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Áldott, szép karácsonyt és egészségben,
szeretetben, békességben eltöltött boldog új
esztendőt kívánunk minden olvasónknak!
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Évzáró gondolatok
Tisztelt Olvasók!
Mint minden évben, így idén is a decemberi újság kiváló lehetőséget ad arra, hogy számot vessünk az elmúlt év eredményeivel, sikereivel és kudarcaival egyaránt. A külső szemlélőnek
talán 2019-ben semmi különös nem történt, haladt minden a
maga útján, az életünk a megszokott ritmus szerint zajlott. Télen, kora tavasszal alig vártuk a vendégeket, nyár végén pedig
vágytunk a csendre, nyugalomra.
Az önkormányzat részéről azonban nagyon küzdelmes esztendő volt az idei, sok-sok pályázat előkészítése és megvalósítása
zajlott, különböző helyeken takarítottuk, szépítettük, építettük
a települést. A nagy költségvetésű projektek előkészítését nagyban nehezítette, hogy a tervek, elképzelések a legtöbb esetben
több mint 2 évesek, a költségek ezalatt nagyon megemelkedtek,
a pályázati keretünk sokkal szűkebb, mint amire szükségünk lenne. Így nagyon nehéz volt kivitelezőt találni a fürdő bővítésére,
a rendezvénytér és a hűtőház építésére és az óvoda felújítására.
Végül minden területen elkezdődtek, vagy elkezdődnek a munkálatok, nem kevés kompromisszum árán. A legtöbb esetben az önkormányzatnak jelentős önerővel kell kiegészítenie a kapott támogatást.
A kerékpárút megvalósítására kiírt közbeszerzési és kisajátítási
eljárás is lezárult végre, eredményeként a jövő év tavaszán elkezdődhet az építés. A kisajátítási folyamatot nehezítette, hogy több
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Mosoly legyen az ajándék!

Közeledik a karácsony,
a szeretet ünnepe.
A ránk váró szebb napokat,
mivel tölthetnénk tele?
Mi lehetne az ajándék,
ami szép is, és komoly?
Legyen idén a jó szándék,
és arcunkon szép mosoly!
Nem kerül egy filléredbe,
mégis szívből melegít,
enyhíti a fagyott lelkek,
rideggé vált teleit.
Add hát szívvel, szeretettel
mindenkinek mosolyod,
s fénybe borul a világunk,
ha minden szív mosolyog!
Ajándékozd mosolyodat,
legyen ez egy égi jel,
amitől a szív felderül,
s arcunk ünneplőt visel!
Mosolyoddal hadd terjedjen
másra is a szeretet!
Hadd kívánjak szeretettel
mosoly-gazdag ünnepet!

Településünk idén óriás betűkből álló „BOGÁCS” szelfi ponttal gazdagodott

mint 260 tulajdonossal kellett egyeztetnünk, szerződést kötnünk,
a közbeszerzést pedig az, hogy a támogatási szerződés itt is több
mint 2 éves, a költségek pedig azóta nagyon sokat emelkedtek.
Komoly gondot, problémát okozott a júniusi villámárvíz, a helyreállításra nyújtottunk be vis major pályázatot a Belügyminisztériumhoz, de ennek elbírálása még nem történt meg. Amit eddig
helyreállítottunk, az nagyrészt önkormányzati forrásból történt.
Eljött az az idő is, amikor a közfoglalkoztatás tervezett létszámát csak részben tudtuk biztosítani, a legjobbak a munkaerőpiacon más munkahely után néztek. Ebből következően már a nyári zöldfelület-karbantartás is nehezen működött, több, korábban
gondozott terület kaszálatlan maradt. Folyamatos volt a munkaerőhiány a mezőgazdasági területen is, itt helyi vállalkozó segítségével tudtuk a szükséges munkálatokat időben elvégezni.
Rendezvényeink közül a Borfesztivált szerettük volna megújítani a borász szakma néhány képviselőjére támaszkodva. Több
területen is kudarcba fulladt az új ötletek megvalósítása, de ez
nem szabad, hogy kedvünket szegje. Ha ezt a rendezvényt a későbbiekben is meg akarjuk tartani, - márpedig meg kellene, hiszen egyik húzó ágazata a helyi turizmusnak - akkor minden szereplőnek az újító ötleteire, pozitív hozzáállására szükségünk van
annak érdekében, hogy a vállalkozók is, és a vendégek is megtalálják számításukat a bogácsi pincesoron.
Említést kell tennünk ezen számvetésben az év legfontosabb
önkormányzati eseményéről is, a helyhatósági választásokról.
Egy-egy ilyen választás elismerés is és bírálat is egyben, nekünk,
önkormányzati vezetőknek értenünk kell a lakosság jelzéseiből.
Remélem, hogy a részben új képviselő-testület képes lesz megfelelni az elvárásoknak, meg tudja újítani az önkormányzati munka
néhány területét, és folytatni tudja az előző testület elkötelezettségét, jó szándékát a falufejlesztési munkában.
A következő év sem ígérkezik sokkal könnyebbnek, a beruházások befejezése és új projektek indítása szerepel a feladatok között azon túl, hogy a biztonságos működést minden intézményben biztosítani kell. Erőgyűjtésre, feltöltődésre van szükségünk
nekünk is az adventi időszakban és az ünnepek idején, hogy tudásunk legjavával szolgálhassuk Bogács lakosságát.
A magam és Bogács község képviselő-testülete nevében kívánok mindnyájuknak szeretetteljes karácsonyt és boldog, sikerekben, és lehetőségekben gazdag új évet!
Csendesné Farkas Edit
polgármester
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Márton-napi vigasságok
Őszi rendezvényeink sorát minden évben a Márton-napi vigasságok programunk zárja, mely minden évben nagy érdeklődésre
tesz szert. Már az előző év végén sorra érkeznek a telefonok a Turisztikai Irodába, hogy a következő évben mikor kerül megrendezésre ez a rendezvény, hogy a szállást időben le tudják foglalni.
Nagyon sokan érkeznek Bogácsra, hogy hagyományos és különleges libaételeket kóstolhassanak a Cserépi úti pincesoron, és hogy
megízlelhessék az ekkorra már kiforrott újbort, vagy forralt bort
kortyolgatva részt vegyenek a szórakoztató, kulturális programokon - nem visszariadva az időjárás szeszélyességétől sem.
A nap folyamán a Viola Alkotóműhely közreműködésével hagyományos népi játékokat próbálhattak ki kicsik és nagyok és betekintést kaphattak a kosárfonás világába is.
A színpadi bemutatókat a helyi hagyományőrző csoportok kezdték, így először a Bogácsi Pávakör dalcsokrát hallhattuk, őket pedig
a Bogácsi Tündöklő Mazsorett Csoport fellépése követte.
Délután egy órától a Szent Márton Borlovagrend ünnepsége kezdődött a Színészligetben, ahol Kovács István és Sajgál Erika színművész házaspár is közreműködött, s akik már baráti szeretettel térnek vissza településünkre évről évre, ha egy kis nyugalomra, kikapcsolódásra vágynak.

Az eső ellenére is sokan voltak kíváncsiak Tóth Andi koncertjére

A Rudán Joe Band fergeteges hangulatot teremtett a pincesoron

A ceremónia végén bűnösnek ítélték, s a legszigorúbb büntetést
megkapván elégették a férfiak elméjét megrontó Szarka Blanka
szőlő boszorkányt…
A borrend ünnepségét követően a Csepeli Hagyomány Óvóhely
hozott a Márton naphoz kapcsolódó népi játékokat. A csepeli hagyományőrzőket két X- Faktor győztes követett; Tóth Andi és Oláh
Gergő szórakoztatta a közönséget, akik a csepergő eső ellenére
énekeltek és táncra is perdültek… a táncot pedig a Felsőtárkányi
Hagyományőrző Néptáncegyüttes Mankucka csoportja folytatta.
Öt órától a Rudán Joe Band a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek és napjaink legjobb magyar és külföldi rock slágereit hozta el a közönségnek;
különleges hang és kiváló zenészek- ez a kombináció még az eső ellenére is fergeteges hangulatot varázsolt a Cserépi úti pincesoron.
A nap folyamán a Tv2 munkatársai is kilátogattak a rendezvényre,
s az erről készült összeállítást a Tények Pluszban láthattuk.
Marczis Zsófia

Baba-mama klub
Már több éve kisebb-nagyobb megszakításokkal működik a Bo
gácsi baba-mama klub. Volt idő, amikor kéthetente, az idei évben
havi rendszerességgel találkozunk az Egészségház tárgyaló termében és a tornaszobában. Mindig a kismamák igényeihez és az érdeklődők létszámához igazodva tartjuk meg a foglalkozásokat.
Az évek alatt a családoktól számos játékot kapott a klub, amiknek
nagy hasznát vesszük. Sokszor a legegyszerűbb már kiselejtezett játékokkal a legizgalmasabb a közös móka. A gyermekek szeretik és
élvezik a közös programokat, megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni, lényegében az óvodára is részben felkészülnek. A visszajelzések alapján könnyebben beilleszkednek azok a kisdedek az óvodába, akik a klubba jártak korábban. Szociális érettségük is jobb
lesz, főleg a családban egyedüli gyermekként cseperedő gyermekeknek. Sok esetben új dolgokat tanulnak meg egymástól és mindemellett az édesanyák is kicserélhetik tapasztalataikat, megbeszélhetik a gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikat. Segítségemmel egy-egy egészségügyi és gyermekneveléssel kapcsolatos témában irányított beszélgetések zajlanak, segítve ezzel is a résztvevőket. Az évszakoknak megfelelően alkalmanként külső helyszínt is
választunk, így történt ez az idei nyáron is, amikor a fürdő vendégei voltunk. Felfedezhettük a gyermekmedence és a játszótér izgalmas játékait, kizökkenhettek az anyukák a hétköznapok monoton

A legkisebbekhez is ellátogatott a Mikulás

világából. Az idei utolsó összejövetelünk a Télapó részvételével lett
hangulatos. Mosolyt csalt az arcunkra a kicsik félve megtett léptei
a Mikulás felé, melengette szívünket a gyermeki kíváncsiság, amivel a csomagokat bontogatták.
Ezúton is köszönjük Mucsonyi Zsoltnak az aktív részvételt. A jövőben is számítok az édesanyákra és részvételükre a rendezvényeken,
és várjuk az új tagok jelentkezését is.
Taizs-Fónad Beáta
védőnő
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Aranymisés Márton-oltár
- Főtisztelendő Szabó József Béla c. kanonok, érdemes esperes,
egyházi főzeneigazgató, egykori bogácsi plébánosunk
pappá szentelése 50. évfordulójára „Az Úrnak napja megmutatja, ki mit épített; és akinek műve megállja
a nagy tűzpróbát, elnyeri jutalmát.” (vö.: 1Kor 3,14-15)
Szent Pál szavait méltán elővételezhetem ama magasztos napon, amikor egybegyűltünk az „arányáldozatra”, a hálaadásra és a köszöntésre.
Szabó Atya Recskről indulva, 24 évesen, 1969-ben részesült az áldozópapság misztériumában, s erdőtelki,
sajónémeti kisegítő lelkészi, majd verpeléti, bélapátfalvi, egri és nyíregyházi kápláni szolgálata után 1983-ban ide,
Bogácsra érkezett, első plébánosi szolgálati helyére.
Különös ajándék volt ez az egyházközség számára, hiszen akkoriban már évek
óta – intő példaként – helyi plébános
nélkül teltek a mindennapok.
Valami új kezdődött el… Megújulás az
emberek lelkében és megújulás a közösség lelki életében.
Szent Márton ősi szentélyének oltáránál álltunk már akkor is együtt – én még
gyerekként, ministráns ruhában és szolgálatban, Ő fiatal, tetterős lelkiatyaként
–, s így élő tanúja lehettem a megszólított és fellelkesült fiatalok közösségépítésnek, jóbarátom papi hivatásra való
meghívatásának és az egy nyájhoz tartozás megerősödő érzésének. A plébánia
légköre, plébánosunk kedves szüleinek
mosolya, közvetlensége és végtelen szeretete egyaránt segített az egyházközségnek a megelőző évek traumáját kiheverni. A megújulás nemcsak a lelkekben
volt tetten érhető, hisz megújult a plébánia épületének tetőzete és átéléssel
csodájára jártunk az ősi torony újjászületésének is, így részesévé válva a 750
éves templomunk történelmének.
Akkor még nem sejthettük, de ma már
bizton tudjuk, hogy a kommunista diktatúra helyi korifeusai nem tekintettek
jó szemmel a felvirágzó egyházi életre,
ezért hathatós „közbenjárásuk” okán
csak 2 évnyi plébánosi szolgálat engedtetett meg ebben a templomban.
De ez a rövid időszak is elég volt ahhoz,
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hogy az ekkor mind fizikai valójában,
mind az emberi lelkekben felépített mű
kiállja a tűzpróbát, méltán elnyerve a hívek feltétlen és hálás szeretetét, megbecsülését. Ezért is maradhatott nagyon
sok kapcsolat élő és tartós a Felnémetre
történő áthelyezését követően is, ahol
Isten kegyelmében tölthette szolgálatát plébánosként, helyettes esperesként
majd esperesként és nem utolsó sorban
egyházmegyei zenei főigazgatóként.
Bár azóta eltelt mintegy 35 év, de csakis a hálaadás hangján szólhatunk, és fejezhetjük ki köszönetünket az új kezdetért, az iránymutatásért és a lelkek újbóli lángolásáért.

Különös ajándék ezért az egyházközség és egész Bogács számára, hogy 50
éves áldozópapi munkásságáért ebben a
templomban adhatunk hálát, s részesei
lehetünk Ambianum (Amiens) városkapujánál köpenyét megosztó szentünk oltáránál bemutatott „aranyáldozatának”.
Nagy piarista papköltőnknek, Sík Sándornak aranymisés köszöntésének szavai visszhangozzanak ezen ünnepen:
„Áll még a primícia oltára, és várja
ezüsthajú papját.
Ennek az oltárnak Örök Főpapja
így köszönt:
Hát újra itt vagy, hát megérkeztél?
Fejed, látom, őszbe borult már,
de a lelked, ó hogy örülök,
a lelked még most is primíciás lélek.
Tudtam én, hogy nem fogok
benned csalódni.
Ketten indultunk el, te soha el
nem hagytál.
Jőjj, és az ötvenedik évfordulón
érintsd meg újra ’a csodát’,
tedeumos lélekkel, ’édességgel
csordulásig telten’,
mint papságodnak első reggelén.”
A búcsúi virágos oltáron kopogtassanak az imádságok a tabernákulum ajtaján, és kérjék Őt, az Örök Főpapot: fogadja most még kegyesebben hűséges
szolgája kezéből a szeplőtelen áldozatot. Ékesítse ősz fejét áldásának arany
koszorújával, őrizze meg életét, és ihlesse lantját, hogy még sok éven át énekelhessen új éneket az Úrnak! (Zsolt 96,1a)
Isten hozta újra közöttünk! Őrizze meg
egykori egyházközségét szívében, imádságos lélekkel!

Főtisztelendő Szabó József Béla c. kanonok,
érdemes esperes 1983-tól 1985-ig szolgált
plébánosként templomunkban

Az Úr 2019. esztendejében,
Szent Márton ünnepén
Gál László

Adventi készülődés - A fény befogadása
A hosszú áldást osztó őszi napok után advent első vasárnapján beköszöntött hozzánk a tél. A természet nyugovóra tér, s
közben mi is vágyunk a meleg szobák és
otthonok lágy ölelésére, ahol egy-egy esti
fény már hirdeti a nagy ünnep közeledését.
Körülöttünk még a mindennapi élet felgyorsult tempójában követik egymást a világ sokszínű eseményei. Észrevétlenül, lágyan és halkan azonban már mi is érezzük,
jól esne egy kis csend és befelé figyelés. Jó
lenne rendezgetni, szépítgetni a lakást, s egy
forró tea mellett szívesen elbeszélgetnénk
szeretteinkkel.
Már kétségtelen, hogy várunk -vágyunk
valamire, valami szépre és valami jóra. Az
egyre rövidebb nappalok magukkal hozzák
azonban a sötétséget, ami minden nap egy
kicsit hamarabb érkezik.
Az internetes like-ok értékmérő idején,
egyszerűen és őszintén az emberiség még
soha sem volt ennyire kiéhezve a szeretetre mint most. Mindenki szeretne szeretetben és békében élni, de sokan a boldogságot a külső megerősítések forgatagában keresve-kutatva csak átrohannak az életükön.
Elfelejtik a most, a jelen pillanat lehetőségét, érzelmi megváltásukat a jövőbe helyezik ki, s ezáltal megteremtik a szenvedés lehetőségét. Belépnek a pszichológiai idő nyomasztó birodalmába. Idegesség, szorongás,
sietség, félelem, harag, küzdelem, bánat,
sértettség és düh áldozatává válnak, s rossz
érzésük okát a külvilágban keresik. Ítélkeznek, bírálnak és vádolnak, elvárásaik vannak saját múltjuk és generációs viselkedésmintáik alapján, létrehozva saját maguknak
az örök csalódás körforgását. Így válik mindenki saját érzelmeinek áldozatává, hiszen
saját magunk tartjuk saját magunkat emlékeink fogságában, bár tudjuk azt is, hogy a
fenti érzelmek pszicho-szomatikája megjelenik a testben és lesz sok-sok betegség előszobája, mint az emberi játszmák kivetülése,
pszichodrámája.
A béke ott kezdődik, ahol megszűnik az elvárás.
De vajon jól bánunk-e önmagunkkal? Jól
bánunk-e szeretteinkkel? Jól bánunk-e egymással és az életet adó otthonunkkal, a
Földdel? Mi az, ami igazán fontos? Talán saját magunk elvárásai alapján üzletként értelmezzük a szeretetet?
Megdöbbentő eposz ez a szeretetről. Itt
van bennünk, a nézésünkben, szavainkban
és mozdulatainkban, de mi nem vesszük észre, kívül keressük, mikor az bennünk van.
A csodák pedig körülöttünk zajlanak. Nincs
kis csoda vagy nagy csoda, csak csoda van.
Észrevételükhöz azonban szem kell.

A betlehemi kisded felébreszthet a közönyből, általa a remény és a gyöngédség hordozói lehetünk

Aktuális tudatállapotod meg fogja határozni mit vagy képes észlelni, s így lesz az, hogy
a saját valóságod az aktuális tény eltorzított
saját magad által átkomponált illúziója lesz,
pedig élni jó. Az élet szép. Biztonságban vagy
és bízhatsz magadban és az Isteni gondviselésben.
„Ami valós, azt semmi sem veszélyezteti,
ami valótlan, az nem is létezik. Ebben rejlik
Isten békéje”- olvasható a Csodák tanítása
című könyvben.
És mi csak várjuk a jót és a szépet.
Aztán valaki megkérdezi: Hogy vagy? S te
azt válaszolod: Minden nap egyre jobban és
jobban. Tudod azonban, hogy gondolataid
és érzelmeid meghatározzák azt, hogy hogyan érzed magad. Ahogy magadat érzed,
olyannak látod az életed. S amilyen az életed, olyan lesz a karácsonyod, hiszen nem lehet más, csak olyan, amiben hiszel.
A feltétel nélküli szeretethez azonban a
megbocsátáson keresztül visz egy gyönyörű út. Megbocsátani magadnak és másoknak egyaránt. A szívedet körülvevő jégvirágokat a megbocsátás, a szeretet virágaivá
változtatja, ami kitágítja a szívedet és belülről naggyá tesz. S ebbe a tágas szeretet térbe beleférnek a szüleink, a gyerekeink, a rokonok és ismerősök, a falu, az ország és az
egész világ.
„A szeretet nem tanulni való. A szeretet
nem érezni való. A szeretet nem adni és kapni való. A szeretetté csak válni kell, és örökké
lenni” -Sri Chimnoy

Képzeljük el! Szenteste van, s egy istállóban állatok között segítség nélkül egy gonosz
és sötét világban megszületik a kis Jézus, Isten fia, a Megváltó. S vele együtt az északi
féltekén a leghosszabb éjszaka után megszületik a fény is, ami arra vár, hogy befogadd.
Te be tudod fogadni a fényt?
Legyen ez most egy közös gyakorlat:
Vegyünk egy nagy levegőt, hozzuk a figyelmet Önmagunkra. Főleg a vállakra és a csuklyás izomra, melynek lazítása a lélek és az
egész test lazítása is egyben. Érezzük, ahogy
eltávolodik tőlünk minden külső baj és belső
gond. - Lassan végezzük a gyakorlatot, saját
ritmusunkban.
A test ellazul és megérdemelten, megnyugodva most az egészségünkért pihen... s
közben megnyílik a belső világ, amely tiszta és örök.
Éld át a csodát, ami Te magad vagy, Te a
mindenség része, aki teljes és egész. Hagyd,
hogy átjárjon a béke, a végtelen hála és a kegyelem.
Most már érzed, valaminek vége van, és
valami most jön létre. Megszületett a megváltó, a szeretet és a béke. És Te is változtál
általa. Megértettél valamit, bölcsebb lettél.
A hernyó pillangóvá változott, s közben a Földön a legsötétebb éjszakát felváltotta a fény.
Megszületett általa a Te lelked fénye is.
Most már könnyű kimondani:

A szeretet egy tudatállapot, egyes kutatók
és jómagam szerint is a spontán gyógyulások
tudatállapota, a gyógyulás energiamezeje.
Kapujának őrzője a megbocsátás és a megengedés, ami megelőzi az elfogatást, és így
lesznek az életbe beintegrálhatóak a tagadott események.

„Köszönöm, hogy Vagy, hogy találkoztunk.
Szeretlek. Elfogadlak, akárki vagy, akármilyen vagy. Nem várok Tőled semmit. Nem
megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok általad. Köszönöm, hogy léted arra
indít, hogy túllépjem felszíni önmagam, és a
tolakodó lényegtelenen túl felismerhetem a
Benned és bennem lakozó mindenséget, azt,
hogy a Mindenség Szívében egyek vagyunk.”

„Legyen meg a Te akaratod” minden nap
imádkozzuk…

Dr. Képes Ildikó Anna

Áldott, szent karácsonyt kívánok szeretettel:
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Visszatekintő – Ma már történelem…
- 5 évenként vissza az időben 5 éve történt
• 2014. január 19-én Kovács Sándorné a bogácsi (palóc) néphagyományok ápolásáért a Magyar Kultúra Lovagja címben részesült.
• 2014. február 12. - hagyományteremtő céllal megrendeztük az
első csigacsinálást.
• 2014. június 23-tól községünk jegyzője Dr. Papp Adrienn.
• 2014. június 27. - Csúszdaparkkal gazdagodott fürdőnk.
• 2014 őszén ünnepélyes keretek között átadták az Új Széchenyi
Terv keretében nyert 79.467.341 Ft vissza nem térítendő Európai
Uniós támogatásból kívülről és belülről felújított Egészségházat.
• 2014. augusztus 2. - Pályázati pénzekből és önkormányzati támogatásból sikerült felújítani a focipályát, hozzá új öltözőt építettek
és új sportfelszereléseket, pályakarbantartó gépeket vásároltak.
• Futballcsapatunk sporttörténelmet írva a labdarúgó megyei I.
osztályban a 2. helyen állt.
• 2014. szeptember 28. - Bogács Községért Közalapítvány nyertes
pályázata, önkormányzati támogatás, és befolyt személyi jövedelemadó felajánlásból fedezve felújították az iskola előtti I. világháborús emlékművet. Felújítói a szobrot készítő (1920-as években) Csiki János unokája, Csiki László kőfaragó mester és dédunokája ifj. Csiki László kőszobrász voltak.
• 2014. november 4. - A lakosság és a turisták örömére megnyílt a
felújított, árukészlettel bővült COOP ABC.
• 2014. november 8. - Átadták az új aszfaltburkolatot kapott Alkotmány utcát.

Kovács Sándorné Kultúra Lovaggá avatása

Bogácsi mazsorettek 2009-ből

10 éve történt

A korszerű Egészségház átadásával bővült az egészségügyi ellátások köre
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• 2009. tavasz - Dr. Hajdu Jenő és Dr. Nyírő Imre egykori bogácsi orvosok Aranydiplomát vehetnek át.
• 2009. április 18-án Hanák Zsolt kezdeményezésére az önkormányzat szervezésében Bogácsra látogattak a Nemzet Színészei
és az elhunyt színészóriások hozzátartozói. Az általuk elültetett
emlékfákkal létrejött a Bogácsi Színészliget.
• 2009. június 19. - egész napos ünnepség keretében megemlékeztek a bogácsi fürdő megnyitásának 50. évfordulójáról. Fotókiállítás keretében láthattuk a folyamatos fejlődést, bővítést, mely a
fürdőnk 50 évét jellemezte.
• 2009. július 1. - Megnyílik a Vadvirág étterem.
• 2009 ősze - A Polgármesteri Hivatal teljes felújítása megtörtént.
- Átadták a felújított Béke és József Attila utakat.
- Felújították a ravatalozó épületét.

A Nemzet Színészei 2009-ben látogattak először Bogácsra

15 éve történt
• 2004. február 13-án tartotta először a Bogácsi Pávakör a farsangi mulatságát.
• 2004. május 1-jén a Páston sport, kulturális és gasztronómiai
rendezvénnyel ünnepeltük meg hazánk EU-csatlakozását.
• 2004. június 4-én könyvtárunk vendége volt Bogács szülötte Mohás Lívia író.
• 2004. július 25-én befejezte Tóth István főtisztelendő plébános
hatéves bogácsi lelkipásztori szolgálatát.
• 2004 nyarán a II. nyugdíjas találkozón nagy sikert aratott a „Fekete Angyalok” autentikus zenét játszó bogácsi romazenekar
• 2004. augusztus 22-én időközi helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választásra került sor Bogácson. Megjelent szavazók száma: 1063 fő (67,83%)
• 2004 október elején a szlovákiai testvérvárosunkban Hárskút és Bogács közötti barátság létrehozásáért és elmélyítéséért
Csecsődi Imre, Szajlai Sándor és Verhóczki Sándor Hárskút díszpolgára kitüntető címben részesült.

Az első fürdőmedence átadásától 60 év telt el

• 1999. június 30-án együttműködési szerződés értelmében az
Emőd és Vidéke Takarékszövetkezet beolvadt a Bogács és Vidéke
Takarékszövetkezetbe.
• 1999. augusztus 19-én elhunyt Nagy Károly egykori bogácsi tanító.
• 1999 nyara - Beépítették az óvoda tetőterét.
• 1999. szeptember 23-án Mohás Sándor iskolaigazgató születésének 100. évfordulójáról emlékeztünk meg az öreg iskola udvarán
és a Mohás-sírkertnél.
• 1999. október 15 - én elkészült az Európai Unió követelményeinek megfelelő iskolai játszóudvar.
• 1999 őszén a Mezőkövesden megrendezett körzeti diákolimpia
úszóversenyén a Bogácsi Általános Iskola 13 tanulója ért el dobogós helyezést.
• 1999. november 3-án műszaki átadásra került a Sas, Rigó, Harkály és Mókus utcák mentén kiépített gázvezetékrendszer.

A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő
ünnepi nyitva tartása
December 24-én . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zárva
December 25-én . . . . . nyitva 12-17 óráig
December 26-án. . . . . . nyitva 09-17 óráig
Január 1-jén . . . . . . . . . . . . nyitva 12-17 óráig
December 25-én
és január 1-jén
csak egész napos
jegy váltható!

2004-ben először szórakozhatott a közönség
a Bogácsi Pávakör humoros színpadi játékán

20 éve történt
• 1999. április 10. - a Magyarok Házában megrendezett III. Vass Lajos Népzenei Versenyen a Bogácsi Pávakör elnyerte a Vass Lajos
Emlékplakettet.
• 1999 nyarán településünk polgármestere, alpolgármestere,
Nyeste István és Huszár Zoltán látogatást tett az Erdélyben található (1899-ig Bogács nevet viselő) Szászbogács településen.
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A Szent Márton
Borrend
2019. évi munkájáról
Dobos László: Márton napi köszöntő Bogács, 2019. november 9.
Volt tavaszi szárazság, majd jégvihar, forró nyár, volt az évben szinte minden.
De azért ősz időre, Szent Márton pártfogónkkal együtt segített az
Isten!
Mert megszületett a mustból az Újbor, mely pohárra vár, igaz még
pösszenget olykor-olykor.
A Bor pohárra, a Pohár gazdára, a Gazda jóbarátra vár,
Mert akkor cseng szépen a pohár, ha két ember egymásban jó barátra talál.
Csurranjon hát az újbor, az önzetlen barátság s szerelem forrása,
Lelkünk békessége, a Szívünk boldogsága.
Szálljon Isten áldása, minden jó Borászra!
Bogács községre és minden jó Barátra!

tel és figyelve a kulturális örökségre, a vendéglátásra, és a gasztronómiára. Örömmel tölthet el mindnyájunkat, hogy Bogács, de más
Dél-borsodi községek is élen járnak ezen a területen.

Borrendünk történetében mérlegelve a 2019. éves munkánkat elmondhatjuk, hogy békés, nyugodt, alkotómunkával töltött évet zárunk. Az egyesületi céljaink megvalósítása az esztendő minden időszakában itt helyben, a borvidékünk más településein és távolabbi
régiókban is sikeres volt.
A helyhatósági választások rendben megtörténtek a borvidékünk
településein és itt Bogácson is. Ezennel is gratulálok minden mandátumot nyert polgármesternek, itt Bogácson, Csendesné Farkas
Editnek és a képviselőknek.
A borrendünkből képviselői mandátumot szerzett, Kósik István és
Virág Tamás. Sok sikert kívánok!

Olyan jogi szabályozásra van szükség, amely a borász szakma véleményét és érdekét is szolgálja, amely rásimul a szabályozni kívánt
életviszonyokra.

1. Magyar borok, hogyan tovább?
Az európai bortermelésnek hazánk kb. 2 %-t adja, szemben Franciaország 28%, Olaszország 27%, Spanyolország 25 %-t. Érdekes,
hogy Ausztria a miénknek kb. fele mennyiségű terméséből 2-szer
több EURO-t profitál mint mi. Az EU bortermelés értéke nagyon távol esik a mennyiség arányos értéktől. A németek pl. többet profitálnak mint a spanyolok, pedig csak ötödét termelik. Hazánkban 64.000 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.
Sajnos az ágazat jövedelmezősége még gyenge, ezért sok fiatal
nem lát benne perspektívát – így a szakma idősödik.
Az EU csatlakozási szerződésben százezer hektáros kvóta van
Magyarországnak, de jelenleg csak 64.000 hektárt művelünk, ami
nagy csökkenés a 70-es évek 250.000 hektárjához képest.
Ezen most már hiába síránkozunk, inkább jó fajtaválasztással kell
kihoznunk a legmagasabb minőséget a helyi adottságokra tekintet-

A borfesztivál az év kiemelkedő rendezvénye volt
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A Borlopó verseny megrendezését a Borrend vállalja

Személyes ausztriai és szlovéniai tapasztalatunk az előbbieket
alátámasztja, ugyanis ott a 7 bormintás kóstolás fajtánként 0,5 cl –t
alapul véve 3000-4000 Ft-ba kerül. Csakis előre bejelentett csoportokat fogadnak, az utcáról betérő vendéget nem fogadják.
A borágazat lendületesebb fejlődése érdekében a kisebb borászatok számára is elérhető állami támogatás kell. Ezen a téren a Bükki Borvidék siralmas állapotban van! Ebben az évben egy fiatalember telepített 2 ha. új szőlőt, de hiába pályázott, formai okra hivatkozással nem kap támogatást.

2. Bormarketing
A borturizmus fő célja a piaci szempontból is fenntartható működés.
Ez azt jelenti, hogy helybe megy a fogyasztó és ilyenkor a borász
többletszolgáltatást nyújt, de ezáltal magasabb árat is tud kérni.
Az bizonyossággal megállapítható, hogy hazánkban is egyre több
kisborászat fel tudja mutatni az 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.
A célokat jól megfogalmazták, de a marketingre fordítható összeg
nagyon kevés ebben az évben csak 250 millió forint. Franciaországban hasonló nagyságú terület esetében 20x több jut a marketingre.
Szerencsére a Bükki borvidék számos településének önkormányzata nagyon színvonalas bor és gasztronómiai rendezvénnyel igyekszik pótolni a kormány szűkös keretét.
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.

A Szent Márton Borlovagrend tagjai idén is elítélték a férfiakra káros
szőlő boszorkányt

A borturizmus továbbfejlesztése érdekében nagyon fontos a lengyel kapcsolatok továbbfejlesztése, pl. TARNOW városával.

3. Az idei szüretről
A 2019 évben nehezen induló évjáratról beszélünk. Európát megégette a Nap. A globális fölmelegedés következtében az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett az átlaghőmérséklet, de az
idei május 4 C fokkal hűvösebb volt a megszokottól. Június nagyon
csapadékos napokkal indult, ami sokat ártott a szőlőnek és a művelést is lehetetlenné tette. A tavasz is és a nyár is aszályos volt.
Gondot okozott az is, hogy a nappalok forrók voltak, az éjszakák
nem hűltek le, így ez is zavarta az érési folyamatot. Következésképpen az aromák kevésbé intenzívek és mélyek. A fenolos érettség kivárására több fajtánál nem volt lehetőség.
Országosan a kép változatos, de átlagosan „normális magyar” évjárat alakult. Borvidékenként azért elég színes a kép. Élénkek a savak, az illat – aroma - gyümölcsös jelleg is rendben és a cukorfok
is elég jó.
A mennyiség a fajtáktól elvárt szinttől lényegesen kevesebb; 30 –
90% termett borvidékünkön.

4. Borrendünk szakmai tevékenysége
Külföldi kapcsolatok építésére, tapasztalatszerzésre 2019. évben
több alkalommal volt lehetőségünk.
Erdélyben a dicsőszentmártoni borversenyen Monyók József és
Torma Zoltán vett részt.
Júliusban a felvidéki Jászón két alkalommal is borbemutatót tartottunk, Dobos Lászlóval mintegy 120 ember számára. Szeptemberben
Buzitán tartottam borbemutatót a kenyérszentelés ünnepén.
Torma Zoltán, Kárpátalján, Szlovéniában és Erdélyben szaktanácsadóként vett részt. Ez alkalommal is gratulálok a BORDÓI arany és
ezüst érmekhez, amelyeket saját boraival és a Petrény Pincészet
szuperior borával ért el. Áprilisban a Csallóközben nagyon jó bortúrán vettünk részt az István Nádor Borrend szervezésében egy 18
fős csapattal. Midenhol gazdag tapasztalatokat szereztünk a meglátogatott borászatokban.
Az események száma évről évre emelkedik, melyekre meghívásokat kapunk – így számtalan lehetőség nyílik, hogy képviseljük a
Szent Márton Borrendet.
Borvidékünk szakmai rendezvényein a borrendünk aktív volt
-Bükkzsérctől-Edelényig. Egy rövid visszatekintés a teljesség igénye
nélkül:
• Január 4. pincelátogatás Cserépfalun a Kompa Pincében
• Január 12. megemlékezés Miskolcon Deák Imre sírjánál,
majd ezután pinceszentelés Tóth Béla pincéjében.

A borverseny idején sok borász, borbíráló szakember érkezik Bogácsra

• Január 22. Vince napi borszentelés Mezőkövesden a Szent László templomban.
• Január 26. Görömbölyi Tepertő és forraltbor fesztivál
• Február 14-17 borverseny Erdélyben Dicsőszentmártonban,
Monyók József és Torma Zoltán vett részt.
• Március 8-9 Sárospatak, Lóránttfy Zsuzsanna Borrend ünnepsége.
• Március 26. Edelény Császtahegy, Virág Pince - látogatás.
• Április 5. Megyei Borverseny Tibolddarócon.
• Április 6. Borverseny Sajóbábonyban.
• Április 24. Tenkes hegyközség, Szent György napi borversenye
Siklóson.
• Június 19-23. XXVII. Bükkvinfest Bogácson.
• Szeptember 7. Edelény - Császtahegyi Búcsú.
• Szeptember 28. Esztergom - Párkány, Hídünnep
• Október 5. Tokaj, Szüreti nap
Éves szinten a feladatok száma 25-30; borversenyek, fórumok,
konferenciák, emléknapok ünnepnapok, fesztiválok keretében.
2019.11.09-én megtartott taggyűlésünkön új vezetőséget választottunk:
Elnök: Daragó Károly
Kancellár: Virág Tamás az Edelényi Hegyközség elnöke, a Császta
hegyi szőlő és borkultúra felvirágoztatója, lokálpatrióta és vállalkozó. 30 év óta foglalkozik szőlészettel és borászattal. Szakmai teljesítményét Magyarország 100 legjobb borásza közt tartják számon.
Borait több alkalommal is, Miskolc Város Borává választották.
Udvarmester: Dusza Bertalan Gépészmérnök-tanár, borász és vállalkozó. Tibolddaróc térségében nagy szőlőbirtokkal és pincészettel rendelkezik. Elkötelezett a turizmus iránt és a közösségi értékek
iránt, mindig aktívan cselekvő fáradhatatlan ember.
Főpohárnok: Kósik István
Kincstárnok: Kompa József
Szakmai tevékenységüket két forrás biztosította, az egyik Bo
gács Község Önkormányzatának 300.000 Ft-os támogatása, amelyért ezúton is köszönetet mondunk az önkormányzatnak, a másik forrás a 182.000 Ft-os tagdíjbevételünk, amely összegek lehetővé tették borrendünk kiegyensúlyozott, tartalmas és eredményes munkáját.
Borrendünk alapító tagjait Dr. Csávossy György erdélyi polihisztor
avatta borlovaggá Bogácson. Egy tanítás tőle:
Szeresd a bort, mert a remény forrása.
Visszaadja hitedet önmagadba, a holnapba, a siker lehetőségébe,
az igazságba.
Derűt sugároz és derűlátóvá tesz.
Nincs ennél értékesebb ajándék a megpróbált emberi lélek számára!
Daragó Károly

Minden év novemberében a bogácsi Közösségi Házban tartja
éves közgyűlését a Borrend
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Vártuk a Mikulást…
Az adventi időszak beköszöntével minden gyermek izgatottan várja december 6-át, a Mikulás érkezését.
Ki is a jószívű adakozó, Szent Miklós?
„Valószínűleg Kr. u. 245-ben született a kis-ázsiai Anatóliában,
Patara városában; gazdag szülők gyermekeként. Korán árvaságra jutott. Kolostorba költözött, ahol nagybátyjának, Patara érsekének felügyelete alatt nevelkedett. Megszeretve a kolostori életet,
a papi hivatást választotta. Anatólia fővárosában, Myrában telepedett le. Nem volt még harmincéves, amikor a város püspökévé választották. Több mint ötven évig töltötte be a főpásztori tisztséget.
325-ben részt vett az I. niceai zsinaton. Minden vagyonát a gyerekek és a szegények, a bajba jutottak megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet

hirdetett. A betegeknek orvos volt, a szenvedőknek vigasz, az árváknak atya, a veszélyben lévőknek védelmező – mindenkinek minden szükségben gyors menedék. Életéről számos legenda ismert,
ezek alapján formálódott az évszázadok során Mikulás alakja. A hagyomány szerint a Krisztus utáni 342-ben december 6-án halt meg,
Myrában.”(Forrás: Magyar Kurír)
A Bükkalja Általános Iskola minden tanulója, de különösen az alsó
tagozatosok izgalommal teli várakozással készülődtek a Mikulás bácsi érkezésére. Mikulás zsákokat, csizmákat, Mikulásokat festettünk rajzórán, ezzel tettük hangulatossá a tantermet. Verseket, dalokat tanultunk. Adventi naptárt készítettünk, melyből minden nap
a legjobban viselkedő tanuló húzhat ki egy-egy apró meglepetést.
Csatlakoztunk a „Válts egy csokit mosolyra!” felhíváshoz, a névtelen adományozás szokását követve. Hisz Szent Miklós is csendben,
nagylelkűen és titokban ajándékozott.
„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel
is tettetek, velem tettétek.“ /Mt 25,31-46/
Az idei december hóeséssel érkezett, igazi téli meseországot varázsolva körénk. Intézményünkbe december 6-án délután látogatott
el a Mikulás bácsi. Az iskolában ilyenkor a gyermekek megváltoznak, teljesen kivirulnak, hevesebben ver a szívük, mert személyesen is találkozhatnak a jóságos adakozóval. Az első osztályosok vidám műsorral, A három fenyőfa című jelenettel köszöntötték a Mikulást, aki dicséretet, néha dorgálást, jó tanácsokat adott a legkisebbeknek. Majd finomságokkal ajándékozta meg azokat, akik jól
viselkedtek az elmúlt esztendőben. A délután hátralévő részét játékos, zenés-táncos feladatokkal töltöttük.
Kis Katalin
1. osztályos tanító

A Mikulást az idén is nagy örömmel fogadták az iskolások

Mikulásvárás az óvodában
Mint minden évben, most is lázasan készültünk és vártuk a decemberi hónapot.
Az ünnepeknek megfelelően a csoportszobát és a folyosót kidíszítettük.
Ezeket a napokat ajándékozás, készülődés, várakozás – advent, Mikulás, karácsony varázsa járja át. Ilyenkor mindenki
egy kicsit megáll, végiggondolja, megtervezi a teendőket, melyek rá várnak. Mi is
így teszünk, tervezünk, szervezünk a családban, óvodában. Szeretnénk, ha minden
tökéletesen, a kívánságának megfelelően
sikerülne.

köszönték az ajándékot. Látni a boldog,
örömtől csillogó tekinteteket - ez a legnagyobb öröm a számunkra. Ismét sikerült
egy kis csoda.

Az óvoda minden dolgozója nevében:
Áldott ünnepeket kívánunk a község minden lakójának és az olvasóknak.
Mizserné Kovács Erzsébet

Aztán eljön a nagy nap. Az óvodában a
Kisötlet Gyermekszínpad interaktív előadása közben látogatott el hozzánk a Mikulás. A gyermekek örömmel kapcsolódtak be a műsorba, mentek ki szerepelni.
Közösen táncolták a hópihék táncát, közben izgatottan figyeltek mikor is érkezik a
Mikulás.
Minden kisgyermek boldogan vette át
tőle a csomagot és örömmel mondták
a tanult verseket, dalokat, mellyel meg-
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Az óvodásokhoz a színészekkel együtt érkezett a Mikulás

Könyvtári rendezvények
Pódiumot igénylő kulturális programjai megrendezéséhez a Községi Könyvtár helyszínül gyakran választja
a Közösségi Házat. Így volt ez 2019. november 27-én
is, amikor a Kávészünet Zenekar adott koncertet. Az általános iskola tanulói és pedagógusai a zenekar ez év
októberében megjelent Ülj ide mellém című új lemezéről ismerhetett meg dalokat. Az új hangzású dalokat
jellemző rockos, dinamikus stílus, az ehhez kapcsolódó
hangerő és fénytechnika elnyerte a tanulók tetszését.
A korábbi lemezekről ismert neves költőink megzenésített versei közül is hallhattunk néhányat amúgy, Kávészünet módra. Az általános iskolai tananyag Petőfi Sándor Füstbement terv, József Atilla Mama, Juhász Gyula Milyen volt című versek szövegét a zenekar tagjaival
együtt nagy lelkesedéssel énekelték a gyerekek.
Bízom benne, hogy a közös koncertélménnyel, a megzenésített versekkel sikerült hozzájárulni a költészet
megkedveltetéséhez.
*
2019. december 8-án szintén a Közösségi Ház adott
otthont egy másik könyvtári rendezvénynek; Hajtmann
Ildikó előadóművész és Vozár M. Krisztián zongoraművész ünnepi hangulatú könnyűzenei koncertjének. A
legnépszerűbb film,- musical,- és popdalokból összeállított műsorukat az előadók advent jegyében karácsonyi dalokkal zárták: a katartikus Presser Gábor Angyal
mellettem című dala után többek között felcsendült a
Szentséges éj, és Giulio Caccini Ave Maria-ja.
Ezzel a szép estével ráhangolódhattunk a közelgő ünnepre. A zene és az ének által lelkünk annyi pozitív
energiával töltődött fel, amivel a ködös, barátságtalan,
esős időjárást, és a hétköznapok gondjait könnyebben
tudjuk elviselni.
*
December 10-én rendeztük meg a II. Mézeskalács kiállítást a Községi Könyvtárban. A hagyományteremtő
céllal tavaly először meghirdetett mézeskalács kiállításra szépen díszített mézesbábokat kaptunk, ez bátorított
az idei kiállítás megrendezésére. A kiállítás megnyitót
kis karácsonyi kulturális műsorral kezdtük, hiszen a mézeskalács a köztudatban erősen összefonódik a téllel,
karácsonyi ünnepkörrel. Dobos Pongrác a Polar Express
című film betétdalát énekelte el, jómagam pedig a Holmik című karácsonyi ajándékozásról szóló novellát olvastam fel.
Ezután két bogácsi hölgy mutatkozott be, illetve mutatta be az általa készített, akár karácsonyi ajándéknak
is szánható termékeket. Nádudvari Éva amigurumi figuráit (horgolt, kitömött állatkák), általa készített szőnyegeket és vállkendőt mutatott be, majd beszélt a horgolás, kézimunkázás terápiás hatásáról is.
Ficzerené Majnár Boglárka szép mézeskalácsaival, és
igényesen készített, gyógyító hatású ásványkarkötőkkel érkezett a könyvtárba. Az egyedi darabokat többféle
szín, valódi ásványszemek (ametiszt, akvamarin, ónix…),
medálos, fémdíszekkel ellátott változat jellemezte.
Karácsonyi illatok, ízek, irodalmi és zenei mű, kézműves portékák… - „Egy csésze vigasz karácsonyra” – a
könyvtárban…
Kívánom, legyen részük hasonló élményekben az eljövendő esztendőben, és a karácsony fénye szeretettel,
békével ragyogja be otthonukat!
Jankóné Jónás Zsuzsa könyvtáros

A Kávészünet zenekar tagjai a mindennapi oktatás módszereitől
eltérően tanítják a tanulókkal a verseket

Hajtmann Ildikó csodálatos énekhangjával
és varázslatos személyiségével elbűvölte a közönséget

Néhány mézeskalács a kiállításra érkezett darabokból.
A teljes kiállítási anyag január végéig megtekinthető a könyvtárban

Bogácsi Tél
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Szeretettel várjuk a község lakosságát

2019. december 20-án

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

Karácsonyváró műsorunkra

Szereplők: Lukács Lajosné, Benyovszki Mária, Dorogi Mihályné, Zsák Terézia, Daragó Rita, Paragh Margit,
Fábriné Sári Brigitta, Vigh Ilona, Csiki Lilla, Kovács Sándorné, Fridel Julianna, Hegedűs József, Szabó László,
Jacsó Zoltán, Péter Zoltán, Jankó Róbert, Dobos Tamás, Mucsonyi Zsolt, Kovácsné Fekete Mária,
Magyar Gyula, Kiss Zoltán, Dusza Bertalan, Salavári Bence, ifj. Jankó Róbert, Reményi Ajna, Kondráth Tekla,
Ócsai Kamilla, Nagy László, Hák Gábor, Gál Anna Szonja, Hüvelyes Liliána, Kiss Csenge, Juhász Rebeka,
Vigh-Mucsonyi Viola, Kozma Kristóf, Dobos Bendegúz, Dobos Pongrác, Márton Norbert

Karácsonyi
köszöntő

Miért is fontos számunkra a karácsony,
miért várjuk talán még a többinél is
jobban ezt az ünnepet? – tesszük fel
minden évben magunknak a kérdést.
Kortól, élethelyzettől, világnézettől
és neveltetéstől függően mindenki
máshol találja meg a választ.
Abban viszont sokan egyetérthetünk,
hogy a karácsony a legemberibb ünnepünk. Emberi, mert legfőbb értéke, értelme
pont az az érzés, amely összeköt egymással
barátot, rokont, közösséget, és amely nélkül
nem létezhet család, amely nélkül nem
épülhet nemzet. Ez pedig a szeretet!
A szeretet, az emberi törődés és a
kapcsolatok keresése mindannyiunk
természet adta igénye. Elmúlhat a világ,
fordulhat sorsunk jóra, vagy rosszra,
szokások és divatok válthatják egymást.
Egy dolog viszont soha nem változik.
A jó szó, a törődés és a figyelem utáni
örökös vágy. Ha mégis ilyen egyszerű
volna meglelnünk a karácsony legfőbb
ajándékát, akkor vajon miért öltöztetjük
fel ennyi jelképpel, miért burkoljuk ilyen
tarka díszbe, ajándékba az ünnepet?
Azt az ünnepet, amely eredeti üzenetét,
Jézus Krisztus földi eljövetelét tekintve
mégis csak a legnagyobb szerénységben,
egyszerűségben fogant?

A külvilág és média által sugallt mintákon
túl a díszítésnek létezik egy nagyon is
emberi oka. Mindannyian a tisztaságot,
melegséget szeretnénk a környezetünkben is megteremteni: vágyunk rá, hogy
otthonunkba is melegség költözzön és
családunkkal együtt, közösen hangolódjunk az ünnepre. Az ajándék kiválasztása
lehetőséget ad arra, hogy kicsit még jobban
figyeljünk egymásra, gondolkodjunk,
kitaláljuk, hogy mire is vágynak szeretteink.
Odafigyelünk rájuk, és tiszta szívvel készülődünk. És az igazi örömöt akkor élhetjük
meg mi is, ha örömet tudunk okozni.
És hogy miről szóljon ez a karácsony?
Szóljon egymásról! A beszélgetésekről, az
elfelejtett barát, a régen látott rokon, ismerős felkereséséről. Kívánom mindenkinek,
hogy ezen az ünnepen lehetősége legyen
örömet és mosolyt csalni szerettei arcára!

Áldott
karácsonyt
kívánok!
Tállai András
országgyűlési képviselő

Mézeskalács Mizser Zsuzsanna receptje alapján
•
•
•
•
•
•

Hozzávalók:
40 dkg finomliszt,
12 dkg vaj,
25 dkg méz,
1 tojás,
2 kávéskanál szódabikarbóna,
1/2 csomag mézeskalács fűszer

Elkésztés:
A liszttel alaposan elkeverem a szódabikarbónát és
a mézeskalács fűszert, majd a puha margarint elmorzsolom benne. Ezután hozzáadom a tojást, amit szintén elkeverek a tésztával. Végül hozzáadom a mézet,
és jó alaposan elkeverem. Utólag még adagolok hozzá
annyi lisztet, hogy ne ragadjon a tészta. Jól összegyúrom, hűtőbe teszem pár órát, úgy könnyebb vele dolgozni. Lisztezett deszkán kinyújtom, kb. 4-5 mm vastagra. Sütés közben még vastagabb lesz, ha túl vékony,
akkor kiszárad a sütéskor hamar, és nem lesz finom
puha. A sütőlemezre nem szorosan teszem, mert sütés közben összenőhetnek. 180 fokon sütöm előmelegített sütőben. Sütési idő: kb. 7-10 perc. A tetejét cukormázzal vagy csokival díszítem.

Zongorán játszik: Zahari Orsolya
Közreműködik: Csiki Lilla,
Bogácsi Pávakör, Bogácsi Tündöklő
Mazsorett Csoport
Rendező: Jankóné Jónás Zsuzsa

Aranyosi Ervin

Angyali gondolatok
Nézem a sok embert, valamit keresnek!
Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!
Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék,
mikor más célt szolgál, mögöttük a szándék.
Pénzben mért szeretet, anyagias vágyak,
görbe tükrei egy eltorzult világnak.
A mosoly, az öröm, egymás ölelése,
- önző világunkban, vajon nem kevés-e?
Vajon hová bújt el az igazi érték,
a szív gazdagságát, sosem pénzben mérték.
Figyelmet és időt kéne többet adni,
minden körülményben embernek maradni!
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