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1 éves az újságunk 
 

Kedves olvasóink! Íme egy év elteltével is 
sikerült tartalommal megtölteni a helyi 
újságot. 5. lapszámunkat tartja kezében 
most. Igyekeztünk sokszínűvé tenni a          

lapot, hogy minél többen találjanak 
érdekes írásokat a következő oldalakon. 
Mindnyájuknak kellemes időtöltést, és jó 
egészséget kívánok.                           

                                                                              
                     Kovácsné Balogh Éva                                              

              

 
 

                                 
Véradás!!!! 

2008. július 31.- én véradás lesz a kultúrházban 10- 16 óráig. Minden régi, és új véradónkat 
szeretettel várjuk! Örüljünk addig, míg mi segíthetünk, és nem mi szorulunk rá a 
vérkészítményekre. A véradást kivizsgálás előzi meg (vizelet, vérkép, vérnyomás,….), a 
levett vérmintát  pedig több fertőző betegségre is ellenőrzik a véradóállomáson.      
 

Köszönetet mondunk Gaálné Horváth Piroskának és Békésiné Kis Brigittának a lap 
elkészítéséhez nyújtott önzetlen segítségéért. 

Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről. 

A Somogyi Mesterhármas  
 
rendezvénysorozatról kötött megállapodást Nagybajom, 
 
 Böhönye, és Segesd. A Polgármesterek ünnepélyes  
 
aláírását  örökíti meg a fénykép. 
 
Segesd rendezvénye: 2008. 07. 26.  Vásártér 
 
Nagybajom rendezvénye: 2008. 08. 23-24.  
Sportpálya  
 
Mindenkit szeretettel várnak, a böhönyei rendezvényről 
részletes beszámolót olvashatnak az újságban. 
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Életem Regénye 
 

Bácsiné Nemes Zsuzsanna visszaemlékezése. 
 

„Ahogy életem halad, terhem úgy dagad, hasznára lenni a világnak, ne mond, hogy még nem próbáltad! 
Koptatni magunkat a köznek, fáradtsággal lenni többnek……..” 
                                                                A. Dunant 
 
 
Amikor felkértek, hogy írjak magamról néhány gondolatot, visszaemlékezést, elgondolkodtam, 
hogy mit is írhatnék, ami a tisztelt Olvasó figyelmére  igényt tarthat? Egész eddigi életemet itt éltem le, 
mondhatnám nyitott könyv vagyok a böhönyeiek előtt. 
Olyan középparaszti családban nőttem föl, ahol becsülete volt a munkának, az adott szónak, mindig előbbre 
való volt a kötelesség, a felelősségvállalás, mint a jogaink hangoztatása. Családunkban az emberek 
tisztelete, társadalmi hovatartozás nélküli megbecsülése volt a mérték. Édesapámtól azt láttam, hogy az 
ember nem csak önmagáért van, tehetségéhez mérten a közösségért is felelősséggel tartozik, különösen a 
közvetlen környezetünkben kell meglátni a megoldandó feladatokat és lehetőségeinkhez mérten 
hozzájárulni azok megoldásához. Gyermekkorom, az (50-es évek) embert próbáló időszakra esett. Nem 
kívánom elemezni, hiszem a korosztályom és az idősebbek, ugyanígy megélték azt az időszakot. A tsz-
esítés összezavarta az addigi kialakult falusi viszonyokat, emberi sorsok váltak kilátástalanná. 
 Az általános iskolát 1961-ben végeztem el, Csurgón szerettem volna tovább tanulni, de az iskolából nem 
küldték el a jelentkezési lapomat. Így gyors- és gépírást tanultam, az iskola befejezése után fel is vettek a 
Kaposvári Járási Tanácsra dolgozni. De a szüleim úgy döntöttek, hogy egy fiatal lány csak maradjon otthon 
a családban, így aztán hamarosan a helyi tsz irodában találtam magam, mint adminisztrátor.   
Beiratkoztam a közgazdasági technikum levelező tagozatára, amit el is végeztem. A továbbiakban is mindig 
képeztem magam szakmailag, így lassan lépdeltem felfelé a „szamárlétrán”. A tsz odakerülésem idején,  
1963-ban  még nagyon „kőkorszaki” technikával dolgozott, mind a mezőgazdaságban, mind az irodában. A 
növénytermesztésben lovakkal és a gépállomástól kihelyezett traktorral folyt a munka, az irodában pedig 
kézzel, fejszámolással végeztük a könyvelést, bérszámfejtést. Amikor odakerültem még munkaegységben 
számolták a teljesítményt, ami  10 órás munkanapban volt meghatározva. Nekem a kezdő fizetésem 1200 
forintnak megfelelő munkaegységben volt névleg megállapítva, aminek havonta csak a felét kaptam meg 
készpénzben munkaegység előlegként. A fizetés másik fele évvégén a gazdálkodás eredményességétől 
függően,  vagy meg volt, vagy nem… Emlékszem, hogy 1964-ben veszteséges volt a mérleg és így a 
havonta felvett 600 Ft munkaegység előleggel „túlelőlegbe” kerültem és a következő félévben azért 
dolgoztam ,  hogy azt visszafizessem, máig őrzöm az az évi elszámoló lapomat.   
 A mezei munka is teljesen kézi munkára volt alapozva, nem volt kombájn, kézzel ment az aratás. A 
mezőgazdasági munka csúcspontja volt a kenyérnek való betakarítása. Ebből mindenkinek ki kellett venni a 
részét, igy nekünk „irodásoknak” is. Az első években 1-2 napot mi is arattunk. Én Kiss Jóska bácsi kaszája 
után szedtem a markot, néhányan délre már kidőltek a sorból, de én nem adtam fel, kitartottam estig a 
rekkenő melegben a magam 46 kilójával, pedig a kaszásom mindig a legszélesebb rendet vágta.  Aztán 
később már jöttek a kombájnok, és ma már ezt a nagy munkát csak néhány ember végzi. Ugyanígy nagy 
könnyebbség volt, amikor az első „tekerős” mechanikus szorzógépet, később elektronikus összeadógépet 
megkaptuk. Ma a számítógépek világában már elképzelni sem lehet az akkori fárasztó, időigényes, nagy 
figyelmet és koncentrációt igénylő munkát. Amikor az „új gazdasági mechanizmus” szele megcsapott 
bennünket – kezdett stabilizálódni a gazdaság. 1970-ben a több lábon állás jegyében beindulhatott 
melléküzemágként bérmunkában a fonoda, ami 150 embernek adott munkát, a tsz-nek pedig havi 
pénzbevételt. Szerencsére a tsz-nek mindig innovatív gondolkodású vezetői voltak, akik előre gondolkodtak 
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és a lehetőségekhez mérten fejlesztették a szövetkezetet. Így tudott és tud ma is fennmaradni és embereknek 
munkát adni a gazdaság. 
 Ebben az időben indult meg a falvakban, így nálunk is az építkezés, egymás után nőttek ki a házak földből. 
Ekkor építettem én is szülői segítséggel a házamat, amiben ma is lakom. Férjhez mentem, 1978-ban 
megszületett Brigitta lányom, aki közgazdász,  ma a másfél éves  kis unokámmal GYED-en van, csak 
bánatomra tőlem messze laknak, így ha tehetem hozzájuk utazom. Ők jelentik számomra az élet értelmét, 
örömét. 
Visszatérve a tsz-ben eltöltött 29 évemre, sok nehézségen mentünk keresztül, de az idő - mondják  - 
mindent megszépít, életem legszebb, építő korszakaként emlékszem vissza, ahol 1992-ben főkönyvelő 
helyettesi munkakört hagytam ott.  
Ma nyugdíjasként is figyelemmel kisérem a ma már részvénytársaságként működő gazdaságot, ahol 
felügyelő bizottsági tagként bizonyos fokig részese lehetek a közösségnek. 
 
Amikor a rendszerváltás után a tsz összeomlani látszott, a helyi általános iskolába hívtak gazdasági 
vezetőnek. Elfogadtam a lehetőséget és igyekeztem a teljesen idegen költségvetési szféra gondolkodását 
átvenni, megtanulni, magamévá tenni, úgy, hogy közben a termelőszférában szerzett gazdálkodási 
tapasztalatokat kamatoztassam. Úgy érzem ott is sikerült helytállnom és nagyon szép 13 évet töltöttem a 
pedagógusok és diákok körében. Új barátságokkal, ismeretekkel gazdagodtam. 
2005-ben 42 év munkaviszony után mentem nyugdíjba, ma már családomnak: lányomnak, kis unokámnnak 
szentelem időm nagy részét. Azon kívül kertem, virágaim jelentik a felüdülést. Évenként egy-egy európai 
kirándulást szentelek az aktív pihenésnek: más népek, tájak megismerésének, így már sok szép helyen 
megfordultam. 
 
Mindvégig pályafutásom során aktívan részt vettem falum társadalmi életében, élveztem az emberek 
bizalmát, talán szeretetét is. Ahol tudtam, igyekeztem segíteni. 
 Mindig szívügyemnek tekintettem a református gyülekezet sorsának alakulását, alakítását, gyarapítását, 
ahol presbiterként ma is tevékenykedek. 
 Úgy érzem, hogy az Úr Isten kegyelmét élvezhettem egész életemben, a megélt kudarcokat, csalódásokat 
mindig próbatételként éltem meg és megerősödve léptem előre.  
„Az Úr az én pásztorom: nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget 
engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért”  (Zsolt. 23., 1-3.) 
 

                                                                                              Nemes Zsuzsa 

Jó étvágyat! 
Erdélyi töltött káposztával kedveskedett a falunapi rendezvény látogatóinak a Csillagösvény Egyesület. A fő 
alapanyagot, húst, savanyú káposztát, két, egyesületünket támogató vállalkozó ajánlotta fel. Az étel 
készítését, az Erdélyből falunkba áttelepült asszonyok irányították. A receptet lejegyeztük, és közhírré 
tesszük. A 270 gombóc elfogyott, és reméljük, sikerült megkedveltetni ezt a régi, erdélyi ételt.  
Recept: 1 kg darált sertéshúst 1kg rizzsel összekeverünk, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Gombócokat 
formázunk, és savanyú káposzta levelébe töltjük. 4-5 fej hagymát apróra vágunk, megfonnyasztjuk. Füstölt 
húst (oldalast) nagyobb darabokra vágunk (áztatjuk). Nagyobb lábast kizsírozunk, és rétegezzük bele a 
hozzávalókat. Szálas savanyú káposzta, füstölt hús kockák, hagymával megszórni, töltelékeket sorba 
rárakni, piros paprikával kicsit meghinteni. Ezt ismételjük, amíg van anyag, végül befedjük szálas 
káposztával, felöntjük vízzel és főzzük, amíg a rizs a gombócba puha nem lesz. Ha a rizs puha, akkor kész, 
fedő alatt kihűlésig tovább párolódik az étel. Tálalás: nagyméretű lapos tányérra 3 gombóc, mellé szálas 
káposzta, arra füstölt hús, majd tejföl a gombóc tetejére.                                         

                                                                                  Hosszú Lászlóné 
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Megkérdeztük Ön helyett! 
 

Az alábbiakban interjút olvashatnak Dr. Szijártó Henrik Polgármester Úrral, melyben a 
kérdések közül valamelyik biztosan közelről érinti Önt, vagy családtagjait.  
 
A község arculatát, élhetőségét befolyásoló pályázatok állásáról szeretném kérdezni a 
polgármester Urat. 
Az új óvoda, iskolabővítés, konyha, étterem, fedett kézilabdapálya, játszótér…..kialakítására 
beadott pályázatunkat befogadták – sokan már itt nem mehetnek tovább- a folyamatos 
határidőcsúszás miatt a döntés – első lépcsőben – Július végére várható. Amennyiben itt 
bíztató döntés születik, komoly, és költséges 8 hónap vár majd ránk. Kb 20 millió forintnyi 
saját erőből minden részletre kiterjedő tervet kell majd készítenünk, melynek tetemes 
költségét a pályázatból elszámolhatjuk. Bár már itt tartanánk! 
Az egészségház-, mely helyet adna az orvosi rendelőnek, védőnői szolgálatnak, a 
gyermekjóléti és szociális ellátásnak, parkolónak, egy kis játszótérnek……- előkészítés alatt 
van, beadási határideje jún. 23. Az első válasz augusztus hónapra várható, ha igenlő döntés 
születik, a következő 6 hónapban már a tényleges terveket készíthetjük, mely már minden 
apró részletre kiterjedő kell hogy legyen. Bízunk a sikerben, és abban, hogy a befektetett 
alapos munka meghozza gyümölcsét. 
A 68-61 –es út terv előkészítési munkái folynak. Az egyeztető tárgyaláson elmondtam, nem 
célszerű az Ady E. és  a Szabadság u. megerősítése révén az út terhelhetőségét növelni. 
A megoldás, a vásártér, és a segesdi leágazó közti új út építése lehet. A szakemberek 
egyetértettek velem, a háttérben politikai döntés is meghúzódhat. Levelet írtam Dr. Suchmann 
Tamás országgyűlési képviselőnek, és az illetékes minisztérium államtitkárának, egyeztető 
fórumra hívtam össze az Ady E. és a Szabadság u. lakóit, akikkel megállapodtunk az 
aláírásgyűjtésben, és egy községi szintű fórum összehívásában, hogy ne csak a két utca 
egyedüli ügye legyen a kérdés.  
 
Az új óvoda, iskola gyermeklétszáma, az orvosi praxisba bejelentkezett emberek száma 
mindig függ attól, milyenek a település munkaerőviszonyai. Több gyermek, nagyobb 
család ott van, ahol a biztos megélhetés. Vannak-e ilyen irányú tervek, lehetőségek, hogy 
a fiatalok helyben maradjanak, az itt munkát találók pedig betelepüljenek 
községünkbe? 
Tartós munkahelyet nagyon nehéz helyben letelepíteni, mert ahhoz, az igényeknek megfelelő 
számú szakképzett, vagy betanított munkaerő szükséges. A Munkaügyi központtal, és a 
Szövetség a Polgárokért Alapítvánnyal folyamatos a kapcsolattartás. Marcaliban most is van 
munkalehetőség, megfelelő számú jelentkező esetén (15 fő) akár buszos beszállítással is. 
Kiegészítő jövedelemszerzés céljából felkerestem egy siófoki gyümölcsültetvény 
tulajdonosait, gyümölcsszedésre keresnek munkásokat alkalmi munkavállaló könyvvel. 
Utazás, szállás ingyenes, étkezés egyénileg megoldandó, napi kereset várhatóan 5000 Ft. 
Jelentkezés Bencze Andornénál. 
 Napi téma a médiában az az önkormányzati kezdeményezés, mely szerint segélyek csak 
munka fejében legyenek adhatók. Az a véleményem erről, kevés olyan ember van, aki ne 
tehetne valamit a közösségért. 
 
A szennyvízcsatornához csatlakozás a közösség érdeke is, hiszen több felhasználó esetén 
többfelé oszlik a költség is. Mivel próbálják ösztönözni a rendszerhez eddig még nem 
csatlakozókat? 
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Javaslatot terjesztettem a képviselőtestület elé, egy rácsatlakozási akció indítására. Az 
Önkormányzat átvállalja a rácsatlakozás tervezési díját, és a rendszer ingatlanig való 
kiépítését (ennek értéke házanként 85 000 Ft). Egyeztetés történt a Nagyatádi 
Takarékszövetkezet vezetőjével, melynek értelmében kedvezményes hitellehetőség van a 156 
ezer Ft közmű-hozzájárulás havi törlesztés formájában való kifizetésére. Pl.: 10 éves 
törlesztés esetén havi 2300 Ft., de igények szerint más forma is lehet. 
 
Sokként érte a községet az év elején a több tízmilliós hiány. A megszorításokkal 
mennyire sikerült mérsékelni a hiányt, és milyen további intézkedések várhatók?  
Valós problémáról volt szó, határozottan állíthatom, hogy megszorítások nélkül 
katasztrófahelyzetbe kerülhetett volna a település. A lakossági adókat nem lehet 5-6 szorosára 
emelni a hiány pótlására, ráadásul ez csak a problémát elodázza. Csak arra költünk, amire 
feltétlenül szükséges. A takarékossági intézkedések minden tekintetben napirenden vannak. A 
leépíthető létszám minimális, és korlátozott, az intézmények működőképességét szem előtt 
kell tartani. Az ez évre tervezett hiány nagyjából a felére csökkent, a 10 milliós nagyságrendű 
megtakarítás ellenére. Újabb népszerűtlen intézkedést kezdeményeztem, mert tudomásom 
szerint Böhönyén a helyi adók tekintetében adóellenőrzés nem volt. (Ezt törvény írja elő!!) A 
június 19-i testületi ülésen beterjesztem a minden vállalkozóra kiterjedő adóellenőrzést. Nem 
fogok támogatni egyedi ellenőrzéseket, mert nem egyik, vagy másik vállalkozó bevallásának 
valódisága a kérdés, a vizsgálatnak ki kell terjednie kivétel nélkül mindenkire. A határozati 
javaslatom tartalmazza az ellenőrzés megkezdése előtti 1 hónap időtartamban az önellenőrzés 
lehetőségét, így szándékaim tisztességéhez nem férhet kétség. Egyszerre könnyű, és nehéz a 
helyzetem, elkötelezettje, adósa nem vagyok senkinek, de vállaltam, hogy minden tőlem 
telhetőt megteszek a község pénzügyi helyzetének javítása érdekében. 
 
Az iskola jövője érdekli az embereket, sok találgatás kapott szárnyra. Csatlakozunk? 
Maradunk? Felbomlik a társulás, vagy tovább működik?  
Valamennyi társulás, -nem csak nálunk,- súlyos problémákkal küzd. A gazdasági nehézségek 
miatt a települések hozzájárulásával működőképesek társulásaink. Folyamatosan próbálom 
erről meggyőzni a partnereket, akik szintén anyagi gondokkal küzdenek, ezért úgy tűnik, 
folyamatosan kihátrálnak a fizetési kötelezettség alól. Böhönye lakosságának képviseletében,- 
tekintettel saját helyzetünkre,- nem látok lehetőséget arra, hogy mi finanszírozzuk a környező 
települések gyermekeinek oktatását, vagy szociális, és gyermekjóléti szolgáltatását, melyet az 
állam által adott normatíva nem fedez teljesen. Több kísérlet volt a központosított 
intézményrendszer kialakítására Marcali székhellyel, de csaknem egy év elteltével a szakmai 
vizsgálatok igazolták azon állításomat, hogy a jelen finanszírozási feltételek között még 
mindig a mikrotérségi társulás által fenntartott jelenlegi struktúra a legcélravezetőbb. Örülök, 
hogy a szakértői vizsgálat igazolt. Szent meggyőződésem, hogy a jelenlegi rendszer mind 
szakmailag, mind pénzügyileg a legcélravezetőbb. Nagy az intézményben dolgozók 
felelőssége is, mert a gyerekek megtartása, az intézmény vonzóvá tétele tovább javíthat a 
helyzeten. A társulás tagjai (polgármesterek) egyet nem tehetnek, nem tudják kipótolni a 
születések számának csökkenése miatti létszámhiányt. A Marcali kistérség területén 3 évente 
350-nel csökken az iskolások száma, ami 3 évente 2 nagy iskola bezárását kényszeríti ki. A 
prognózisok szerint ez a tendencia még 2010-13-ig folytatódik. Próbálunk mi is szinten 
maradni. 
Munkájukhoz kívánunk erőt, egészséget, kitartást, hiszen az önkormányzat sikeres 
működése, a pályázatok sikere a község jövőjének záloga! 
 
                                                                                                     Kovácsné Balogh Éva 
 

Rólunk – Nekünk                                                                                                              2008. július. 02. 



6 

Jegyző a rendje mindennek! 
 

Az alábbiakban Ács Attila körjegyző tájékoztatja olvasóinkat a jegyzői feladatkör közvetlenül 
lakosságot is érintő kérdéseiről. 
Közterület foglalási rendelet. A telekhatáron kívül tárolt dolgok (építőanyag, tüzelő….) 
hosszasabb tárolása engedélyköteles. Hatályos építési engedély esetén a tárolás meghatározott 
ideig ingyenes. Más esetekben közterület-foglalási díjat kell fizetni, ennek határideje sem 
véges. Aki engedély nélkül tartja háza előtt, vagy az árokban az említett dolgokat, rombolja a 
faluképet, és veszélyezteti a belvíz elleni védekezést. Ennek megakadályozása végett, aki 
hosszabb ideig, engedély nélkül foglalja a közterületet, először írásbeli felhívást kap a 
rendrakásra. Amennyiben nem történik változás, bírság kiszabása következik, mely több tíz 
ezer forint is lehet. Figyelmeztetés 10 esetben történt az utóbbi időben, bírságolásra ez idáig 
nem került sor. 
Ebek kötelező védőoltása. Ez évben a kutyák évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltása   
eredményesebb volt, mint az előző években. Az oltás helye, és ideje is változatosabb volt, és 
háznál is oltottak csakúgy, mint tavaly. A tűzoltóság munkatársai előzetesen összeírták a 
kutyákat házanként, ezt a listát összevetik az állatorvosnál jelentkezettek névsorával. Aki nem 
jelentkezett az oltásra, az 2 alkalommal írásbeli figyelmeztetést kap, ha kötelességének ekkor 
sem tesz eleget, 2009. év január 1 után ebenként 50 000 Ft bírságot kell hogy fizessen. (Egy 
oltás maximum 3000 Ft.) A kutyák kötelező védőoltása nem csak felesleges törvényi iga, 
ugyanis ha ebünk bárkinek harapott sérülést okoz, életveszélybe sodorhatja áldozatát. 
Parlagfűirtás. Minden földhivatalnál bejegyzett tulajdonos köteles gondoskodni ingatlanán a 
parlagfűirtásról (kaszával, vegyszerrel, földmunkával). Ha ezt elmulasztaná, a hivatal nem 
kezd hosszas kutatásba a tulajdonos után,- mert amikor a növény kivirágzik, sok ember 
egészségét veszélyezteti- azonnal elvégzik a terület kényszerkaszálását. Az irtás költségét 
próbálják ezután  behajtani a tulajdonostól, amikor ez sikertelen, a kaszálás díját ráterhelik az 
ingatlanra, melyet ha nem egyenlítenek ki, kamataival mind nagyobb részt veszt a tulajdonos. 
Ügyfélfogadási rend. A hatékonyabb munkavégzés, és az ügyfélbarátabb félfogadás 
érdekében, amennyiben ezt a képviselőtestület megszavazza, változik ősztől a hivatal 
nyitvatartási rendje. A terv szerint lesz olyan nap, amikor munkaidő után is fogad ügyfeleket a 
hivatal, és lesz olyan nap is, amikor az előző ügyek feldolgozása miatt  szünetel a félfogadás. 

                                                                                      Ács Attila 
                                                                                       körjegyző 

Böhönyén történt 
Bizony kedves olvasó, volt idő, amikor Böhönyén egyszerre 5 suszter is talált megélhetést.  
A mai Ady E. utca elején a  suszterályban dolgoztak (Bausz féle ház) Deli Lajos, Mustos 
József, Arany István, Gadácsi Károly, Pécsek Ferenc. Egytől egyig minden tréfára kapható 
emberek voltak. 
Történt egyszer, hogy a cipészek felfigyeltek a Drótos Éva néni (tót származású család volt, a 
Táncsics M. /Hinda/ utcában laktak, jellegzetesen tört magyar beszéde tette Őt örök emlékűvé) hófehér 
kecskéjére, aki a disznókondával járt el a suszterály előtt minden nap. Már készen is voltak a 
cipészek a tréfával. Befogták hazafele jövet a jószágot, és bagarollal hamar fekete kecskévé 
festették az addig fehér állatot. A kecske nem igazán érzékelte a különbséget, a szokott rend 
szerint megállt házuk kapujában bebocsátást kérve. Annál inkább érzékelte a különbséget 
Drótos Éva néni, szavai máig megmaradtak az emlékezetben. 

- Enyim kecske fehér kecske, ez kecske fekete kecske, nem enyim kecske! 
Bizony hosszasan kellett erősködnie a kecskének, mire bejutott az udvarra, és a tréfa 
lelepleződött.                                                                                                          Molnár József 
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Jó hogy vannak! 
 
Látta Ön a TV-ben például a Csillag születik, a Kész átverés, a 
Nagy fogyás és a Vacsoracsata című produkciókat? 
Bosszankodott -e már a Győzike show vetítése után? Főzött-e a 
Receptklub ötletei alapján?  
Belegondolt-e már abba, hogy ahhoz, hogy ezek a műsorok ilyen 
szintű ismertségre tegyenek szert, hány olyan ember munkája 
szükséges, akiket nem látunk a képernyőn keresztül? Egy-egy 
produkció több tíz ember pontos, összehangolt munkájának 
eredménye. Ha alaposan böngésszük a műsorok végén a 
stáblistát, bizony ismerős névvel is találkozhatunk: Farkas Attila 
operatőr. 
Igen kedves olvasó ez a Farkas Attila az a Farkas Attila, aki 
Böhönyén végezte az Általános Iskolát 1983-ban. Nem 
választotta sem édesanyja tanítói hivatását – bár földrajz tanár 

sokáig szeretett volna lenni -, sem édesapja agrármesterségét. A Marcali Berzsenyi 
Gimnáziumban érettségizett, majd a televízióval kötött szorosabb barátságot, de egyelőre 
csak, mint rádió-televízió műszerész. A filmkészítéssel a Marcali Városi Kábeltelevíziónál 
kezdte az ismerkedést, 1989-ben. Végigjárva a szakma sajátos „szamárlétráját” 
közreműködött szinte az összes nagy TV társaság produkcióiban. Magyar Televízió, Viasat3, 
RTL Klub, TV2, Duna Televízió , vagy Travel Channel. Attilának tanítania kellene azt a 
csodát, hogyan is legyen hobbink a munkánk is egyben, hogyan is kell nagyon szívós 
munkával, sok erő és idő ráfordítással, eltántoríthatatlanul haladni a kitűzött cél felé. Azt, 
hogy az év 365 napjából 360 napot dolgozik, csak is úgy lehetséges, hogy munkája, a hobbija. 
Az elmúlt 20 évben, 70 országban járt, a világ szinte minden pontján. Felsorolni is kevés 
lenne újságunk egész terjedelme azokat a produkciókat, melyeknek sikerre vitelében 
közreműködött. ( Az első három mondatban említett műsor, csak pár kiragadott példa a sok 
közül) 1990-ben alapította saját cégét az A-film-et. Itt született az Adria szigetvilágát , és a 
mai Namíbiát bemutató film is. De több werk film is, pl. a Szabadság Szerelem filmről. 
Forgatott a Fülöp szigeteken, magyar apácákról, Peruban a Machu Pichuról, Az Indiai 
óceánon, amerikai repülőgép anyahajóról, Venezuelában a világ legmagasabb vízeséséről az 
Angel Fallsról vagy Afrikában a Budapest-Bamakó rallyról.  
Sikerrel szerepelt  a Kamera Hungária Filmfesztiválon is: 1999-ben döntőbe jutott, A szeretet 
olimpiája –North Karolina rendezésében, 
2001-ben szintén döntős Málnai István : 
Legyőzhetetlenül című filmjével,  2003-ban 
az ORTT Különdíját kapta az Írországi 
Speciális Olimpiát megörökítő produkció 
operatőri munkáiért. 
39 évesen Attila kitartó munkával, 
szorgalommal kivívta a szakma, és a 
hozzáértő közönség elismerését. Élete minden 
pillanata szoros időbeosztással telik. A jövő 
nagy feladata lesz számára összeegyeztetni ezt 
a tevékeny életet azzal a törekvéssel, hogy 
szülei mintájára boldog kiegyensúlyozott családot alapítson. Mindehhez kívánunk Attilának 
egészséget, erőt, és azt, hogy álmai produkciónak végén ott olvashassuk az ő nevét is.    
Képeiből többet is megnézhetnek a www.webfilm.hu internetes oldalon. Kovácsné Balogh Éva                                   
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Ég a világ a tűzoltóknál! 
 
 
Látjuk a tűzoltókat jönni-menni, hol halkabban, hol hangosabban, hol gyorsabban, hol 
lassabban, de hogy életük ilyen mozgalmas, azt nem is gondoltam volna. Kik is Ők és mivel 
telnek mindennapjaik, ezt tudhatják meg az alábbiakból. 
Az Önkéntes Tűzoltóegyesület 118 éve alakult, erre a bázisra épült rá 2006 december 1-től az 
Önkormányzati Köztestületi Tűzoltóság. 
Főállású munkatársak: Mayer József  parancsnok (június 30-ig tart kinevezése) Mencseli 
Imre parancsnokhelyettes, Jasek Attila és Sámóczi Alex gépkocsivezetők, Horváth Péter, 
Kopácsi Zsolt, Molnár Zoltán, vonuló tűzoltók, hiradó ügyeletesek. 
Önkéntes tűzoltók: Hári László gépkocsivezető, Gelencsér Andor, Kovács Bálint, Garai 
Zoltán, (július 1-től főállású állományba kerül), Tóth Mihály, Tóth János, Nagy Bertalan, 
Nagy  László,  Ifj. Szita Ferenc, Vass Gergő (ők ketten május hóban vizsgáztak), Benczik 
Gábor, Sipos Roland, Tóth Tamás, Beck Roland, Banicz Roland.  
A főállású és az önkéntes állomány tagjai azok, akik közül 1+4 fő állandó szolgálatot ad, van 
továbbá közel 40 tagja még az egyesületnek. 
A hűséges, áldozatos munkát mutatják azok a kitüntetések, melyet több évtizedes szolgálatért 
vehettek át a tűzoltók kerek jubileumok alkalmával: Táskai Ferenc 30 éves, Jasek Attila és 
Károlyi István 25 éves, Zóka Lajos 15 éves, Kovács Tibor 10 éves szolgálatért. 
Böhönye hírnevét öregbítették a csapatok a körzeti egyesületi tűzoltóversenyen is 2008. május 
31-én Szőkedencsen. (Ezt a versenyt várhatóan Böhönye rendezheti 2010. évben, a 120. 
jubileum alkalmából). 12 település 22 csapatából első helyezett lett az általános iskolás fiú és 
leány csapat. Leány csapat: Fülöp Dzsenifer, Dézsi Alexandra, Nagy Erika, Szabó Vivien, 
Gáspár Zsuzsanna, Kovács Kitti, Ádám Ágnes, Göncz Noémi. Fiú csapat: Gombai 
Gábor, Vörös Erik, Papp Gábor, Szabó Patrik, Horváth Bence, Peti János, Hidasi 
Gábor, Horváth Béla. 
A felnőtt női csapat második helyezést ért el: Szép Nóra, Mencseli Brigitta, Tóth Anett, 
Ángyán Krisztina, Garai Tünde, Ádám Ildikó, Gschwindt Petra, Barta Zsuzsanna. 
Mindhárom csapatot Molnár Zoltán készítette fel a versenyre. Harmadik helyezést ért el a 
felnőtt férfi csapat: Jasek Attila, Kopácsi Zsolt, Nagy Bertalan, Kovács Bálint, Garai 
Zoltán, Sipos Roland, Benczik Gábor, Beck Roland. Felkészítőjük: Balázs József 
nyugállományú tűzoltó őrnagy volt. Mind a négy csapat eredményéhez gratulálunk, további 
sok sikert kívánunk. 
2008. május 17-én volt a tűzoltók jótékonysági bálja. A 60 000 Ft bevételt egy elkülönített 
számlára tették, amelyen összegyűlő pénz az új kb. 80 millió Forintos gépjárműfecskendő 
megvételéhez szükséges önrészt képezi. A tíz százalékos pályázati önrész 8 millió Forintból 
eddig kb. 1 millió gyűlt össze. Minden pénzszerzési lehetőséget kihasználnak, hogy ez az 
összeg valamelyest gyarapodjon. Kutyát számolnak, fákat vágnak ki, gázpalackot árusítanak, 
vizet szivattyúznak, épületet bontanak, stb. Kezdeményezték az alapszabály módosítását is, 
hogy minél több, sokrétűbb munkát végezhessenek (tűzcsap, tűzoltó készülék ellenőrzés, 
rendezvénybiztosítás, …). 
2007. évben 146 esetet regisztráltak a laktanyában, ebből 43 tűzeset, 95 műszaki mentés, 3 
téves riasztás (ahol valamit tényleg észleltek, de nem bizonyult megalapozottnak), és 5 
vaklárma (szándékos félrevezetés). 
2008. évben eddig 66 esemény, melyből 1 vaklármának bizonyult. 
Nagybajom, Inke, Nemeskisfalud, Nemesdéd, Szenyér, Tapsony, Varászló, Vése, Böhönye a 
tűzoltók ellátási területe. Amennyiben e településekről tárcsázzák a 105 hívószámot, azt 
Böhönyén veszik fel, és mérlegelés nélkül útnak indulnak. Nagyon veszélyes, és drága 
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mulatság viccelődni ezzel a segélyhívóval, hiszen 1-1 kivonulás a 30- 40 ezer forintot is 
meghaladhatja, ugyanakkor a hiába kivonuló egység nem, vagy csak késve tudja segíteni az 
igazán bajbajutottakat. A legmodernebb technikával bír a helyi híradóügyelet. Előfordult, 
hogy fiatalkorúak riasztották viccből a tűzoltókat, akik pénzbüntetést kaptak 
meggondolatlanságukért, szüleik felelnek vakmerő tetteikért. 
Azért, hogy munkájukat megismerjék és elismerjék, számos programot szerveztek: Böhönyén 
nyitott szertár, Nemesdéden iskolásoknak bemutató, a böhönyei iskolában Mayer József 
képeslapgyűjtemény kiállítása. Óriási siker volt a böhönyei falunapon előadott nosztalgia 
tűzoltás. Mayer József ötlete és felkészítése segítségével szórakoztatták vicces előadásukkal a 
nagyérdeműt. Igazi összefogásra volt szükség ahhoz, hogy minden ilyen szépen, olajozottan 
menjen. A ló, a kocsi és minden a helyére kerüljön. Erről a fórumról is köszönet Jancsók Béla 
bácsinak a lovak szerepeltetéséért. Akik esetleg elmulasztották megnézni az előadást, 
bepótolhatják Nagybajom és Segesd rendezvényén is. 
A tűzoltókkal történteket megnézhetik honlapjukon: www.tuzbohonye.extra.hu oldalon. 
E-mail: tuzbohonye@freemail.hu Tel: 322 217/ 85   322 107/ 85  és 105 
Mindenkinek köszönik név nélkül is azt a támogatást, melyet munkával, pénzadománnyal, 
vagy bármi más módon juttatott a tűzoltóság sikeres működése, és rendezvényeinek olajozott 
lebonyolítása érdekében. Továbbra is számítanak a segítségre, pénzadományaikat a Nagyatád 
és Vidéke Takarékszövetkezet 67000124-11018221 számlaszámra várják. 
Kívánjuk, hogy minél kevesebb munkával, és az eddigi jó légkörben teljenek napjaik.                        

 
          A jól végzett munka jutalma                    Szoboravató a laktanya udvaron 

 
           Munkában a szeméttelep-tűznél                                  Néhányan a csapatból 
 

                                                                                 Kovácsné Balogh Éva 
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A 2007/2008-as tanévről 
 

Elrepült egy tanév, elballagtak, elbúcsúztak tőlünk 8. osztályos tanulóink. Néhány gondolattal 
szeretnék visszatekinteni az elmúlt egy év fontosabb történéseire. 
Lezárult a HEFOP-3.1.3. „A kompetencia alapú oktatás elterjesztése” című pályázatunk 2 
éves projekt időszaka, és elkezdődött az 5 évig tartó fenntartási szakasz. Ebben a tanévben 
egyre több tanórán találkozhattak tanulóink ezzel a korszerű oktatási módszerrel. 
Pedagógusaink 120 órás tanfolyamokon vettek részt a módszertani ismereteik gyarapítására, 
és a nem szakrendszerű oktatás 5-6. osztályos bevezetése céljából. A pályázatnak 
köszönhetően iskolánk interaktív táblákkal, laptopokkal, projektorokkal gazdagodott, melyek 
nagyon jó alapot adnak a hatékony oktatási módszerek alkalmazásához.  
 Az első félévben zárult művészeti iskolánk minősítési eljárása, melyen külső szakértők 
óralátogatással, tanügyi dokumentációk áttekintésével stb. tanszakonként ellenőriztek. Kiváló 
minősítést kaptunk, melyet oklevéllel és az iskola falán elhelyezett táblával ismertek el. Ez 
megerősített bennünket, hogy jó irányba haladunk, s lehetőséget biztosított további pályázati 
forrás elnyeréséhez, melyet a kiválóra minősített iskolák számára írtak ki. Ez a cím 5 évre 
szól, majd a minősítési eljárást meg kell ismételni.                                                              
Tanulóink eredményeiről, sikeres fellépéseiről a következő oldalon olvashatnak.  
Zeneiskolai növendékeink és tanáraik a Téli Fesztiválon és a művészeti tagozat tanévzáróján 
adtak nagy sikerű koncertet.  
A tanév végén iskolánk 4., 6. és 8.-as tanulói megírták az országos kompetenciamérés 
feladatlapjait, melynek eredményéről központi kiértékelés után 2009. februárjában kapunk 
visszajelzést. 
A szülők és adományozóink támogatásának köszönhetően a Festetics Pál Általános Iskoláért 
Alapítványunk tanulóinkat közel 500 000,- Ft-tal tudta segíteni tanulmányi versenyek 
nevezési díjainak átvállalásával, úszásoktatás, erdei iskolai táborok, osztálykirándulások 
támogatásával és a kitűnő tanulóknak adott elismerésekkel. 
Sikeresen működött a Festetics Diáksport Egyesületünk is.  
Ezúton gratulálunk iskolánk volt dolgozójának Buni Ferencnének, aki hosszú pályafutása, 
munkája elismeréseként ARANYDIPLOMÁT vehetett át a közelmúltban. E tanév végén is 
búcsúztunk egy nyugdíjba vonuló pedagógusunktól, Bali Lászlónétól, akinek tevékenységét 
az Oktatási Miniszter a Pedagógus Szolgálatért Emlékérem kitüntetéssel ismerte el. Aktív, 
boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki. 
 Szeretném megköszönni a szülők által nyújtott segítséget, támogatást, mely lehetővé tette, 
hogy munkánkat sikeresen végezhessük. Külön köszönöm búcsúzó SZM tagjainknak, 
Horváth Lászlónénak, Papp Gábornénak, Váradi Tibornénak aktív tevékenységét. A nyári 
szünetre dolgozóinknak, tanulóinknak kellemes pihenést, és tartalmas kikapcsolódást 
kívánok! 

         Riba László 
            igazgató 

Meghívó 
 

A Böhönyéért-Somogyért Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt 2008. július 19.-én a 
családi napon. A programok egész nap zajlanak, délelőtt főzés, délután játékos vetélkedők 

lesznek a faluháznál. Önnek is ott a helye!! 
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Eredményes tanulók, verseny-eredmények a 
2007-2008-as tanévben 

Iskolánk tanulói – szorgalmuknak, jó képességeiknek, szüleik támogatásának, tanáraik 
felkészítő munkájának köszönhetően – idén is sikeresen vették az akadályokat a különböző 
versenyeken. 
A szorgalmas tanulmányi munkát, példás magatartást, sportolói tevékenységet és a közösségi 
életben való részvételt „Méhecskével” (pénzjutalommal), illetve könyvjutalommal tüntette ki 
az Iskola. A nyolcadikasok közül nevelőtestületi dicséretben részesült Váradi Ádám (jó 
tanuló, jó sportoló), Gáspár Zsuzsanna és Molnár Bianka. Ádám és Zsuzsi neve az iskola 
„Becsületfalára” is felkerült.  
Az alsó tagozatosok a következő versenyeken szerepeltek eredményesen: 
2007. szeptemberében Farkas János I. helyezett lett a nemesvidi versmondó-versenyen. 
2007. decemberében Farkas János III., Fülöp Liliána  IV. lett a nagyszakácsi mesemondó 
versenyen.  
2008. áprilisában az 1-2. osztályos csapat II. helyezést ért el a nagybajomi „Pindur-pandúr” 
közlekedési versenyen.  
Ugyanebben a hónapban a Marcali Mikszáth Iskola komplex anyanyelvi versenyén Kövesdi 
Bálint, rajzversenyükön Hlava Emese szerepelt eredményesen. 
Az idei Festetics-napunk szövegértő versenyén Kövesdi Bálint (III. hely) és Bencze Balázs (I. 
hely)  szerepeltek szép eredménnyel. 
A 2008. áprilisában szervezett környezet versenyen a marcali Noszlopy iskolában a 3. 
osztályos csapat III. helyezett lett. 
Májusban Vida Bálint I., Tóth Máté II. helyezést ért el a nemesvidi matematika-versenyen.   
A felsősök eredményei: 
A nemesvidi szavalóversenyen Kapronczai Réka 2.,  Farkas Anna 3. helyezett lett. 
A Marcali Noszlopy Iskola prózamondó versenyén Farkas Veronika I. helyezést ért el. 
Farkas Veronika, Kapronczai Réka a helyesírási verseny megyei döntőjébe jutott. 
A József Attila Szavalóverseny megyei döntőjébe (Balatonszárszó) Farkas Anna és Ádám 
Ágnes jutottak be. 
A német nyelvi levelezős versenyen I. helyezést ért el Gelencsér Anna és Kapronczai Réka. 
A TDK területi 3. helyezését Zarka Viktor szerezte meg. 
Az Országos Történelem Levelezőversenyen 4. helyezett lett a 6. osztályos csapat (Ballér 
Dzsenifer, Csincsák Norbert, Horváth Réka, Tóth Edina, Furdi Bianka). 5. helyezett a 7.a 
csapata (György-Dávid Valentin, Nagy Dóra, Stropek Szilvia). 6. helyezett a 7. b (Vida 
Norbert, Ádám Ágnes, Piszker Dóra). 10. lett a 8. osztály (Gáspár Zsuzsanna, Molnár Bianka, 
Váradi Ádám).  
A Kálti Márk Országos Történelem Tesztversenyen 5.: György-Dávid Valentin, 7.: Gelencsér 
Ágnes, 9.: Farkas Veronika, 10. Csincsák Balázs, Váradi Ádám. 
Az angol versenyen az 5-6. osztályban eredményesen szerepelt Farkas Anna és Veronika (3. 
hely), Burmeister Tamara és Faggyas Nikoletta (4. hely), Balogh Brigitta és Banicz Gabriella 
(5. hely).   A hatodikban Csincsák Norbert 8. lett, a hetedikben Ádám Ágnes és György-Dávid 
Valentin lett a 3. helyezett.  
Iskolánk csapatai a szőkedencsi tűzoltó-versenyen is nagyon szépen szerepeltek: a 
leánycsapat és a fiúcsapat is első helyezett lett. 
Néptáncos csoportjaink az Együd Árpád emlékére megrendezett megyei néptánc-versenyen 
nyújtottak kiemelkedőt: a Cibere csoport (2. – 3. osztályosok) bronz minősítést kaptak, a 
Szederice csoport (5. osztályosok) ezüst minősítést kaptak. 
Gratulálunk a tanulóknak, és köszönjük eredményes munkájukat, odaadásukat! 

                                                                                                Kalocsai Katalin 
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Óvodai események 
Tavasszal 6 új kisgyermeket vettünk fel, beilleszkedésük többé – kevésbé zökkenőmentes 
volt. Igyekeztünk intézményünkben részt venni az aktuális pályázatokon. Rajzpályázatot 
hirdetett a somogyfajszi tagintézményünk „Természetesen, természetközelben élni” címmel. 
16 pályamunkát küldtünk be ebből a következő eredmények születtek: 
Középső csoport:  I. hely Hlava Patrícia 
Nagycsoport:  I. hely Zsován Dorina 
Különdíjat kapott: Virág Zsombor, Varga Zsóka, Varga Nóra és a jó szereplésért a 
böhönyei óvoda. 
Minden gyermek, aki beküldte rajzát, részt vett az eredményhirdetésen Somogyfajszon, ahol 
Pomázi Zoltán a Bojtorján együttes szólóénekese 1 órás vidám műsorral köszöntötte a 
résztvevőket, majd finom ebéd és hatalmas kígyótorta volt a meglepetés. 
Valamennyi csoportunkban köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat vasárnap délelőtt 
Anyák Napján. Most már hagyomány, hogy ünnepségünket akkor tartjuk meg és örülünk 
annak, hogy minden kisgyermek személyesen a maga által készített ajándékokkal 
kedveskedhet annak, akit biztosan nagyon szeret. Bensőséges, megható verseket, dalokat 
tanulunk, tánccal köszöntjük szeretteinket. 
Anyák Napja után Gyermeknapi arcfestéssel, bohócműsorral tettük vidámmá az óvodások 
életét. A Kölyökidő Alapítvány fiatal bohócai buzdították közös énekre, táncra, vidám 
együttlétre a gyermekeket. Ezen a napon a délutáni alvás helyett fagyizás volt a program, és 
ez maradandó élményt nyújtott, hiszen az ebéd utáni alvás lehet, hogy hosszas, de nem 
kedvelt dolog. 
Május végén 37 óvodásunktól búcsúztunk az évzáró ünnepélyen, ők ősszel első osztályosok 
lesznek. Mind a 4 csoportunkban színvonalas évzáróval zártuk ezt a tanévet. Ezúton is 
köszönöm valamennyi szülő anyagi támogatását, a rendezvényeken nyújtott aktív munkáját, 
azt, hogy segíti az óvoda eredményes működését. A szülőkön kívül sok segítséget nyújtottak 
ebben az évben is a községben működő vállalkozók, magánszemélyek. 
A május végén megrendezett falunapon is hangulatos szülő-gyermek versenyek szervezésével 
igyekeztünk örömet szerezni óvodába járó gyermekeinknek. Ezen kívül az arc-, illetve a 
testfestés volt a legkedveltebb tevékenység, melyet felváltva végeztek az óvónénik. 
Sikerült 4 fővel erősíteni a böhönyei önkormányzat csapatát a falvak közti vetélkedőnél. Úgy 
gondolom, ez volt a nap egyik legvidámabb része, hiszen ritkán van lehetőség ilyenre. 
Óvodásainknak igyekszünk minél több ismeretet nyújtani az élet minden területén. Erre a 
legjobb lehetőség a kirándulás. Nagyon sok szülő számára elérhetetlen a közös családi 
kirándulás, mert korlátozottak az anyagi lehetőségei. Ezért is várjuk nagyon az óvodai 
kirándulásokat. Ebben az évben is mind a 4 csoportunk szervezett kirándulást az ország 
különböző helyeire. 
Nagycsoport: Sümegi vár 
Nagy – középső csoport: Pécs – Mecsextrém Park 
Középső csoport: Budapest – Tropikárium 
Kis – középső csoport: Balatonederics 
Jövő évi várható létszámunk 123 fő, így ez évben is meg kell kérnünk az engedélyt, hogy 
valamennyi óvodáskorú gyermek felvételt nyerhessen az őszre. Addig is minden óvodásnak 
és szüleiknek kellemes nyári élményeket kívánnak az óvónénik. 
 

          Kiss Károlyné 
            óvodavezető 
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             50 éves osztálytalálkozó 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2008.06.26.-a nagy ünnep volt a 48, 50 és 51 éves általános iskolai találkozóra összegyűlteknek. 62 

öregdiák elevenítette fel a régi időket. Felidéztük a régi iskolát, a régi szokásokat. Mi egykor imádsággal 
kezdtük  az első órát. Mi voltunk kisdobosok, úttörők. Mi régen hittanra jártunk, majd nem jártunk, de a 
hitünk megmaradt. Még nem volt vége, vagy alig volt vége a háborúnak, amikor születtünk. Tanítóinkra 
tisztelettel emlékezünk ma is, hiszen az alapot ők adták, írni, olvasni a böhönyei iskolában tanultunk. Egy 
délutánra átéltük a gyermekévek örömét. Boldogság ült az arcokra, elfelejtettük minden bajunkat, amit az idő 
ránk rakott. Köszönjük Baráth Lászlónénak és Buni Ferencnének, hogy jelenlétükkel megtisztelték az 
egybegyűlt öregdiákokat. Köszönjük az iskola Igazgatójának, hogy bemutatta az iskolát. Kívánjuk, hogy 
legyen az iskola olyan kedves az itt tanulóknak, mint nekünk volt a régi iskolánk. 

Az egyik osztály a temetőbe helyezett el koszorút az elhunyt tanáraik sírján, a két másik osztály az 
iskolánál lévő kopjafánál emlékszalaggal tisztelgett a régi tanítók emléke előtt. 

                                                                                      Hosszú Lászlóné 
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Erdélyben jártunk 
 
Régóta terveztük ezt az utat, s mivel lelkes csapatunk nem mondott le róla, útnak indultunk. 
Gyimesközéplok volt a cél. Szerettük volna már látni azt a falut, találkozni azokkal az emberekkel, 
akikkel a testvérkapcsolatot megköthetjük. Április 30.-án este 8-kor indultunk. Az éjszakát az 
autóbuszon  töltöttük, s reggelre Kolozsvárra érkeztünk. Szomorúan láttuk, hogy Mátyás királyunk 
lovas szobra körül ismét deszkák éktelenkednek. Szülőházánál emlékeztünk rá, s örültünk, hogy az 
legalább rendben van. Utunkat folytattuk Torda felé. Már messziről gyönyörködtünk a hasadékban. 
Egy hegylánc a tetejétől a talpáig kettéhasadt. Begyalogoltunk egészen a közepébe. A 300 m magas 
sziklafalak közt csobogó patakocskák mellett barangolva éreztük, milyen kicsik is vagyunk. 
Marosvásárhely volt a következő állomás, ahol a Házsongárdi temetőbe mentünk először magyar 
hírességek sírjait megkeresni, aztán várost néztünk. Este érkeztünk meg Gyimesközéplokra. Elfoglaltuk 
a csodaszép környezetben lévő kényelmes, minden igényt kielégítő szállásunkat. A finom, jellegzetes 
erdélyi vacsora elfogyasztása után mindenki nyugovóra tért. Másnap reggeli után útnak váltunk, s 
meghódítottuk a Békás szorost, s a Gyilkos-tó partján sétáltunk. A harmadik napon kirándulást tettünk 
az 1000 éves határhoz, ahol koszorút helyeztünk el, majd a Szent Anna-tó következett, s aztán a Torjai 
büdös barlang. Vasárnap az egész napot vendéglátóinkkal töltöttük. Délelőtt vasárnapi misén voltunk 
velük, délután pedig - miután polgármestereink zászlót cseréltek és aláírásukkal hivatalossá tették a két 
település kapcsolatát - egy fantasztikus műsort adtak nekünk. Nagy szeretettel vártak bennünket 
köményes pálinkával és csörögefánkkal, beöltözve a meseszép gyimesi viseletbe. Aztán közös ebéd, 
táncház és vacsora következett. Valahogy úgy éreztük, haza jöttünk. Igen nehéz volt másnap az elválás. 
A visszafelé vezető úton Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, Korondon vásároltunk, 
Parajdon jó levegőt szívtunk a sóbányában, s Szovátán megcsodáltuk a Medve-tó környéki villákat. 
Hajnalban értünk ismét haza, de már Magyarországra. 
Nagyon nehéz ilyen röviden beszámolni erről a látogatásról. Leírhatatlan a táj szépsége, az ottani 
emberek kedvessége, nyugalma, bölcsessége. Ezt csak az érezheti, aki már járt ott. Én holnap indulnék 
vissza, ha tehetném. Legközelebb talán még többen megyünk oda. Várnak minket. 

                                                                                             Baráth Berta Katalin 
 

        
Népviseletben köszöntöttek           Polgármesterek ünnepi aláírása                 Szállásunk 
 

       
 1000 éves határ           Békás szoros                         A Tordai hasadék függőhídja 

Rólunk – Nekünk                                                                                                              2008. július. 02. 



15 

 
 

Somogyi Mesterhármas 
Falunap 2008 

 
A 2008-as falunap rendhagyó a böhönyei falunapok „történetében”. Megszületett egy 
elhatározás Segesd és Nagybajom településekkel, hogy összefogva valósítsuk meg a falunapi 
rendezvényeinket, ami kölcsönös, hiszen Böhönye is képviselteti magát mindkét település 
napján. Ez az összefogás a jövőben remélhetőleg kihatással lesz a hétköznapokra is. 
Megismerjük egymás értékeit, a gondokat is megosztjuk, hogy annál jobban tudjunk örülni 
egymás sikereinek.  
A böhönyei falunapon került sor a megállapodás ünnepélyes aláírására a három település 
polgármesterei között: 

Böhönye község részéről: Dr. Szijártó Henrik 
Nagybajom város részéről: Czeferner Józsefné 
Segesd község részéről: Bencze Imre. 

A 8. falunapon igazán színes, és változatos programok várták a látogatókat, minden 
korosztály találhatott számára kedves szórakozást és elfoglaltságot. Délelőtt az egyesületek, 
és baráti társaságok főzték a finom étkeket, és készülődtek a vendégvárásra. A „Somogyi 
Mesterhármas” megállapodás aláírását követően, megkezdődtek a gyermekeknek szóló 
programok. 
Az óvónők a kreatív kuckóban arcfestésre várták a gyermekeket, majd sportos vetélkedőt 
szerveztek a szülőknek és gyermekeknek. A színpad elé Lázár Ervin: Hétfejű Tündér című 
meséje vonzotta a kicsiket. 
Egész napos szabadidő programok várták a kicsiket, nagyokat: íjászat, légvár, körhinta, épített 
motorok bemutatója. 
14 órakor Dr. Szijártó Henrik polgármester köszöntője után a saját és a szomszéd települések 
egyesületei és táncosai szórakoztatták a közönséget. Őket az „Esztrád színház” zenés 
produkcióját követte, majd a „Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület” a XIII-XIV. századi 
lovagi kultúrából és hagyományokból adott ízelítőt. Ezzel a programmal párhuzamosan a 
települések közötti látványos sportvetélkedő zajlott. A csapatok között a legügyesebb a 
Böhönyei Sport Egyesület lett, első helyezést értek el. 
A tűzoltók bemutatója, a nosztalgia tűzoltás fergetegesre sikerült. Előkerültek a régi 
eszközök, ló vonta fecskendő és tartálykocsi. Igazán vidám, ötletes jelenetet láthattunk. A 
produkciót a fonyódi Tűzoltózenekar vezette be, majd a bemutató végén önálló műsort adtak.  
Elkövetkezett a várva várt tombola sorsolás ideje is, gazdára talált a fődíj, az LCD televízió, 
és sok más ajándéktárgy. 
A Mosoly-Mix műsora üdítő élmény volt. Látszott a műsorukon, hogy szívvel- lélekkel 
készültek, hogy ezek a fellépések saját maguknak is örömöt szereznek. Mindezt a közönség 
hatalmas tapssal viszonozta.  
A fő sztárvendég műsorára benépesült a pálya, majd egy órás koncertet adott a Kozmix 
együttes. Igazi koncert hangulat alakult ki, az ismerős dalokat a közönség együtt énekelte 
Lalával. A koncert végén a közönség nehezen engedte le a színpadról az énekeseket, akik 
szívesen osztogattak autógrammokat a színfalak mögött.  
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Testvértelepülési kapcsolatot kötöttünk Gyimesközéplokkal, 2008. május 4.-én. 
Községünkből többeknek megadatott, hogy személyesen is részt vegyenek ezen az örvendetes 
alkalmon. A kirándulás képeiből, azokat kommentálva vetítésre került sor, így az itthon 
maradottak is ízelítőt kaptak a kirándulás hangulatából, a szíves vendéglátásból, a csodálatos 
tájakból. 
A sztárvendégek után újabb „sztárok” léptek a színpadra. Nagybajom, Segesd, Böhönye 
karaoke csapatai versenyeztek egymással, a vendégek vitték el az első két helyezést, de a 
böhönyei ifi csoportról és az önkormányzat csapatáról kiderült, hogy különleges tehetségek. 
Azt is mondhatnánk, hogy a rendezvény egyik fénypontja volt a karaoke. 
A falunap zárásaként, a hangulatot élőzenés bállal a Coctail együttes vitte tovább.  
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásukkal segítették a 8. 
falunapi rendezvény megvalósulását.                                                         Dr. Savanyó Józsefné 
 

 
                        „Híres együttesek”, a helyi Omega és a Pa-Dö-Dö elsöprő sikert arattak 
 

       
                      Nemzetiségi konfliktust nélkülözve szerepeltek „orosz Matrjoskák és cigánytáncosok” 
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Háztáji – nyáron 
 
„Tarka virágnak illata csábít, 
édes a méz, mit kelyhe kínál, 
lebben a lepke, röppen a méh – sok kicsi vándor 
kedvese ajkán csókra talál.” 
                                             (Dsida Jenő) 
 
 
Nyár van. A kertészkedők helyzete felemás: tennivaló bőven akad, de már élvezhetjük munkánk gyümölcseit: 
epret, cseresznyét, málnát, de főzeléknek, salátának valót is ad már a kertünk.  
Néhány tipikusan nyári tevékenységről fogok ma írni: gyomirtásról, öntözésről, növényvédelemről és – 
vakondtúrásokról.  
 

1. Gyomirtás 
Termesztett növényeinkből a gyomokat nem csak azért irtjuk, mert nem szépek, sok közülük allergiát okoz, 
hanem azért, mert vetélytársa a hasznos növényeknek a tápanyagok, a víz és a fény felhasználásában. 
Ráadásul sokkal agresszívebbek, túlnövik a kultúrnövényt, többet párologtatnak, magvaik könnyebben 
csíráznak. Irtásuk tehát nélkülözhetetlen. Alapgyomirtásról a tavaszi cikkben írtam, gyanítom, hogy a 
szárazság miatt sok embernek nem sikerült. Ez esetben a kapa maradt, de inkább saraboljunk, az kevesebb 
földmozgással jár. Az egyszikű (fűféle) gyomok ellen létezik vegyszer is, különösen azoknak ajánlom, 
akiknek a kertje tarackbúzával fertőzött (Böhönyén a köznyelvben ez a „pörgye”).  
 
2. Öntözés 
Szárazságban elkerülhetetlen a növények vízigényének pótlása. Kiskertekben öntözőkannával, locsoló 
berendezéssel, vagy tömlőre erősített szórófejjel juttathatjuk ki a vizet. Néhány alapszabályt fontos 
betartanunk: 
- locsoláshoz hajnali, kora reggeli időpont a megfelelő. Ilyenkor a növények lehűlt állapotban vannak, 

nem perzseli őket a hideg víz. A felkelő nap gyorsan felszárítja a növényre juttatott vízcseppeket, így a 
kórokozók nem tudnak megtelepedni.  

- Ritkán, nagy adag vízzel öntözzünk. Legalább 6-8 cm-re ázzon át a föld a növények körül. Ha csak 1-2 
cm-re nedves a föld, a gyökérzet nem törekszik a mélyebb talajrétegbe, pedig a tápanyagok ott 
találhatók.  

 
3. Növényvédelem 
A különféle növénybetegségek, károsítók a vegetáció alatt folyamatosan jelentkeznek. Elszaporodásukat az 
időjárási körülmények befolyásolják ugyan, de el kell fogadnunk folyamatos jelenlétüket, és rendszeresen 
védekeznünk kell ellenük. A védekezés lehet:  
- Mechanikai, ez esetben kézzel gyűjtjük össze a beteg növényeket, kártevőket. 
- Agrotechnikai: vetési sorrenddel, vetésforgóval csökkenthetjük a betegségek tovább terjedését. 
- Kémiai: növényvédő szereket használunk 
- Biológiai: a kártevők, kórokozó természetes ellenségeit használjuk fel elpusztításukra. 
A növényvédő szerek használatakor semmit sem bízhatunk a véletlenre. A csomagoláson rengeteg 
információ szerepel az adott szerről, ezekből most kettőre hívom fel a figyelmet:  
- itt az É.V.I. nem becenév, hanem az élelmezési várakozási idő. Azt jelenti, hogy a szerben található 
méreganyag ez idő alatt lebomlik, és a termés fogyasztása nem jár egészségügyi kockázattal 
- az M.V.I. rövidítés a munkavédelmi várakozási idő. Ez időtartamon belül a kezelt területen munkát 
végezni tilos! 
Növénybetegségek: vírusok, baktériumok, gombák, és bizonyos tápelemek hiánya okozzák.  

Rólunk – Nekünk                                                                                                              2008. július. 02. 



 

18 

 
- a vírusok szabad szemmel nem látható alacsonyrendű élőlények. Színelváltozást, alakváltozást, illetve 

különböző fejlődési rendellenességeket okoznak. Szaporítóanyaggal, virágporral, metszéssel stb. 
„szerezhetjük be” őket.  Védekezni csak megelőzéssel lehet, kémiai szerek nem ismeretesek.  

- A baktériumok valamivel nagyobbak, de ezek is csak mikroszkóppal láthatók. A növényeken 
foltosodást, hervadást, nyálkásodást okoznak. Fertőzött növényi részekkel, csapadékkel, öntözővízzel 
terjednek. Kémiai védekezésre rézvegyületek, főleg a rézhidroxidok engedélyezettek. 

- A gombák szaporítószervei gombafonalai már nagyítóval, esetenként szabad szemmel láthatók. 
Terjedésükben talaj, szél, eső játszik szerepet. Belső élősködők (peronoszpóra, rozsda) vagy külső 
élősködők (lisztharmat) vagy talajlakók (fruzárium fajok) lehetnek. A gombák minden faja ellen 
megoldott a kémiai védekezés.  

- A hiánybetegségek a növények számára szükséges tápanyagok közül egy vagy több elem 
hozzáférhetetlenségét jelentik. Színelváltozás, csökkent növés, torz termések jelentkezhetnek. Szinte 
minden elemet lehet pótolni levéltrágyával, kondicionáló vagy zöldítő szerekkel.                                           

 A tünetekről általában jól beazonosíthatók a betegségek, de előfordul, hogy csak laboratóriumban lehet 
megállapítani a kórokozót. Gyakran eltérő betegségek vagy kártételek mutatnak hasonló tüneteket. Ezért 
szoktam kérni a hozzám tanácsért fordulókat, hogy egy beteg növényt, vagy levelet hozzanak az 
azonosításhoz.  
Kártevők:  
Az állatvilágból kerülnek ki, a növények elfogyasztásával vagy szennyezésével okoznak kárt. 
- A fonálférgek a talajban élnek, a növények gyökérzetén, gumóján károsítanak. Kiskertekben nehéz 

ellenük védekezni. 
- A csigák a növények földalatti és föld feletti részeit fogyasztják. Meg kell említeni a nemrégiben 

megjelent spanyol házatlan csigát, amely tavaly óta a Rinya-menti utcákban már jelentős károkat okoz 
Böhönyén is. Csigaölő granulátummal, mészhidráttal, sószórással és sörrel (!) védekezhetünk ellenük.  

- Nagyszámú és változatos társaság a rovarkártevők. Jellemzőik: tojással (pete) szaporodnak (de pl. a 
levéltetű elevenszülő), a lárva alakjuk nem hasonlít a kifejlett egyedre. Rágásukkal (bogarak, lepkék) 
vagy szívogatásukkal (tripszek, tetvek, atkák) okoznak kárt. Vannak, amelyeknek lárvája és felnőtt 
példánya is kártevő (bogarak, tetvek) másoknak csak a lárvája (lepkék, vagy molyok). Általában 
fajspecifikusak. Ez azt jelenti, hogy egy állatfaj a neki megfelelő egy növényfajon találja meg az 
életfeltételeit, és ezt a szaga alapján választja ki. A rovarölő szerek széles választéka áll rendelkezésre az 
elpusztítandó rovarok ellen.  

- A gerinces állatok köréből is kerülnek ki kártevők. A növényevő, vadon élő állatok a szőlőhegyben, 
külterületeken károsítanak. Külön fejezetet szentelek a gerincesek egy csoportjának, amelyek 
összefoglaló neve: üreglakók.  

 
4. Vakond, földikutya, pocokfélék 
A vakond egyike az üreglakóknak. Kártétele a vakondtúrás, ami mindig rossz helyen van. Több nevet kapott ez 
a kis állat a néptől: földikutya, pocok, pucok, stb. Először ezeket tisztázzuk: a földikutya egy létező állatfaj, 
alakra, életmódjában hasonlít a vakondhoz, de még rejtőzködőbb. Élőhelye jelenleg az Eurázsiai füves 
pusztákon van, Magyarországon a Nagykunságban él néhány száz példánya. Növényevő rágcsáló. Ellentétben 
a vakonddal, amely ragadozó: táplálékai rovarkártevők, vagy lárvái (pl.: cserebogárpajor, lótetű) vagy hasznos 
állatok (pl.: földigiliszta). A vakond tehát nem rágja a növények gyökerét, nem eszi meg a tulipánhagymát, 
sárgarépagyökeret. Táplálékait kifejlett szaglása és hallása segítségével leli meg. Védett állat. Elpusztítani 
szigorúan tilos! 
A mezei pocok és a kószapocok, illetve a vakond között csak annyi a kapcsolat, hogy ezek az állatfajok 
gyakran költöznek be a vakond által elhagyott odúba, járatokba. A pockok növényevő rágcsálók: lágyszárú és 
fásszárú növények gyökereit, termését használják táplálékul. Kiirtásuk nem ütközik törvénybe, és néhány 
irtószer is létezik ellenük.  
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De mit tegyünk a vakonddal? Tűrjük el túrásait a pázsiton, melegágyban, az eper között? Az egyetlen legális 
lehetőség ellenük a vakond üldözése. E célra használható módszerek egy része az állat szaglásának, más része 
a hallásának ingerlésén alapul. Négy-ötféle szaglásra ható szer van forgalomban: naftalingolyó, dohánypor, 
füstpatron, vakond-űző patron, és (vattába itatott) terpentin vagy gázolaj. Ugyanerre alapozva hatásos két 
növényfaj is: a hasindító kutyatej (más néven kerti sárfű) ültetésével, illetve gyalogbodza földbe szúrt szárával 
próbálkozhatunk. (Vigyázat: mindkettő növény mérgező!) 
Hallást ingerlő módszer az elemmel vagy napelemmel táplált elektromos vakond-riasztó cövek, ami 
ultrahangot vagy rezgést bocsát ki. A járatba félig beásott üres sörösüveg hangja is riasztó hatású. (Már ha fúj a 
szél). 
Emlékeznek a televízióból a Tom és Jerry sorozatra? Tudják, amikor a gonosz macska (Tom) üldözi a huncut 
kisegeret (Jerry). Órákon keresztül szívatják egymást, és végül mindig a kisegér nyer. Azt hiszem, a vakond is 
látta a filmet, és meg van győződve róla, hogy ő Jerry, és jókat mulat rajtunk.  
 
De azért ne adjuk fel! Üldözzük tovább! Elvégre a szomszédban minden vakondnak jobb helye lesz! 
Kellemes nyaralást kívánok mindenkinek! 
 

                                                                                            Hernesz Imre  
                                                                                      Agrármérnök, szaktanácsadó  

-  

Böhönye sportélete 
 
Ismét eltelt három hónap – ismét községünk sportéletét vagyok hivatott bemutatni, és az eredményeket 
elemezni, illetve reagálni azokra.  
A labdarúgással kezdeném, mivel a „falu sportja” mégiscsak inkább ez, mint az általános iskolai sport. 
Sajnos csak „hallomásból” tudok írni a történtekről, melyek egy bizonyos része, még lehet, hogy nem is 
„publikus”, lehet, még nem lenne szabad nyilvánosságra hozni, én mégis leírom, amiket hallottam, mert 
ezek „elsőkézből” való információk. A helyi labdarúgócsapat életében változás következik szeptembertől, 
mivel a jelenlegi edző, Papp Zoltán távozik a klub éléről, és tudtommal Bőzsöny Jánost váltja a nagyatádi 
kispadon. Az új edző személyéről egyelőre nincs információm, csak annyit lehet tudni, hogy a csapat az 
edzőkérdést „házon belül” akarja megoldani egy játékos-edzővel. A csapat a 9. helyen végzett a 
bajnokságban 40 ponttal, az ifjúsági csapat a 15. helyen 20 ponttal. 
 
Az iskolai sportéletet mindig egy kicsit bővebben mutatom be, mivel ennek egy részéért én vagyok a 
felelős.  
Az iskolai labdarúgást Nagy Attila kollégám koordinálja. Az elmúlt három hónapban több meghívásos 
tornán is szerepeltek, több dobogós helyet és tornagyőzelmet szerezve iskolánknak. 
A kézilabda sportág kötődik igazán hozzám, mivel „erre álltam rá” az elmúlt években. A gyermek 5-ös 
korosztályban iskolánk csapata a Várpalotán rendezett országos elődöntőn a negyedik helyet szerezte meg. 
Gyermek 4-es korosztályban az országos elődöntőn Celldömölkön harmadik helyet szerezte meg csapatunk. 
A gyermek 2-es korosztály szivacskézilabda országos elődöntőjét mi rendezhettük meg a nagybajomi 
sportcsarnokban. Iskolánk csapata a harmadik helyet szerezte meg. A legnagyobb eredményt az idén a 
gyermek 3-as korosztály csapata szerezte meg, mivel a Pécsett megrendezett országos elődöntőn parázs 
küzdelemben a második helyen továbbjutott az ország legjobb nyolc csapata közé – iskolánk történetében 
először! Az országos döntőt Balatonbogláron rendezték, ahol csapatunk a nagyon értékes 6. helyet szerezte 
meg! Gratulálok minden tanítványomnak, akik csapataimban kitettek magukért, küzdöttek ezen szép 
eredményekért! A szülőknek szeretném ezúton is megköszönni a sok segítséget, és ezt a példamutató 
hozzáállást, amelyet már több éve folyamatosan tanúsítanak!  Hajrá Böhönye!   

                                                                                            Takács Balázs 
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Allergia és napégés kezelése Bioptron-
lámpával 

Végre itt a nyár és vele együtt sok veszélyforrás is. Első ilyen veszélyforrás a napégés.  
Bőrünk védi testünket a különböző külső hatásoktól, így a napsugárzástól – a sejtkárosító 
ibolyántúli sugárzás forrásától is.  
A napfény hosszan tartó hatására megvastagodik a hámréteg, és fokozottan termelődik a 
bőrfesték (melonin), a bőr természetes fényvédő anyaga.  
Napégést a túlzott ultraibolya –UVB- sugármennyiség okoz: a bőr kipirul, és fájdalmas 
hólyagok keletkeznek, majd lehámlik. Egyes esetekben láz, hidegrázás, gyengeség 
jelentkezhet, egész súlyos esetekben sokk (alacsony vérnyomás, ájulás) alakulhat ki. Az 
éveken át tartó napfényhatás vékonyítja a bőrt, és fokozódik a bőrrák kialakulásának veszélye. 
Természetesen legjobb a bőrégéseket megelőzni fényvédő krémek használatával.  
Kezelése: amikor a hólyagok lehámlanak, nyílt seb keletkezik, ilyenkor a fényterápiával a seb 
kezelés általános szabályait alkalmazzuk. A kezelendő felületet oxyspray-vel megtisztítjuk, 4-
6 percig kezeljük a Bioptron lámpával, majd újra oxyspray. A kezelést naponta 2-3-szor 
végezzük.          
 
                                                                                                           Kocsis Istvánné 
                                                                                                            Zepter Medicol 
                                                                                                  Gyógyászati termék tanácsadó 
 
Észrevételeiket, javaslataikat várjuk a következő elérhetőségeken: Tel: 30/ 830 57 76 

e-mail: rolunknekunk@freemail.hu 
 

Voltunk, lettünk 
(anyakönyvi rovat) 

Szertettel gratulálunk a most házasságot kötött fiataloknak: 
Bonczek Róbert és Nagy Ágnes 

Paksicza Ferenc és Vajda Brigitta 
Sas Balázs és Suminszki Zsuzsanna 
Huszár Balázs és Kotnyek Hajnalka 

Hosszú, boldog életet kívánunk a közelmúltban születetteknek: 
Orsós Dániel Orsós László és Bogdán Katalin gyermeke 

Paksicza Hanna Paksicza Ferenc és Vajda Brigitta gyermeke 
Bácsai Bence Bácsai Gergő és Tóth Zsanett gyermeke 

Búcsúzunk azoktól, akik számára a közelmúltban ért véget a küzdelmes földi élet: 
Horváth János (gagarin) (1952), Németh Imréné (1932), Szerecz Lajosné (1922) 

Rettinger András (1961), Kiss Lajos (1922), Gál József (1928), Horváth István (1931) 
Dózsa Gy. krt., Bertók Sándor (1935), Kalota Vendel (1925). 
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