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Hozzon békességet, boldogságot
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Mit hozhat nekünk,
bogácsiaknak
a 2019-es esztendő?
Kedves Olvasó!
Ahogyan minden családban, úgy az önkormányzatnál is az év
vége felé közeledve egy kicsit visszatekintünk a januártól végzett
munkánkra, számot vetünk az eredményeivel és a hibáival egyaránt. Ezzel együtt természetesen a jövőre is koncentrálunk, hiszen az eddigi fejlesztéseknek szerves folytatásai a következő év
megvalósításra váró tervei. Úgy gondolom, hogy az idei év sem
volt könnyű menet, de a következő, a 2019-es még mozgalmasabbnak ígérkezik.
Már megkezdődött, és jövő év áprilisában várhatóan be is fejeződik
az új termelői piac építése a fürdő bejáratával szemben. Ehhez szervesen kapcsolódva a jelenlegi mosdók helyén fedett kerékpár- és motorkerékpár tárolót szeretnénk építeni a közfoglalkoztatási program
keretében, az anyagköltséget ebből a forrásból igényeljük meg hozzá.
Át kellett terveztetnünk, és a műszaki tartalmát csökkentenünk
a rendezvénytér korszerűsítésére kidolgozott programnak, ugyanis az eredeti tervek megvalósítására nem lenne elegendő pénzünk.
Így azonban ez a terv is megvalósulhat jövőre, a nyári rendezvények idejére. Itt új színpad, mosdók, raktárhelyiség, öltöző és vendégfogadásra alkalmas helyiség épül, valamint a területet is rendezni szeretnénk.
Régi adóssága az önkormányzatnak a Kőkötő-dűlőn lévő ingatlantulajdonosok felé a közművesítés megszervezése. Az idén a villanyt
már sikerült kivinni a területre, 2019-ben pedig út épül az egri útról való lehajtáshoz és a központi felhajtón, valamint öntöző kutat
is sikerül létesíteni az alsó területen.
A közfoglalkoztatási program keretében megépült közmunkás
központ kiegészül 2019-ben egy új hűtőházzal, mely lehetőséget
biztosít a megtermelt zöldségfélék és gyümölcsök hosszabb idejű tárolására. S hogy honnan kerül bele gyümölcs? Talán kevesen
tudják, hogy az idén több mint 1100 facsemetét ültettek el a közmunkások a falu határában. Mandulát, szilvát és almát telepítettünk több mint 2,5 ha területen, s mogyorót és csemegeszőlőt ültetünk jövő tavasszal.
A belterületi utak felújítását is folytatnunk
kell, pályázati pénzünk van a Wass Albert utca
felújítására, de önkormányzati önerőből szeretnénk több utcát is rendbe szedni, pl. a Viola, a
Pást, Zöldfa és a Fazekas Mihály utcákat. Ezek
egy részén a csapadékvíz elvezető rendszereket
is ki kell javítani, vagy hiányuk esetén ki kell építeni. Több utcában járda is hiányzik, pl. a Béke
úton, a Fazekas Mihály úton, vagy az Alkotmány utca páratlan oldalán a falu teljes hosszában újat kellene építeni.
A 2018-as év nagy beruházása volt a fürdő új
bejárati épülete és az öltöző korszerűsítése. Ezt
szeretnénk folytatni 2019-ben újabb épületrésszel, egy wellness rész és egy fedett fürdő
építésével. A fürdő területén a panzió szálláshelyei is átalakulnak, új, korszerű apartmanok
kialakítását kezdjük meg várhatóan januárban.
Komoly feladat lesz 2019-ben az óvoda korszerűsítése, bölcsődei csoporttal való bővítése

Az EFOP-os pályázat keretében szervezett programokon
az idősek is szívesen vesznek részt

is. Ebben nemcsak az építkezés fog nehézségeket okozni, hanem az
is, hogy az óvodai ellátást folyamatosan biztosítanunk kell, függetlenül a projekt megvalósításától. Ez nagy toleranciát igényel majd
a dolgozóktól, szülőktől, gyermekektől és a munkásoktól egyaránt.
A szennyvíztelep korszerűsítése is megkezdődött 2018-ban, és a
jövő év végére be kell fejeződnie. Ez akkor lesz sikeres, ha meg tudjuk úgy oldani, hogy a lakosság szinte semmit se vegyen észre a
munkálatokból, az üzem folyamatosan tudjon működni a felújítás
teljes ideje alatt. Nagy kihívás az üzemeltetőnek!
Folytatódnak természetesen a helyi közösséget összekovácsoló,
fejlesztő projektjeink is, melynek keretében különböző rendezvények, programok valósulnak meg, és helyi csoportok (jóga, néptánc, idősek klubja, ifiklub, stb…) működésének támogatására van
lehetőség.
Még pár mondatban felsorolni is igen hosszadalmas a jövő év tervezett fejlesztéseit. Megvalósítani pedig – előre láthatóan - igen
nagy falat lesz. De szerencsére előttünk a téli feltöltődés időszaka,
az ünnepek, a családdal töltött órák energiát adnak ahhoz, hogy
ezeket a szép terveket megvalósíthassuk. Kívánom Önöknek is,
hogy sikerüljön erőt gyűjteniük a következő év kihívásaihoz, boldogságban, békességben töltsék a karácsonyt, és új erővel lássanak
neki a jövőre kitűzött feladataik megoldásának.
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Bogács Község Önkormányzata
áldott karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, örömteli
új esztendőt kíván minden bogácsi
lakosnak és nálunk üdülő vendégnek!
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Díszoklevél
2018. november 17-én az Eszterházy Károly Egyetem dékánja meghitt ünnepség keretében köszöntötte az egykor végzett hallgatóit. Dr. Liptai Kálmán rektor díszoklevéllel fejezte ki köszönetét az egyetem
(akkor még főiskola) mindazon volt hallgatóinak, akik
életpályájukkal elismerést szereztek hivatásuknak.
50 éve diplomázott jubilánsként vette át a díszoklevelet Siklósiné Daragó Marianna bogácsi tanárnő is.
Siklósiné Daragó Marianna fél évszázada választotta
az egyik legszebb, de egyben az egyik legfelelősségteljesebb hivatást: a tanítást.
Az 1960-as években a bogácsi gyerekek körében
nem volt gyakori e pályaválasztás. Édesanyja egyedül
nevelte, ezért szükség volt nagylánya keresetére is.
Marianna, mint szinte minden hasonló korú bogácsi
14 éves az erdészetbe járt facsemetéket ültetni, kapálni, de dolgozott könnyűnek látszó marokszedőként
Siklósiné Daragó Maianna meghatottan, de nagyon boldogan vette kezébe a díszoklevelet
aratásnál, cséplésnél. Miközben a töreklyukban a törek porát lélegezte be és a toklászok a bőréhez tapadtak, MariannáA mezőgazdasági munka sohasem volt tőle idegen, férjével hos�ban egyre jobban erősödött a vágy a továbbtanulásra.
szú évekig szőlőt termesztettek, borászkodtak. Ma már „csak” a
16 évesen végül elkezdhette gimnáziumi tanulmányait a mezőkö- kis konyhakertjét műveli, de csodaszép udvarának díszcserjéi, növesdi I. László Gimnáziumban. 4 év múlva jelentkezett az egri Ta- vénykülönlegességei arra utalnak, hogy itt egy természetet szerenárképző Főiskolába, ahol 1968-ban biológia-mezőgazdasági isme- tő, védő- és ápoló, élővilágot és mezőgazdasági ismereteket oktató
nyugdíjas pedagógus él.
retek és gyakorlatok szakos tanári diplomát szerzett.
Siklósiné Daragó Marianna a közéletbe is aktívan kapcsolódott be;
Elhivatottsággal, gyermekek iránti szeretettel, tisztelettel tanított
volt
önkormányzati képviselő, nyugdíjasként 10 évig vezette a Fürge
munkahelyein: a Mezőkeresztesi Általános Iskolában, Cserépfaluujjak
klubját, ahol heti rendszerességgel találkoztak a kötést és horban és 23 évig szülőfalujában, Bogácson.
golást szerető asszonyok.
A tanítás mellett levelezős hallgatóként gyarapította tudását:
A nyugdíjas pedagógusok életének egyik legjelentősebb pillanata
1974-ben testnevelő tanári diplomát szerzett, 1988-ban pedig a
az aranydiploma átvétele, ami 70 éves kor fölött következik be. Ez az
földrajz tantárgy tanításához szükséges komplex gyakorlati szemiéletkor sok esetben nehéz körülmények között megélt sorsot jelez;
náriumot végezte el. Vezetőképzéseken is részt vett; volt igazgatóMarianna is egy azok közül, akik csecsemőkoruk néhány hónapját a
helyettes és pedagógusjelölteket segítő gyakorlatvezető tanár, vö- II. világháború idején a bogácsi nyirkos pincékben töltötték. Életét kíröskeresztes tanár.
sérő történelmi események erősítették jellemét, melyet minden korAz ő jelentős munkájának eredménye a bogácsi gyakorlati kert ban a becsületes helytállás jellemzett.
beindítása, felvirágoztatása.
Mindnyájunk nevében gratulálok a díszoklevélhez. A reménytelA gyakorlati foglalkozásokon tanítványai a konyhakerti növények ül- jes adventi időszakban kívánok további boldog nyugdíjas éveket, jó
tetése, nevelése, betakarítása során megértették a természet körfor- egészséget és szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket számára!
gását és megtapasztalták a közös munka örömét. Siklósiné Daragó
Örömmel tölt el, hogy volt kedves kollégámról, jó szomszédomról e
Marianna a növénytermesztési alapismeretek átadásával is az élet- jeles esemény kapcsán én írhattam cikket.
re nevelt, elsődleges volt számára a mindennapokra való felkészítés.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Advent Debrecenben
Advent második vasárnapján a
Bogácsi Pávakör tagjai és hozzátartozóik egy felejthetetlen kiránduláson vettek részt Debrecenben az
adventi vásárban.
A város karácsonyfája mellett szerethető közösségi térben, egyedi kézműves termékekkel, ellenállhatatlan finomságokkal, lélekmelegítő forralt italokkal várják a karácsonyra készülőket. A friss kalács- és a fűszeres forraltbor-illatú
utcákon a nézelődés és kóstolgatás
közben mind jobban készülhetünk
az ünnepre.

Ellátogattunk a Debreceni Református Nagytemplomba, felültünk
a 45 méter magas óriáskerékre,
melyről a varázslatos debreceni fényekben gyönyörködhetnek az érdeklődők. Sétáltunk a kivilágított
villamosok mellett, sok-sok élmén�nyel lettünk gazdagabbak.
Majd egy finom vacsora elfogyasztása után búcsút intettünk Debrecen városának.
Köszönjük ezt a csodás vasárnapot!
Bauerné Fodor Katalin

A pávaköri tagok Déri Múzeum előtti
felvétele is jókedvről tanúskodik
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Márton-napi vigasságok és liba
finomságok a Cserépi úti pincesoron
November 9-én a mezőkövesdi Szent László Fesztiválkórus szívhez
szóló koncertjével vette kezdetét a Márton-napi vigasságok programsorozat Bogácson. Gyönyörű dallamok csendültek fel, melyre
igen sokan voltak kíváncsiak a szabad idejüket Bogácson töltő vendégeink közül.
Másnap, azaz szombaton már kora reggeltől készülődtek a pincetulajdonosok, akik finomabbnál finomabb libaételekkel készültek
vendégeink számára, a kézműves kirakodó vásárban pedig ki-ki kedvére válogathatott. Kora délután a Szent Márton Borlovagrend ünnepi ceremóniájával indult a program a Színészligetben, majd pedig a Cserépi úti pincesoron felállított szabadtéri színpadon folytatódott. A miskolci Before The Last zenekar két tagja mindenki számára ismerős dallamokat szólaltatott meg sajátos, akusztikus verzióban- az ebéd és a libaételek mellé kellemes hangulatot varázsolva. A Tündérrózsa Néptáncegyüttes két ízben is képviseltette magát a nap folyamán, táncbemutatójuk mellett táncházzal is készültek vendégeink számára. A délután folyamán vendégünk volt a Varga Feri- Balássy Betti páros, őket pedig Rácz Gergő követte a színpadon. 17:45- től a The BlackBirds együttes perdítette táncra az érdeklődőket, hiszen egy fergeteges élő Beatles show-val léptek színpadra. A nap zárásaként látványos tűztánc show részesei lehettünk,
majd pedig meggyújtottuk a Márton napi máglyát. Másnap- a hagyományokhoz híven- a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő parkolójában kapott helyet a Búcsú, a délelőtti szentmisén pedig sor került az
újborok megáldására is.
Az év utolsó szabadtéri rendezvénye után elmondhatjuk, hogy sikeres turisztikai szezont zártunk, rendezvényeink is sikeresen lezajlottak.
Találkozunk jövőre!
Marczis Zsófia

A Szent Márton Borlovagrend szórakoztató műsora idén is sokakat vonzott

A The BlackBirds együttes Beatles dalaira együtt táncolt több generáció

Könyvbemutató
Megjelent Hajdu Imre legújabb, 46. kötete. Ez alkalomból könyvbemutatóra hívta az érdeklődőket az író 2018. november
8-án a bogácsi Közösségi Házba. A megjelenteket maga a szerző köszöntötte,
majd röviden vázolta A Beszédes könyvem
című kötet felépítését. Megtudtuk, hogy a
könyv alapjául Hajdu Imre különböző eseményeken elmondott nyilvános beszédei

szolgáltak. A kötetben az elmúlt huszonöt
év távlatából válogatva 60, ünnepségeken,
megnyitókon, temetéseken, megemlékezéseken elhangzott beszédei olvashatók.
Hajdu Imre elmesélte a közönség tagjainak, hogy ő mily módon készül beszédeire, mert mint mondta, mindig készül, megtisztelve ezzel a közönséget, s a meghívók
személyét. Beszélt közeli terveiről is, mi-

Hajdu Imre beszéde mindig sok értékes gondolatot tartalmaz
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szerint ezen a télen tervezi az egykori bo
gácsi jegyző, Mayer Alajos emlékiratainak
feldolgozását.
Reméljük, hamarosan kezünkben tarthatjuk a Bogács elmúlt századáról sok információval szolgáló 47. kötetet Hajdu
Imre, Bogács jeles írójának tollából.
Jankóné Jónás Zsuzsa

Könyvtári rendezvények
Beszélgetős est

Kovács István és Sajgál Erika
örömmel fogadta meghívásunkat

2018. november 16-án könyvtárunk vendége volt Sajgál Erika és Kovács István színművész.
A két neves színész sokszor járt már településünkön, de csak most adódott lehetőség egy kötetlen beszélgetésre.
Kovács István megnyerő modorával, intelligenciájával, Sajgál Erika pedig életvidámságával és temperamentumával varázsolta
el a jelenlévőket.
Az est folyamán hallhattunk történeteket
a pályakezdésükről, filmeikről, a színházról,
a boldogságról. Magától értetődően a beszélgetés témáiból nem maradhatott ki a
teljes körűen felújított, restaurált és digita-

Babakiállítás
A Községi Könyvtár gyermekkönyvtári részlege adott otthont
Derda Józsefné különleges babagyűjteményének. A kiállítás megnyitón a könyvtár zsúfolásig megtelt. A vendégek köszöntése után
Csiki Lilla zenetanár Vivaldi Tél c. művét játszotta el furulyán. Ezután Mizserné Kovács Erzsébet óvónő a Rongybaba című mesét olvasta fel. Derda Józsefné elmondta a kiállítás megnyitón megjelenteknek hogyan kezdte a babákat gyűjteni, hogyan gyarapítja és
gondozza a gyűjteményét. Nagyon sok kérdés vetődött fel a kiállítás megtekintése közben is a megjelentekben, melyekre a gyűjtemény tulajdonosa készséggel válaszolt.
A gyönyörű porcelánbabák mesés világot varázsoltak a könyvtár
épületébe, s a jelenlévők szívében olyan érzéseket keltettek, melyek a gyerekkort, a játék örömét idézték.
A kiállítást nagyon sokan tekintették meg; óvodás és iskoláskorú
gyermekek, turisták, Derda Józsefné rokonai, ismerősei, volt kollégái.

Mézeskalács kiállítás
Aki ismeri a Jancsi és Juliska című mesét, az
nem csodálkozik azon, hogy a babakiállítást
a könyvtár gyermekrészlegében mézeskalács
kiállítás váltotta. A mézesbábok és a gyermeki világ összekapcsolását jól mutatja a Grimm
testvérek meséje, melyben a mézeskalács
házikó hívogató, csábító jelentéssel bír. Ezt
a tartalmat szimbolizálta a paraszti világban
a szerelmesek közötti ajándékként szolgáló
mézeskalács szív is.
A mézeskalács készítésének a középkortól
van nagy hagyománya hazánkban, bár a méz
drágasága miatt inkább csak ünnepek alkal-

Jó érzés volt látni, hogy nagyon sokat azért jöttek el, hogy osztozzanak Évike örömében.

A Babakiállítás megnyitója sokak érdeklődését keltette fel

mával készítenek belőle süteményt. Az 1200as években még csak Isteneknek felajánlott eledelként emlegették, később, a céhek
alakultával meghatározott eseményhez köthetően, míves díszítéssel készültek a szebbnél szebb mézesbábok.
Bogácson leginkább karácsony közeledtével sütnek mézeskalácsot a háziasszonyok,
sokszor a gyerekek is szívesen bekapcsolódnak a játékos gyurmázásra hasonlító tevékenységbe. Ez adta az ötletet egy mézeskalács kiállítás meghirdetésének. 13-an vállalkoztak arra, hogy megmutatják az általuk készített alkotásokat, melyek jellegzetes fahéj,
szegfűszeg, narancs illata betöltötte a könyvtár épületét.

Néhányan a mézeskalács készítői közül

lizált Egri csillagok című filmtörténeti klas�szikus, ugyanis a kor legkiválóbb színészeit
felvonultató film bemutatójának 50. évfordulója alkalmából októbertől a mozik újra
vetítették Kovács István egyik legismertebb
alakítását (Bornemissza Gergely). A színész
mindenkinek ajánlja a film 4K felbontású
változatának megtekintését.
Sajgál Erika többek között a jelenleg látható 200 első randi című sorozat forgatásáról
mesélt bővebben.
Az idő múlását alig érzékelve, a közvetlen hangulatban telt beszélgetős est végére egy nagyon szimpatikus színészházaspárt
ismerhettünk meg közelebbről.

A kiállítás megnyitón Benyovszki Mária
karácsonyi dalokat énekelt. Előadása a reményteli adventi időszakban gyógyírként
hatott lelkünkre.
A könyvtárba látogatók megtekinthetik
Nádudvari Éva amigurumi (horgolt, kitömött
játékfigurák) gyűjteményét is. A készítő maga
mutatta be az amigurumi japán technikát, és
elmondta azt is, hogy ő hogyan sajátította el
ezt a nagy figyelmet igénylő kézimunkát.
Lukács Lajosné frissen sült hagyományos
karácsonyi kalácsot hozott, amit jóízűen fogyasztottak el a jelenlévők.
A kiállításra Mizser Zsuzsanna, Péter
Ödönné, Farkas Józsefné, Farkas Polányi
Beáta, Ficzerené Majnár Boglárka, Jankóné
Katona Judit, Jankóné Jónás Zsuzsa, Csorba
Krisztina, Gál Panka, Gál Dorka, Dobos Bendegúz, Dobos Pongrác és Varga Cecília hozott mézeskalácsot. Köszönet érte.
Szeretnénk bővíteni a kiállítást, várjuk a
közvetlenül karácsony előtt sütött mézes
figurákat is. S természetesen várunk minden érdeklődőt, aki januárban is karácsonyi hangulatra vágyik, ugyanis a kiállításnak 2019. január végéig ad otthont a Községi Könyvtár.
Jankóné Jónás Zsuzsa
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Karácsonyi levél
Kedves Testvéreim!
Istennek Kis és Nagy Gyermekei!
Ebben az esztendőben is végigjártuk a karácsonyi készület adventi vándorútját. A Karácsonyra felkészítő adventi időszak énekeinek visszatérő témája a menny megnyílása
számunkra. Az ilyen tartalmú énekszövegek
minden ember vágyakozását foglalják szavakba, azt a reményünket, hogy szélesedik
az életünk horizontja. Határtalanná kell válnia annak, ami ebben az életben csak emberpróbáló nehézségek árán és töredékesen megy végbe. Ennek reménye számunkra Jézus Krisztusban sokkal több lett, mint
csupán vágyakozás. A menny személyes
megjelenése közöttünk Isten Fia a betlehemi Gyermekben. Őt akarjuk megtalálni az
adventi készületünkben és karácsonyi ünneplésünkben.
A betlehemi éj angyala egy újszülött Kisded keresésére biztatta a pásztorokat. Az
angyal hírmondó szolgálatát ma nekünk kell
ellátnunk. Karácsony örömhírét, hogy Isten
ember lett, nekünk kötelességünk továbbadni minden rendelkezésünkre álló, igaz
célt szolgáló eszközzel.
A megígért és századok óta várt Messiás
az emberek között a jászolban fekvő bepólyált gyermek. Ez az ártatlan gyermek közénk jövetelével, majd nyilvános működésével, szenvedésével, halálával és végül megdicsőülésével hirdeti: Isten, aki életünk felfoghatatlan titka, egy lett közülünk,

A mi betlehemünkben is a fényes csillag jelzi a Kisded születését

mert emberszerető. Ezzel akarja a lelkünkbe égetni, hogy a létezés legnagyobb értéke a szeretet.
Szívből kívánom minden Kedves Testvéremnek, hogy fogadjuk el ennek az újszülött Gyermeknek meghívását egy új életstílusra. Ő legyen tanítómesterünk az élet
igazi értelmének felfedezésében és képességeink helyes használatában. Életstílusunkat – személyes és társadalmi síkon – is-

A Bükkalja Általános Iskola
5-6. osztályosainak tettük fel
a következő kérdést:

Miért várod a karácsonyt?
Kristóf: Mert ilyenkor a család és a barátok összegyűlnek, és
sokat lehet beszélgetni.
Csilla: Ilyenkor mindenki otthon van, anya meg apa sem dolgozik. Boldognak látom a családomat.
Zsolt: Azért várom ezt a szent ünnepet, Krisztus születését,
mert öröm és tűz fog lángolni mindenkinek szívében.
Ádám: Mert jó látni, hogy mindenkinek mosoly van az arcán.
Alexandra: Mert ilyenkor lehet osztogatni a szegényeknek.
Sándor: Felöltöztethetjük a fenyőfát és alá tehetjük az ajándékokat.
Szabina: Mert nagyon sok ajándékot lehet kapni: telefont, játékokat, csokikat.
Bendegúz: Mert együtt van a család és finomak az ételek.
Olivér: Hogy szebbnél-szebb ajándékot kapjak.
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tengyermekivé nemesíti, ha nem állunk ellen vonzerejének. Vezessen rá minket arra,
hogy karácsonyi ünnepünk, életünk, családunk és egyházközségünk, a közénk született Gyermekben találják meg a teljességet.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott,
örömteli karácsonyt és egy kegyelmekben
gazdag új esztendőt!
Lipcsák János
plébániai kormányzó

Dominik: A Jézuska sok jó ajándékot hoz, ettől függetlenül, szeretetet kérek.
Dorka: Mert együtt vagyunk és mindenki vidám.
Anna: Ünnepélyes hangulat van, és szépen fel van díszítve a szoba.
Erik: Mert ilyenkor sok boldogságot adhatunk magunknak és másoknak.
Bálint: Mert karácsony az ajándékozás ünnepe.
Emília: Mert anyukámmal és testvéremmel sütünk és főzünk, elmegyünk együtt vásárolni.
Pongrác: Mert ilyenkor jól szórakozik együtt az egész nagy család.

A Mikulást nem csak az ajándékokért várták a gyerekek

MIKULÁS-, KARÁCSONYVÁRÁS
ÓVODÁNKBAN
Ez az időszak fontos minden kisgyermek
életében, hiszen évekkel később is emlékeznek majd a várakozással teli napokra, a titokra, mely körül lengi a decemberi időszakot.
Óvodásaink december 1-jén részt vettek a Közösségi Házban megrendezésre kerülő Hull a hó című interaktív koncerten a
Diri-Dongó együttes előadásában. Gyermekeinknek ez a zenés előadás megalapozása
volt a téli ünnepköröknek. Köszönjük a Községi Könyvtár meghívását.
Tanköteles korú gyermekeink december
2-án (az adventi időszak első vasárnapján)
meghívást kaptak a község adventköszöntő ünnepségére. Láthatták, amikor kigyulladtak az ünnepi fények a betlehemben és
a község adventi koszorúján, s maguk is
szereplői lehettek gyertya- és hópehelytáncukkal, karácsonyváró versükkel az ünnepi hangulatnak.
Az ünnepi előkészület leglényegesebb
eleme: a várakozás, a rákészülés, amit aztán követhet a beteljesedés. A meglepetés
azonban akkor az igazi, ha valóban izgatott,
várakozó készülődés előzi meg. Óvodánkban sok éven át a Mikulásvárás beteljesedését az jelentette, hogy maga a Mikulás
megérkezett az óvodába. Három-négy éve
vált gyakorlatunkká, hogy a Mikulás megérkezése (a Kisötlet Gyermekszínháznak köszönhetően) történetbe, mesébe foglalva
jelenik meg gyermekeinknek. Nagyon hangulatos, játékos szituációt keríthetünk ilyen

Az óvodások bátran kapcsolódtak be az interaktív műsorba

alkalom köré. Mikulás- december 6. Szent
Miklós napja. Az ajándékozó jóság ünnepe.
Szent Miklós, a méltóságteljes püspök a legenda szerint három szegény leányt ajándékozott meg három zacskó arannyal, hogy
ne kelljen szegénységük miatt eladni magukat. Amikor elaludtak az ablakukba tette
a zacskó aranyat. Mára jóságos öregapóvá

Látványos volt a kicsik gyertyás tánca

lett ez a figura, aki a szeretet, az adakozás
és az ajándékozás örömének szimbóluma.
A Mikulásvárás a gyermekek számára a csodák világa, amely számukra a mesetudaton
alapszik. Ebben a nevelési évben december
3-án érkezett hozzánk a Mikulás.
Az advent négyhetes időszakában az
óvodánk tevékenységei az ünnephez kapcsolódnak.
Kicsik és nagyok az életkoruknak megfelelően ismerkednek a népi és egyházi hagyományokkal, szokásokkal. Az ünnep értelmezéséből kiemeljük a család fontosságát, a szeretetet, toleranciát, önzetlenséget. Az adventi naptárban kíváncsian figyelik a napok múlását, a karácsony napjához való közeledést. Felállítjuk a kis betlehemet, beszélünk a kis Jézusról. Az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása mindig egy csodálatos, közös, meghitt
élmény, melyet izgatottan vár mindenki.
Minden csoport verssel, énekkel, ajándékokkal készül a nagy napra. Versekkel, dalokkal, az adventi gyertya történetének
felidézésével varázsolunk ünnepi hangulatot az óvodánkban, ebben az évben december 14-én.
A csillagszóró szikrázó fényében felcsendülő közös dallal kívánunk mindenkinek:
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!
Nagy Józsefné
óvodapedagógus
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Karácsonyi szeretethimnusz
(Az 1Kor 13 karácsonyi változata)

Meghívó

Szeretettel várjuk a község lakosságát

2018. december 21-én

(péntek) 17:30-kor a Közösségi házban tartandó

Karácsonyváró műsorunkra
Szereplők:
Lukács Lajosné, Benyovszki Mária,
Dorogi Mihályné, Csendes Mariann,
Zsák Terézia, Daragó Rita,
Paragh Margit, Fábriné Sári Brigitta,
Czagányné Horváth Réka,
Bauerné Fodor Katalin,
Magyar Gyuláné, Fridel Julianna,
Hegedűs József, Szabó László,
Jacsó Zoltán, Péter Zoltán,
Jankó Róbert, Dobos Tamás,
Kiss Zoltán, Juhász István,
Hajdu Ádám, Horváth Sándor,
Tóth Csaba, Balogi Sándor,
Kovács Adrián, Salavári Bence,
ifj. Jankó Róbert, Kondráth Tekla,
Ócsai Kamilla, Nagy László,
Gál Csilla, Gál Panka, Reményi Ajna,
Kiss Csenge, Kozma Kristóf,
Dobos Bendegúz, Dobos Pongrác,
Majnár Dominik, Czagány Ádám.
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Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes
ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az
öregek otthonában karácsonyi énekeket
zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé
nincs bennem szeretet, mindez semmit
nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal
és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a
szívemben, akkor nem értettem meg, miről
is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a
gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és
megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért,
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre,
hogy menjenek már az útból, hanem hálás
érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől
kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.
Ismeretlen szerző

A tavalyi karácsonyváróhoz hasonlóan idén is
színdarabokkal készülnek az amatőr színjátszók
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