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A sok helyen látható felújítás, átépítés és fejlesztés egyik
A felújított műv. ház első kulturális műsora

Felújítottuk a Petőfi Sándor
Művelődési Házat
A"Márton Napi Vígasságok" alkalmával ünnepélyes kere
tek között került átadásra a felújított művelödési ház.
A leromlott állapotban lévő épületre bizony ráfért a fel
újítás.
Belépve az épületbe, kellemes színvilág fogadja a látoga
tót. Megszépült a színpad, új padlózatot, drapériát, meg
világítást kapott. A nyílászárókat kicserélték hőszigetelt

eredményeként készült el a templomhoz vezető járólappal
lerakott sétány, amelyen az idősebb korosztályhoz tarto
zók is biztonságosan közlekedhetnek.

Batyus bál
Az idén új kezdeményezésbe fogott a bogácsi iskola szü
lői munkaközössége; jótékonysági batyus bált szerveztünk.
Úgy gondoltuk, egy bál kedvező alkalom arra, hogy a szü
lők, a pedagógusok, a falubeliek együtt eltölthessenek egy
kellemes estét beszélgetéssel, tánccal és közben anyagi
hátteret biztosítsanak a szülők közösségének.
Nagy izgalommal és várakozással készültünk, szerveztük

műanyag ablakokra. Az eddigi irodahelyiség visszanyerte

a rendezvényt. így utólag úgy gondolom, nyugodt szívvel

régi funkcióját, újra öltöző lett.

elmond hat juk, eredményes volt a próbálkozásunk. Nagyon

Reméljük, sok neves előadó készül, öltözik majd itt, hogy
vidám, örömteli perceket szerezzen nekünk.
Az iroda a régi mozi gépház helyén lesz berendezve. A

jó hangulatot teremtett Szabó Zoltán zenéje, a gyerekek
műsora színesítette az estet, tombolasorsolással pihentet
tük a táncos lábú vendégeket.

könyvtár, a bady klub teljesen megújult, használható vi

Anyagi oldalról is eredményesnek tekinthetjük a bált. A

zesblokkok épültek. Az épületegyüttes minden tagja meg

jelentős anyagi bevételből egész éves működésünket biz

közelíthető mozgáskorlátozottak részére is. A művelődési

tosítani tudjuk, továbbá 100 ezer forintos sportszervásár

ház előtti buszváró le lett fedve, előtető védi várakozókat

lási utalványt kaptunk a Thermái Fürdő Kft-től. A bevételt

az eső és a hó ellen. Az épület külső hőszigetelést kapott,
s újra színezték.
A korrekt, határidőre kész kivitelezést a mezőkövesdi Nyi
kes és Társa Bt végezte. A felújítás összköltsége 25 485 e Ft
volt, ebből pályázaton nyert támogatás 8,5 millió Ft.
2006. november l l-én, az átadás estéjén, opera és operett
részleteket hallhattunk: Eperjesi Erika a Miskolci Nemzeti
Színház primadonnája és Varga Zsuzsa a Miskolci Nemzeti
Színház korrepetitora varázsolt számunkra nagyon hangu
latos estét. A most vásárolt Bösendorfer hangversenyzon
gora öblös hangja kísérte az énekszót, emelte az előadás
színvonalát.
Avató ünnepségünket megtisztelte Kormos Dénes or
szággyűlési képviselő és dr. Gadóczi Bertalan, a Megyei
Önkormányzat főosztályvezetője is. Az estet állófogadás
zárta, ahol a szép számban megjelent közönség is cseme
gézhetett a finomságokból.
Reméljük, sok hasonló élményben lesz részünk a felújított
művelődési házban. Valóban sikerül itt egy olyan közössé
gi teret kialakítani, ahová minden korosztály szívesen betér
azért, mert változatos, színvonalas programokat kínálunk.
Kovácsné Fekete Mária

önkormányzati képviselő

a farsangi bál, gyermeknap, megszervezésére, valamint
osztálykirándulások támogatására, év végi jutalmazásokra
tervezzük fordítani.
Szeretnénk megköszönni a résztvevőknek, a belépőjegyet
megvásárlóknak, a tombolatárgyak felajánlóinak a támoga
tását, valamint azt, hogy hisznek abban, hogy a szülői kö
zösség munkájával, támogatásával színesebbé teheti gyer
mekeink iskolai mindennapjait.
Reméljük jövőre még több szülő érzi majd sajátjának ezt a
törekvést és tiszteli meg részvételével rendezvényünket.
Fónad Beáta, SzM elnők
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Márton-napi szezonzárás
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A bortúra Csáter Apó pincéjéröl indult
Sikeres és változatos volt Bogács 2006. évi programsorozata.
Minden eddiginél gazdagabb kulturális kínálat várta a hoz
zánk látogatókat. A hagyományos rendezvények mellett több
új is került a palettára. Büszkén mondhatjuk, hogy a régió vá
rosainak ajánlatai érnek fel a bogácsival, nemcsak szűkebb
környezetünkben, de az Észak-magyarországi Régióban is.
Összesen 20 alkalommal csalogattuk ide az üdülni, kikap
csolódni vágyókat leginkább hétvégeken gazdag kulturális
ajánlattal. A könnyed, tömegeket vonzó rendezvények mel
lett nem hanyagoltuk el a népi hagyományainkat, kulturális
örökségeinket bemutató programokat sem. Jól tettük, mert
bevalljuk, számunkra is meglepetés volt a vártnál jóval na
gyobb érdeklödés. A népi kézműves kiállítás, a summás éte
lek bemutatója és kóstolása, az ősmagyarok életét, sámánjaik
ritmusát felelevenítő rendezvények tömegeket vonzottak. Ter
mészetesen a gyógyvizünk, boraink, gasztronómiai értékeink
és egészségmegőrző, gyógyító tevékenységünk bemutatása
köré szerveződő bemutatók, fesztiválok is hagyományosan
nagy sikerűek. Ezek közül az egészségnapot emelném ki, mely
a bor- és fürdőfesztivál mellett a harmadik legnagyobb prog
ram lett.

tette a nagyérdeműt. Rég látott a bogácsi pincesor ilyen sok
egyszerre nevető embert. A Szomolyai Hagyományőrző cso
port jó hangulatú vidám éneke sokakat dalolásra késztetett.
A levegő hűlése miatt a máglyát a tervezettnél kicsit előbb
gyújtottuk meg. A több méterre felcsapó lángok meleg e sok
embert kicsalt a pincékből. A tűz fényénél kezdődött el a Szilaj
Dobkör koncertje. A sámándobok pergő ritmusa ősi érzéseket
ébresztett föl. A siker nem maradt el. a közönség csak sokára
engedte el a dobosokat.
Majd a Somalja néptánccsoport fergeteges táncát láthattuk.
Ezt követően a már hagyományos táncházzal zártuk a prog
ramot! Nem úgy a pincék, amelyek hajnalig biztosították az
önfeledt szórakozást.
Köszönetemet szeretném tolmácsoini mindenkinek, aki tá
mogatta, tevékenységével segítette a rendezvény lebonyolí
tását. Közös összefogással -remélem- jövőre is sok vendégnek
tudjuk biztosítani Bogácson a kikapcsolódást, szórakozást.
Vincze Ferenc

Sokan mondják, Bogácsot a természet kegyeibe fogadta. Egy
biztos, ebben az évben az időjárásra panaszunk nem lehetett.
így volt ez a Márton Napi Vígasságok alatt is. Az évszakhoz
képest jó idő várta az idelátogatókat. A vendéglátók sem pa
naszkodhattak, jó időben kezdhették el a sütést-főzést. Min
den eddiginél többen készítettek vendégcsalogató ízeket. A
bogácsi pincesor vendéglátói évről-évre képesek megújulni.
A hozzánk látogatók már nem csak a hagyományos ételekkel
találkozhattak, hanem igazi tájjellegű ínyencségeket is kóstol
hattak.
Déltől mindenki kedvére válogathatott a finomságok közül.
A már hagyományos bortúrára nem kellett nagy reklámot
csapnunk. Jöttek szép számmal a borkedvelők. Sok pincét
látogattak, sok jó bort kóstoltak. Jó hangulatban, vidám tánc
kíséretében zárták a túrát. A jó hangulathoz Magyar Gyula és
zenekara, valamint a Cserépfalui Hagyományőrzők is hozzájá
rultak.
A kulturális programot a nemrég alakult iskolás tánccsopor
tok nyitották. Kuruc Miklós c. egyetemi docens köszöntötte az
érdeklődőket és Szt. Márton életéről és a hagyományokról be
szélt. Mazsoretteseink a tőlük megszokott magas színvonalú
bemutatóval vívták ki a közönség elismerését.
Maksa Zoltán humorista több mint egy órán keresztül nevet-

A bogácsi Lövészklub köszönetet mond mindazoknak, akik a
2003.,2004., és 2005. évi SzjA-juk 1%-ának felajánlásával támogatták.
- A 2003. évi SzjA 1 %-át 26 44 Ft-ot lőtér karbantartására,
- A 2004. évi SzjA 1 %-át

17577 Ft-ot versenyeken való részvételre,

- A 2005. évi SzjA 1 %-át 2966 5 Ft-ot versenyrendezésre Fordítottuk.

Várjuk továbbra is támogatásukat.
Adószámunk: 184 05400-1-05

lásig Bogácson tanított, majd nyugdíjasként még 12 évig szá

ra

míthattak rá az oktatás különböző területén.
l/Ha tudod, mit akarsz, vezet a sors,
ha nem, akkor dobóI." (Seneca)

Pályafutása alatt nem az anyagi érdek, a karrierépítés vezé
relte, hanem a tanítás szeretete, a gyerekek közelsége, ezért
vállalta el az úttörőcsapat vezetését. A felejthetetlen nyári tá
borok alatt nyáron is együtt lehetett a gyerekekkel. a tábortűz
melletti bensőséges hangulat még közelebb hozta őket, szép
emlékekkel gazdagította a bogácsi gyerekeket.
Évekig volt tanácstag és a Hazafias Népfront Bogácsi Szerve
zetének titkára. Ezeket a társadalmi munkákat szívesen vállalta,
hiszen itt is az emberek közelében lehetett, segíthette őket.
Soha nem vállalt szerepet a politikai életben, életútját a hit
vezette. Hitt a munkájában, hitt, és hisz az emberek jóságában
és mindenekfölött hisz Istenben.
Amikor a plébánia hitoktató nélkül maradt, boldogan
vállalkozott erre a feladatra, 12 évig oktatta a gyerekein
ket hittanra.
Mindig szeretett utazni. Fiatal korában a korlátozott lehető
ségek idején turistaként ismerkedett meg a nagyvilág neveze
tességeiveI. Az utazás szenvedélyének most is szívesen hódol;
ismert és kevésbé ismert zarándokhelyeket keres fel. Szeret
keresztrejtvényt fejteni, esténként varrogatni, rádiót hallgatni.
Több mint 10 éve tagja a Bogácsi Pávakörnek.
A pedagógus pálya egyik legjelentősebb ünnepe a diploma
szerzés SO. évfordulójának elismerése. Mindnyájunk nevében
gratulálunk az aranydiplomához!
A közénk érkező Jézus Krisztus várása idején kívánunk to
vábbi boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget és a Jó Istentől
áldott békés karácsonyt!
Örömmel tölt el, hogy volt kollégámról e jeles ünnep kap
csán én írhattam cikket.
Jankóné Jónós Zsuzsa

Tóth Rózsa 50 éve szerzetr tanítói diplomat

A köztársasági elnök, a miniszterelnök és Kosáry Domokos

A fenti két sor röviden megfogalmazva tükrözi Tóth Rózsa

az 56-os Emlékbizottság elnöke által aláírt emléklapot adta

ars poeticáját. A sors sohasem elvont fogalom volt számára,

át Mécs Imre 1956 kiváló politikusa 2006. november 8-án

hanem lsten gondoskodó lényét jelentette, akinek köszönheti,

Budapesten a Nagy Imre Emlékházban. Az 1956. évi forra

hogy eddig mindig csak jó emberekkel találkozott.

dalom és szabadságharc 50. évfordulója ünnepén a Magyar

Tóth Rózsa 1951-55-ig volt a Sárospataki Állami Tanítókép

Köztársaság nevében a Szabadság Hőse emlékérmet ado

ző tanulója. Egyéves gyakorlat után sikeres képesítő vizsgát

mányozták Hegyi Imrének, aki 1956 októberében, majd a

tett és 1956. július 7-én kapta meg a tanítói diplomát.,,50 éve

megtorlás sötét korszakában a szabadság, az emberi mél

szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesí

tóság és a nemzeti összefogás melletti kiállásával példát

tette hivatását'; ezért elismerésül 2006 nyarán aranyokIeve

adott hazaszeretetből.

let kapott.
Első munkahelye a szomolyai Általános Iskolában volt. Az
iskola akkori legfiatalabb tanítóját az első pillanattól kezdve
szeretettel fogadták a gyerekek, a szülők és a kollégák. Tóth
Rózsa hálát érzett az őt kőrülvevő szeretetteljes fogadtatásért,
ezt bizonyítva szeretetre szeretettel válaszolt.
Legszebb karácsonyi emléke is a Szomolyán töltött évekhez
kötődik. Pontosan 50 évvel ezelőtt a tanítványok arra kérték
fiatal tanítónőjüket, hogy ünnepelje velük a karácsonyt. Tóth
Rózsa a családját választva, hazatért az ünnepekre. Később,
amikor visszament Szomolyára, az albérletben plafonig érő, a
tanítványai által készített díszekkel ékesített karácsonyfa várta.
A gyerekek valahogy tudomást szereztek érkezéséről. és né
hány percen belül valamennyien ott tolongtak a kis albérleti
szobában és a karácsonyfa alatt együtt énekelték a Mennyből
az angyalt . . .

11 és fél év után "népgazdasági érdekből" került Bogácsra
egy megüresedett állás betöltésére. Meglepően nagy élmény
volt neki tanítóként visszatérni szülőfalujába, ahol szintén
nagy szeretettel fogadták. 1967. január l-től nyugdíjba vonu-

Hegyi Imre Q fl. világháború bogácsi dldozataira emlékezik

Nyeste István a/polgármesterérdek/ődve hallgatja Rézi nénit

101 éves
Bogács legidősebb lakosa
Gyenes Imréné Köteles Terézt 101. születésnapja alkalomból
köszöntötték a családtagok, szomszédok, ismerősök. A Közsé
gi Önkormányzat jókívánságait december 9-én Nyeste István
alpolgármester és Kovácsné Fekete Mária önkormányzati kép
viselő tolmácsolta.
Rézi néni unokája Ilonka elmondta, hogy abban a házban,

mamája a kis Jézus születésének napján újra hálát adhat a Jó

ahol Rézi néni él, többen is értek meg magas életkort. Meg

Istennek az egészségben megélt évekért és a családja gondos

említette Rézi néni első férjének rokonságát, akik között 102

kodó szeretetéért.

éves és 100 évet betöltött személyek is voltak. Az elmondot

A mellékelt fotókon látható szeretetteljes tekintet tanúsítja a

tak hallatán megfogalmazódott bennünk, hogy talán ennek a

Rézi néniből áradó, Istentől fakadó boldogságot. A fotót látva

háznak a pozitív kisugárzása is hozzájárul a benne élők hosszú

minden kedves olvasóban megfogalmazódhat, hogy Rézi néni

életkorához.

nem látszik 101 évesnek.

Rézi néni egészségi állapota nem változott az elmúlt egy
esztendő alatt. Jókedvűen, kiegyensúlyozott lelkiállapotban

Kívánjuk, hogy jövőre is ilyen jó egészségnek örvendve kö
szőnthessük a község legidősebb lakóját!
Jankóné Jónás Zsuzsa

fogadott bennünket. Hosszan lekötötte figyelmünket lebi
lincselő történeteivel, háborús emlékeivel és nekünk jó volt
látni és hallgatni az élő történelmet. Hiszen 101 év maga a
'őrténelem! Az elmúlt 101 év alatt mennyi jelentős történelmi
.esemény zajlott! És voltak napok, amelyek átélése maga volt
a csoda . . .
Rézi néni soha nem ismerte az éhezést. Édesanyja találékony
ságának köszönhetően az I. világháború leggyötrelmesebb
napjaiban is mindig volt ennivalójuk. Édesanyjához hasonlóan
később ő maga is előteremtette a családja megélhetéséhez, a
II. világháború idején az életben maradáshoz szükséges felté
teleket. Mindig erőn felül vállalt munkát, talán ez edzette meg
olyannyira, hogy a számára legnehezebben elviselhető Rákosi
rendszert is túlélte. Az eltelt évtizedek alatt teste ugyan elfá
radt, de lelke, emlékezete, elméje korát meghazudtolva fiatal
maradt, amiért Rézi néni minden nap hálát ad Istennek.
Melyik volt a legszebb karácsonya? - kérdeztem Rézi nénit.
S ő, mint igazi nő, az esküvője előtti karácsonyt említette, ak
kor ugyanis egy feldíszített karácsonyfát kapott vőlegényétől.

Rainer Nlaria Rilke:

Advent
Szél-pásztor jár a téli erdőn,
Hópelyhek nyáját tereigeti,
s egy-egy fenyő sejti, hogy eljön
napjuk: a szelíd, szent, fényteli;
ágakkal fehér útra érve
fürkésznek, s készen állva várnak
- szelekkel szemben - : eljöttére
az egyetlen Fényes Éjszakának.
Cseh Károly fordítása

Abban az évben 1920-at írtak . . .
Megtudtuk azt is, hogy gyermekkorában nem fenyőfát, ha
nem borókaágat díszítettek fel karácsonykor.
A mostani karácsony még szebb lehet, hiszen tavalyhoz
képest bővült a többgenerációs család, II hónappal ezelőtt
megszületett Rézi néni harmadik ükunokája, Dominika. Az
ükunoka életében először csodálkozhat rá a karácsonyfa csil
logó fényeire, és a közelében lévő 100 évvel idősebb üknagy-

"Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes éj,
Mondj el egy imát a sok szegény emberért,
A szeretet ünnepe hidd el csak úgy lesz szép,

Áldását szórja rád majd az ég,
Béke hull rád Karácsony éjjelén."

Prokai László,

Bogács legeredményesebb borásza

Prokai László lánctalpas géppel szántott a Bogácsot kőrűlőlelő

dombokon, amikor kedvet kapott a szőlőműveléshez. Ennek már 15
éve, azóta töretlenül fejleszti gazdaságát, pincészetét, valamint bővíti
a borászattal kapcsolatos tudását.
Jelenleg 30 hektár szőlőt művel, fóállású szőló-és bortermelő. A
szőlő feldolgozását és a bor készítését korszerű technológiával végzi.
Fontosnak tartja a minőséget a termelés minden fázisában.
Első szakmai sikerét a Bogácson megrendezett Bükkvinfesten érte
el. Ezt követően rendszeres résztvevője e rangos borversenynek, si
kert sikerre halmoz;
20aD-ben a Bükki Borvidék"tv borásza" címet nyerte el,
2004-ben a borvidék legeredményesebb bortermelőjének válasz
tották Edelényben,

�ilJlo

2005-ben és 2006-ban a Bükkvinfest legeredményesebb bogácsi
bortermelője.
2006 emlékezetes év marad számára, hiszen ez az év bővelkedett az
eddigi legrangosabb szakmai elismerésben.
Miskolc Város Napján, május ll-én a Miskolci Nemzeti Színházban
Káli Sándortól Miskolc polgármesterétől vette át a diplomát, amelyen
a következő szöveg áll:

"Az úr 2006. esztendejének áldozatos április havának
29. napján
Miskolc Város Borának nemes kiválasztására került sor.
A számos kiváló, szép borok közül, mely isten adta, napfény
érlelte, gondos kezek munkájának gyümölcseként
megmérettettek
a
Prokai lászló
2003. évi

Cabernet Sauvignon bora
a
Miskolc Város Bora 2006. megtisztelö cím viselésére jogosult.
Szolgálja e nagyérdemű megbecsülés a
borász jó hírét országban, világban'�

A borász számára a legnagyobb öröm, ha elismeréssel szólnak borá
ról, vásárolják, fogyasztják, és keresik azt. Több bogácsi vendéglátó és
kereskedelmi egységben fogyaszthat ják és vásárolhatják a vendégek
Prokai László muskat ottonel, cserszegi fűszeres, pinot noir, cabernet
sauvignon borát. Budapestre havonta szállít 600 palack bort. Az or
szág különböző városaiból keresik meg, érdeklődnek terméke iránt.
Prokai László tagja a Szent Márton Sorrendnek. Tevékenységével
elősegíti a borvidék ismertté válását, öregbíti a bogácsi bor "jó hírét
országban, világban':
Prokai Lászlónak egy fia van, aki jelenleg mezőgazdasági szakkö

Az elismerő cím mellé Prokai László 700 palack szállítására kapott
megrendelést. Összel Királyhelmeczen szintén a 2003-as Cabernet
Sauvignon-nal kategória győztes lett.

zépiskolában tanul. Apja büszke lenne rá, ha folytatná az általa elkez
dett családi vállalkozást.
Jankóné Jónás Zsuzsa

.1.

,

- zsírban oldódók: A, D, E, K, vitamin
Most részletezzük az egyes típusokat:

(-vitamin
Szerepe a szervezetben igen sokirányú: A csontok, a fogak ép
ségéhez szükséges, szerepe van a betegségek elleni védekezés
ben is (fertőzések, daganatok), elősegíti az érfal épségét, gátolja a
vérszegénységet(a fogínyvérzés is jele lehet a (-vitamin hiánynak)
(-vitamin tartalmú ételek: paprika, paradicsom, csipkebogyó, cit
rom, narancs, grape-fruit, karfiol, karalábé, káposzta.
Ajánlatos az itt felsorolt táplálékak nyers fogyasztása, mivel főzés
kor a C vit. tartalmuk jelentősen csökken.

B- vitaminok
Az idegrendszer ép működését segítik elő, valamint bőrvédők,
vérszegénységet gátlók, de az anyagcserében is fontos szerepet
töltenek be.
Hiányában ideggyulladás, a bőr berepedezése, vérszegénység ala
kulhat ki.
A Mikufást61 kapott édesség mellett fontos a zöldségek- és
gyümölcsök fogyasztása

A Mikulásnak sok dolga volt az idén is. Puttonyával fáradha
tatlanul járta az utcákat, ellátogatott a legkisebbekhez a baba

(

mama klubba, majd az óvodába és az iskolába. Minden gyerekhez volt néhány kedves szava és természetesen mindenki
negkapta tőle a várva-várt ajándékot. A Mikulás sok hasznos
tanácsai között szerepelt az édesség utáni fogmosás.
Az édesség fogyasztása mellett felhivjuk a figyelmet a gyü
mölcs-és zöldségfogyasztás jelentőségére.

Vitaminok
Munkám során gyakran találkozom olyan családokkal, akik nem
megfelelő mennyiségű vagy minőségű táplálékot fogyasztanak. So
kan egyoldalúan táplálkoznak, elsősorban szénhidrátokban gazdag
táplálékot (tészta, kenyér, édesség) vesznek magukhoz.
Főleg a téli és tavaszi időszakban lenne fontos a vitaminokban és
ásványi anyagokban gazdag zöldségek és gyümölcsök fogyasztása.
A vitaminok katalizátorokhoz hasonlóan működnek az emberi
szervezetben.
Az élet fenntartásának, védelmének fontos tényezői a vitaminok.
Kis mennyiségben ugyan, de feltétlenül szükségesek az ember szá
mára.
A szervezet a vitaminokat előállítani, elkészíteni nem tudja, tehát
a táplálékkal kell azokat a szervezetbe juttatni. Ha valamilyen vita
ninból nem kap elegendő mennyiséget, először elhasználja tarta
lékait, majd vitaminhiány fejlődik ki.

A vitaminhiány okai lehetnek:
- helytelen táplálkozás
- betegség
- éhezés
- felszívódási zavar
- fokozott szükséglet, (pl. terhesség, szoptatás, fejlődő szervezet,
sportolás, dohányzás)

A vitaminok két nagy csoportra oszthatók
- vízben oldódók: C-vitamin, B-vitamin-csoport, folsav, niacin

B-vit. tartalmú ételek: élesztő, liszt, kenyér, (minél barnább a ke
nyér, annál több B-vit. tartalmaz), sóska, hüvelyesek, dió, mogyoró,
tojás.

A-vitamin
Elősegíti a növekedést, a szem épségét és a látást, biztosítja a bőr
épségét.
Hiánya farkasvakságot (sötétben való látáscsökkenést) okoz. A bőr
száraz, érdes tapintású lehet. Az A-vitamin a májban raktározódik.
A-vitamin tartalmú ételek: csukamájolaj, sóska, spenót, sütőtök,
sárgarépa, máj, tojássárgája, vaj.
Sok A-vitamin tartalmú étel fogyasztása esetén, a nagy mennyi
ségű karotintól a bőr sárga színű lesz (főleg csecsemőkorban ész
lelhető). Ilyenkor pár napig hanyagoljuk étrendünkből az említett
táplálékokat.

E-vitamin
Jelentős szerepe van az átmeneti meddőség, a vetélés, a koraszü
löttek kezelésében. Bő forrása a napraforgóolaj, pálmaolaj, csírázó
gabona magjából kivont un. csíraolaj.

K-vitamin
A vér alvadását segíti elő. Hiányában vérzékenység támad. A vér
alvadáshoz szükséges anyag a májban keletkezik, ha a K-vitamin is
jelen.
Főleg a zöldfőzelékekben található meg.

D-vitamin
Csecsemőknek és kisgyermekeknek nélkülözhetetlen, mivel elő
segíti a kalcium és a foszfor felszívódását, a csontfejlődést.
Az ultraibolya sugarak hatására a bőrben lévő előanyagból képző
dik a D-vitamin. Rendkívül fontos (csecsemő, kisgyermek és serdülő
korban) az őszi és a téli hónapokban a D-vitamin szájon át történő
adása, mivel ekkor kevesebb .a napsütés. Adagolását mindenképpen szakember határozza meg.
.
D-vitamin tartalmú ételek: máj, tojássárgája, gomba, tejszín, vaj,
(természetesen ez nem a végső formában értelmezett D-vitamin).

A zsírban oldódó vitaminoknak nemcsak hiánya, hanem túl
adagolása is betegségekhez vezethet. Ezért nagyon fontos,
hogy a különböző vitamin-tabletták szedését szakemberrel
egyeztessük és csak a megfelelő mennyiségben, valamint a
szükséges esetekben alkalmazzuk.
Fónad Beáta védőnő

Labdarúgás
2003-ban a Bogácsi Nyár-ban olvashattunk utoljára a fel
nőtt futbal/csapat sikeres szerepléséről_
Ittes Endrét a Kőzségi Sportkőr ügyvezetőjét, a sportkőr el
nökjelöltjét kérdeztem a futbal/csapat helyzetéről-

2005-ben anyagi okok miatt a Megye I. osztályból kiléptünk,
így jelenleg a Megye II-ben játszunk.
2006. augusztus 5-én indult a 2006/2007-es Megye II. osztály
Közép csoport, ekkor az 1-6. hely közé jutást tűztük ki célul.
A játékosállományunk jelentősen nem változott az elmúlt
évhez képest, csupán két játékos (Gyöngy István, Kiss Zoltán)
ment el és egy játékos (Petrik László) jött. Több utánpótláskorú
játékost próbáltunk ki, a tehetséges fiatalok is helyt kaptak a

Álló sor (balról jobbra):

csapatban, növelve a bogácsi származásúak számát. A jövő

Papp Sándor csapatvezető, Pető Attila, Guba Tamás, Petrik László,
Janka Szabolcs, Tóth Viktor, Bóta Attila, Kovács József gyúró

ben egyre inkább számítunk rájuk a keretben.

Guggolnak (balról jobbra):

Látva, hogy a játékosok az őszi bajnokságban jól teljesítettek,

Derda József, Huszár György, Pintér Tamás, Dudás Csaba,

az augusztusban kitűzött célt módosítottuk, és a dobogós he

Orosz József, Fehér Szabolcs, Nagy Béla, Bencsik Balázs

lyezés elérését céloztuk meg. Ezt teljesítve, a 2. helyen végzett

A képről hiányzik:

a csapat az őszi idényben. Az ifi csapatunk az eddigi legsikere

Tóth József, Kohári Ferenc, Varga Krisztián, Tóth Richárd

sebb évet zárta, az előkelő 4. helyen végzett.

Ifjúsági keret

A szép eredményt nemcsak a fiúk jó teljesítményének kö
szönhetjük, hanem az Önkormányzat, a Bükk-Berg Söröző és a
Strand Hotel jelentős támogatásának, amely segítségével meg
tudtuk teremteni a jó teljesítményhez szükséges feltételeket.
Az anyagi támogatáson kívül több ember áldozatos mun
kája is segitette a csapatot: elsősorban Papp Sándor, a felnőtt
csapat vezetője, valamint a két utánpótlás csapat vezetője:
Kovács Adrián és Hócza Ádám. Mindig számíthattunk Kovács
József gyúró önzetlen munkájára.
Szerencsére vannak még sokan, akiknek sorolhatnám a ne
veit, de engedjék meg, hogy most együtt köszönjem meg
mindannyiuk segítségét.
A labdarúgók számára december a pihenés időszaka. Janu
árban kezdődnek az alapozó edzések és teremlabdarúgó-tor
nán veszünk részt. Februárra edzömérkőzéseket tervezünk

Állnak (balról jobbra):

és ebben az időszakban folynak az átigazolások. A vezetőség

Kohári Attila, Mikesz Csaba, Farkas Tibor, Csíki Norbert,

azon fog dolgozni, hogy ez a csapat együtt maradjon, sőt le

Kovács Adrián csapatvezető, Vaszilkó Gábor, Kiss Gábor,
Bakondi Péter, Ádám János

hetőségeihez képest erősödjön a dobogós helyezés megtar

Guggolnak (balról jobbra):

tása érdekében.
Köszönjük az Önkormányzat és minden labdarúgást szerető
ember támogatását, amelyre a jövőben is számítunk.
Ittes Endre

Bálint Attila, Budai Adám, Bajzáth Viktor, Molnár Alfréd,
Jankó Gergely, Benyovszki Bálint, Farkas Gergő, Nagy Zoltán

Fekszenek (balról jobbra): Jankó Rajmund, Molnár Olivér

Szepsy Eleonóra:

Boldog új évet!
Az új évben az emberek

Kevés munkát, sok pihenést,

igaz szívvel szeressenek!

barátokkal víg nevetést.

Egészséged el ne hagyjon,

Étel, ital bőven legyen,

Jókedved is megmaradjon!

ne hagyjon el az értelem!

Kívánok még néhány dolgot,

Kedveljed az embereket,

azzal űzöm el a gondot:

S kapsz helyébe szeretetet.

télen meleg, fűtött szobát,

Ami fáj, az meggyógyuljon,

nyáron vidám lubickolást.

Ha van ráncod, kisimuljon!

Álmod, vágyad teljesüljön,
gond és bánat elkerüljön!

