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A 2020-as év beruházásai
Koronavírus járvány ide vagy oda, 

2020-ban is jelentős beruházások 
folytak a településünkön. Egyrészt a 
már korábban megnyert pályázati tá-
mogatások biztosították ezek pénz-
ügyi alapjait, másrészt a 2019-es be-
vételekből képezett megtakarítások 
tették lehetővé a megvalósítást.

Elsőként az óvoda korszerűsítésé-
ről, bölcsődével való bővítéséről kell 
szólnom, hiszen ez a projekt az alap 
intézményi ellátás színvonalát emel-
te XXI. századi szintre. Sokan láthat-
ták a helyi TV-ben a megújult, kibőví-
tett épületet, a gyönyörű bútorokat, a 
szép környezetet. Bízom benne, hogy 
az ide járó ovisoknak is ez a vélemé-
nye, s remélem, hogy jól érzik magu-
kat a barátságos intézményben. A bölcsődét pedig lassan 
benépesíti az aprónép, főleg bogácsi kisgyermekek. Októ-
ber 1-jén nyitott 5 fővel, decembertől azonban már 8-an 
járnak ide. A maximális csoportlétszám 12 fő, a dolgozók 
száma pedig 3 fővel emelkedett. A beruházás teljes költsé-
ge 166,6 millió Ft volt, melyből pályázati támogatás 132,1 
millió Ft, a fennmaradó 34,5 millió Ft-ot az önkormányzat 
biztosította.

Megújult az Idősek Klubja, a Könyvtár épülete is, a tető-
szerkezetet saját forrás, az energetikai korszerűsítést pe-
dig pályázati hozzájárulás biztosította. A Közösségi Házban 
is sikerült a fűtést korszerűsíteni, a napelemeket bővíteni 
Európai Uniós támogatásból. A két épületre összesen 54 
millió Ft-ot költöttünk.

Befejeződött a hűtőház építése, melyet szinte teljes egé-
szében a közel 40 milliós pályázati támogatásból valósí-
tottunk meg, önerőre alig volt szükség. A támogatásból 
176,41 m2 területű csarnok épület épült, melyben 2 hű-
tőkamra, ládamosó, göngyölegtároló és a manipuláló tér 
található. Most még üresen áll, de ha a gyümölcsösünk 
termőre fordul, igen nagy hasznát vesszük.

Járdát építettünk az Alkotmány utca egy rövidke szaka-
szán, valamint a Béke téren is, melynek költségét rész-
ben a Magyar Falu programból, részben saját erőből biz-
tosítottuk. Közmunka program forrásából és a közmunká-
sok közreműködésével kerékpártárolót építettünk a fürdő 
parkolójában.

Lassan, de remélhetőleg biztosan halad a rendezvény-
park építése. Mindenki látta a nyári szomorú eseményt, 
azt, hogy az épülő színpad tartószerkezete a rögzítés hi-
ánya miatt összedőlt. Ez jelentősen visszavetette a mun-
ka lendületét, új tartószerkezeti elemeket kellett rendel-
ni külföldről, s most az ősszel pedig egyre több megbete-
gedett munkavállalója lett a vállalkozónak. Sajnos emiatt a 
határidőt módosítanunk kellett, de talán szerencse a sze-

rencsétlenségben, hogy az idén nem is tudtuk volna hasz-
nálni az épületeket a turisztikai rendezvények elmaradá-
sa miatt. 

Befejeződött a szennyvíztelep korszerűsítése, 555,5 mil-
lió Ft EU-s támogatásból, s megkezdődött a Mezőkövesd-
Bükkzsérc közötti kerékpárút építése is. A vállalkozó azt 
ígérte, hogy ebben az évben a Bogács tábláig aszfaltozva 
elkészül a kerékpárút. Reméljük, hogy ez így is lesz, az idő-
járás engedi a munkavégzést.

S legvégül a legfontosabb beruházásról, a fedett fürdő 
építéséről szeretném Önöket tájékoztatni. Többször is el-
hangzott már, de nagyon fontosnak tartom leírni, hogy az 
építés teljes költsége 660 millió Ft, amelyből a Magyar 
Kormány 500 millió Ft-tal támogatta a települést. A hi-
ányzó 160 millió Ft-ot az önkormányzat hitel felvétele út-
ján biztosítja. Várhatóan 2021 első hónapjaiban elkészül, 
jelenleg a belső terek burkolását végzik. A gyönyörű, lé-
gies medencecsarnokban egy nagy élménymedence kap 
helyet csúszdával, gyermekmedencével, pezsgőágyakkal, 
és ehhez kapcsolódik egy kiúszóval a kültéri élmény me-
dence. Ezen kívül wellness rész is épül szaunákkal, gőzka-
binnal, pihenőtérrel, valamint egy büfét is kialakítunk. A 
wellness épület tetején napozóterasz lesz, s külső megje-
lenésében az új épületegyüttes csatlakozik a 2018-ban át-
adott bejárati, öltöző részhez.

Ha újra átgondolom mindazt, ami a fejlesztések, beru-
házások terén 2020-ban Bogácson megvalósult, igen csak 
jelentős előrelépésnek mondható, nem kell szégyenkez-
nünk. Az ezekkel együtt járó sok-sok gond, probléma már 
el is törpül a megépült épületek átadásakor, megszépül 
minden megpróbáltatás akkor, ha látjuk az örömöt a bir-
tokba vevők, a használók arcán. 

Csendesné Farkas Edit
polgármester

A hűtőháznak a jövőben nagy hasznát veheti az önkormányzat
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Karácsonyi köszöntő
Más ez az advent és más ez a karácsony! Ezen időszak meghitt, örömteli érzésére 

most sokunk lelkében a félelem és aggódás vet borús árnyat. Aggódás szeretteinkért, 
saját egészségünkért, félelem a bizonytalan holnaptól. 

A karácsony és az azt megelőző adventi várakozás év-
ezredek óta visszatérő, biztos pontja a keresztény 
ember életének. A hosszú évek alatt megszokott, 

mindannyiunk által várt ünnepi események menetét idén 
az elővigyázatosság és távolságtartás írja át.
Ez az esztendő sok mindenre megtanított bennünket. Meg-

tanultuk, hogy a modern technika – bár segítheti, azonban 
– pótolni nem tudja a személyes kapcsolatot. Rájöttünk, 
hogy számos dolog, szempont, amely eddig a fontossági sor-
rend elején szerepelt, valójában eltörpül az egészség, a ben-
nünket körülvevő család, barátok, közösség szeretete mellett. 
Az adventi várakozás és a betlehemi csillag fénye idén 

nem csak Jézus földi eljövetelét jelzi számunkra, de meg-
testesíti azt a mindannyiunk szívében élő reményt, hogy 
életünk hamarosan visszatér a régi kerékvágásba.    
Ehhez a reményhez most hitre, bizalomra és türelemre 

van szükségünk. Csak együtt, egymásban bízva sikerülhet 
túljutnunk a nehézségeken, csak a hitből meríthetünk erőt, 
hogy ne csak magunk, de mások támaszai is lehessünk.

Mit is kívánhatnék többet, mint jó egészséget, meghitt, 
reményteli várakozást egy szerény, de mégis 

boldog karácsonyra! Vigyázzunk egymásra és magunkra!

Tállai András
országgyűlési képviselő

„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünne-
pe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak ve-
led a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel 
nem látsz, és az eszeddel nem hiszel.” 

Müller Péter

Szeretetben gazdag,  
békés karácsonyt  

és boldog új esztendőt  
kíván  

Bogács Község  
Önkormányzata!

2020 mérlege
Tisztelt Bogácsiak!

Bár a cikk írásakor még egy hónap hátravan a 2020-as esztendő-
ből, mégis próbálok valamiféle mérleget készíteni erről az évről. 
Ha egy mondatban kellene megfogalmazni annak a bizonyos mér-
legnek az állását, akkor biztosan állítom, hogy jelentősen nehe-
zebb a negatív történések serpenyője a pozitív eseményekénél. 

Nehéz esztendő volt mindannyiunknak, tisztes helytállást, kitartó 
munkavégzést és határozottságot követelt az önkormányzati élet 
minden területén. Gondoljunk csak először is az egészségügyre, 
a településünkön működő háziorvosi, fogorvosi, védőnői, gyógy-
szertári dolgozók áldozatos, frontvonalbeli munkájára. Határozott-
ságuk, segítőkészségük megmutatkozott minden kapcsolatukban, 
esetkezelésükben, nekünk pedig biztonságot jelentett az, hogy ők 
vannak, és lelkiismeretesen teszik nap, mint nap a dolgukat.

De ugyanez mondható el az óvodában, a központi konyhán és az 
idősek klubjában dolgozókról is, akiket szintén a segítőszándék, a 
problémák megoldására való törekvés jellemez. Türelemmel, jóin-
dulattal segítenek a gyerekeknek és szülőknek egyaránt, gondos-
kodnak az egészséges meleg étel biztosításáról a gyermekeink és 
az idősek számára, valamint segítenek az egyedülállóknak a napi 
bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában. A Polgármesteri Hivatal 
dolgozói az ügyfelek megsokszorozódott, elintézendő ügyes-bajos 
dolgainak gyors kezeléséve járultak hozzá a jobb közérzethez. 

Véleményem szerint 2020-ban ezek voltak a legfontosabb ellátan-
dó feladataink, ezek voltak azok a tevékenységek, amelyekkel a he-
lyi lakosság biztonságérzete, nyugalma megőrizhető volt. A társa-
dalmi kapcsolatoknak jelentős határt szabtak a korlátozó intézke-
dések, mégis biztos vagyok abban, hogy aki segítséget kért az ön-
kormányzattól, annak sikerült enyhíteni a problémáján. 

Sajnos a 2020-as gazdasági mérleg nem fest jól! Hozzászoktunk 
az elmúlt években a turizmusból származó nagy bevételekhez, a 
sok-sok jókedvű, elégedett vendéghez, a nyüzsgő utcaképhez. Eh-
hez képest 2020 a túlélésről szólt. Arról, hogy a megkezdett be-
ruházásokat hogyan tudjuk befejezni – időben és megfelelő finan-
szírozás biztosításával egyaránt. Az átmeneti pénzhiányban hogyan 
tudjuk garantálni az intézményrendszer megfelelő működését, ho-
gyan tudjuk megőrizni a turizmusban dolgozó munkavállalók mun-
kahelyét, s hogyan tudjuk majd indítani a 2021-es esztendőt. 

Tudom, hogy nem csak az önkormányzati kasszából hiányzik a tu-
rizmusból származó bevétel. Tudom, hogy a szállásadók, a vendég-
látóhelyek, szórakozóhelyek üzemeltetői, a helyi termékeket érté-
kesítők bevétele is jelentősen elmarad a korábbi évekhez képest. 
Mindenkinek kihívás a talpon maradás! Mégis azt gondolom, hogy 
a 2020-as év biztató jeleket is közvetített számunkra. A nyári fellé-
legzés, a július, augusztusi forgalom bizakodásra ad okot. A ven-
dégek szeretik Bogácsot, szívesen jönnek hozzánk, és hajlandóak 
is nálunk költeni. Ehhez pedig megfelelő színvonalú szolgáltatáso-
kat kell számukra biztosítani. Meg kell újulni valamennyi szolgálta-
tónak, a fürdőnek, a szálláshelyeknek, és a vendéglátásnak, vala-
mint a turisztikai programoknak egyaránt. Ha jövőre újra akarunk 
nyitni, akkor csak egy utunk van, kihasználni ezt a kötelező pihenő-
időt arra, hogy ezt a megújulást megejtsük. Nemcsak fizikai érte-
lemben, hanem szellemiségben, hozzáállásban egyaránt. A magán-
szálláshelyek az idén Bogácson csaknem 400 millió Ft pályázati tá-
mogatásból meg is tudnak szépülni, a fürdőben 660 millió Ft-os be-
ruházás készül el a jövő év elejére, amelyek jelentősen javíthatják 
2021-től a település esélyeit a turistákért folytatott versenyben. Ne 
felejtsük el azonban, hogy más területen is pluszt kell hozzáadnunk 
a vendégfogadáshoz. Megfelelő alázattal, odafigyeléssel, megér-
téssel kell a vendégek felé fordulnunk, hiszen ők mozgatják a he-
lyi gazdaságot. 

A 2020-as esztendő kihívásai, az előttünk álló újrakezdés nagyon 
sok erőt, kitartást és türelmet kíván tőlünk, melyhez most kell je-
lentős energiát gyűjtenünk. Ebben segíthet nekünk a család, a köz-
vetlen baráti közösség, amelyhez tartozunk. Most megtehetjük, és 
tegyük is meg, hogy figyeljünk egymásra! Akik a legközelebb állnak 
hozzánk, azokkal együtt tölthetjük az ünnepeket, kibeszélhetjük 
azokat a gondolatokat, amelyeket már rég meg kellett volna ten-
nünk, de valamiért nem tettük meg. Használjuk ki ezt az alkalmat, s 
próbáljuk a sok-sok aggódás között meglátni a jó lehetőséget is eb-
ben a helyzetben.

Kívánom, hogy legyen alkalmunk, és erőnk megtenni ezt! 
Csendesné Farkas Edit

polgármester
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Eredményesség a nehézségek ellenére is
Mindenki számára ismert, hogy a 2020-

as esztendő a koronavírus megjelenése 
és terjedése következtében enyhén szól-
va sem a turizmus éve volt. Ennek ellené-
re a Bogácsi Thermálfürdő Kft. a vírushely-
zetet a legeredményesebben átvészelő für-
dők közé tartozik az eddigi adatok alapján. 
Bár sajnos még nincs vége a járványnak, de 
bízzunk benne, hogy mihamarabb lesz ol-
tóanyag, amely megoldást jelent majd.

Rátérve az év eseményeire, elmondható, 
hogy az első két hónap néhány százalékkal 
jobb forgalmat hozott, mint az előző év azo-
nos időszaka, de aztán jött a vírus. Március 
16-án került sor a fürdőnk és szálláshelye-
ink bezárására, amely nyilván egyik napról a 
másikra a bevételek teljes elmaradását hoz-
ta. Cégünk minden fürdőhöz és egyéb tu-
rizmusban tevékenykedő céghez, vállalko-
záshoz hasonlóan nehéz helyzetbe került. 
2019-ben is, mint miden évben a Bogácsi 
Thermálfürdő Kft. bérleti díjat fizetett a tu-
lajdonos Önkormányzatnak. Így 2020-ban 
is, mint általában csaknem nulláról, mini-
mális tartalékkal kezdtük az évet. A szállás-
helyeinkre beszedett előlegek jelentős be-
vételt jelentenek minden év első harma-
dában, viszont a bezárás napjától ez mini-
málisra csökkent, illetve több millió Ft érté-
kű foglalót kellett visszautalnunk a vendé-
geinknek néhány hét alatt. A nehéz anyagi 
helyzet ellenére az a döntés született, hogy 
a határozatlan idejű szerződéssel rendel-
kező dolgozóink 96 %-át az alapbérrel állo-
mányban tartottuk, és megkezdtük a sze-
zonra való felkészülési munkákat, valamint 
a szálláshelyeink belső tisztasági festését sa-
ját alkalmazottakkal. Ezúton is köszönet a 
Bogács Község Önkormányzatának azért a 
hitelért, amelyet a fürdő és a hozzá tarto-
zó szálláshelyek dolgozóinak megtartása ér-
dekében kaptunk, amelyet egyébként nyá-
ron már vissza tudtunk fizetni. Segítség volt 
az állam részéről, hogy a turisztikai szolgál-
tatók részére bérjárulék mentességet bizto-
sított a nehéz időszakban, valamint egy rö-
vid időszakra volt lehetőségünk pályázni a 
csökkentett munkaidejű foglalkoztatási bér-
támogatásra, amellyel éltünk is. Május ele-
jén úgy tűnt, hogy jelentősen enyhülnek 
gondjaink, mivel bejelentésre került, hogy 
május 4-től nyithatnak a szabadtéri stran-
dok. A folyamatos készülődésnek köszön-
hetően szinte azonnal meghirdettük, hogy 
május 8-án szálláshelyeinkkel egyetemben 
megnyitjuk kapuinkat, az országban elsők 
között. Az évszakhoz viszonyítva rossz időjá-
rás és a költségmegtakarítás miatt kizárólag 
gyógymedencékkel terveztük a nyitást. Saj-
nos a nyitás napján kijött a Népegészségügyi 
Központ (NNK) rendelkezése, miszerint kizá-

rólag vízforgatós medencékkel lehet meg-
nyitni a fürdőket, emiatt még aznap rákény-
szerültünk vendégeink elküldésére. Szin-
te azonnal beindítottuk a gyógymedencék 
fertőtlenítését célzó engedélyezési eljárást, 
amit csupán a veszélyhelyzet visszavonását 
(június 18) követően kaptunk meg, szintén 
az NNK országos rendelkezése alapján. Má-
jus végén hétvégente működtünk a vízfor-
gatós medencékkel (úszó-, gyerek-, csúsz-
da-, valamint a Jurta medence), majd június 
elejétől minden nap, de mivel nem működ-
tethettük a gyógymedencéket, siralmas for-
galmunk volt. A veszélyhelyzet megszűnése 
után fokozatosan állt vissza az élet a „rendes 
kerékvágásba”, és növekedett a forgalmunk 
egy tavalyit megközelítő szintre. A nyári for-
galmunk minimálisan az országos átlag fö-
lött alakult. A legnagyobb visszaesés a kem-
pingben volt, mivel a korábbi években itt 
volt a legmagasabb a külföldiek aránya, és 
idén a határainkon túlról minimális érdeklő-
désre tarthattunk számot.

November 11-étől ismét 
kénytelenek voltunk bezár-
ni, a vonatkozó kormányren-
delet következtében. A meg-
lévő dolgozói állományt je-
lenleg is megtartottuk tel-
jes alapbérrel, és pályázunk 
minden olyan állami támo-
gatásra, ami elérhető cégünk 
számára. Jelenleg is elmaradt 
állagmegóvási és karbantar-
tási munkákat végzünk sa-
ját dolgozókkal, és bízunk ab-
ban, hogy mihamarabb újra megnyithatunk.

Ebben a nehéz évben is tudtunk bérleti dí-
jat fizetni a tulajdonos Önkormányzatnak, 
nyilván sokkal kevesebbet, mint a koráb-
bi években, viszont ez is jelentős eredmény 
ahhoz viszonyítva, hogy az fürdők többsége 

jelentős önkormányzati támogatásra szorul. 
A nyáron keletkezett tartalékunkból olyan 
felújítási munkákat is megkezdtünk, ame-
lyekre külső vállalkozó bevonása szükséges. 
Ezek a következők: a félig fedett gyógyme-
dence és az ikermedencék, valamint a bel-
ső gyógymedence részbeni burkolatjavítása 
és teljes újrafugázása. Ezek a munkák azért 
nem halaszthatók, mert egy –két éven belül 
olyan további állagromlást jelentene ezek 
elmaradása, ami szükségessé tenné a teljes 
újraburkolást, melynek költsége a jelenlegi 
felújítás értékének 3-4-szeresét jelentené. 
Továbbá sor került a Jurta étterem konyhája 
fölötti szálláshelyeink tetőhéjazat cseréjére 
is, mert már több helyen beázott, és a rész-
beni javítás nem volt elegendő.

Az országos összehasonlítás értelmezéséhez 
mellékelek egy Fürdőszövetség által készített 
ábrát, ami a fürdők általános helyzetét mutat-
ja. Cégünk annak a 11 %-nak az élvonalába 
tartozik, akinél nyereség várható 2020-ban.

Végezetül minden kedves olvasónak áldott 
békés karácsonyt és vírusmentes boldog új 
esztendőt kívánok a Bogácsi Thermálfürdő 
dolgozóinak nevében is:

Jacsó Zoltán
ügyvezető igazgató

Régi vágyunk válik valóra: épül a fedett fürdő és wellness részleg
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Elbúcsúztunk
Az ember életében teljesen természetes, előre meghatá-

rozott, olykor már megszokott időben és módon érkeznek el 
kiemelkedő események. Ilyen az általános iskolától való bú-
csú, az általános iskolai tanulmányok lezárása. 

Sokszor az élet eseményei felülírják a mindennapokat. Ez 
történt a 2019/2020-as tanévben is. A koronavírus tavasszal 
egyik napról a másikra változtatta meg az életünket, az is-
kolában egy csapásra áttértünk a digitális távoktatásra. Min-
den megváltozott: sokszor erőn felül is küszködtünk az eddig 
ismeretlen tanítási-tanulási formával, nem találkozhattunk 
személyesen. Olyan hirtelen történt minden! Az általános is-
kola utolsó három hónapja kimaradt az életünkből minden 
szépségével, izgalmával együtt.

Ahogy közeledtünk a tanév végéhez, éreztük, valami elmúlt, 
ami kedves volt nekünk, el kell válni egymástól. Pedig olyan 
sok mondanivalónk lett volna még egymásnak! De végzős 
osztályként bizakodtunk, hogy ballagásunk azért még lehet. 
Sajnos, a hagyományos formában nem lehetett. 18 végzős 
tanuló szíve szorult össze azon a bizonyos júniusi napon, ami-
kor az iskolai csengőszó nekünk jelezte volna a búcsút ked-
ves iskolánktól.

Kedves Gyerekek!
Ma is biztos vagyok benne, hogy a közösen megélt öt év 

sok kincset rejtett számomra: a szemem előtt cseperedtetek 
kisgyermekből kamasszá. Az első pillanattól kezdve különle-
gesek voltatok nekem: valamennyien egyediek és megismé-

telhetetlenek. Az évek alatt minden arcotokat megmutattá-
tok: láttalak benneteket megszeppent, félős, izgulós diáknak, 
elesettnek, betegnek. Hallgattam morgolódásotokat, de har-
sány, felszabadult nevetéseteket is. 

Szeptembertől már új iskolába jártok, új tanáraitok vannak, 
új barátokat szereztetek. 

Kívánom, hogy az új környezetetekben tanuljatok még na-
gyon sokat! Nemcsak az iskolai tananyagot, hanem tanuljá-
tok meg helyén kezelni a világ dolgait! Legyetek büszkék el-
ért eredményeitekre, álljatok ki magatokért, de ne gázoljatok 
át másokon! Legyetek elegánsak, jól neveltek, ne bújjatok a 
közönséges emberek bőrébe! Ne keressétek a kibúvókat, ne 
hárítsátok el a felelősséget!

Sorolhatnám még a tanácsokat, de felesleges. Azok az el-
telt évek alatt elhangzottak már számtalanszor a tanterem fa-
lai között. 

Búcsúzom tőletek. Szüleiteknek kívánok további sok erőt és 
kitartást, hogy segíthessenek benneteket.

Köszönöm nektek az együtt töltött éveket. 

Sok sikert kívánok nektek a nagybetűs életben! Szívből kí-
vánom, hogy kitűzött céljaitokat váltsátok valóra! 

Lénártné Szeberin Csilla

osztályfőnök
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BORKÚT ALAPKŐ LETÉTEL  -  Bogács 2020. 08. 14.
Bogács fontos, mondhatni stratégiai helyszín a térségi borkultúrát 

illetően, hiszen a bükki borok hosszú idők óta jó hírét vitték ennek a 
tájnak, az utóbbi évtizedekben azonban kicsit elhalványulni látszott 
e csodálatos természeti- és borkulturális értékekkel rendelkező régió 
elismertsége. Ki mások tehetnek legtöbbet azért, hogy a bükki bor 
és a hozzá kapcsolódó borkultúra és turizmus újra méltó helyre ke-
rüljön, mint a közel 20 esztendeje prosperáló Szent Márton Borrend, 
amely borrendtestvéri kapcsolatot ápol – példa értékűen – a miskol-
ci István Nádor Borrenddel hosszú évek óta? 

A jeles gyülekezet a koronavírustól sem megriadva elhatározta, hogy 
olyan rendezvényt próbál megszervezni, amely önmaguk mértékegy-
ségeihez éppúgy illik, mint a közel tízezer rendes és tiszteletbeli ta-
got számláló borrendi mozgalomhoz. Bogács! Határtalanul! Már hívó 
szavával is arra buzdított, hogy a borrendi seregletek megérkezzenek 
Bogács városába és felvonuljanak a bogácsi pincesor Színészligeté-
nek hegyhajlatára. Határokat átívelően megjelentek a lengyelországi 
Varsó-Tarnov, a szlovákiai Királyhelmec városából borlovagi delegáci-
ók! Fontos eseményt jelölt ez a találkozó azzal, hogy előzetes szerve-
zési munkálatok és egyeztetések nyomán eldöntetett: Borkút hirde-
ti a jövőben az itteni boros értékrendeket és vendégfogadó őszinte 
hajlamokat! A Borkút alapkő letételéhez sorakozott fel tehát 38 bor-
rend képviseletében közel 100 díszruhába öltözött lovag. A kősziklába 
rejtett Borkút fennen hirdeti majd a jövő nemzedékei számára, hogy 
itt kitűnő, jóravaló, borszerető emberek próbáltak új alapokat meg-
teremteni a bükki borok népszerűsítéséhez. Jeles személyiségek fo-
gadták el a borrend meghívását az eseményen való részvételre. Kö-
szönthették Tállai András pénzügyminisztériumi parlamenti államtit-
kárt, térségi országgyűlési képviselőt, Koczor Kálmánt, a Magyarorszá-
gi Borrendek Országos Szövetségének elnökét, Csendesné Farkas Edit 
Bogács polgármester asszonyát, Csendes Péter cserépfalui polgármes-
tert, Vasas Csaba bükkzsérci polgármestert. A pontos dokumentálás 

érdekében fontos információ, hogy a nagy értékű kősziklát Nagy Jó-
zsef cserépfalui polgár adományaként köszönhették meg, annak kifa-
ragását pedig Jámbor Zsigmond bogácsi kőszobrász végezte el. A kút 
elkészült, az alapkőletételt követően még az őszi hónapok kezdetén 
fel is avatja a község, megfelelő külsőségek közepette. Számosan kap-
tak szót az alapkőletétel emlékezetes ünnepi órájában: Tállai András 
szólt az összefogás fontosságáról, a bükki borvidék felvirágoztatásának 
halaszthatatlan missziójáról, beszédében felidézve a borról több jeles 
gondolkodó veretes gondolatait. 

Csendesné Farkas Edit Bogács település nagyon fontos civil szervező-
déseként emelte ki a Szent Márton Borrendet, a településvezetés épp-
úgy, mint a község lakói szegényebbek lennének az ő elkötelezett igye-
kezetük nélkül. Büszkék ezért az értékteremtésért!

Kiss Dezső Péter

Lenyűgöző, egyedi, professzionális és utánozhatatlan!- ezekkel a jel-
zőkkel lehet csak illetni az elmúlt nap jelentős eseményét: Borkút ava-
tást Bogácson, a borkultúra egyik fellegvárában.

A bükki bor és a hozzá kapcsolódó borkultúra és turizmus eddig is nagy 
számban vonzotta a finom nedűre szomjazókat és megejtően szép táj-

ra látogatókat, de az a kút, 
mely méltóképpen emeli 
Bogács vonzását, az a leg-
jobb helyre került.

A borpincék előtt, a fő-
úton, a Szent Márton Bor-
rend ötletére szeptember 
19-től kezdődően Borkút 
hirdeti az ottani boros ér-
tékrendeket.

Az alapkőletételtől alig 
telt el néhány hét, és a Jám-
bor Zsigmond bogácsi kő-
szobrász által megfaragott 
50 mázsás bogácsi vörös 
szikla a helyére került.

Az ünnepi átadásra né-
hány százan gyűltek össze, 
hogy tanúi legyenek an-
nak, hogy a sziklából bor fa-
kad. Csendesné Farkas Edit 
Bo gács polgármestere kö-

szöntő beszédében kiemelte a civilek aktivitását, köszönetet mondott 
mindenkinek, akik közreműködtek abban, hogy a Cserépi úton, a Szí-
nészliget szomszédságában, miközben a koronavírus-járvány és gazdasá-
gi hatásai komolyan megviselik az ország lakosságát, példaadóan az élet 
jelét mutassák fel, és így újabb emlékhely létesülhetett.

Tállai András meglepetésének adott hangot, mert olyan átadáson ed-
dig még nem volt, ahol az alapkőletétel és kivitelezés befejezése után 
ilyen rövid idő alatt valósult volna meg valami. Köszönetet mondott az 
ötletadóknak és kivitelezőknek, hogy e Borkút mától kezdve a borvidék 
idegenforgalmát és a Bükki borvidéket szolgálja. Külön is megemlítette 
Hajdu Imre író és Daragó Károly zeneművész, valamint a Szent Márton 
Borrend ez ügyben végzett kiemelkedő munkálkodását.

Hajdu Imre a Borlovagrendbe felvételre ajánlottak laudációját olvasta 
fel, majd a próbatételen való sikeres vizsga után a Szent Márton Borlo-
vagrend sorába fogadtak újabb két kiváló borászt.

A rendezvény emelkedettségéhez hozzájárult boros nóták éneklésé-
vel a Bogácsi Pávakör, tárogató játékával és tangóharmonikával kísért 
énekeivel Daragó Károly, és Szíki Károly színművész, aki az egri borvi-
dék köszöntőjével érkezett és borversekkel köszöntötte a megjelenteket. 
Lipcsák János atya megáldotta a Borkutat, megnyíltak a csapok, és folyt 
az ízletes fehér és vörös nedű.

Egy különös nap mutatta fel a túlélés lehetőségét és örömét. Különle-
gesen szép időben, egy forró szombat délután nem a temetésről és ret-
tegésről szólt valami, hanem a megmaradás és építkezés közösségéről.

Szíki Károly

Bor, bor, bor, de jó a bogácsi bor 
- Borkutat avattak Bogácson - 2020. szeptember 19.

Tállai András térségünk országgyűlési 
 képviselője ünnepélyes szalagátvágással 

avatta fel a Borkutat

Borkút alapkőletétele
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Bogács nem feledi a trianoni traumát
Bogács népe éppúgy, mint a hajdani 

Nagy-Magyarország összes településén 
élő lakosság, megszenvedte az értel-
metlen I. világháború okozta valameny-
nyi kínt és fájdalmat.  E kis falu ember-
veszteség listája is megdöbbentő, hi-
szen 87 fiataljának oltotta ki életét az 
ólomgolyó, vagy a front poklában szer-
zett betegség.

Emléküket az utódok mai napig őrzik. A 
bogácsi iskola épülete előtt álló emlék-
mű (elsők között készült a mezőkövesdi 
járásban), rajta az elesettek nevével eny-
nyi év múltával sincs soha virág nélkül. 

S nem felejti Bogács az 1920-ban be-
következett országcsonkítást, a triano-
ni békediktátum szívet sebző fájdalmát 
sem! Már akkor, amikor az bekövetke-
zett, nem sokkal rá vitéz Mohás Sándor 
kántortanító, leventeoktató vezetésé-
vel jelet állítottak a bogácsiak égig felki-
áltva a „Nem! Nem! Soha!” dühét és el-
szántságát. Fehérre meszelt kövekből ki-
rakva Nagy-Magyarország térképe világí-
tott onnantól kezdve a Cserépi úti pince-
sor után, a pincesort követő dombolda-
lon, amit a bogácsiak azóta is Revízió né-
ven emlegetnek. 

Azóta eltelt 100 év. Elérkeztünk törté-
nelmünk legnagyobb fájdalmának 100. 
évfordulójához, s lám, Bogács újra bizo-
nyította hűségét a Hazához. Bizonyítot-
ta, hogy minden áldozat, minden vesz-
teség a bogácsiak szívében és gondola-
taikban ma is számontartott és el nem 
feledett. 

Trianon 100. évfordulójára emlékez-
ve a község lokálpatriótái egy több mint 
egyórás tisztelgő filmet, egy „film-imát” 
készítettek Amiért a harang szól címmel. 
Ezt a filmet először az évforduló előest-
éjén, aztán pedig még jónéhányszor le-
vetítette a Bükkalja Televízió, amelynek 
munkatársai Barczi Gábor és Bódi Krisz-
tián végezték a film operatőri munkáit.

Az emlékműsorban szereplők pedig 
– verssel, hangszeres zenével, prózával- 
valamennyien bogácsi lakosok voltak. 
Név szerint: Benyovszki Mária, Daragó 
Károly, Jankóné Jónás Zsuzsa, Mol-
nár Gréta, Ócsai Kamilla, Kondráth Tek-
la, Csufor Lilla, Magyar Gyula, Hegedűs  
József, Lukács Lajosné, Koscsó Lajos, 

Hajdu Imre, Szabó László, Juhász István. 
A film anyagát összeállította és a filmet 
rendezte Daruszögi H. Imre.

*

A 100. évforduló napján 2020. júni-
us 4-én délelőtt, emlékezve nemzetünk 
nagy tragédiájára – MEMENTÓ-ként em-
lékművet avatott Bogács község a Szent 
Márton műemléktemplom előtti II. Já-
nos Pál téren.

A megcsonkított Magyarországot ábrá-
zoló emlékmű Csiki László és fia, ifjabb 
Csiki László bogácsi kőfaragók alkotása. 
Az alkotást Lipcsák János plébános úr ál-
dotta meg és szentelte fel. A megemlé-
kezésen beszédet mondott Csendesné 
Farkas Edit polgármester, közreműködők 
névsora pedig: Hegedűs József, Daragó 
Károly, a Bogácsi Pávakör Benyovszki 
Mária vezetésével. Vendégként Szíki 
Károly egri színművész Reményik Sándor 
gyönyörű versét hozta és mondta el, Kiss 
Mátyás mezőkövesdi népi iparművész 
pedig 64 vármegyéből származó földke-
veréket hozott Bogács új emlékművéhez 
ültetendő virágok táptalajául.

Az ünnepi megemlékezés szentmisével 
zárult. Ennek keretében bemutatásra 
került az a Trianon emlékzászló is, ame-
lyet Koscsó Lajos volt országgyűlési kép-
viselő, Tiszaújváros korábbi polgármes-
tere, ma mint bogácsi lakos (is) adomá-
nyozott a templomnak.

Trianon 100. évfordulóján Bogács bizonyságot tett a HAZA iránti hűségből

Trianoni Mementó a Szent II. János Pál emlékmű 
mellett kapott helyet

*

S végezetül dióhéjban még egy ese-
mény… A száz év kapcsán megjelent a 
dél-borsodi lokálpatrióták közreműkö-
désével, mi több, anyagi támogatásával 
egy Trianon hatásait idéző emlékkönyv, 
sok tanulmánnyal, visszaemlékezéssel, 
valamint versekkel és sok archív fotóval.

A könyvnek bogácsi szerzői, szereplői 
is vannak: Mohás Lívia, Szőkéné Tóth 
Katalin, Lipcsák János atya, nem utol-
sósorban a könyv főszerkesztője, e so-
rok írója: 

Hajdu Imre 
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Bogács kitüntetettjei 2020-ban
Az augusztus 20-i hosszú hétvégén a jár-

ványügyi védekezés írta felül a programok 
szervezését településünkön is. Elmaradt 
az ilyenkor már megszokott látványos tű-
zijáték és a hatalmas tömeget vonzó élő 
nagykoncert, ám fürdőnket sok vendég 
kereste fel, a pincesorra is sokan látogat-
tak ki, és nehezen lehetett találni szabad 
szálláshelyet Bogácson. 

A Szent Márton Római Katolikus Temp-
lomban a szentmise és a Közösségi Házban 
Bogács község meghitt ünnepe, a Szent Ist-
ván-napi ünnepi megemlékezés és az ön-
kormányzati díjak átadása a hagyományok-
nak megfelelően megrendezésre került.  

Lipcsák János atya a szentmise kereté-
ben kiemelte a magyar katolikus egyhá-
zat megteremtő Szent István királyunk ér-
demét. A templomban megszentelt új ke-
nyeret, a Közösségi Házban Csendesné  
Farkas Edit polgármester asszony szegte meg, és kínálta kóstolásra.

Polgármester asszony ünnepi beszéde után a kitüntető díjak át-
adása következett. Az ünnepséget kísérő látványos és változatos 
kulturális programokat helyi- és vendégszereplőknek köszönthet-
tük: a Bogácsi Pávakör palóc dalcsokrot énekelt, Daragó Károly har-
monikázott, iskolás gyerekek, - Fábri Milán és Kozma Kristóf ver-
set mondtak, a Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes 
fergeteges táncával mutatta meg a magyar virtust. 

2020-ban Bogács Község Önkormányzata által alapított kitünte-
tő díjak közül a következők kerültek átadásra:

Alkotói Díj
Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Alkotói Díj 

azon személyeknek adható, akik Bogács község kulturális éle-
tében, sportmozgalmában, egészségügyi-szociális ellátásában a 
község felemelkedése érdekében kiemelkedő munkát végeztek.

Ebben az évben Bogács Község Önkormányzata Jankó Róbert 
úszásoktató, gyógymasszőrnek Alkotói Díjat adományozott.

Indoklás: Jankó Róbert 12 éves korától 36 éves koráig aktívan fo-
cizott a Bogácsi Labdarúgó Csapatban. Sok mérkőzésen az ő gól-
ja segítette győzelemre a bogácsi csapatot. Több évig az Ifjúsá-
gi Klub vezetője volt. 1970-es évek második felében tevékenyen 
részt vett az Alkotmány utcai Testépítő Klub létrehozásában. Na-
gyon sok sporteszköz elkészítésében önként segített. Ezektől az 
évektől kezdődően napjainkig sokat tett, tesz a sport népszerűsí-
tése, megszerettetése érdekében.

1987-től különböző sportágakban (karate, futball, úszás) tar-
tott edzéseket gyerekeknek. Sokszor készítette fel a bogácsi gye-
rekeket sportversenyekre, önkéntes munkája eredményeként a 
bo gácsi iskolások az úszás sportágban többször állhattak dobogón 
járási, megyei versenyeken. Sőt eljutottak országos versenyekre is. 

Évtizedekig a Bogácsi Lábtenisz Szakosztály oszlopos tagja volt. 
Az utóbbi évtizedben a labdarúgó utánpótlás megszervezésé-

ben vállalt jelentős szerepet. 2013-ban a Bogácsi Labdarúgó Csa-
pat Megye I. osztályba kerülésekor az ő irányításával, hathatós 
szervező munkájával jött létre az U7, U9-es korosztály csapata. 
Legfontosabb feladatának tekinti a gyerekek mozgásigényének ki-
elégítését, játékos technikai feladatokon keresztül a futball meg-
szerettetését.

Alapító tagja volt a Bogácsi Lakodalmas hagyományőrző cso-
portnak, melynek fennállásáig sok fellépésen a vőlegény apját 

alakította. A Karácsonyváró műsorban több mint egy évtizede vál-
lal szerepeket, az általa megformált szereplők sok mosolyt csal-
nak a nézők arcára.

Bogács Közszolgálatáért Díj
A díj az önkormányzat által alapított intézményekben foglal-

koztatott azon természetes személyeknek adományozható, akik 
kiemelkedő szakmai felkészültségükkel, munkájukkal, magatar-
tásukkal jelentős mértékben segítették az önkormányzati fel-
adatok végrehajtását, az állampolgárok ügyeinek intézését, a 
köz szolgálatát.

Bogács Község Önkormányzata Mizserné Takács Éva nyugdíjas 
rendelői asszisztensnek Bogács Közszolgálatáért Díjat adomá-
nyozott.

Indoklás: Évike 16 évig dolgozott a bogácsi háziorvosi rendelő-
ben asszisztensként. Munkáját, lelkiismeretesen, pontosan, pre-
cízen végezte. Munkája, hivatása iránti szeretetét mi sem bizonyí-
totta jobban, mint az, hogy sok esetben már reggel 7-kor a ren-
delőben volt és még este hatkor is ott lehetett találni. Közvetlen 
személyiségének köszönhetően mindenki szívesen fordult hozzá, 
sokszor már útban a rendelő felé összegyűjtötte a felírandó re-
ceptek listáját. A háziorvos számára mindig megbízható, pontos, 
szakmailag hasznos információkat adott. Szükség esetén otthon is 
foglakozott a rábízott feladatokkal. 

Munkaidő után sok helyen végzett házi betegápolást, sebkötö-
zést, gondozást. Igyekezett mindenkire egyénenként koncentrál-
ni, figyelmét teljes egészében a megoldandó problémára össz-
pontosítani. Munkáját önzetlenül, saját magát háttérbe szorítva 
végezte, segítve ezzel a háziorvos és a védőnő munkáját. Hatá-
rozottsága, empátiája valamennyi betegre megnyugtató hatással 
volt, segített az egészséghez visszatalálni.

Köszönjük áldozatos munkáját. A nyugdíjas évekhez jó egészsé-
get és tartalmas időtöltést kívánunk!

Bogács Község Önkormányzata Bogács Közszolgálatáért Díjat 
adományozott Lóczi Gyuláné  óvodai dajkának.

Indoklás: Lóczi Gyuláné – Margitka 2020. március 1-től 40 éves 
munkaviszonyt követően vonult nyugdíjba. 1990. április 6-óta dol-
gozott a Bogácsi Bagolyvár Óvodában. 

Szorgalmas, megbízható, segítőkész, vidám természetű em-
bert ismerhettünk meg személyében, aki nagyfokú empáti-
ával rendelkezett. Vidám, derűs természete mindenképpen  

Bogács kitüntetettjei 2020-ban: Jankó Róbert, Mizserné Takács Éva, Dr. Balás Gyula,  
Lóczi Gyuláné, Dr. Képes Ildikó Anna
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segítette abban, hogy mindennapjait szívesen töltse a kicsik-
kel. Példaértékű volt gyerekszeretete, a gyermeki jogok tiszte-
letben tartása. Védte és óvta a gyengébbeket, szeretetével bá-
torított minden gyereket. Segítette az óvodapedagógusok ne-
velő munkáját, és segített betartani a csoportban kialakított 
közös szabályokat. Munkaköri feladatait kellő önállósággal, 
precizitással végezte.

Megbízhatóságával, rendszeretetével nagyszerű kollégája volt 
mindenkinek az elmúlt 30 év alatt. Munkatársai, a gyerekek és a 
szülők egyaránt számíthattak segítségére, támogatására.

Köszönjük áldozatos munkáját. A nyugdíjas évekhez jó egészsé-
get és tartalmas időtöltést kívánunk!

A helyi kitüntetések és díjak odaítélése mellett egy korábbi EüM 
rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat elismer-
je a településen dolgozó szakorvosok munkáját.

Bogács Község Önkormányzata Címzetes Főorvosi címet 
adományozott Dr. Képes Ildikó Annának, községünk házior-
vosának.

Indoklás: A bükkábrányi születésű Dr. Képes Ildikó Anna az érett-
ségit követően a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egye-
temre nyert felvételt, ahol általános orvosi diplomát szerzett. Az 
egyetemi évek alatt számos tanulmányi versenyen vett részt ki-
magasló eredménnyel.  Végzős orvostanhallgatóként elvégezte 
az Országos Mentőszolgálat mentőtisztképző tanfolyamát és hall-
gatóként már esetkocsin dolgozott. Az egyetemi éveket követő-
en tovább bővítette ismereteit: 1996-ben háziorvosi, 1999-ben 
üzemorvosi, 2001-ben fizioterápiai szakvizsgát szerzett. Majd ezt 
követte 2004-ben a hagyományos kínai orvoslás, egyetemi szak-
vizsgával, 2013-ban kozmetikai akupunktúrával bővítette szakmai 
ismereteit.

Az egyetemi évek után osztályos orvosként a Fővárosi Ist-
ván Kórház neurológiai osztályán dolgozott, majd háziorvosként 
Baktakéken és környékén praktizált, ahol szakmai munkája mel-
lett bepillantást nyerhetett a halmozottan hátrányos helyzetben 
élők mindennapi, embert (orvost) próbáló életébe. 

A közéleti munka már ekkor sem állt távol tőle, Baktakéken al-
polgármesterként is tevékenyen részt vett a település életében. 
Az egészség és az egészséges életmód iránti elköteleződését mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már ezekben az években 
is aerobik és női kondicionáló tornát szervezett. Ezen népszerű 
egészségmegőrző programokra a távolabbi településekről is ér-
keztek érdeklődők. 

Dr. Képes Ildikó Anna 1996 júniusától látja el a háziorvosi te-
endőket településünkön. Orvosi munkája mellett a közéletben is 
részt vett, 1998-ban képviselővé választotta a település lakossága. 
Jogszabályi változások miatt, csak egy cikluson át vehetett részt a 
testület munkájában. Újra 2006-tól mint települési képviselő foly-
tatta közéleti tevékenységét, melynek nagy részében a pénzügyi 
ügyrendi bizottság elnökeként végezte munkáját. 

Fiatalos lendülettel látott hozzá munkájához itt, Bogácson és 
vitte végig a termálvíz gyógyvízzé minősítését. A feladat jobb 
ellátása érdekében fizioterápiás szakvizsgát tett. Nevéhez fűző-
dik 2000-ben a gyógyfürdő egészségügyi szolgáltatásainak be-
indítása. Munkájának köszönhetően 2005 januárjától az OEP 
támogatja a gyógyfürdőhöz kapcsolódó szolgáltatásokat, és 
már helyben igénybe lehetett venni a fizioterápiás szakorvo-
si rendelést. 

Dr. Képes Ildikó Anna háziorvosunk nevéhez fűződik a több ezer 
vendég figyelmét felkeltő Bogácsi Egészségnapok programsoroza-
ta is, mely 2005-től minden évben a Thermálfürdő területén kerül 
megrendezésre. Ezt az egészségmegőrző tevékenységet hivatott 
kiegészíteni egy 2013-tól a településen működő alternatív rende-
lő beindítása is, mely életmódváltást elősegítő programtervezés-
sel áll a páciensek rendelkezésére. Munkáját magas szakmai szín-
vonalon, empatikusan, hivatástudattal végzi. Szakmai tudását, is-

mereteit folyamatosan bővíti, szakmai konferenciákon vesz részt 
előadóként is, itthon és külföldön egyaránt. 

A sok munka mellett azért pihenésre is jut ideje. Kedvenc hobbi-
jára is áldoz. Szívesen járja kerékpárral a környék festői tájait, vagy 
csak sétál egyet kedvenc négylábú barátja társaságában. 

Gyógyító és megújító tevékenységéhez kívánunk továbbra is jó 
erőt és egészséget!

A Címzetes főorvosi címet kaphatja az az alapellátást végző fog-
orvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási 
feladatokat látott el.

Bogács Község Önkormányzata ebben az évben Címzetes Főor-
vosi címet adományozott Dr. Balás Gyulának, községünk fogor-
vosának.

Indoklás: A pásztói születésű Dr. Balás Gyula az alsó- és középfo-
kú iskola elvégzése után a fogorvosi pályát választotta.  Felvételt 
nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol 1975-ben 
szerzett fogorvosi diplomát. Szakmai ismereteit tovább bővítve, 
ezt követően 1977-ben fog- és szájbetegségekből, 1983-ban pe-
dig szájsebészetből tett szakvizsgát. 

Az egyetemi évek után Egerbe költözött. Friss diplomásként az 
egri kórházba került, ahol tíz évig a szájsebészeten dolgozott, pá-
ciensei nagy megelégedésére. 

Az Egerben szerzett tíz éves fogorvosi tapasztalattal került Bo-
gácsra, ahol jelenleg is körzeti fogorvosként dolgozik.  1985-től fo-
gadja a fogászati problémákkal küzdő embereket a körzet telepü-
léseiről és iskolai fogorvosként is számos fiatalnak adott fogápolá-
si tanácsot. Széleskörű fogszakorvosi munkáját távolabbi telepü-
lésekről is keresik, elismerik.

Az idén 50 éves Egészségház történetében a legrégebben prakti-
záló szakorvos. 35 éves gyógyító tevékenysége során részese volt 
az Egészségház többszöri modernizálásának, fejlesztésének. Nap-
jainkban egy jól felszerelt és modern fogorvosi rendelőben tudja 
fogadni a betegeket, fogászati ellátásra szorulókat.  

Elmondható, hogy tevékenységét szakmai igényesség és nagyfo-
kú precizitás jellemzi.

Munkáját magas szakmai színvonalon, hivatástudattal végzi. 
Szakmai tudását, ismereteit folyamatosan bővítette továbbképzé-
seken, konferenciákon. A megszerzett ismereteket a betegek szín-
vonalas ellátásában hasznosította.

Hobbija és kedvenc szabadidős tevékenysége a különféle régi-
ségboltokban, régiségvásárokon való böngészés, nézelődés fő-
ként Egerben, de egy-egy szép régiség reményében más települé-
seket is felkeres. Előszeretettel látogatja a környék termelői piaca-
it is, ahol szívesen válogat a házias termékek sokaságából.  

Kívánjuk, hogy még sokáig gyógyítson Bogácson! Ezen munkájá-
hoz kívánunk jó erőt és egészséget!

Péter Zoltán 
alpolgármester 

A díjazottak méltatását Péter Zoltán alpolgármester olvasta fel, a díjakat 
Csendesné Farkas Edit polgármester asszony adta át
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A Bogácsi Pávakör 2020-as éve
avagy hogyan jelentkezett  

az aktív zeneterápia hiánya életünkben

„Noha a modern zeneterápia egy 20. szá-
zadi „találmány”, pozitív hatása egyáltalán 
nem újdonság, már régen is alkalmazták a 
zenét egyes betegségek kezelésére.

Az ókori görög filozófusok nyugtató fu-
vola dallamokat játszottak a mániás bete-
gek számára; míg a depressziós egyéneket 
a dulcimer (a citerához hasonló népi hang-
szer) nyugtató hangjával kezelték.

Ókori egyiptomi papiruszok orvosi szöve-
gei a betegek gyógyítására szolgáló ének-
szerű varázslatokról is szólnak.

Manapság a zeneterápia pozitív és jó-
tékony hatását egyre többet használják 
például magas vérnyomás, vagy mentá-
lis betegségek hatékony kezelésében. Ál-
talában a gondozás többirányú, a zenete-
rapeuták orvosokkal, ápolókkal, szociális 
munkásokkal dolgoznak a depresszió, tra-
uma, skizofrénia és egyéb állapotok eny-
hítésén.”

(Forrás: www.victofon.hu - 2020. máj. 11. 
- A zene gyógyító ereje)

Minden népdalénekes, népdalköri tag 
azért –is –szeret a népdalkör tagja lenni, 
mert az aktív részvétel által rátalál a legegy-
szerűbb lelki feltöltődésre: az együttdalo-
lásra, az éneklésre!

Sajnos az idei évünk kevés alkalmat nyúj-
tott az aktív népdalköri életre. Pedig igazán 
szívet melengetően indult. Február 22-én 
hagyományainkhoz híven tartottuk farsan-
gi mulatságunkat, két baráti- a bükkábrányi 
és mezőnagymihályi- népdalkör lelkes sze-
replésével és farsangfarkát váró vidám da-
lok éneklésével, valamint, mint ahogyan ez 
illik ilyenkor, fergeteges mulatsággal.

S mi már készültünk nemzeti ünnepünk-
re, amikor a világjárvány megakasztot-

ta munkánkat, s fel kellett függesszük heti 
rendszerességű próbáinkat.

Csak tavasz végén találkoztunk újra annak 
kapcsán, hogy Bogács is részese lett a Kos-
suth Rádió Országjáró című nagyívű műso-
rának, melyben néhány percben a népdal-
körünk is bemutatkozhatott. Nemcsak éne-
kelhettünk, hanem viseletünkről, főzési ha-
gyományainkról is beszélhettünk.

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Nap-
ján aktív részvételünkkel avatták fel temp-
lomunk kertjében a Trianoni emlékművet. 
E nap kapcsán készült egy emlékező műsor 
Hajdu Imre összeállításában, amely felvétel-
ben többször láthatóak és hallhatóak voltunk.

Idén a Bükkvinfest nyitó rendezvénye volt 
csak megtartva, a Meder Iván túra, ame-
lyen a borrenddel együtt mi fogadtuk a 
szomolyai lelkes baráti társaságot. Nagy be-
szélgetések, vidám nótázás, víg muzsikaszó 
jellemezte a kellemes hangulatú összejöve-
telt. Jövőre velük, de nem ugyanitt, hanem 
ugyanígy, remélhetőleg Szomolyán ismét 
találkozunk. 

Azt gondolom, hogy a két népdalkör egy-
kori közös karvezetője révén, olyan szoros 
baráti szálakat alakított ki, melynek csak 
„tobábbgombolyítása” képzelhető el.

Július 25-én, -egy nem túl szép nyári na-
pon,- merthogy zuhogott az eső,- Kisújszál-
lásra indultunk lelkes kis csapatunkkal, a 
Pásztortűz Hagyományőrző Egyesület meg-
hívására, a III. Puszta Ünnepére. Minden-
féle pásztorkodással kapcsolatos eseményt 
megszemlélhettünk, a pásztorok ételeit is 
megkóstoltuk, csodálatos lovasparádét lát-
hattunk, s a” rosszakat” deresre húzták! 

Legközelebb augusztus 20-án színesíthet-
tük nemzeti ünnepünket, mind templomi, 
mind községi megemlékezésünkkor. Idei 

utolsó alkalom, amikor még énekelhettünk 
a nagyközönség előtt, a Szüreti Nap kereté-
ben átadott Borkút Avatása volt.

Nem gondoltuk, hogy a pandémia miatt 
már nem ünnepelhetünk együtt a mi kis kö-
zösségünkben, községünkben. Készültünk 
rá: új bocskai öltözetet készíttettünk erre az 
alkalomra, amelynek felvételére egyelőre 
még várnunk kell. Bízunk benne, hogy jövő 
év márciusában magunkra ölthetjük.

Elmaradtak továbbképzéseink, egyelő-
re néhányat csak online formában te-
kinthetünk meg. De nem gratulálhat-
tunk a Felsőzsolcai Népdalkörnek sem sze-
mélyesen születésnapjuk alkalmából, és 
nem utazhattunk el Erdélybe sem a baráti 
madéfalvi lányokhoz! És még sorolhatnám 
a számtalan felkérési lehetőséget, melyek 
kimaradtak az idén életünkből. 

A pályázati forrásokat azért előszeretettel 
figyeljük, s nagy örömünkre szolgál, hogy 
ezáltal egy kis plusz bevételi forrásra tehe-
tünk szert. Ez pedig azt jelenti, hogy tervez-
zük a jövőnket!

„Hogy egy nagy dolgot valóra váltsunk, 
először is tudni kell nagy dolgokról álmod-
ni, másodszor is pedig állhatatosságot kell 
kifejleszteni magunkban, hogy a kudarcok 
láttán se rendüljön meg az álmainkba ve-
tett hitünk!”

Kedves Olvasók!
Úgy aludjunk tehát, hogy téli álmunkból 

felébredve- Isten segítségével- minden-
ki egy új, boldogabb jövőbe vetett remény-
nyel és tervvel lásson neki álmai megvaló-
sításához!

Ehhez kívánok a Bogácsi Pávakör nevében 
egészséget, bölcsességet, hitet!

Benyovszki Mária
a népdalkör vezetője

Februárban vidám dalok éneklésével búcsúztatták a telet a „pávások” Idén utoljára a Borkút avatásán hallhatta a közönség énekelni  
a Bogácsi Pávakört
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Hírek az iskolából
A bogácsi Általános Iskola 7 éve már a 

Mezőkövesdi Tankerületi Központ isko-
lájaként működik. A mindennapi életün-
ket mindig az adott tanévre előre megírt 
Munkaterv szerint végezzük. Ez magá-
ban foglalja az nevelő-oktató munkán-
kon túl, a szabadidő hasznos eltöltését 
szolgáló programokat, a megemlékezé-
seket és az ünnepeket. 

Vannak azonban olyan helyzetek, ami-
kor az Élet mindent felülír. Így írta felül 
a koronavírus az iskolai munkánkat is. 
Új helyzettel kellett szembesülnünk ta-
vasszal, szinte egy hétvégén kellett át-
állnunk a tantermen kívüli digitális okta-
tásra. Rendszergazdánk közreműködésé-
vel az iskolánk belső szerverét használ-
va, valamint az infokommunikációs esz-
közök segítségével sikerült kapcsolatot 
teremtenünk tanulóinkkal. Nem volt ez 
könnyű időszak sem a gyermekeknek, 
sem a szülőknek, de nekünk nevelőknek 
sem. Át kellett gondolnunk a tanév vé-
géig hátramaradt időszakot, mindent új-
raterveztünk. 

A nyári szünet idején már tapasztalat-
tal a hátunk mögött készültünk az új tan-
évre. Bizonytalanok voltunk a folytatás-
ban, csak reménykedni tudtunk, hogy za-
vartalanul folyhat az oktató-nevelő mun-
ka szeptembertől az iskolánkban. Az új 
tanévre készülve ismét mindent át kel-
lett szerveznünk. Meg kellett tanítanunk 
a maszk használatát a gyerekekkel, a tá-
volságtartást a folyosókon és a zárt te-
rekben. Megszerveztük azt, hogy az ud-
varon a gyerekek mikor tartózkodhat-
nak, az érintkezés és a csoportosulás el-
kerülése miatt, valamint az intézménybe 
belépés szabályait, azt, hogy csak a gye-
rekek és a dolgozók jöhetnek be. Szer-
vezetten történik az intézménybe belé-
péskor a lázmérés és a kézfertőtlenítés. 

Fontos volt kidolgoznunk a szakaszosan 
történő étkeztetését a tanulóknak, vala-
mint a fegyelmezett ülésrendet az étke-
zőkben a megfelelő távolságtartás miatt. 
A hiányzó tanulók csak orvosi igazolás-
sal jöhetnek újra az iskolai közösségünk-
be. A mai napig folyamatos az egyezte-
tésünk Dr. Képes Ildikó Anna iskolaor-
vossal, valamint Taizs-Fónad Beáta isko-
lavédőnővel. Mindig is nagyon segítőké-
szek voltak, de az elmúlt időszakban ta-
pasztalt rendkívül segítőkész hozzáállá-
sukat nehéz lenne most ebben a pár sor-
ban megköszönni. A járványhelyzet szo-
ros együttműködést követel tőlünk, még 
többet és gyakrabban kell online kapcso-
latban lennünk partnereinkkel. Iskolánk 
dolgozói nevében is hálás szívvel mon-
dok köszönetet a tesztelésért, melyen 
hetente minden dolgozó részt vesz, egy-
másért izgulva az eredményekért. Mun-
katársi kapcsolatainkat szorosabbá tet-

te az elmúlt időszak. Köszönöm Munka-
társaim áldozatos munkáját, köszönöm, 
hogy minden nehéz helyzetben számít-
hatok rájuk, köszönöm, hogy fennakadás 
nélkül működik iskolánk. 

Iskolánk tanulói, a szülők és a magam 
nevében külön is köszönetemet szeret-
ném kifejezni a Mezőkövesdi Tankerület 
dolgozóinak, Gál János tankerületi igaz-
gató úrnak, hogy a nehéz helyzetben 
mindig megerősítő, segítő hátteret biz-
tosítanak nekünk. Köszönöm Tóth István 
intézményvezető úrnak, pedagógus kol-
légáimnak, Kreszadló Petronella iskola-
titkárnőnek, Márkusné Szabó Edit peda-
gógiai asszisztensünknek, Szilágyi Gyu-
la rendszergazdánknak és végül, de nem 
utolsó sorban Baloginé Kormos Anikó, 
Hollóné Derda Ilona, Juhász Istvánné ta-
karító néniknek és Mata Zsolt karbantar-
tó portásunknak az áldozatos, a mindig 
türelmes, gyermekközpontú munkáját. 
Köszönet jár azért, hogy iskolánk dolgo-
zói mindennap azon fáradoznak, hogy a 
bogácsi iskolába járó gyermekek egészsé-
gét megóvjuk a fertőzéstől.

„A szavak nekem nem jelentenek sem-
mit. A tettek jelentenek mindent.”

Reméljük, hogy sikeresen túljutunk 
ezen a nehéz helyzeten, és mihamarabb 
visszatérhetünk  a szokásos mederbe. 
Most a legfontosabb, hogy iskolánk mű-
ködjön, ne betegedjen meg sem felnőtt, 
sem gyermek a koronavírusban. Vigyáz-
zunk egymásra!

Hajduné Nyirő Veronika
intézményvezető-helyettes

Iskolánk elsős tanulói a 2020/21-es tanévben

Stiffel Áron, Kiss Csenge és Fábri Milán a digitális oktatás idején is eredményesen szerepelt  
több országos levelezős  tanulmányi versenyen
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2019. szeptember 1-jével a Bükkalja Általános Iskola alsó szint-
je adott otthont intézményünknek. Rövid időn belül belaktuk a 
földszintet, minden segítséget megkaptunk az iskola dolgozóitól, 
hogy otthon érezzük magunkat. Azonban, ahogy telt az idő, egyre 
jobban hiányzott a mi kis óvodánk – második otthonunk.

Folyamatosan figyelemmel kísértük az építési munkálatokat, és 
2020. március közepén az óvoda dolgozói átvehették az új intéz-

ményt. Gőzerővel 
állt neki mindenki a 
takarításnak, festés-
nek, bútorozásnak, 
dekorálásnak, hogy 
minden a helyé-
re kerüljön, és óvo-
dásaink június 2-án 
már a felújított in-
tézményt vehessék 
birtokukba. Köszö-
net érte! 

Az ovisok öröm-
mel vették birtokuk-
ba a teljesen felújí-
tott intézményt, az 
új bútorokkal be-
rendezett csoport-
szobákat. Élmény 
volt számukra az új 
épületrész (bölcső-
de) meglátogatása.

Köszönöm a fenn-
tartónknak, hogy 
projektek elnyeré-

sével, valamint önkormányzati forrás biztosításával, egy színvo-
nalas intézményben élhetjük napjainkat óvodás, illetve október 
1-jétől bölcsődés gyermekekkel közösen.

Elnyert projektek:
- EFOP-3.9.2-16-2017-00055 – Humán kapacitások fejlesztése 

Bükkábrányban és térségében
- EFOP-3.3.2-2016-00293 – Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért
- TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00002 – Foglalkoztatás és az életminő-

ség javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Bo gácson. 
- Magyar falu programban meghirdetett óvoda udvar című MFP-

OUF/2019. kódszámú pályázati kiíráson belül bölcsődei udvari esz-
közök 

27 év elteltével községünk ismét tudja fogadni a bölcsődés korú 
gyermekeket (maximum: 12 fő), 20 hetes kortól 3 éves korig.

Elsődleges célunk: a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek 
kielégítése, a fejlődés elősegítése. A fejlődéshez szükséges egész-
séges és biztonságos környezet megteremtése. Derűs légkör bizto-
sítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti 
csökkentése. A gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi 
biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése.

Kásáné Szabó Erika
intézményvezető

Bogácsi Bagolyvár 
Óvoda és Bölcsőde

2019. év végén még mit sem sejtve, nagy lelkesedéssel kezdtük 
meg a 2020. év programjainak összeállítását…

… a XXVIII. Bükkaljai Borfesztivál és a Szezonzáró hétvége fellépő-
it már novemberben lefoglaltuk és a további programok is egyezte-
tés alatt álltak.

Február 29-én még sikeresen megrendezésre került a Bo-Cse-Bükk 
Latyakfutás, bár lényegesen kevesebb résztvevővel.

Március közepén azonban a járványügyi veszélyhelyzetre való te-
kintettel a 2020-ra tervezett programokat le kellett mondanunk- 
bízva abban, hogy az őszi programjainkat meg tudjuk valósítani. A 
nyári enyhítéseknek köszönhetően -s, hogy június közepén a fürdő 
is megnyithatott- azért szép számmal érkeztek vendégek a telepü-
lésre, főként belföldről. 

Rendezvények és programok híján nagyon sokan válogattak a he-
lyi és környékbeli kirándulási lehetőségek közül, hiszen számtalan 
opciót kínál a csodás Bükk. A gyalogtúrák mellett idén nagyot len-
dült a kerékpáros turizmus- sokan saját kerékpárral indultak felfe-
dezni a környéket, de nagyon sokan vették igénybe a Turisztikai In-
formációs Iroda kerékpárkölcsönzőjének szolgáltatásait. Augusztus 
közepén szabadtéri, és nem zenés rendezvény lévén megtarthattuk 

a Halra fel! horgásztalálkozót és versenyt 42 felnőtt és 10 gyermek 
versenyző részvételével.

Szeptember 19-én pályázati forrásból valósítottuk meg a szüreti 
programot -sokkal csendesebb, családiasabb formában az eddig meg-
szokottakhoz képest. A bortúra most is nagyon kedvelt volt a vendé-
gek körében, ahol a jó hangulatról Magyar Gyula és barátai gondos-
kodtak, előttük pedig az Agyagbanda, a Felsőtárkányi Hagyományőr-
ző Együttes és a Hórihorgas Hujákolók szórakoztatták a közönséget.

Ahogy az ősz, úgy a szigorítások is megérkeztek ismét, így sem a 
Tárcsás Ételek Fesztiválja, sem a Márton napi vigasságok, sem pedig 
az Adventi programok nem kerülnek megrendezésre. (Az egész év 
folyamán rengeteg telefonhívás és megkeresés érkezett azzal kap-
csolatban, hogy lesznek-e programok, nagyon sokan ugyanis ehhez 
igazítják szállásfoglalásaikat a településen.)

Mi azonban tervezzük a jövő évet, s bízunk abban, hogy mihama-
rabb újra színes programokkal várhatjuk az idelátogató vendégeket.

Addig is mindenkinek jó egészséget, kitartást, kellemes ünnepeket 
és sok a szeretteinkkel eltöltött időt kívánunk!

A Turisztikai Információs Iroda dolgozói nevében: 
Szikora Zsófia

Ez a csönd éve volt…

Csendesné Farkas Edit polgármester asszony és 
Tállai András országgyűlési képviselő megtisztelő 

részvételével ünnepélyes keretek között  
szeptemberben átadták a bölcsődét

Szép környezet várja a felújított óvodában a kis lakókat 
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2020 - Könyvtáros szemmel
Év végén az a szokás járja, hogy értékeljük 

a magunk mögött hagyott esztendőt. Ez, a 
mindenkit megállásra, óvatosságra, távol-
ságtartásra kényszerítő 2020’ az elmúlt 13 
év alatt több átalakítást megélt könyvtá-
runk életében meghatározó jelentőséggel 
bírt. Jellemezhetném az egész esztendőt 
egyszerűen ellentmondásosnak, hiszen sok 
tekintetben mozgalmas, de olykor egyhan-
gú, eseménytelen volt. Ám az biztos, minő-
ségi változást hozott a könyvtár épületének 
állagában. A január végén kezdődő tetőcse-
re -ami sajnos- alapos beázást „eredménye-
zett”, kicsit elhúzódott, de a kora nyáron in-
duló teljeskörű külső felújítás, energetikai 
korszerűsítés és belső festés hihetetlenül jó 
tempóban haladt.

Március közepén a mindnyájunk életét 
átíró koronavírus járvány miatt a könyvtár 
több hónapra bezárt. Ebben az időben nem 
fogadtunk látogatókat és programot, ren-
dezvényt nem szerveztünk.  De -igény sze-
rint- az olvasókkal ekkor is tartottam a kap-
csolatot. Több kérés érkezett (érkezik) hoz-
zám, melyet a helyben lévő könyvállomány-
ból vagy könyvtárközi kölcsönzés révén tud-
tam (tudok) eljuttatni az olvasókhoz.

Napjainkban a kölcsönzés, információ-
közvetítés mellett a könyvtár közösségi tér-
ként is funkcionál. Március első felétől nyil-
vánvalóvá vált, hogy zárt térben a szemé-
lyes együttlét, a több embert vonzó prog-
ramok szervezése kerülendő. Ennek követ-
keztében több hagyományosnak mondható 
kulturális programunk elmaradt.

A magyar kultúra napjáról azonban még 
egy tartalmas, hungarikumokat felsora-
koztató elméleti és gyakorlati bemutató-
val megemlékezhettünk, aminek emlékéből 
töltekezhetünk a pandémia idején. 

A tavaszi korlátozó intézkedések enyhí-
tését követően, június első napjaiban egy 
helyi kezdeményezésű trianoni emlékfilm 
meghatározó jelenetéhez szolgált helyszí-
nül könyvtárunk.

Ezután kezdődtek el a belső felújítá-
si munkálatok, aminek egyenes függvénye 
volt a könyvtári szolgáltatás újbóli szünetel-
tetése másfél hónapra. 

Augusztusban könyvtári szervezésben egy 
nagyon szép komolyzenei koncertre invitál-
tuk a község lakosságát és az itt üdülőket. 
Nyáresti dallamok címmel Hajtmann Ildi-
kó előadóművész és Gál Csaba zongoramű-
vész a kiváló akusztikájú Szent Márton Mű-
emléktemplomban felejthetetlen komoly-
zenei élménnyel ajándékozott meg ben-
nünket. Én, személy szerint nem szeretném 
sohasem elveszíteni ezt az ajándékot, Schu-
bert, Liszt, Verdi és Bach Ave Maria-ját lel-
kem mélyén dédelgetve őrzöm, felidézem.  

Augusztus végétől sok-sok napon át hely-
reállítás, takarítás, rendszerezés zajlott.  
Bár szeptember elején a könyvtárhasználók 
már birtokba vehették a felújított könyv-
tárat, de mire elvárásomnak megfelelően 
minden a helyére került október vége lett. 
A könyvek ETO szám szerinti besorolásában 
nagy segítséget kaptam Kiss Judittól, aki-
nek szeretném ezúton is megköszönni ön-
zetlen munkáját. Hálás köszönetet mondok 
Csendesné Farkas Edit polgármester asz-
szonynak és a község önkormányzati képvi-
selőinek a pályázati lehetőségeken túl nyúj-
tott önkormányzati támogatásért.

Az Országos Könyvtári Napok keretében, 
október első hetében könyvtárunk kin-
cseiből, a több mint 100 – 150 éves ado-
mánykötetekből, és helyi alkotók műveiből 
(Hajdu Imre könyvei, Kovács Sándorné nép-
viseletes babái és Gódor Gábor agyagszob-
rai) összeállított mini kiállítást tekinthették 
meg a könyvtárlátogatók és tanulói csopor-
tok. 

A büszkeség mellett ünnepi érzés fog el 
a könyvtárba belépve. Ismét elmondha-
tom, hogy kulturált körülmények között 
tudjuk kielégíteni a lakosok ismeretszerzé-
si - és szórakoztató olvasás iránti igényeit. 
Talán éppen ezért novemberben a II. Rákó-

czi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár meg-
bízásából a KSZR (Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszer) keretében megyénkben mű-
ködő 328 település azon kiválasztott tizen-
négy felújított könyvtára közé választották 
a Bogácsi Könyvtárat, melyben bemutató 
jelleggel filmet forgattak. A filmben Kovács 
Sándorné Manci néni, könyvtárunk régi 
vendégelőadója mesélt, és a 2 éve Debre-
cenből Bogácsra költözött Hegedüs László 
citerázott. 

November 11-től ismét zárva van a könyv-
tár, de telefonos egyeztetés vagy személyes 
kérés alapján megtaláljuk a könyvek kölcsön-
zési módját annak érdekében, hogy aki szeret-
né, olvasással tölthesse a hosszú téli estéket.

Ezen írás idején az előző években már ja-
vában tartottak a szokásos karácsonyváró 
színdarabok próbái. A szereplők buzgón ta-
nulgatták a szövegeket, izgatottan készítet-
ték a jelmezeket, s a bemutatóig tartó nö-
vekvő várakozásuk során átélhették kará-
csony igaz üzenetét, az önzetlen szeretetet, 
melyet a betlehemi éjszakán született Kis-
ded hozott el. Hagyományos karácsonyváró 
községi ünnepség keretében a járványügyi 
helyzet miatt idén nem oszthatjuk meg egy-
mással az adventi várakozás örömét.

 A novembertől ránk telepedő ködös, pá-
rás szürkeség nem vonz a szabadba ben-
nünket, és az életbelépett kijárási korláto-
zások miatt is megnövekedett az otthon töl-
tött időtartam. Több, értékes óra jut a csa-
ládon belüli egymásra figyelésre, a családi 
kötődést erősítő együttlétre és az önma-
gunk felé fordulásra, elcsendesedésre, el-
mélkedésre, mert lelki erőnk fejlődésére 
talán még sohasem volt ily nagy szükség, 
mint most.   

Kívánom, hogy Jézus születése, a fény el-
jövetele szeretettel és bizakodással töltse el 
mindnyájunk szívét! 

Jankóné Jónás Zsuzsa
könyvtáros

Kiss Zoltán a hungarikumok közül a Tokaji Aszút mutatta be Hajtmann Ildikó énekhangja a közönség szívéig hatolt
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„Magasra emeli a művészet az embert, 
nemessé, csodálatosan széppé varázsol-
hatja lelkének minden rezdülését” Gogol 

Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy 
2020. szeptember 18-án megnyissam 
Gódor Gábor agyagszobrász első, Éle-
tek - Érzések - Emberek című önálló kiál-
lítását, melynek méltó helyszíne lakóhely-
ének egyik legfontosabb kulturális épüle-
te, a bogácsi Közösségi Ház volt. E különle-
ges kiállítás megnyitójára az agyagszobrá-
szat iránti érdeklődésből vagy Gódor Gá-
bor iránt érzett barátságból és tiszteletből 
sokan jöttek el. 

A kiállítás megnyitót az irodalom és a zene 
színesítette. Gábor lánya, Gódor Anna Ara-
nyosi Ervin Képzeld el és alkoss! című versét 
tolmácsolta, Farkas József pedig harmonika-

játékával járult hozzá a rendezvény 
emelkedett hangulatának megte-
remtéséhez.

Nagy Mária Irén egri kéz-
műves keramikus méltat-

ta Gábor életpályáját 
és eddigi művészi te-

vékenységét. A je-
lenlévők csodá-
lattal és ámulat-
tal nézték meg 

újra és újra a tár-
lat aprólékosan kidol-

gozott szobrait. Hosz-
szasan kerestük, és 
megtaláltuk a hason-

Életek - Érzések - Emberek - Gódor Gábor kiállítása

Közösségépítés hagyományápolással

lóságot maga az al-
kotó és a megfor-
mált agyagszobrok 
arcvonásaiban. 

Bár Gódor Gábor 
már 25 éve él Bog-
ácson, mégis kevesen 
ismerik, hiszen mun-
kahelye Egerhez köti, 
és személyiségét leg-
inkább a szerénység, 
visszahúzódottság 
jellemzi. 

Megszállottan a 
munkájának él, az 
Alkotmány utcai 
családi házát saját kezűleg építette, min-
den szabad idejét arra áldozta, hogy család-
ja számára kényelmes, esztétikusan beren-
dezett otthont teremtsen. Közben nagy sze-
retetben nevelte feleségével Anna nevű lá-
nyát. Miután lakása felépült, lánya felcsepe-
redett, Gódor Gábor szabadideje megnőtt, 
így saját maga, és közvetlen környezete 
örömére alkotni kezdett, s keze nyomán az 
agyag lassan-lassan szoborrá formálódott.

Művészeti tanulmányokat ugyan nem 
folytatott, de mindig benne volt a művé-
szetek ápolásának csírája, ami fiatal korá-
ban a zene világában, később a rajzolás-
ban, majd 5 éve az agyagszobrászatban jut 
kifejezésre. 

Vendéglátóipari szakközépiskolában pék–
cukrász szakon szerzett képesítést. Pékként 

A ’CSIGACSINÁLÁS’ még a közelmúltban is elengedhetetlen része 
volt a falusi lakodalmi előkészületeknek, ahol rokonok, szomszédok, 
ismerősök egy kis sütemény mellett elkészítették a tyúkhúsleveshez 
szükséges csigatésztát, és jót beszélgettek, énekeltek.   

 Jankóné Jónás Zsuzsanna könyvtáros immár hagyománnyá vált ren-
dezvényét sokunk örömére idén is megszervezte Bogácson a közös-
ségi házban 2020. március 9-én. A jó hangulatú összejövetelen szép 
számmal vettek részt falubeliek, akik kb. 20 kg réteslisztből és közel 
200 db tojásból készítették a tésztát. 

A gyerekek közben házi süteményeket, innivalót kínáltak. Farkas Jó-
zsef tangóharmonika játékával és dalok kiváló szövegtudásával gon-
doskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát.

Szatmári Józsefné Piroska csigatészta receptje így szól: 1 kg (Miskol-
ci, Gyermelyi) rétes liszthez szükséges, 8 db házi tojás és  ½ tojáshéj-
nyi víz

Először a tojást szükséges a vízzel elkeverni, majd a lisztet hozzáad-
ni. Összegyúrást követően 1 órát pihentetni. Amikor átgyúrjuk, utána 
ismét pihentetjük nyújtás előtt.

A nyújtást és darabolást követi a ’pöncörgetés’ kézügyességet és 
időt igénylő művelete.

Erről a folyamatról szól a Tekerőpatakáról elszármazott Mocsa Eni-
kő által tanított ének is.

„Száz tojásból, fehér lisztből csigát csinálunk. Azt csak a Jóisten tud-
ja, mennyit kínlódtunk.

Csigacsinálás - egy szép emlék, nem is olyan régről

Boldogságos Szűz Mária minket segíts meg, hogy ezt a kis laska le-
vest együtt együk meg!

Uram hallgass meg!”
Amen
Hát kérjük a Jóistent, hogy hallgasson meg minket, és a veszélyhely-

zet elmúltával ismét közösen készíthessük a tésztát. 
Addig is készüljük úgy az ünnepekre, hogy az idén, ha csendesebb kell 

legyen Jézus születésének ünnepe, a szívünkben teljesebb lehessen!
Zsák Terézia

mindennapi kapcsolatba kerül az emberi élet 
egyik legfontosabb képlékeny anyagával, a 
kenyértésztával. A tészta és az agyag meg-
formálása között szoros párhuzamot vonha-
tunk. Mindkettőt teljes szívvel, odaadással 
lehet végezni. A kenyérsütés maga a szeretet. 
A szobrászat szenvedély, eszmei mondaniva-
ló, látásmód közvetítésére szolgál. 

Gódor Gábor alkotásaiban az embert ál-
lítja középpontba. Műveit csodálva, a szív-
bemarkoló fájdalomtól az elszánt élni aka-
rásig élhetjük át az emberi érzéseket. 

5 éves munkájának első önálló kiállítása 
ígéretes. Bízunk benne, hogy a bogácsi kö-
zönség elismerése (is) megsokszorozza az 
alkotás örömét számára. 

Jankóné Jónás Zsuzsa

Gódor Gábor első kiállításának megnyitója a Közösségi Házban
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Különös Karácsony 2020
Holnap lesz Advent első vasárnapja, s az első gyertya meggyúj-

tásával kezdetét veszi a karácsonyi ünnepi készülődés. Mint tud-
juk, a gyertyák jelképezik a békét, a hitet, a szeretetet és a re-
ményt, amelyre az idén sokkal nagyobb szükségünk volt és van, 
mint az előző években.

Meg kell jegyezzem, én már nagyon várom az ünnepet, vá-
gyom rá, hogy a szívemben megszülető fény bevilágítsa a min-
dennapjaimat. Szükség van a melegségre, az emberi kézfogás-
okra, a jó szóra, a reményre, a meghitt egymást támogató csalá-
di beszélgetésekre, és szükség van arra, hogy szeretve legyünk 
s, hogy szerethessünk. Hiszem, hogy a lelkekben lévő szeretet 
viszi előre a világot.

Furcsa év ez a 2020-as év, hiszen még jelenleg sem tudjuk, hogy 
hogyan tervezhetünk, s milyen rendelkezések fogják szabályozni 
az életünket a szeretet ünnepén. Ez a bizonytalanságok éve min-
den tekintetben.

Március óta életünk teljesen megváltozott, ennek oka, hogy a fi-
gyelem középpontjába egy újonnan megjelent, a koronavírusok 
családjába tartózó Covid-19 -nek elnevezett vírus került. Ez egy 
zsíros burkú influenza típusú vírus, ami képes intenzíven fertőz-
ni. Maszkot hordunk, távolságot tartunk, fertőtlenítünk, kerüljük 
a forgalmas helyeket és családi összejöveteleket is alig tartunk. 
Napi híreket kapunk az országos adatokról, az új fertőzöttekről, 
az elhunytakról, s ezzel párhuzamosan környezetünkben is meg-
jelentek az új vírussal fertőzött betegek.  Megismertük a karantén 
és kijárási tilalom fogalmát is.

Nálunk a rendelőben is lényeges változások történtek. A bete-
gek ellátása előjegyzés alapján történik, lehetőség van telefonos 
távkonzultációra, és a receptek felírása is elektronikus lett. Új szá-
mítógépes programot használunk, amivel már le tudunk adatokat 
kérdezni a „felhőből”, s természetesen a szokásos munkánk mel-
lett számos új feladatot is ellátunk, ami sok adminisztrációt je-
lent. Az előjegyzési rendszert mindenképpen kiemelném, mert ez 
rendkívül hasznos. Mondják, keresd a jót mindenben, én ezt a jót 
az előjegyzésben találtam meg.

Vannak, akik félnek és vannak, akik lazán veszik tudomásul a ki-
alakult helyzetet. Mindenkinek van saját kialakult véleménye, s 
ezek sokszor nagyon különbözőek.  Jelenleg a járvány második 
hullámának csúcsa előtt állunk, 6000 felé emelkedett a napi friss 
fertőzöttek száma is. A megbetegedések lezajlása igen változa-
tos, itt a tünetmentes esetektől az igen súlyos intenzív osztályos 
ápolásig minden előfordulhat. Ami a legrosszabb szerintem, hogy 
nem tudjuk előre, hogy ha esetleg elkapjuk, ránk hogyan fog hat-
ni. Míg márciusban még meglehetősen kevés tapasztalatunk volt 
a Covid-19 vírussal kapcsolatban, és legjobban a tüdőgyulladás-
tól tartottunk, mára már elmondhatom, hogy alapjaiban változott 
meg a tünetegyüttes megítélése. (Természetesen még mindig sok 
nyitott kérdés van a betegséggel és az esetleges szövődmények-
kel kapcsolatban.)

Egy új kutatás sejtszintű eredményekkel szolgált a Covid-19 kór-
folyamatát illetően, neves tudósok bevonásával. Eszerint a vírus a 
tüdő ereit támadja meg, eltérően az influenza vírusoktól. A tüdő 
apró hörgőit ellátó kapillárisoknál kiterjedt mikroembolizációk, 
mikrotrombózisok figyelhetők meg, amik gátolják a gázcserét, s a 
kialakuló oxidatív stressz hatására a véralvadási faktorok mennyi-
sége is emelkedik. Természetesen az első frontvonal a tüdő, ezen 
felül azonban a már leírt módon minden szerv érintett lehet, egé-
szen a gyomor-bélrendszerig.

A mikrotrombózisok jelensége magyarázhatja az elsőre megma-
gyarázhatatlan tüneteket az elmúlt félévben. Ide tartozik a várat-
lan agyi történés, a kötőhártya gyulladás, az íz és szagérzés válto-
zása, a vérrögök képződése a test bármely részén, a vese és bőr-
problémák, a gyomor és bélrendszeri érintettség valamint az im-
munreakciók. A tapasztalat szerint a véralvadásgátlók és az intra-
vénás C-vitamin, valamint egyes szteroidok adása (az úgynevezett 
Citokin vihar fékezésére) hatásosnak bizonyultak.      

Tehát a Covid-19 vírus hatására az erek falának a károsodása 
miatt apró vérrögök keletkezhetnek, amik elzárhatják a kapilláris 
ereket. Ez különösen tüdő, szív, vese és idegrendszer érintettségű, 
de minden kapillárissal bőven ellátott területet károsíthat. A ka-
pilláris keringés romlása miatt oxigénhiányos állapotok alakulnak 
ki, a vérellátási zavar okozza a fájdalmakat és funkcióromlást a 
szervezetben, légzészavar, memóriazavarok, vérkeringési zava-
rok alakulhatnak ki. Tehát az élettani folyamatokban okozhat ro-
hamos romlást, immunrendszeri változások lépnek fel, gyakoriak 
a felülfertőzések.

A tünetek lehetnek igen változatosak, mindenképpen fontos a 
telefonos orvosi konzultáció és a kapcsolattartás, s a karantén 
pontos betartása, de itt újra megjegyzem, a lakosság nagy részé-
nél enyhe- középsúlyos tüneteket tapasztalunk, s van, aki nem fo-
gékony a megbetegedésre még akkor sem, ha a karanténját fertő-
zött családtagjával tölti. Jó hír, hogy a jelzett kutatás ismeretében 
egyénileg sokat tehetünk a lehetséges kockázatok csökkentésé-
ért. A megfelelő vitaminpótlás, immunerősítők, köhögéscsillapí-
tók mellett fontos lehet a vérhígító szedése. A hagyma, fokhagy-
ma, citrom és homoktövis mellett a bő folyadékot sem szabad el-
felejteni. A bogyósok (áfonya, fekete ribizli stb.) lékoncentrátuma, 
valamint a céklalé és sárgarépalé is hasznos és értékes, s ne feled-
kezzünk meg az omega-3 tartalmú olajokról sem. A levegő fertőt-
lenítése is ajánlott illóolajok párologtatásával, vagy ha ez nincs, 
felvágott hagymakarikákkal gyakori szellőztetés mellett. A friss le-
vegőn és az erdőben tett séták nagyon ajánlottak.   

A tünetmentesen zajló fertőzések esetében is javaslom a több 
hetes fizikai kíméletet és a sport szüneteltetését a szövődmények 
kialakulásának kivédése érdekében.

A gyengeség hosszú ideig elhúzódhat. A hosszan elhúzódó ese-
tekben az esetleges szövődmények kizárása céljából az utólagos 
kivizsgálások mindenképpen fontosak.   

Vannak esetek, amikor hirtelen romlás következik be a beteg 
állapotában, ez gyakran a második hét elejére tehető. Ebben az 
esetben azonnali kórházi kezelésre van szükség, amivel ne késle-
kedjünk, azonnal hívjuk a mentőket. A gyorstesztek nagy segítsé-
get jelenthetnek, korlátozott számban önköltségesen a rendelő-
ben is elérhetőek.

Hosszú volt ez az év, és változásokkal teli. Az állandó alkalmaz-
kodás pedig feléli a lelki tartalékokat. Most itt az ideje a megnyug-
vásnak, a megengedésnek, a békének és a szeretetnek. Erősít-
sük és tudatosítsuk magunkban a jót, és engedjünk be minél több 
örömöt az életünkbe. A külső világ eseményeire való reagálás he-
lyett engedjük át magunkat Advent csodálatos erejének, és örül-
jünk a bennük is megszületni vágyó fénynek.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és örömökben gazdag boldog Új 
Évet kívánok minden kedves olvasónak a legnagyobb szeretettel! 

Bogács, 2020. 11. 28.
dr. Képes Ildikó Anna

címzetes főorvos, háziorvos
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Az elmúlt években mindig széles mo-
solyt csalt az arcomra településünk ha-
talmas adventi koszorújának és az élet-
nagyságú betlehemnek megjelenése. Jó 
volt elmenni mellettük, jó volt látni a vá-
rakozás fényeit a koszorú gyertyáin, érzé-
kelve számuk növekedésével a múló időt 
és jó volt látni a várt ünnepet megjelení-
tő Szent Családot, saját kis bogácsi-betle-
hemi barlang istállónkban.

Idén valahogy minden más. Hiányzik a 
koszorú körüli gyertyagyújtás öröme, a 
gyerekek bájos műsora, a beszélgető, mo-
solygó emberek társasága. Egyfajta nyug-
talanító bizonytalanság érzése lengi körül 
mindazt, ami eddig biztos volt. Olyan biz-
tosak lehettünk abban, hogy a várakozást 
minden évben ugyanúgy követi a betel-
jesedés, az adventet a karácsony, a maga 
hagyományaival, családi együttléttel, éj-
féli misével, megosztott szeretettel. Idén 
mindebben nem lehetünk biztosak, de ta-
lán éppen ez az, ami segíthet még való-
ságosabbá tenni az adventi várakozásun-
kat. Szent József és Mária hasonlóan bi-
zonytalanságban tették meg közös útjukat 
az első karácsony előtt Názáretből Betle-
hembe. Nem tudták odaérnek-e a Gyer-
mek születése előtt, nem tudták lesz-e 
hely, ahol megszülethet Jézus, nem tudták 
lesz-e segítségük, egyáltalán együtt tud-
nak-e maradni az idegen helyen. Abban 
biztosak lehettek, hogy Isten ígérete be-
teljesedik és megszületik a Megváltó, de a 
körülmények nem voltak biztatóak. 

Abban mi is biztosak lehetünk, hogy idén 
is lesz karácsony. A körülmények talán bi-
zonytalanok, lesz-e kivel együtt ünnepel-
ni, lesz-e lehetőség a templomban éjfé-
li misén Gárdonyi szavait megidézve túl-
csorduló szívvel énekelni: 

Kedves 
Bogácsiak!

„Jászol csendjében meghitten átölel a Fény”

„Fel nagy örömre! ma született, 
aki után a Föld epedett…” 
Ez az eddig nem ismert bizonytalanság 

egyben lehetőség is számunkra. Megta-
pasztalni az igazi várakozást, melyben 
van bizonyosság és bizonytalanság is, de 
a lényeg abban rejlik, hogy ez a várako-
zás idén is jobbá, jobb emberré tegyen 
bennünket. 

Másrészt mennyire átértékelődött 
bennünk a magunk mögött hagyott, las-
san elmúló esztendőben, a személyes 
találkozások fontossága. Amikor be-
zártságot kell átéljünk, amikor nem lát-
hatjuk szeretteinket (szülők, gyerme-
kek, unokák vannak elzárva egymás-
tól), talán jobban megértjük az Istennel 
való személyes találkozásnak a csodá-
ját. Mert erről szól a karácsony ünnepe: 
Isten emberré lett, közel jött hozzánk, 
hogy találkozhassunk Vele, személyesen 
és valóságosan, amit gyönyörűen kife-
jez a proféta jövendölése: „neve lészen 
Emmánuel, ami annyit jelent velünk az 
Isten”. Megtanulhattuk, a vírus, a beteg-
ség nem válogat. Ahogyan az Isten sem 
válogat, mert Ő ebben a nehéz időszak-

ban is szeret minket és eljön hozzánk. Is-
ten nincs karanténban, de ott van a fé-
lelmében bezárkózott nagyszülő ottho-
nában, a digitálisan otthonról tanuló, 
barátait nélkülöző fiatal szobájában, a 
pedagógus ember feletti igyekezetében, 
a kezét kinyújtó orvos és ápoló fáradt 
küzdelmében és a lélegeztetőgép mo-
notonitása mellett haláltusát vívó szen-
vedő ember ágyánál. 

Idén mások a körülmények, de a lé-
nyeg nem változott. Ebben a furcsa és 
szokatlan helyzetben is égnek a gyer-
tyák, rórátéra hívnak a templomunk 
harangjai és várakozunk a Megvál-
tó születésére. Valamint hisszük, hogy 
most is „velünk az Isten”. A sok tesz-
telés közepette, így válik ez az időszak 
hitünk tesztjévé. Az egészségügyiben 
negatívat, ez utóbbiban pozitívat re-
mélünk. 

Mert amennyiben hitünk tesztje pozi-
tív lesz, akkor mindegy mit hoznak a kö-
vetkező hetek, a karácsony idén is bol-
dog és örömteli lesz, hisz VELÜNK AZ 
ISTEN.                  

  János atya


