. A megnövekedett forgalom alkalmat teremt a jogsértések
elkövetéséhez, főként a zseblopás, a gépjármű feltörés és a rablás fordulhat elő.
Ilyen negatív eseménynek senki sem kíván a részesévé válni, kárt szenvedni. A figyelmes
és körültekintő ember megpróbálja elkerülni, hogy értékeit ellopják, ennek elérésében segítünk Önnek tanácsainkkal. Figyelem a szenteste is lehet veszélyben!
Zseblopás megelőzése érdekében erre figyeljen:
Kerülje a zsúfolt helyeket lehetőség szerint ahol hangoskodás, vita folyik, mert ez a figyelemelterelés része is lehet.
Fontos, hogy ne vigyen magával a szükségesnél több pénzt, értékeit több helyen, elsősorban belső zsebben helyezze el, ahová nem lehet észrevétlen benyúlni.
Készpénz helyett bankkártyát használjon és PIN kódját sehol ne tüntesse fel, a fizetés
során PIN kódját mások elől rejtve üsse be. Fizetéskor ne tegye a pultra pénzét, bankkártyáját, illetve ne hagyja a bevásárlókocsiban vásárlás közben.
ATM–nél történő tranzakció alkalmával fokozottan ügyeljen a közelben tartózkodó gyanús személyekre és olyan készüléket használjon, mely sértetlen valamint nincs rajta szokatlan oda nem illő dolog. Javasolt bankkártyánál a napi limit beállítása, mert lopást követően
a tettes nem okozhat nagyobb kárt.
Gépjárműből történő lopás elkerülésére tanácsok:
Kijelölt és lehetőség szerint kivilágított helyen parkoljon, a járművet zárja le, a biztonság technikai eszközöket használja.
A járműben ne tároljon értékeket főként az utastérben, ahol ez látható és az elkövetőt „vonzza”.
Az indítókulcsra különösen érdemes odafigyelni, mert a parkolótól követve azt vásárlás
közben ellophatják és akkor akadály nélkül elhajthatnak a tettesek.
Elinduláskor érdemes szemrevételezni a kocsit nincs-e rajta sérülés, feltörésre utaló
nyom, amennyiben ilyet észlel, hívjon rendőrt és ne nyúljon semmihez.
Erőszakkal is elvehetik értékeit, rablás esetén
a következőkre hívjuk fel figyelmét
Kerülje el közterületen, az elhagyatott, rosszul kivilágított helyeket. Sötétedés után
egyedül lehetőleg ne induljon el.
A lakásába, lépcsőházába idegent ne engedjen be ok nélkül és ismeretlen személlyel ne
szálljon be a liftbe. Hazafelé tartva az otthona bejáratához érve kulcsait előre vegye kezébe
és ne ott állva keresse csomagjai között.
Gyalogosan közlekedve, ha azt észleli, hogy követik, menjen be egy üzletbe, vagy szálljon fel tömegközlekedési járműre és a járművezető közelébe foglaljon helyet.
Utcai támadás elszenvedőjeként, amennyiben nincs más reális lehetősége, adja át értékeit és ne álljon ellent, mert akár komoly sérülésnek teheti ki magát, melynek következményei súlyosak lehetnek.
Fontos lehet az elkövető kézre kerítésében, ha meg tudja figyelni támadóját és személyleírást tud adni. A személy kinézete, arca, testalkata, beszéde, menekülés iránya, eszköze
mind-mind értékes információ.
A szenteste veszélyei
• Otthona kulcsait ne rejtse el a bejárat közelében, a biztosnak vélt „dugi” helyek az elkövetők előtt jól ismertek. A bejárati ajtóra szereltessen fel széles látókörű optikai kitekintőt, valamint biztonsági láncot. Ajtót, ablakot ne hagyja nyitva még rövid távollét alatt sem.
• Szereltessen fel biztonsági zárakat is úgy, hogy a megfelelő mechanikai szilárdságú
ajtó több ponton záródjon. Ezt érdemes kiegészíteni elektromos érzékelő-riasztó berendezéssel, mely éjjel –nappal távjelzést tud továbbítani valamely vagyonvédelmi cég diszpécser szolgálatához.
• Alakítson ki lakókörnyezetével kölcsönös együttműködésre alkalmas viszonyt és figyeljenek egymás lakhelyére. Az idegeneket és a gyanúsan viselkedőket figyelje meg, a járművek adatait jegyezze fel, majd azokat adja át a polgárőrnek, rendőrnek, szociális gondozónak.
• Értékesebb vagyontárgyairól készítsen házi leltárt, feltüntetve azok egyedi jellemzőit, azonosítási számát. Lehetőség szerint nagyobb készpénzt ne tartson otthon és kössön lakásbiztosítást.

Advent időszakában a megnövekedett forgalom magában rejti a jogsértések gyakoribb
előfordulását. Alapvető érdeke kereskedőnek és vásárlónak egyaránt, hogy az ünnepi vásárlás időszaka békésen, biztonságban teljen el.
Mit lehet tenni a biztonságért a kereskedelemben? Hogyan lehet megelőzni a bajt, vagy
optimálisan kezelni a bekövetkezett támadást?
Figyelem!
A www. bunmegelozes.eu honlapunkon további információhoz juthat, olvassa
hírleveleinket, kiadványainkat, vagy keressen minket elérhetőségeinken
Tekintsük át milyen okok és körülmények játszanak szerepet abban, hogy egyes kiskereskedelmi egységek a bűnözők célpontjává válnak. A veszélyeztetettek közé sorolhatók a
lakótelepi élelmiszer kisboltok, a butikok, a gyógyszertárak, vagy non-stop nyitva tartó üzletek illetve nemzeti dohányboltok, mert
• a forgalmas helyen található üzletek a jelentősebbnek vélt bevétel okán vonzzák a támadás lehetőségét,
• általában kevés számú alkalmazott kisebb akadályt jelent egy rablás során, mivel kontroll
alatt tarthatók és nem jelentenek leküzdhetetlen akadályt,
• jellemzően ezek a „kisebb boltok” nem rendelkeznek modern, hatékony biztonságtechnikai eszközökkel, e szempontból nincs visszatartó erejük,
• az időszakosan nyitva tartó egységeknél a kritikus időpont a zárórát megelőző órára tehető, mivel a bevétel ekkor maximális és az alkalmazottak teendői ilyenkor megnövekednek,
• a non-stop nyitva tartású üzletek esetén a kora reggeli vagy késő esti időpont veszélyesebb
a forgalom csökkenése okán,
• ugyanakkor a dolgozók sok esetben nem tudják kezelni a biztonságtechnikai eszközöket és
nem felkészültek arra, hogyan kell reagálni egy erőszakos támadásra, vagy milyen jelek
utalhatnak egy készülő jogsértésre.
A védekezés módja eszközei, ajánlások
a kiskereskedelmi egységek részére:
• érdemes egy helyi riasztórendszer üzemeltetése, mely egy jelzőgombbal hang és fényjelzést ad,
• ajánlott kiépíteni távfelügyeleti jelző riasztó rendszert, mely betörés során, vagy mobil jelzőgomb megnyomása után jelez a vagyonvédelmi szolgáltató cég diszpécser központjába, ahol azonnali reagálást generál,
• nemcsak a biztonságérzetet erősítheti, hanem a tettes távoltartásában is hathatós szerepe lehet egy kamerának, vagy kamerarendszernek, főként ha korszerű digitális képrögzítő és megfelelően telepített,
• a bűnelkövetők elsősorban a készpénzszerzést helyezik előtérbe, ezért az időzáras készpénztároló jó megoldás, melynek alkalmazását tüntessék fel látható módon,
• non-stop üzlethelyiség esetén éjszaka a zárt ajtón lévő kiadóablakon bonyolódó kiszolgálás is célszerű megoldás lehet.
A védelmet segítő technikai eszközök hatékonyak és elősegíthetik a jogsértés utáni
rendőrségi eljárás sikerét, bizonyítási eszközt adhatnak.
Figyelem, a bekövetkezett rabló támadás során különösen
fontos tényező az alkalmazottak reagálása.

Bármely jogsértés esetén azonnal hívja a 112-es ingyen hívható segélyhívó számot. A bejelentést követően maradjon a helyszín közelében, várja meg a
rendőri intézkedést és adjon meg minden szükséges információt a hatóságnak.

Mit tehet és mit érdemes tenni?
• Érdemes nyitott szemmel járni és észrevenni a gyanúsan, zavartan viselkedő személyt,
mert lehet, hogy elvihető árut néz, vagy rejteget valamilyen támadó eszközt,
• ne hagyják lehetőség szerint egyedül kollégájukat hosszú ideig és előzetesen alakítsanak
ki egymás közt idegen számára nem értelmezhető jelzést, mely vész esetén tudnak alkalmazni,
• tartsák be a készpénzkezelésre vonatkozó szabályokat, lehetőleg zárt helyen ügyfelektől
elkülönítve fogadják a pénzszállítást végző biztonsági őröket és ellenőrizzék jogosultságukat,
• az észlelt hiányosságokat jelezzék felettesüknek, illetve ha úgy érzik, kezdeményezzék a
szabályok megváltoztatását,
• bekövetkezett támadás esetén ne essenek pánikba, tegyenek eleget a rabló utasításainak,
mert ezzel csökkenthetik agresszióját, ami hozzájárulhat a tettlegesség elkerüléséhez,
• legyenek jó szemtanúk, figyeljék meg a tettest, hogy hasznosítható személyleírást tudjanak adni, testalkatáról, arcáról, eszközéről, menekülés irányáról,
• miután az elkövető távozott zárják be a bejárati ajtót, értesítsék a rendőrséget, a helyszínt
ne változtassák meg, mert ezzel a nyomokat megsemmisíthetik,
• működjenek együtt a hatósággal, átadva minden információt.

Minden kedves érdeklődőnek békés és biztonságos
ünnepeket valamint Boldog Új Évet Kívánunk!

Eseménymentes ünnepi vásárlási időszakot
és biztonságos Boldog Új Évet Kívánunk!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161  (46) 514-500/23-27, fax: 27-37
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Megújult a Községi Könyvtár
Örömmel tudatom a község lakosaival, hogy könyvtárunk a felújítás után egységes arculattal, kulturált, barátságos légkörben várja az olvasókat. Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának pályázatán
nyert 2.500.000,- Ft-ból és a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adott közel 300.000,- Ft önrészből a könyvtár teljes bútorzatának cseréje megtörtént. Továbbá egy új épületrésszel bővült a
könyvtár, melynek felújítási költségeit, a falak festését szintén a Községi Önkormányzat vállalta magára. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár jóvoltából pedig bővültek a technikai és IKT eszközök is, valamint a könyvtári állomány Interneten való elérhetővé tétele, a dokumentumok vonalkódozása is megtörtént a kölcsönzés
későbbi elektronikussá való átszervezése érdekében. Ezzel párhuzamosan a könyvtár állománya nagymértékű revízión, selejtezésen
ment keresztül.
Mindehhez csupán szűk 4 hónap állt rendelkezésünkre. A pályázat lehetővé tette volna a lassabb munkatempót, de a kultúra támogatása az önkormányzat részéről most is nagy hangsúlyt kapott, s
ehhez a Megyei Könyvtár megadott minden szakmai segítséget.
Az ünnepélyes átadásra 2016. november 11-én, Márton napon, a
Márton-napi vigasságok nyitórendezvényeként került sor.  A köszöntő beszédet dr. Prokai Margit a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatónője és Csendesné Farkas Edit polgármester asszony mondta. Mindketten kiemelték a könyvtár létjogosultságát a XXI. században, továbbá hangsúlyozták a közösségi térként betöltött szerepének jelentőségét.
A nemzetiszínű szalag átvágása után kulturális műsor következett, melyre a szervezés előtt lehetőséget kaptam külső előadók
meghívására. Mivel könyvtárosi pályafutásom kezdete óta fontosnak tartom a településünkön felhalmozott kulturális értékek bemutatását, megőrzését, nyilvánvaló volt számomra, hogy a könyvtár
átadót követő műsor szereplőinek olyan bogácsi személyeket kérjek
fel, akik méltó tolmácsolói a magyar kultúrának, valamint a helyi alkotásoknak.
Benyovszki Mária és Hegedűs József Rákóczi kesergőket énekelt
művészi szinten. Daragó Károly könyvtárunk legolvasottabb szerzője, Wass Albert Üzenet haza című versének megzenésített változatát
adta elő harmonika kísérettel. Kovács Sándorné Manci néni népmesével szórakoztatta a közönséget, Szabó László Hajdu Imre Szélmalomharc című kötetéből olvasott fel egy példaértékű írást.
A Bükkalja Általános Iskola tanulói (Czagány Kitti, Hüvelyes Emília Panna, Kondráth Tekla Virág, Koós Anna, Ócsai Kamilla Csenge)
Szent Mártonról, a Márton-napi szokásokról és a bogácsi Márton-napi vigasságokról juttatták ismeretekhez a jelenlévőket. Dobos Bendegúz Tamás és Dobos Pongrác László népi gyermekdalokkal színesítették az előadást.

A könyvtár átadás ünnepélyes pillanata
től Czagány Kitti, Hüvelyes Emília Panna és Ócsai Kamilla Csenge 7.
osztályos tanuló.
Ezen a napon az új résszel bővült könyvtár épülete is szűkösnek
bizonyult. Megtiszteltetés volt, hogy sokan elfogadták meghívásunkat; a könyvtári szakma képviselői, a képviselő-testület tagja, intézményvezetők, szomszédos települések polgármesterei, érdeklődők,
könyvtári tagok.
Könyvtárat avatni mindig ünnep egy település életében. De mint
tudjuk, az ünnep után hétköznapok jönnek, én viszont bizakodom
abban, hogy máskor is köszönthetem a kikapcsolódni, kulturálódni vágyó lakosság, idelátogató vendégek népes csoportját könyvtárunkban.
November 17-én községünk könyvtára egyike volt annak a három dél-borsodi közelmúltban felújított könyvtárnak, amelyet a X.
Műhelynapok keretében találkozó megyei könyvtárak vezetői és a
KSZR-ben dolgozó könyvtárosok meglátogattak. A könyvtárlátogatás után a 70 fős delegáció a Közösségi Házban Csendesné Farkas
Edit polgármester asszony előadásából és filmbemutatójából megismerkedhetett a Bogács község megélhetését biztosító turizmus
adta előnyökkel és hallhattak a község fejlődését lassító tényezőkről is.
Jómagam a bogácsi könyvtár múltjáról, jelenéről és a könyvtári
programokról beszéltem, majd Kovács Sándorné Manci néni szórakoztatta a jeles vendégeket egy mulatságos népmesével.

Az ünnepség végén Mit jelent nekem a könyvtár? című fogalmazásaiért könyvjutalmat vehetett át Szarvas Beatrix területi referens-

2013. január 1-jétől településünk könyvtára könyvtári szolgáltató helyként csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárhoz, a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (röviden: KSZR) keretében.
Ennek köszönhetően a megye többi kistelepülési könyvtárához ha-

A könyvek átláthatósága megkönnyíti a választást

Új gyermekrészleg barátságos
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A Kávészünet zenekar dalos köntösbe öltözteti
a magyar irodalom legismertebb verseit

Újvári Marika szép énekhangjával és közvetlenségével
lopta be magát a bogácsi közönség szívébe

sonlóan a bogácsi könyvtár -mint ahogyan a fent leírtakból is kiderült- jelentős átalakuláson ment keresztül. Ez megmutatkozik a kölcsönzések terén és a kapott támogatásból szervezett hagyományos
és újszerű könyvtári programokban (kézműves foglalkozások, Országos Könyvtári Napok, olvasást népszerűsítő vetélkedők, koncertek,
író-olvasó találkozók, meseelőadások).

December 13-án délelőtt pedig az óvodások és az alsó tagozatos
gyermekek részére a Bárka Színpad mutatta be A hóember ajándéka
című zenés mesejátékát a Közösségi Házban.

Ebben az évben tavasszal a Bükkalja Általános Iskola tanulóinak
a Kávészünet zenekar „trendhagyó” irodalomórát tartott. Most, november 25-én elsősorban a verseket szerető lakosok számára szerveztem a Kávészünet zenekar koncertjét. A nézőtéren különböző
generáció képviselői foglaltak helyet. A fiatal előadókból álló zenekar minden jelenlévő fülébe elültetett egy-egy verssort. Mosolyogva nyugtáztam ezt, amikor a koncertet követő napokban harmadikos tanulók énekelték teli torokból az iskola folyosóján József Attila sorait, a „Mikor az uccán átment a kedves” – t.  December első hetében pedig a Füstbement terv tanításánál idézhettem fel, illetve hivatkozhattam a koncerten hallottakra. Ezek a személyes élmények a
tanulás motivációi lehetnek.
December 9-én Újvári Marika nótaestjén vehettünk részt. A magyar nóták mellett, népdalok, a legismertebb operett slágerek közös éneklésére is invitálta a megjelenteket az előadónő. Befejezésül
az advent jegyében a Kormorán együttes Én Istenem (Fogom kezed)
dalával keltett visszhangot a közönség szívében.

A felsorolt programok a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatásával valósulhattak meg. Mint ahogyan a Tisztelt Olvasók látják, ez is előnye annak, hogy könyvtárunk a KSZR-hez tartozik.
Egy közművelődési intézményben folyó élet mindig a lakosság
beállítottságán, érdeklődésén, aktvitásán múlik. Nagyon sok rendezvény megnézhető a televízióban, de higgyék el, teljesen más élmény egy élő előadás. Maga a készülődés, az előadókkal történő
személyes találkozás, az érzelmi feltöltődés nem pótolható a televízió képernyője előtt ülve.
Ma, 2016-ban, amikor a 4-5 évesek tabletet kapnak szülinapra,
a 8-9 évesek zsebében a legmodernebb okostelefon rejlik, sokan
megkérdőjelezik a papíralapú olvasnivaló szükségességét is. Lehet,
hogy elavult a könyv, de olvasni élmény, akár modern információforrások (e-könyvek) használata által, akár hagyományos könyvekből.
Együtt lenni, tartozni valahova, beszélgetni másokkal pedig emberi szükséglet.
Bízom benne, hogy az Önök hasznos időtöltéséhez, a tudás megszerzéséhez továbbra is hozzá tud járulni könyvtárunk.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Visszapillantó
A bogácsi krónikások 2016-ról feljegyezhetik: megújult a könyvtár. E tény
papírra vetése közben azon tűnődtem,
hogy mi történhetett községünkben 20
évvel ezelőtt. Lehetséges, hogy hozzám
hasonlóan, Önök is meglepődnek:
1996. május 29-én a bogácsi fürdőbe
látogatott Németh Miklós volt
miniszterelnök.

1996 májusában alakult meg
a Szent Márton Borlovagrend.

1996 nyarától
községünk
háziorvosa
dr. Képes Ildikó
Anna.

1996 decemberében adták át a benzinkutat.

1996 - Tájház avatás a Szomolyai úton.

5

Kerek évfordulóját ünnepelte a Pávakör
„ Amit tudsz, nagy érték, az ősök hagyománya, a magad
lelke igaz kifejezése. Becsüld meg, erősödj meg benne, mert
ha többre akarsz menni, csak erre építhetsz!”
/ Kodály Zoltán/

November 5-én ünnepeltük
a Bogácsi Pávakör
fennállásának
40. évfordulóját
Ha vesszük a fáradságot, és az internet segítségével visszalapozunk a múltba, jelesen az 1976. évbe, ilyen történéséket olvashatunk pl.:

Tisztelt Olvasók!

Tudjuk, hogy a mi dolgunk tovább vinni, visszatanulni és visszatanítani örökségünket. S ehhez mindig is szívesen fogadtunk és fogadunk jó hangú, énekelni szerető lelkes társakat!

A jubileumi ünnepségen Jankóné Jónás Zsuzsa kolléganőm volt a
műsorvezető, segítségével idéztük föl a múltat.
Kérem, tartsanak velem egy rövid visszatekintésre, idézzük föl
népdalkörünk életének legszebb, legjelesebb eseményeit, legkiemelkedőbb pillanatait!
A pávaköri mozgalmak idején, az 1960-as évek végén, ’70-es évek
elején a helybéli termelőszövetkezet akkori elnökének, Hilóczki Jánosnak kezdeményezésére, Meder Iván tanár úr vezetésével 1976. január 13-án megalakult a helybéli népdalkör. Augusztusban már a rekonstruált népviseletben léptek föl. A ruhák alapanyagáért és a különböző kellékekért - idézek a népdalkör naplójából-„ bejárták a fél
Magyarországot”.
A következő esztendőben - csak egy évre ugyan, - de a Pávakör vezetését átvette községünk szülötte, jeles népzenekutatónk: Vígh Rudolf. Emlékét a szülői ház falán elhelyezett emléktáblán kívül, a községi
önkormányzat által alapított díj is őrzi, melyet kiemelkedő kulturális és
közösségi munkáért kaphatnak az arra érdemes emberek.
Büszkék vagyunk arra, hogy népdalkörünk minden tagja méltónak találtatott erre a kitüntető díjra.
A pávakör első sikereit már Meder Iván karnagy úr vezetésével
szerezte.
Csornán, Nádudvaron szereztek arany minősítést, együtt énekeltek
Béres Ferenccel a „nótafával”, Csenki Imrével, a feledhetetlen Vass Lajossal. Barátságot kötöttek határon inneni és - túli magyar népdalkörökkel, például a buzicai és szesztai dalosokkal.
A karnagy úr betegsége miatt 1991 őszén a Bükkalja Iskola fiatal
ének-zene szakos tanárnője, Benyovszki Mária vette át a népdalkör vezetését, aki a mai napig töretlen lelkesedéssel vezeti a népdalkört.
Már 6 éve énekelt akkor az asszonyokkal együtt, amikor felkérték
erre a feladatra.

1977 – fellépés Csornán

Képaláírás hiányzik

-  A Magyar Televízió először közvetít Formula-1-es versenyt.
-  VI. Pál pápa bíborossá nevezi ki Lékai László esztergomi érseket.
- Meghal Mao Ce-tung a Kínai Kommunista Párt elnöke.
- Jimmy Cartert választják az USA 39. elnökévé
- Megnyílik a Hilton Szálloda a Budai Várban.
- Kovács Kati az év énekesnője lett Németországban
Talán ismerős események és nevek voltak.
Számunkra azonban az év legjelesebb eseménye az volt, hogy
megalakult a Bogácsi Pávakör!
23 jó hangú, jó kedélyű, ízes palócbeszédű asszony határozott
úgy, hogy szülőföldjük népdalait éneklik ország-világ előtt. Hogy
megmutassák: a bogácsiak is büszkék dalos hagyományaikra, s azt
szeretnék, ha mások is ráéreznének ennek szépségére.
S a föltámadt dalokkal rátalálnának újra egymásra, az együtténekléssel az összetartozás örömére.
A hosszú évek alatt bizonyították, hogy méltó őrzői a palóc kultúrának. A 40 év alatt sokan csatlakoztak hozzájuk, mások lemorzsolódtak, és sokakat már csak emlékeinkben őrzünk, mint a két egykori karvezetőt: Vig Rudolfot és Meder Ivánt is.
Mára kilencen maradtunk. A folytonosságot Kovácsné Manci néni
által hordozzuk. 80 évesen annyi lelkesedéssel dolgozik a pávakörért,- mostanság az új fellépő ruhák elkészülését sürgetve-, hogy mi
fiatalabbak, néha pironkodhatunk is emiatt. És új lendületet kaphatunk általa!
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Pávakörös farsang 2008-ban

Fellépés Hárskúton 2009-ben

Az eddig tanult dalcsokrokat nem feledve, arra törekedett, hogy
a Palócföld dalainak mind szélesebb körét ismerjék meg. Ennek érdekében népdalkörvezetők továbbképzésein, kutatómunkával gyarapította saját ismereteit.
A lelkesedése újabb szép élményeket, szerepléseket, minősítéseket hozott népdalkörünknek.
Észak-Magyarország számos településén megfordultak, újabb és
újabb barátságot kötve más hagyományőrzőkkel,- köztük az évfordulón résztvevő bükkábrányi és hévízgyörki dalostársakkal,- testvértelepülésünk Hárskút dalosaival, akik dalosverseny miatt nem lehettek jelen.
A teljesség igénye nélkül: képviselték ezt a régiót 1993-ban a
BNV-n, 1996-ban rádiófelvételt készítettek, Balassagyarmaton a Palócbúcsún énekeltek, s egyúttal megnyerték viseletükkel a palóc
szépségversenyt. Állandó fellépői és elismert szereplői lettek az egri
népzenei versenyeknek és bemutatóknak.
Nem sorolhatjuk fel minden elismerésüket, de a következőkre
méltán lehetnek büszkék!:
- A Vass Lajos Szövetség Kárpát-medencei Versenyében  háromszor érték el a legmagasabb kitüntetést a Vass Lajos Nagydíjat: 1999ben, 2006-ban és 2014-ben.
- Többször kaptak Arany-páva díjat, mely a Kórusok Országos Tanácsának versenyében jelenti a legrangosabb elismerést.
Eközben saját kisebb és nagyobb közösségüket is építették, hiszen
a község lakóinak farsangi mulatságot szerveztek, vidám jelenetekkel
szórakoztatták őket. Kiderült, nemcsak énekelni tudnak szépen, de kiváló summás ételeket, palóc finomságokat készítenek az idelátogató
vendégeknek.
Énekeik repertoárjában mindig akad odaillő csokor, akár a kamra
mustrán, borfesztiválon, szüreti napokon, vagy Márton napkor kell színesíteni a község rendezvényeit.
Jeles egyházi ünnepekkor énekük zengésétől visszhangoznak a lassan 770 éves Szent Márton templom falai.
Mindezen tevékenységük alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben a Magyar kultúra napján   Csokonai Vitéz MihályKözösségi –díjban részesítette a Pávakört.
A kitüntetésben ez áll: „A palócföld népdalainak, néphagyományainak, és viseletének autentikus megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként”
Most pedig itt az idő, hogy név szerint kifejezzük elismerésünket
azoknak, akik ezt kiérdemelték!
A Pávakör jelenlegi tagjai:
Varga Irén, Kovács Sándorné, Dorogi Mihályné, Bauerné Fodor Katalin, Hegedűs József, Magyar Gyuláné, Sári Beáta, Csorba Krisztina,
és Benyovszki Mária.
Az ünnepségünkön a régebbi tagok közül Virág Miklósnét és Ittes
Emilnét köszönthettük személyesen.
A 40 év alatt a biztató szavakon, az elismerést jelző tapson kívül,
mindig szükség volt a talpon maradáshoz jelentős anyagi támogatásra is.
A népdalkörösek nagy tisztelettel és szeretettel köszönik meg ezúton is mindazoknak a támogatását, akik a hosszú évek folyamán segítségükre voltak (beleértve a jubileumi nap rendezésének lehető-

ségét is): a helybéli mezőgazdasági szövetkezet vezetőségének, a
mindenkori polgármestereknek és önkormányzati képviselőknek, a
helybéli takarékszövetkezetnek.
Az ünnepségen a Bükkábrányi Népdalkör és a Kartali asszonykórus dalcsokorral köszöntötte a Bogácsi Pávakört, majd közös éneklés következett; mindhárom pávakör tagjai egyszerre léptek a színpadra, bemutatva a közös éneklés felemelő erejét. A Tündérrózsa
Néptáncegyüttes felsőtárkányi karikázóval és bodroghalmi lassú és
friss csárdással köszöntötte a Bogácsi Pávakört.
Örömünkre szolgált, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével
Tállai András államtitkár úr, országgyűlési képviselőnk, s köszöntőjében elismerését fejezte ki munkánk iránt.
A Vass Lajos Népzenei Szövetség Díszoklevélben fejezte ki szakmai elismerését népdalkörünk számára.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 40 év alatt bármilyen
segítséget nyújtottak a Pávakör működéséhez, anyagilag, vagy más
módon kifejezték támogatásukat!
Benyovszki Mária, a népdalkör vezetője
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A borok útján 2016
A Szent Márton Borrend 2016. éves munkáját summázva elmondhatjuk, hogy békés, nyugodt, indokolatlan feszültségektől mentes
évet zárunk.
A magyar borásztársadalom ebben az évben is kapott jó híreket
a kormánytól:
   Tállai András államtitkár úr kifejtette, hogy megszűnik a papír
alapú nyilvántartás, csökkennek az adminisztrációs terhek, 2018-tól
kezdve pedig a jövedéki adóbevallást is az adóhatóság készíti el.
Egyszerűbb, rövidebb eljárások lesznek, bevezetik a teljes elektronizációt. Megszűnik a 47 féle adóraktár, és a pénzügyőrök is ritkábban
ellenőrzik a borászatokat. Az új jövedéki törvény 6000 kisüzemi bortermelő életét könnyíti meg. (Kisüzemi bortermelő az, aki évi 1000 hl
alatt termel három év átlagában.)
   A HNT arra vállalkozott, hogy megalkotja a szőlő- és borágazat
stratégiáját, amelyben az ágazat szereplői együtt határozzák meg a
feladatokat: az eddiginél magasabb színvonalú lesz az öngondoskodás, az összefogás, az önszabályozás, a piaci pozíciók javítása, továbbá korszerűsítik, megreformálják az ágazati oktatást, erősítik a gyakorlatorientált képzést.
   Gál Péter FM h. államtitkár szorgalmazza, hogy minden borvidék határozza meg a kiválóságát, amivel Magyarország felkerülhet
a világ bortérképére.
Tehát a magyar bornak nemcsak egyszerűen bornak kell lennie,
hanem kulturális értéket is meg kell testesítenie.
    Szent Márton évében, születésének 1700. évfordulóján is tudnunk kell, hogy a több ezeréves magyar kultúra ma is élő alkotóerő,
amely megtart a jövőben is.  A mi borrendünk névadója Szent Márton, aki életében Isten igéjének tanításával, önzetlen szolgálattal, áldozatvállalással és példamutatással küzdött az emberi gyarlóságok
és bűnök ellen, aki egész életét a felebaráti szeretetnek szentelte.
Gyakorlatban a keresztényi értékeket, a félelem nélküli életet, a
bátorságot, a kitartást és erkölcsiséget állította előtérbe, és felemelő, szolgáló szeretetével akarta az emberek tömegeit az üdvösség útjára vezetni.
A hatalmas magyar szent a francia történészek szerint hun királyfi!
Napjainkban megértük, hogy a keresztény értékrendtől az Európai Unió elfordult, és új eszmékkel és gyakorlatokkal kísérletezik a
könnyen kezelhető-irányítható tömegember saját szolgálatába állítása céljából.

Borrendünk mint értékteremtő, érdekvédő civil szervezet szemben kell, hogy álljon minden olyan törekvéssel, amely az embert korcsosítja, alacsonyítja és lefokozza.
Wass Albert tanításait nagyon is meg kell fontolni, és szembe kell
fordulni a szükségtelen fogyasztással, pazarlással, természetrombolással. A pénzzel kapcsolatban sem árt elgondolkodni azon, hogy
végső soron mi lesz belőle: felesleges lom, szemét és értéktelen kacat, majd a folyamat bővítetten kezdődhet elölről.
„Gazdag az, aki egészséges, aki erős, aki nem szorul másra.” - Wass
Albert
Magyar borok, hogyan tovább?
Az európai bortermelésnek hazánk kb. 2 %- t adja szemben a
francia 28, az olasz 27, a spanyol 25 %- kal. Érdekes, hogy Ausztria a
miénknek kb. fele mennyiségű terméséből 2- szer több eurót profitál, mint mi.
Hazánkban 70.000 hektáron termesztenek szőlőt, 70% fehér,
30% kékszőlő arányban. 8500 borászati vállalkozás működik. A magyarok évi 30 liter bort fogyasztanak átlagban, exportra évi 700.000
hl irányul.
   Magyarországon, mint szerte a nagyvilágban, a szőlő- és bortermelésben óriási változások következtek be, amelyek teljesen átalakították a termelési eljárásokat, a technológiát és a fogyasztási szokásokat. Most már teljesen világos, hogy a globalizáció paradigmaváltást is jelent.
Próbálunk versenyképesek lenni, ezért a kormány megduplázza
az ágazat fejlesztésére szánt összeget, így 40 milliárdos forrás áll rendelkezésre a borágazat fejlesztésére.
A magyar fogyasztási szokások csak lassan változnak, és a legújabb felmérések szerint is még mindig az édes vörös kategória vezet. Az átlagfogyasztó „ár- érzékeny”, és a minőségi bort továbbra is
a luxuscikkek kategóriájába sorolja, így sokan nem hisznek a minőség mindennapi elérhetőségében. Egy átlagos magyar borfogyasztó havonta kb. 3500 forintot költ borra.
A borágazat lendületesebb fejlődése érdekében a borásznak lehetőséget kellene adni arra, hogy spirituális magasságú közegben
alkosson.
Olyan jogi szabályozásra van szükség, amely a borász szakma véleményét és érdekét is szolgálja, amely rásimul a szabályozni kívánt
életviszonyokra.

Márton-napi köszöntő
(Elhangzott 2016. 11. 12-én a borrendünk közgyűlésén.)
Az utcákon sült lúd illata árad.
A vacogó szél a fák között jajongva sír.
Az ember az örök tavaszt szeretné,
De ide ítélve tűr, akármily hideg a hajnalpír.

Szent Márton fehér lován karéjoz.
Utolsó erejével viaskodik a dermedt szőlő levél.
Pincében az új bor új reményt hordoz,
Odakünn a mező más ruhát cserél.

A bogácsi pincék nyári hűse
Már barátságos meleggé válik,
Pohárban az új bor pezsegve cikázik,
Benne a jó gazda verítéke látszik,
A Jó Isten áldása itt barátsággá, örömkönnyé válik.

Dobos László a Szent Márton Borrend tagja, Szepsiből.

Gyalogosan Szomolyáról - Meder Iván Emléktúra
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Bormarketing
   A borturizmus fő célja a piaci szempontból is fenntartható működés. Ez azt jelenti, hogy helybe megy a fogyasztó, és ilyenkor a borász többletszolgáltatást is tud nyújtani, de ezáltal magasabb árat is
tud kérni.
    A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elkészítette az ágazat stratégiáját, amelyben 13 cselekvési területet határozott meg. Az bizonyossággal megállapítható, hogy hazánkban egyre több kisborászat
fel tudja mutatni egyéni termékfejlesztését és egyéni marketingjét.
A rendszerváltás óta a borágazat nagyon sok pozitívumot adott
az országnak. Az egyéni sikerek nagyon jók, de a közösségi sikerek
érdekében összefogás szükséges.
2016 évben a borrendünk közösségi sikerei közül kiemelek kettőt:
   Prókai László, az Egri Érsek Borát produkálta bükki fehér bor
kategóriában, de a Bükki HK. Vörös Bora címet is ő nyerte el Pinot
Noárjával.
Borrendünk másik tagja, Pelyhe Andrásné bükkzsérci faragott
pincéjének minősítésével és megyei értéktári fölvételével, olyan kitartóan lobbizott, míg el nem érte, hogy hungarikum lett a Kaptárkövek és a Bükkaljai Kőkultúra.
A hazai borturizmus mint az idegenforgalom feltörekvő ágazata
lehetőségeket biztosít a sokrétű élmények összekapcsolására, a borvidékek, pincészetek megismerésére, a borokkal kapcsolatos programok, a gasztronómiai és kulturális különlegességek közvetlen kapcsolat útján történő átélésére.
A borturizmus közösségformáló erő és nagyon jó lehetőség a
kapcsolatok elmélyítésére. Az a végtelen, kimeríthetetlen gazdagság, amely a borra jellemző, egyetlen más élelmiszer esetében sem
képzelhető el.
Bogács ebben is élen jár, és jó példát mutat, amit sokan és sokfelé követnek.
A borrendünk mint szakmai szervezet, ha bortúrára megy, soha
sem azzal az egyetlen céllal indul el, hogy ismerkedjen más borvidékek boraival, hanem elsősorban azért, hogy begyűjtse az értékes, itthon is adaptálható tapasztalatokat. Majd az ismereteket szerző borászok személyes példával is segítsék a többieket. A „Hogyan kellene
a borturizmust jobban csinálni?” kérdés mindenkit nagyon érdekel.
Remélem, hogy borrendünk segítségével jó utakat találnak a Bükki
Borvidék borászai.
Borrendünk szakmai tevékenysége
Külföldi kapcsolatok építésére, tapasztalatszerzésre 2016-ban két
alkalommal volt lehetőségünk.
Márciusban Bácskában, októberben pedig Burgerlandban bortúráztunk. Mindkét út sikeres volt, és gazdag tapasztalatokat szereztünk a meglátogatott borászatokban.
Bácskában a Borkastély, a Maurer, a Tonkovics, a DiBonis és a
Sagmeister borászatokat kerestük fel.
A burgerlandi bortúrán meglátogattuk: Budafokon Katona Ferenc borászatát, Sopronban a Töpl, Ilmitzben a Kracher, Ruszton a
Gabriel, Trausdorfban az Eszterházy, Móron a Bozóki borászatokat.
Megtanultunk néhány borral kapcsolatos szép tanácsot, bölcs
mondást:

Borlovagrendünk új tagjai
„Szeresd a bort, mert az a barátság itala!”
„Szeresd a bort, mert álmaid dajkája! Vele emlékezel.”
„Aki bort iszik, géniusszá válik.”
„A bor a lelket csodás igék kimondásának képességével ajándékozza meg.”
„Szeresd a bort, benne rejlik a hosszú élet titka!”
„A bor az élet vize, az örök fiatalságé.”
„A bor a testnek és léleknek istenáldotta orvossága.”
Az országos borászati események száma évről évre emelkedik,
melyekre meghívásokat kapunk – így számtalan lehetőség nyílik,
hogy képviseljük a Szent Márton Borrendet.  A magyarországi borrendek közül 7 borrenddel van rendszeres kapcsolatunk, ezek közül
az István Nádor Borrenddel a legjobb az együttműködésünk.
Éves szinten a feladatok száma 25-30: borversenyek, fórumok,
konferenciák, emléknapok ünnepnapok, fesztiválok keretében.
Az ünnepi rendezvények közül kiemelkedik az Edelényben 2016.
szeptember 3-án megtartott Császta szőlőhegyi búcsú, amelyet Virág Tamás neve fémjelez.    Személyes tapasztalatom alapján mondom, hogy nagyon jó rendezvény volt, nagyon sok, 3-4 ezres főnyi
résztvevővel és zarándokkal. Gratulálunk!
Itt Bogácson június utolsó hetében, 20-26. között rendeztük meg
a Bükkaljai Borfesztivált.
Ebben az évben megvalósult Hajdu Imre javaslata, hogy töltsük meg a hét miden napját programmal. 20-án hétfőn fotókiállítás nyílt régi bogácsiakról, kedden Meder Iván emléktúrát tartottunk
Szomolyára, szerdán borászati szakmai nap volt, csütörtökön borgyűjtés, majd este templomi hangverseny.
A péntek délelőtt a borverseny izgalmában telt. A 252 nevezett
bort 8 bizottság értékelte. Délután vidám bortúra indult a Majnár
pincétől, amelyen vagy 200 főnyi túracsapat végiglátogatott 7 borospincét egyre emelkedő jókedvvel.
Szombaton volt a borverseny eredményhirdetése.
Gratulálunk a borversenyen elért szép eredményekhez.
Külön gratuláció, elismerés és köszönet jár Szente Imrének és kitűnő szakmai csapatának a borverseny sikeres lebonyolításáért.
Szeretnék külön megemlékezni a Bogácsi Színészligetbe tervezett, de az eső miatt a pincesori nagysátorban tartott borlovag avatásról, „Rézgálic Rézi szőlőboszorkány peréről” és a boszorkányégetésről, amelyek Hajdu Imre szerkesztésében és évről-évre való megújításában mára már élő hagyománnyá fejlődtek, és a község látnivalóját, kultúráját gazdagítják.
Borlovagrendünk rendes tagjává avattuk:
Majnár Gergely borászt (Bogács)
Kocsis Attila vállalkozót (Miskolc)
Rabcsánszki Laura borászt (Mezőkövesd)
Tiszteletbeli taggá avattuk:
Nagy Gábor színészt (Budapest)
Papp János színészt (Budapest)

Hajdu Imre köszöntő beszéde a XXIV. BÜKKVINFEST-en

Köszönetet mondok a Bogácsi Önkormányzatnak, intézményeknek, szervezeteknek és magányszemélyeknek, akik bármilyen formában segítették és támogatták a Szent Márton Borrend munkáját
és szakmai céljainak sikeres megvalósítását.
Daragó Károly
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Bogácsi karácsony régen és napjainkban
Jézus születése új vallási tartalommal töltötte meg az ókori római birodalom két korábbi december 25-re eső államvallási (földművelés istenének, Szaturnusznak és a Napisten, Mitrász születésének) ünnepét.
A karácsony a IV. században a kereszténység elterjedésével kezdett általánossá válni,
s a XXI. században szerte a világban megünneplik. Eleinte csak a templomokban ünnepelték a karácsonyt, s voltak olyan időszakok is történelmünk folyamán, amikor az ünnep vallási tartalmát nem lehetett előtérbe
helyezni.
Itt, Bogácson a „nagyanyánk nagyanyái”
elbeszéléseiből tudjuk, hogy a fagerendás
kis parasztházak éke volt a boróka ág, a fenyőgally, majd a karácsonyfa. II. világháború előtti viszontagságos években, a háború
hányattatásai idején, majd a romok helyreállításakor is a felnőtt korosztály nagy figyelmet fordított a karácsony körülményekhez
képest méltó megünneplésére.
Az 1980-as évekig csupán családi körökben és a templomban ünnepelték községünkben is Jézus születését.
A bogácsi karácsonyi szokások sokat változtak az elmúlt évtizedekben. Földművelő, egyszerű elődeink az adventi időszakban
mindenekelőtt a lélek megtisztulását tartották a legfontosabbnak. A nagyszülők kézen
fogva unokáikat indultak a hajnali sötétségben a templomba, hogy a roráté-szentmise
végén a dermesztő hidegben, de már derengő égbolt alatt hazaérve Jézus eljövetelének
reményében kezdjék meg a napi teendőket.
A 20. század elejétől terjedt el a Szentcsalád-járás. Karácsony közeledtével 9 napon át
9 közel lakó vagy ismerős család el-ellátogatott egymáshoz, a Szentcsalád képét magukkal vitték és felidézték a betlehemi szálláskeresés történetét. Ez az adventi ájtatossági szokás még ma is él Bogácson a katolikus emberek egy szűk körében.

A vendég családok ezzel
az énekszóval kérnek bebocsátást:
Szállást keres a szent család,
de senki sincs, ki helyet ád,
nincsen, aki befogadja
ki égnek s földnek az ura.
Az idő is későre jár,
a madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába
Betlehemnek városába.
Legalább ti jó emberek,
fogadjátok e kisdedet!
Házatokba boldogság száll,
Ha betér az égi Király.
A háziak így felelnek:
Ne sírj tovább Szűz Mária
ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
kis Jézuskát befogadjuk.
A meglátogatott család házi oltárt készít
a szentkép fogadására, ahol közösen letérdelnek és imádságokat mondanak. Az utolsó meglátogatott család a képet a templomba viszi.
Siklósiné Daragó Marianna gyermekkori
visszaemlékezéseiből megtudhatjuk, hogy
karácsonykor az éjféli misén a templom mindig zsúfolásig megtelt birkabőrökből készült kuzsukba, berliner kendőkbe burkolózott gyermekekkel és felnőttekkel. Éjfélkor
a misztériumjátékokat a felnőttek mutatták
be. Tehát a mostani karácsonyvárón a felnőttek szereplése nem újkeletű.
Az éjféli mise vége a december 24-i böjti
nap végét is jelentette. A legtöbb családnál
karácsony előtt voltak a disznótorok, így az
ünnepi asztalra ekkor került először a füstölt kolbászból (angyalkolbász), amit az éjféli miséről hazajövet kóstolhattak meg a
családtagok.

Az óriás adventi koszorú a község új látványossága
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A házakat karácsony előtt kitakarították, de a „cicomázás” nem volt divat.
Esti sétánk alkalmával viszont ma már éppen azt furcsálljuk, ha
egy lakóház ablakán
csupán a karácsonyfa
füzérei szűrődnek át.
Szemünk lassan-lassan hozzászokik a felvillanó, színváltós, meleg- és hidegfényű
jégcsap, csillag alakú,
egész épületet megvilágító fényáradathoz.

A régi karácsonyok a csodavárásról, a családi együttlétről szóltak. Az 1960-as, 70-es
évekig a bogácsi gyerekeknek a feldíszített karácsonyfa volt az egyetlen karácsonyi ajándék. A szülők titokban aggattak a
fára saját készítésű szaloncukrot vagy papírba csomagolt kockacukrot, - volt idő, amikor
kenyérhéjat, és almát, arany vagy ezüst porból kevert festékkel bevont diót, pattogatott kukoricából készített füzért. Ma kevesen
tesznek a karácsonyfára szaloncukrot. Most
nem is azért, mert nem tudják megvásárolni, hiszen a nagy bevásárló központokban,
piacokon szaloncukorhegyek vannak, hanem azért, mert nem divat, s így nincs vele
gond. Elsősorban a legújabb divat szerint
díszítik fel a fákat; meghatározó lehet a bútorzat kárpitjával, esetleg a falfesték színével összhangot teremteni, de a magazinok,
az internet adta ötletek szerint is sokan választanak szetteket. Egy bizonyos, régen és
ma is a karácsonyfa a lakás ékességének számított, számít.
A kisgyerekek részére a szülők próbálták
hihetővé tenni, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát. Persze, ez nem mindig sikerült;
Sütő Etus néni 5 éves lehetett, amikor először megsejtette, hogy nem a Jézuska hozza
a karácsonyfát. A fa díszítésében segítkező
Bujász Rézi ugyanis a karácsonyfa alatt felejtette a cérnát és az ollót, s e földi használati tárgyak még egy 5 éves kislány számára sem voltak összefüggésbe hozhatók a Jézuskával. Pintér Miklósné mesélte, hogy amikor még nagyon kicsik voltak, karácsony estéjén édesanyja lefektette őket, s míg ők
aludtak, titokban felkötötte az erdőről hozott kisfenyőt a mestergerendához, feldíszítette, majd elment az éjféli misére. Mikor ő
és nővére a szokatlan lámpafényre felébredtek, meglepődve látták a karácsonyfát, aláálltak, és örömükben édesanyjuk hazaérkezéséig karácsonyi dalokat énekeltek.
Külön karácsonyi ajándék abban az időben nem volt. Ma viszont a gyerekek hos�szú kívánságlistákat készítenek, s a felsoroltak nagy részét meg is kapják, függetlenül
attól, hogy ez a család számára megterhelő anyagilag, vagy sem. S az sem mellékes,
hogy az elhalmozott karácsonyi ajándékokból hibás következtetést vonhat le a gyermek. És gondolom, abban egyetértenek velem, hogy a szeretetteljes családi együttlét
minden drága tárgyi ajándéknál pozitívabban hat a gyermek személyiségfejlődésére.
Az 1980-as évek végére az egyházi tanítások ismét teret kaptak az iskolákban, ez lehetővé tette a fenyőünnep karácsonyi ünneppé alakulását. A hagyományok újjáéledtek
a tanulók által. Emlékszem, 30 évvel ezelőtt
a gyerekek kis templom alakú betlehemmel
járták a mi utcánkat is, s szent énekek kísére-

tében előadták Jézus születésének történetét. Ez a szokás Bogácson már a múlté.
A pedagógusoknak, hitoktatóknak, óvónőknek köszönhetően a karácsonyi betlehemesek, pásztorjátékok a gyerekek által bemutatott és eleinte a szülői munkaközösség
szervezésében létrejött, majd az iskolai, óvodai és templomi karácsonyi műsorok szerves
része lett.
Az oktatási intézmények napjainkban sok
oldalról közelítik, és sokféle tartalommal töltik meg az ünnepvárást. A csoportszobákban, tantermekben színes rajzok, karácsonyi díszek, adventi naptárak készülnek, a
termekben feldíszített karácsonyfák állnak,
a tanult dalokból, versekből, történetekből
megismerhetik Jézus születésének legendáját, az olvasmányokból a szeretet, a családi
összetartás fontossága érződik.
2000-es évek elejétől Bogács amatőr felnőtt előadói és kulturális csoportjai ünnepi
karácsonyi műsorral ajándékozzák meg a lakosságot. A Karácsonyvárón a szavalatokat,
felolvasást évek során színdarabok bemutatása váltotta fel.
Községünk főutcáján végigsétálva gyönyörködhetünk a karácsonyi fényekben, a
Fiatalok terén pedig az idén először felállított hatalmas adventi koszorúban és a már
hagyományosnak mondható Betlehemben.
Régen a telek is másak voltak, mondják
az idősek. Az ’50-es években nem volt ritka

A karácsonyváró műsor népes szereplőgárdája
a 40-50 cm-es hó sem a bogácsi utcákon. A
gyerekekkel együtt mi is várjuk a havat, hogy
a téli sportoknak, játékoknak hódolhassunk.
De addig alkalmazkodnunk kell a megváltozott időjárási és életkörülményekhez, szokásokhoz. S az, hogy az ünnepet ki milyen
tartalommal tölti meg, egyedül az ő és családja értékrendjén múlik.

rakozás vége felé kívánom Önöknek, hogy a
fenyőillatú meleg szobában töltsenek nyugodt, szép napokat, s a karácsony fényét szeretteik szemében lássák meg.
A betlehemi kis Jézusra emlékezve kívánok mindenkinek áldott, boldog karácsonyi
ünnepeket!

A karácsony sajátos hangulatával, üzenetével az év legszebb ünnepe. Az adventi vá-

Jankóné Jónás Zsuzsa

Tavaszi felzárkózást remélve
Két éve nem tájékoztattam az olvasókat a helyi sportegyesület
életről. Akkor a felnőtt futballcsapat kiváló teljesítményéről számolhattam be, a megyei I. osztályban csupán gólkülönbséggel
szorultunk le a dobogó első helyéről.
2014/15-ös bajnokságot végül a 4. helyen zártuk.
A következő bajnokságban szinte egy teljesen megújult, fiatal
kerettel ismét jól szerepelt a Bogácsi Thermálfürdő felnőtt csapata; 5. helyen végeztünk.
Ez a két év az eredményesség szempontjából kiemelkedően sikeres volt a bogácsi labdarúgás történetében.
A 2016/17-es bajnokságnak is Sivák Sándorral vágtunk neki, és
a félidőben a hetedik pozíciót sikerült megszerezni, ami sajnos elmarad a tervezett céltól. Több meghatározó játékosunk tartós sérülése nagyban hozzájárult ehhez a szerepléshez, viszont a helyükre lépők sokszor erőn felül teljesítve mindent megtettek a siker érdekében, ami most ennyire volt elég. A felkészülést január közepén
kezdjük, és bízom benne, hogy a sérültjeink is teljesen felépülve
vesznek majd részt a munkában, mert a teljes keretünk erős, és ha
mindenki egészséges, akkor előre tudunk majd lépni.
Tavasszal a felzárkózás az élen állókra megfelelő motivációt jelenthet az eredményesebb második felvonáshoz.
Az U19-es ifjúsági csapatunk Papp Sándor irányítása mellett az
elmúlt időszakban, a középmezőnyben végzett. A mostani bajnokságban sajnos a ˝kiöregedés˝ miatt 10 új játékos beépítésével kell
megbirkóznia az edzőnek, ami reméljük egy jó téli felkészüléssel a
tavaszi fordulókban már több sikert, eredményez.
Az idei bajnokságban végre a teljes utánpótlás csapatainkat hazai környezetben tudjuk versenyeztetni, hiszen az elmúlt évekkel
ellentétben, most először tudunk U16-os csapatot önerőből indítani a bajnokságban. Dudás Csaba felnőtt játékos vezetésével heti

két edzés mellett bajnoki rendszerben játszanak és az 5. helyen telelnek.
A fenti három csapat mellett továbbra is
részt veszünk az MLSZ Bozsik programjában négy
csapattal U13, U11, U9, U7, ami évi 8-12 tornán való
részvételt jelent korosztályonként. Öröm látni azt, hogy
a Mezőkövesden megrendezésre kerülő tornákon az apró játékosok
milyen lelkesedéssel és alázattal fociznak. Az utánpótlás csapatok
játékosait helyi és környékbeli általános iskolás gyerekek alkotják három edző Kis Gábor, Ittes Szilárd és Jankó Róbert közreműködésével.
Két éve még csak terveink között szerepelt az új pályánk edzés
szintű villanyvilágítása, lelátó építése és egy műfüves pálya létrehozása, ami mára megvalósult. A műfüves pálya 2015 nyarán került átadásra, amit az Önkormányzatnak köszönhetünk, az idei évben pedig elkészült a 134 fős lelátó és az egész pályás edzés szintű világítás,
ami azért fontos és hasznos, mert a keret tagjai munka után edzenek,
így nem kell a „sötétedéshez igazítaniuk” a tréningeket.
A fentiekből kiindulva kijelenthető, hogy mára a megyei I.osztály
egyik meghatározó egyesületévé váltunk és lépésről-lépésre folyamatosan megpróbálunk fejlődni.
Köszönetet szeretnék mondani a Községi Önkormányzat képviselő-testületének és a Bogácsi Thermálfürdő Kft.-nek a példaértékű támogatásáért. Természetesen köszönöm mindenkinek, aki munkájával segítette, vagy szurkolásával buzdította csapatainkat. A sportkör
tagjai és a labdarúgást szeretők népes tábora nevében kérem, hogy
a jövőben is hasonló mértékben támogassák egyesületünket.
A közelgő ünnepekre szeretetben eltöltött meghitt, békés karácsonyt, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt és szép futball
sikereket kívánok.
Ittes Endre, KSK Bogács elnök
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt,
családját és baráti társaságát a

2016. december 31-én 19 órától
megrendezésre kerülő

Szilveszteri Retro
Batyus Bálunkra.
Helye: Közösségi ház
(Bogács, Alkotmány u. 5.)

Belépőjegy ára: 3.000 Ft/fő
A jó hangulatról McBB gondoskodik.
Várjuk jelentkezésüket és szívesen
fogadunk tombola felajánlásokat!
Jelentkezési határidő
2016. december 28.
További információ:
49/534-011

Karácsonyi köszöntő
Advent a készülődés időszaka. Négy
hét, amikor a minket körülvevő világ,
a feldíszített utcák, a kandelábereken
csüngő fényfüzérek, az egyre hidegebb
reggelek is segítenek a karácsonyra való
ráhangolódásban, felkészülésben, abban, hogy megélhessük a hit, a remény,
a szeretet és az öröm ünnepét.
Nem tudom, Önök hogyan vélekednek
az ilyenkor hallható és látható reklámok
dömpingjéről, de én évről évre azt érzem,
az ünnep valódi jelentését megtalálni és
megélni egyre nehezebb feladat. A média
egy olyan„boldog”világot próbál elénk
tárni, amelynek kulcsa abban áll, hogy
ráébredjünk, mi az, amink nincs. E hamis,
boldog világ szerint, ha azt megvásároljuk,
már készen is van az ünnep.
Az év végéhez közeledve én mégis azt
hiszem, a hiányosságok mellett eszünkbe kell jusson az is, mennyi dolognak
örülhetünk életünkben. Higgyük el, a
legnagyobb ajándék nap, mint nap ott
van gyermekeink sikerében, unokáink
mosolyában, szüleink és nagyszüleink
féltő gondoskodásában!

BOGÁCSI TÉL
Bogács Község
Önkormányzatának lapja

Az egyik idősek napján megszólított egy néni, aki örömmel újságolta,
milyen büszkén szokta mutogatni elszármazott gyermekeinek és
unokáinak a megszépült épületeket és a parkot. „Tudja, alig várom,
hogy karácsonykor mind körülöttem legyenek és a szépen feldíszített
főutcán együtt menjünk az éjféli misére!”
Természetesen magam is tisztában vagyok azzal, hogy még az ilyen
örömök sem tudják önmagukban pótolni az élet egyéb szükségleteit,
hiányosságait, elfeledtetni a mélyebb sebeket. Segíthetnek azonban
abban, hogy rádöbbenjünk arra, életünkben a sok gond és teher mellett a
szép és a jó is jelen van.
Ha képesek vagyunk a földi, értékesnek vélt, de mégis múló dolgok
hajszolásán fölülemelkedni és szeretetet ajándékozni egymásnak, akkor
már jelképesen is meggyújtottunk egy gyertyát saját fenyőfánkon.
Az adventi készülődés egyik legnagyobb feladata évről évre az, hogy
megértsük és meglássuk, mire is van igazán szüksége szeretteinknek.
Karácsony ünnepe csakis a szeretet által tud új erőt hozni az év fáradalmai
során meggyengült emberi kapcsolatokba. Az ünnep közeledtével mindenkinek kívánom, hogy találja meg a boldogságot saját életében, nyissa
ki szívét embertársai felé, hogy az ajándékozás öröme ne múló, hanem
kialudhatatlan gyertyaláng legyen a szívekben!

E gondolatok jegyében kívánok Önöknek
áldott, békés karácsonyt!
Tállai András
országgyűlési képviselő
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