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Anyatej Világnapja  

 

Immár sokadik alkalommal emlékeztünk meg azokról az édesanyákról, akik hosszasan 

szoptatták gyermeküket, biztosítva ezzel az egészséges fejlődés egyik legfontosabb feltételét. 

A világ augusztus első hetében ünnepli az Anyatejes Táplálás Világhetét, ehhez csatlakozva, 

33 édesanyát köszönthettünk Böhönye I-II és Nemesdéd védőnői körből. Köszönetképpen 

fáradozásukért, gyermekük fényképét kapták az anyukák „édesanyámnak szeretettel” 

felirattal, és az egészség jegyében egy üveg mézet. Uzsonnára, és közös játékra vártuk a 

piciket, és szüleiket. Mindenkinek köszönetet mondunk, aki a rendezvény sikeréhez bármely 

formában hozzájárult! 

 

Budafalvi Anna                                   Miklai Mónika                      Kovácsné Balogh Éva 

    védőnő                                                   védőnő                                      védőnő 

 

Szívünk Világnapja 

 

2008 szeptember 27.-én a Sportcsarnokban tartottuk a hagyományos Szív napi 

rendezvényünket. A szokásos egészségügyi szűrővizsgálatok mellett, véradásra is lehetőség 

volt, mellyel 16 fő élt, volt aki első ízben. 56 böhönyei vette igénybe az ingyenes állapot-

felmérési lehetőséget, és hallgatta Dr. Orbán Csaba kardiológus főorvos, vetítéssel 

egybekötött érdekes előadását. Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik tevőlegesen, vagy 

adománnyal támogatták a rendezvény sikeres lebonyolítását: Dr. Magyar Marina, Nagy 

Lajosné, Nyers Lászlóné, Sipőcz Zsanett, Budafalvi Anna, Kovácsné Balogh Éva. 

Gyümölcsadománnyal segített. Hagyánek László, Hornung Jánosné, Máté József. 

  Tóth Mihályné 

                                      elnök  

Idősek Világnapja 

 

Október 4.-én 12 órakor a Napköziotthon ebédlőjében kerül sor a 80. életévét betöltött –

szépkorúak- köszöntésére. A gyerekek versekkel, az Önkormányzat ebéddel kedveskedik a 

meghívottaknak. Községünkben hetvenkettő 80 év feletti lakos él legidősebb, Nagy Károlyné, 

Márti néni, Isten éltesse tovább erőben, egészségben! 

Október 17. én 14 órakor a Művelődési Házban lesz az idősek napi ünnepség ahova minden 

nyugdíjaskorú Böhönyeit szeretettel várnak. 

                                                                                                                   Tóth Mihályné                                                                          

Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről. 
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Életem Regénye 

 

Negyedes Lászlóné nyugalmazott védőnő visszaemlékezése. 

 
„….állni a bölcsőnél majd várni első lépted, félteni, óvni, úgy szeretni téged, elengedni aztán s 

nézni a művet, melyet általunk is formált az élet.” 

( Vass Albert) 

 

 

Az én életemben semmi különleges nem történt, átlagos emberi 

élet.  

Megszülettem, iskolába jártam, továbbtanultam, védőnő lettem, 

letelepedtem Böhönyén s nyugdíjas koromig itt dolgoztam. 

Közben férjhez mentem, felneveltük 2 gyermekünk, gondoskodtam 

öreg szüleimről halálukig. 

Kicsit részletesebben: 1947. december 8-án születtem Miháldon. 

Csecsemő voltam, amikor a szüleim Szenyérbe költöztek az apai 

nagyszülőkhöz. Ott jártam általános iskolába. Ma már 

hihetetlennek tűnik az, hogy 4. osztályos voltam, amikor javasolták 

a szüleimnek, hogy ki kellene venni a mandulámat. 8 társammal 

együtt lovas kocsikkal mentünk Tapsonyba, ahol kaposvári orvosok várták csapatunkat, éteres 

altatás után sorban elkészültek a műtétek és jöhettünk haza. Mindenkinek sikerült. És napjainkban 

hogy is van ez? VII. osztálytól körzetesítés miatt kerültem Böhönyére iskolába, bejáróként. 

Csurgón a gimnáziumban érettségiztem 1966-ban, majd továbbtanultam Szegeden a 

Védőnőképzőben. Szüleim kezdetben a saját földjükön, majd a TSZ-ben mezőgazdasági munkát 

végeztek. A munka fejében terményt kaptak, de fizetés alig volt. Nyaranta dolgoznunk kellett, 

hogy iskolakezdésre meg tudjuk venni a legszükségesebbeket. Kapálni jártunk, sőt aratni a TSZ-

be, a többi iskolatársammal együtt, mivel szinte minden család anyagi gondokkal küzdött, kevés 

kivétellel. Ennek ellenére a közös munkáink sok vidámsággal teltek. Anyagilag akkor sem volt 

jobb, amikor felvettek Szegedre. Örültem, de félelem töltött el, amikor elolvastam, mit kérnek a 

kollégiumba, illetve az iskolához. Édesanyámmal hajnali 4-5 órakor keltünk, eljártunk az erdőbe 

vadszedret szedni és eladni, hogy be tudjunk vásárolni az iskolakezdésre. Onnét csak karácsonyi, 

húsvéti és nyári szünetre jöhettünk haza. A nagy gyakorlatom Tapsony, Nagyszakácsi körzetben 

töltöttem, akkor már a megyei védőnő közölte velem, hogy üres az állás a Böhönye II. körzetben, 

és ide jöhetek dolgozni. 1968. szeptember 1-től álltam munkába. A körzet Böhönye fele, Szenyér, 

Nemeskisfalud, Kisperjés településekből állt. 

Először szüleimnél laktam, és busszal jártam be 1975-ig. Akkor mentem férjhez Negyedes 

Lászlóhoz, aki a Tüdőgondozóban dolgozott röntgen asszisztensként. 

2 évig laktunk szolgálati lakásban, amíg felépült a lakásunk a Forbáth utcában. 2 gyermekünk van, 

László 1976-ban született, és Péter 1985-ben. Felnőttek, tőlünk külön élnek, mind a ketten 

dolgoznak, Keszthelyen, illetve Budapesten. (Lackó Balatonmáriafürdőn lakik feleségével, Peti 

Budapesten.) 

38 évig dolgoztam a Böhönye II. körzetben. 8 körzeti orvos és 2 védőnő munkatársam volt. 
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Orvosok: 

Dr. Kollár Lajos, Dr. Csullag János, Dr. Navracsics László, Dr. Vörös Gábor, Dr. Bognár Gyula, 

Dr. Huszár Zoltán, Dr. Orbán Zsuzsanna, Dr. Szijártó Henrik 

Védőnők: 

Szalay Sándorné (Vera) 

Kovácsné Balogh Éva 

Nagy fájdalom volt Vera hirtelen halála, aki nem csak munkatársam, hanem gyermekeim 

keresztanyja is volt. 

Összes munkatársammal jó viszonyba voltam, kolléganőimmel pedig baráti kapcsolatunk volt, 

illetve van. 

A munkámmal szerencsém volt, mert azt csinálhattam, amit szerettem. Nehéz, felelősségteljes, de 

szép munka. A nap 24 órájában szolgátlunk, nem hivatkozhattunk ügyeletre, hogy lejárt a 

munkaidő, vagy ünnep volt, ha szükség volt ránk, mentünk.  

Sok szép emlékem van, de annak örültem a legjobban, ha úgy fogadtak, „jó hogy jött, már nagyon 

vártuk”. 

Amikor kikerültem Szenyérbe, elég nagy cigánytelep volt az erdő alatt, a halastó partján. 10-12 

putri (az idősebbek Gudoraként emlékezhetnek rá.). Minden hétfőn ott kezdtem a hetet, és minden 

héten eljutottam minden csecsemőhöz (átlag 40-42 fő volt akkor). 

Újszülötteket megfürdettem, ahol nem volt, aki segítsen. Természetesen rossz emlékeim is 

vannak, ilyen például a kezdő védőnői korszakból: meghallottam, hogy megszült otthon a putriba 

a cigányasszony. Kimentem, a baba kicsi, koraszülött volt, rongyok között. Az apa ittas volt, 

hőbörgött, mit képzelek én, mentőről, kórházról hallani sem akart. Az útviszonyok miatt a mentő a 

telepre kimenni nem tudott, a műútig ki kellett vinni a babát. Telefonálni csak a faluból a postáról 

lehetett, így visszamentem, hívtam a körzeti orvost. Megpróbáltuk autóval kimenni a babáért és az 

anyáért, de az erdő között a sárba megsüllyedtünk, mire gyalog kiértünk a telepre már sötétedett. 

Az apa fejszével várt bennünket, beállt az ajtóba, és Csullag dr. úr határozott fellépése ellenére 

sem engedett be bennünket. Az utolsó pillanatban a kiabálásra felfigyelő, a halastónál horgászó 

rendőr jött segítségünkre, akinek csak pisztollyal sikerült letetetni az apával a fejszét (ez a férfi pár 

évvel később emberölésért börtönbe került). 

Apró emlékek: 

- Kicsik voltak a gyermekeim, minden család a Télapót várta, este volt, esett a hó, fújt a 

szél, amikor jöttek értem, hogy probléma van az újszülöttnél. Kerékpárra ültem, otthagytam a 

saját gyermekeimet, mert a lelkiismeretem és a hivatásom ezt kívánta tőlem. 

- Máskor pedig Húsvét napján a templomból vittek el az újszülötthöz. 

Sok-sok ilyen emlék kavarog a fejemben, jó és rossz. 

Rendszeresen jártam látogatni a családokat, nem lehetett nem észrevenni a problémákat (anyós 

haragszik a menyére, férj iszik, veri a feleségét, betegség, anyagi gondok, stb.). 

Sok családnál mi voltunk a jó barátnők, a békítők, az ügyintézők, vagy ha mást nem tudtunk tenni, 

a vigasztalók, a nehéz sorsot meghallgatók. 

Nehéz és szép lelki teher volt, szívesen csináltam. Aztán megváltozott a védőnői munka is, mint 

annyi más. Kevesebb lett a születés, mégis sokkal kevesebb idő jutott a családokra. Nekem 

szerencsém volt, mert addigra már több mint 20 év bedolgozott körút volt a hátam mögött. Akik 

nálam születtek, azok lettek az anyukáim. Némelyikről többet tudtam, mint saját maga, láttam 

felnőni őket, ismertem saját és családi problémáikat. 
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Én szerettem a munkám, ezért életem legnehezebb döntése volt, amikor arra kényszeríttetek, hogy 

döntsek: „család vagy hivatás”. 

Elmúltam 45 éves, amikor jött a rendelet, hogy védőnőképző helyett főiskolai végzettség kell. Az 

első félévből sikeresen levizsgáztam, amikor a sors közbeszólt. Férjem súlyos beteg lett, Pécsre 

került kezelésre hónapokra. Itthon 2 öreg szülő – édesanyám gondozásra szorult –, 2 iskolás 

gyermek. A munka, a család mellett hétvégén iskolába menni Kaposvárra. 

Megpróbáltam, fizikailag sem ment, de a végső döntést az adta, amikor délután 4 órakor 

otthagytam az előadást, hogy a család miatt 8 óráig nem maradhatok, az előadó közölte: „el kéne 

dönteni, hogy a család vagy a karrier a fontosabb”. Akkor azt mondtam, hogy a család, félve, 

hogy elveszítem az állásom, de abbahagytam a főiskolát. 

A sors kegyes volt hozzám, az akkori polgármester Molnár József 

segítségével tovább dolgozhattam.   

 

 

2004.-ben mentem nyugdíjba. Örülök , hogy megtettem. 38 évig aggódtam, 

nem csak a saját gyermekeim bajain, hanem a körzetben lévő összes 

gyermekért. Most jó ez a gondtalan nyugalom és béke, ami körülvesz. 

Jelenleg azért imádkozok, hogy ők is lehessenek nyugdíjasok. Legyen 

munkájuk, megélhetésük. 

Békés, nyugodt családi életet, örömteli gyermekvállalást, a születendő 

gyermekeknek boldog, gondtalan gyermekkort kívánok Isten segítségével. 

 

Márti néni 

 

              Családi nap 

 

Július 19.-ére a Böhönyéért-Somogyért Egyesület családi napot szervezett a Faluháznál. Úgy 

gondoltuk, hogy sok olyan család él a faluban, aki nem tudja nyaralni, kirándulni vinni 

gyermekeit. Azért szerveztük a programot, hogy ezeknek a kisgyermekeknek is legyen valamilyen 

élményük a nyári szünetben. 

Nagyon érdekes, vidám vetélkedőt tartottunk a csapatok számára, ami terveink szerint 2 felnőtt és 

2 gyermek alkotta családok között zajlott volna. Igazi család sajnos csak kettő volt, így a többi 

csapatot úgy állítottuk össze. A résztvevők, gyermekek és felnőttek egyaránt nagyon élvezték a 

versenyt, melynek győztesei értékes díjakat kaptak, és minden résztvevő ajándékkal távozott. 

Két felnőtt egész nap sütötte a palacsintát. A kakaós, lekváros és mogyorókrémes finomságból 

több száz darab fogyott. Az asszonyok nagy kondér lecsót főztek, és volt frissen sült pogácsa is, 

ami ott helyben, a kemencében sült, így a versengésben elfáradt csapatok pótolhatták energiájukat. 

Öröm volt nézni a vidáman játszó, futkosó gyerekeket.  

Délután a helyi „Coctail” zenekar játszott, ami fokozta a jó hangulatot. 

Nagyon sajnáljuk, hogy viszonylag kevesen használták ki ezt a lehetőséget. Mindenki, aki ott volt, 

nagyon jól érezte magát, hiszen az idő is ragyogó volt, a környezet gyönyörű. Minden volt, ami a 

szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz kell: játékok, nyeremények, étel, ital, zene. 

Egyesületünk tagjai sok munkát, időt és pénzt áldoztak ennek a napnak a sikeréért. Kár, hogy 

kevesen jöttek el. Szomorú, hogy a Böhönyeiek nagy része inkább vidékre megy, az itteni 

program nem érdekli őket.  

Bennünk megvolt a jó szándék, a többi nem rajtunk múlt. 

Tóth Mihályné 

egyesületi elnök 
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A nagy kihívások 

 

 

 

A 2006-os őszi választások óta folyamatosan küzdünk a pénzügyi egyensúly megőrzéséért. A 

stabilitás megteremtése nem egyszerű dolog. Számtalan olyan kifizetési kötelezettség 

jelentkezett a két év alatt, melyek nem, vagy csak részben voltak előre tervezhetőek, illetve 

melyekkel később kellett szembesülni, információk hiánya miatt. Bizony több millió forintról 

van szó. 

Egyeztetni kellett külső szolgáltatókkal (áralku) annak érdekében, hogy mind az 

önkormányzati, mind a lakossági díjtételek emelkedése fékezhető legyen. Amikor kevés a 

pénz, sok a kiadás, és nagy terveket akarunk megvalósítani, - csak úgy, mint otthon a 

családban -, az önkormányzatnál is nagy odafigyelésre van szükség. Például nem mindegy, 

hogy egy 8 millió Ft-os útfelújítást mely hónap melyik hetére rendelünk meg, mert azt ki kell 

fizetni, pontos elszámolásokat kell készíteni, de úgy, hogy mire hiányozni kezdene az állami 

támogatási rész összege a folyó kifizetéseknél, addigra a kincstár utalja le a támogatásokat. 

Jelentős kintlévőségeink vannak az oktatási társulásban, és a szociális feladatellátásnál is. 

Sok a szubjektív elem, ezért nagyon nehéz a megoldás. 

Egy biztos, a környező települések kötelező feladatainak költségeit Böhönye nem képes 

magára vállalni. 

 

Időközben a 2006. őszén általam kiküldött kérdőívekben megjelölt fejlesztési elképzelések a 

többség kívánságával egyezően kerültek és kerülnek megpályázásra. 

Az a koncepció, melyet sok kritika is ért – az óvoda, iskola, étkezde egy helyre való 

integrálása okán -, úgy látszik, nem volt rossz, ugyanis benyújtott pályázatunk az I. 

fordulóban támogatást kapott. Ezáltal a II. fordulós pályázati munkálatok most kezdődhetnek. 

A több mint 1 milliárd Ft-os beruházásból jut a somogyfajszi tagintézménynél mintegy 120 

millió Ft óvodaépítésre, és a környező feladat-ellátási helyeken eszközbeszerzésre is 

fordíthatunk. 

 

Elbírálási szakban van a szociális és egészségügyi centrum létesítésére beadott pályázatunk is. 

Itt mintegy 45 millió Ft önrész mellett 270 millió Ft-os beruházás jöhet létre. Mire az olvasó 

ezen újságot kézben tartja, beadásra kerül az ún. IKSZT pályázat, melynél leegyszerűsítve a 

kultúrház teljes felújítása, átalakítása, több funkciós feladatellátásra való alkalmassá tétele a 

kitűzött cél. Itt 50 millió Ft a pályázható összeg, 10 milliós önrész vállalása mellett. 

 

Az önkormányzati tűzoltóság is nyújtott be pályázatot, melyet szintén kedvezően bíráltak el. 

A megpályázott érték 100 millió Ft (új tűzoltóautó és felszerelések), ebből az önerő 10 millió 

Ft. 

 

Tovább kell folytatni az utak, járdák felújítását, de már nagyobb hangsúlyt fektetve a járdákra. 

A LEADER keretén belül is lehet majd pályázni, októbertől kerülnek kiírásra a pályázatok. 

Bizony, ez évben még sok a tennivaló. Ártárgyalások jönnek a DRV-vel (víz, szennyvíz), a 

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel (szemétszállítás), és a kéményseprőkkel. 

A napokban kérem fel a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy a Körjegyzővel együttműködve 

kezdjék meg az adórendelet átdolgozásának előkészítését, mert az Uniós szabályok Böhönyén 

is kötelezőek. 
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Meg kell találni azt a mértéket, mely biztosítja a település bevételeit, de a vállalkozókat és az 

állampolgárokat sem hozza nehéz helyzetbe.  

 

HA BEJÖNNEK A DOLGOK …. ! 

 

 

Mérleg nagy vonalakban az elképzelésekről, a pontosság igénye nélkül. 

 

 tervezett 

bekerülés 

(millió Ft) 

önrész 

(millió 

Ft) 

elnyerhető 

összeg 

(millió Ft) 

Oktatási pályázat 900 

(Böhönyén) 

90 810 

Szociális és egészségügyi centrum pályázata 270 45 225 

IKSZT pályázat 50 10 40 

Tűzoltóság pályázata 100 10 90 

Mindösszesen: 1.320 150 1.165 

 

 

Fenn kell tartani az önkormányzati tűzoltóságot, is mint önként vállalt feladatellátást nyújtó 

intézményt, mely évente mintegy 6-8 millió Ft. 

A települést is működőképes állapotban kell tartani.  

Mindehhez hosszú távú hitel felvételére van szükség, DE AZT VISZONT TÖRLESZTENI 

KELL!!! 

 

Sok álmatlan éjszakára számítok még, ahogy az egyes pályázatok sorsának alakulása időről 

időre halad előre. A testületi tagoknak mindig azt mondtam, amikor a pénzügyi helyzet 

nehézségeiről tárgyaltunk: „EZ MÉG CSAK A KEZDET. IGAZÁN NAGYOK AKKOR 

LESZNEK A GONDJAINK, HA NYERŐRE ÁLLUNK A PÁLYÁZATOKKAL.” 
 

 

Akkor kell majd eldöntenünk, hogy mit szeretnénk, és mit bírunk. Ezért kellett már tavaly és 

főleg idén is nehéz döntéseket meghozni a takarékoskodás érdekében, mert fel kell készülni a 

holnapra, hogy ne rekedjünk meg a tegnap szintjén. 

 

Böhönye, 2008. szeptember 23.  

Dr. Szijártó Henrik  

Polgármester 

 

 

 

Nyertünk vagy nem nyertünk 

 

Örömmel vettük az értesítést, hogy az oktatási integráció megvalósítására beadott pályázatunk 

az első forduló elbírálásakor a nyertesek közé került. A pályázathoz megítélt támogatási 

összeg 976 millió Ft. Félreértés ne essék, szó sincs arról, hogy ez az összeg már a miénk, e 

fölött már rendelkezhetünk. 
Az első fordulón való túljutást úgy kell értelmezni, mint a sportolóknál, ha jók az 

eredmények, a szorgalom és a tudás egyesült, bejuthat az olimpiai keretbe, ami óriási dolog, 
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de még nem tudhatja magáénak az olimpiai érmet. Az első körön való túljutás számunkra azt 

jelenti, hogy kaptunk egy ígérvényt, hogy amennyiben a második fordulós követelményeknek 

is megfelelünk, rendelkezésünkre bocsátják a fenti összeget, és másnaptól kezdődhet az 

építkezés. 

A két forduló között azonban számtalan elvárásnak meg kell felelni, betartván mindazt, ami 

az első fordulós pályázatban szerepelt, betartván a második fordulóra kialakított útvonaltervet 

(részhatáridők), minden hivatalos tervvel és engedéllyel rendelkeznünk kell, beleértve a 

közbeszerzési eljárások előírásait is. 

Ez a pályázati eljárás teljesen új típusú, Magyarországon most első alkalommal kialakított 

rendszer. Az Uniós elvárások teljesítése nem kis feladat, a legapróbb részletekig mindent 

leellenőriznek, a beruházás alatt és a befejezésről számított 5 éven keresztül bármikor több 

alkalommal is. Több mint 1500 pályázat került beadásra Magyarországon, ebből mintegy 

1150 került elbírálásra, mintegy 250 kapott pozitív elbírálást. A Dél-Dunántúli Régióban 52 

pályázatot adtak be, ebből 25 „nyertes” pályázat született. Fentieket mintegy 

megkoronázhatja, hogy Magyarországon a 10. legnagyobb támogatási összegre lehetünk 

jogosultak. 

Mindez örömteli, szép és jó, de hosszú az út még előttünk, és fáradságos lesz, míg célba 

érünk. 

 

Böhönye, 2008. szeptember 22.  

Dr. Szijártó Henrik 

Polgármester 

 

 

 

42 évvel később VELETEK UGYANITT 

 

Szeptember 20-án tartotta osztálytalálkozóját az 1966-ban végzett 8/b osztály. A 40 éves 

találkozó elmaradt, ez a 42 éves volt. Többen úgy gondoltuk, hogy ne várjunk még három 

évet, hiszen már sajnos 7-en  meghaltak közülünk, hátha addigra még kevesebben leszünk. A 

25 főből 17-en eljöttek, többen a párjukkal, így 28-an voltunk. Volt, aki Budapestről, 

Székesfehérvárról, Pécsről jött. 

Délután 3 órakor találkoztunk az iskolában, és nagy örömmel üdvözöltük egymást. Volt olyan 

osztálytársunk, akivel 42 év óta nem találkoztunk. Mindenki elmondta, hogy mi történt vele a 

sok év alatt, hogy alakult az élete. Többen szereztek diplomát (van, aki többet is), van köztünk 

sikeres vállalkozó is, és valamennyien tisztességes, becsületes felnőttek lettünk, megálljuk 

helyünket a munkában, az életben. Büszkén számoltunk be gyermekeinkről, unokáinkról. 

Két volt tanárunk is elfogadta meghívásunkat, eljöttek a találkozóra. Jóleső érzés volt ennyi 

év után is sok mindenre visszaemlékezni, csínytevésekre, eredményekre. 

A beszámolók után mécsest gyújtottunk volt osztályfőnökünk, Buni Feri bácsi, és azon 

osztálytársaink emlékére, akik már nem lehetnek köztünk. 

Megnéztük az iskola új tantermeit az emeleten, és megállapítottuk, hogy nagyon szép, világos 

és barátságos helyen tanulhatnak a gyerekek. 

A Rinya vendéglőben elfogyasztott finom vacsora után még sokáig beszélgettünk, és 

nézegettük a családi fotókat. 

Mindenki nagyon jól érezte magát, és megegyeztünk, hogy 3 év múlva újra találkozunk. 

 

Tóth Mihályné 
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Böhönye település ivóvízellátása és szennyvízelvezetése 
 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – az ország területileg legnagyobb víziközmű-

szolgáltatója – állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket 

üzemeltet, a közművagyon értéke meghaladja a 65 milliárd forintot. Alaptevékenységünket 

képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, 

valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Kiegészítő tevékenységként – többek között – 

laboratóriumi tevékenységet végzünk, illetve műszaki szolgáltatásokat nyújtunk. 

Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében – Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna 

és Zala megyében – végezzük. 141 állami, illetve 216 önkormányzati tulajdonú vízi közművel 

rendelkező településen mintegy 700 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodunk, és 

152 település 220 ezer lakosa számára biztosítjuk a csatornaszolgáltatást. A DRV Zrt. 

vízátadóként közreműködik többek között Dunaújváros, Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs 

és Komló ellátásában. 

Mikor építették a víz- és csatornahálózatot, milyen hosszú és hány fogyasztó van rajta? 
A Böhönyei Vízművet 1972-ben, a Böhönye Községi Szennyvízelvezető és Tisztítóművet 

pedig 2005-ben helyezték üzembe. Az ivóvíz-törzshálózat hossza: 22.258 m, a szennyvíz-

törzshálózat hossza: 17.889 m. 

 

A környező települések lakossági és közületi fogyasztói bekötései (háztartások száma): 

 

 VÍZBEKÖTÉS SZENNYVÍZBEKÖTÉS 

Település 
2008 2008 

lakosság közület összesen lakosság közület összesen 

Böhönye 829 95 924 417 44 461 

Vése 350 18 368 0 0 0 

Nemesdéd 321 16 337 0 0 0 

Tapsony 383 28 411 0 0 0 

Mesztegnyő 565 48 613 0 0 0 

Marcali 4721 430 5151 4001 371 4372 

Gyótapuszta 59 3 62 0 0 0 

Horvátkút 167 10 177 0 0 0 

Boronka 233 9 242 156 4 160 

Bize 90 7 97 44 0 44 

Segesd 811 63 874 0 0 0 

Lászlómajor 53 1 54 0 0 0 

Összesen 8582 728 9310 4618 419 5037 

 

Ivóvízkút milyen mély? Milyen rétegből veszi a vizet? 

Böhönye település ivóvízellátását a község területén található két mélyfúrású kút biztosítja 

rétegvízből, mely tisztítás után ivóvízként felhasználható. A 2. sz. fúrt kút mélysége 236 m, a 

3. sz. fúrt kúté 155 m. 

Előfordul, hogy esténként vöröses a víz, mi ennek az oka?  

A böhönyei kutaknak magas a vastartalma, ez okozhat vöröses színt a hálózatban még úgy is, 

hogy a DRV egy vastalanító berendezéssel is kezeli a kinyert nyersvizet. Meg kell jegyezni, 

hogy a vastartalom a vízminőségre vonatkozó kormányrendeletben az „indikátor vízminőségi 

jellemzők” között szerepel, tehát a víz a vastartalom esetleges határérték-túllépése esetén is 

ivóvíznek minősül, és kiszolgáltatható, hiszen annak fogyasztása egészségkárosító hatást nem 

okoz. A DRV folyamatosan vizsgálja a probléma megszüntetésének lehetőségeit. 
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Milyen paraméterek alapján tesz javaslatot a DRV az önkormányzatnak a vízdíjra? 

A díjmegállapítás során figyelembe vesszük a fogyasztott mennyiséget, a bekötések számát, 

és a felmerülő költségeket. A mennyiségeket és a bekötéseket az önkormányzattal 

együttműködve tervezzük meg. A költségek megtervezésénél figyelembe vesszük a Magyar 

Víziközmű Szövetség által következő évre ajánlott inflációs indexeket. A költségterv és a 

tervezett naturáliák alapján egy – illetve kéttényezős díjvariációkat dolgozunk ki, az 

önkormányzat pedig eldönti, hogy a településen melyik díjrendszert alkalmazza. Az 

egytényezős díjrendszer egy, az elfogyasztott mennyiséggel arányosan változó díjból áll. A 

kéttényezős díjrendszer emellett még tartalmaz egy rendelkezésre állási alapdíjat is, mely 

havonta, bekötési helyenként fizetendő.  

A környező településeken mennyi a bruttó vízdíj: Vése, Nemesdéd, Tapsony, Mesztegnyő, 

Marcali, Segesd, Nagybajom? 

 

2008. évi 

díjak 
VÍZDÍJ 

Település 
alapdíj  mennyiségi díj  

lakossági közületi lakossági közületi 

  nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó 

Böhönye 350 420 350 420 310 372 310 372 

Vése 0 0 0 0 295 354 295 354 

Nemesdéd 0 0 0 0 295 354 295 354 

Tapsony 350 420 350 420 240 288 240 288 

Mesztegnyő 0 0 0 0 310 372 506 607,2 

Marcali 0 0 0 0 335 402 402 482,4 

Gyótapuszta 0 0 0 0 335 402 402 482,4 

Horvátkút 0 0 0 0 335 402 402 482,4 

Boronka 0 0 0 0 335 402 402 482,4 

Bize 0 0 0 0 335 402 402 482,4 

Segesd 0 0 0 0 255 306 313 375,6 

Lászlómajor 0 0 0 0 255 306 313 375,6 

 

2008. évi 

díjak 
SZENNYVÍZDÍJ 

      

Település 
alapdíj  mennyiségi díj  

Vízterhelési 

díj 
lakossági közületi lakossági közületi 

  nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó 

Böhönye 350 420 350 420 405 486 899 1078,8 21,81 26,17 

Vése - - - - - - - - - - 

Nemesdéd - - - - - - - - - - 

Tapsony - - - - - - - - - - 

Mesztegnyő - - - - - - - - - - 

Marcali 0 0 0 0 290 348 414 496,8 19,46 23,35 

Gyótapuszta - - - - - - - - - - 

Horvátkút - - - - - - - - - - 

Boronka 0 0 0 0 290 348 414 496,8 19,46 23,35 

Bize 0 0 0 0 290 348 414 496,8 19,46 23,35 

Segesd - - - - - - - - - - 

Lászlómajor - - - - - - - - - - 

Ügyfélfogadás: 
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A DRV Zrt. legegyszerűbben az Info Vonalon keresztül érhető el, amelynek menürendszere a 

következőképpen néz ki: 

 

Személyes ügyfélfogadás: 
Ivóvíz-szolgáltatás esetében a Marcali 

Üzemvezetőséghez (8700 Marcali, Kossuth u. 49., 

tel. 85/515-700, fax: 84/501-272, Üzemvezető: 

Varjaskéri József) csatornaszolgáltatás esetében 

pedig a Nagyatádi Üzemvezetőséghez (7500 

Nagyatád, Zrínyi u. 78., tel. 82/553-850, fax: 

84/501-276, Üzemvezető: Kiss László) tartozik a 

település. Személyes ügyfélfogadó irodáink 

mindkét üzemvezetőség épületében megtalálhatóak. 

Marcaliban hétfőn és szerdán 8.00 és 15.00 óra 

között fogadjuk ügyfeleinket, Nagyatádon pedig 

hétfőn és szerdán 8.00 és 15.00 óra között, 

pénteken 8.00 és 13.00 óra között állunk 

fogyasztóink rendelkezésére. 

 

Postai levelezési cím: 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Ügyfélszolgálat 

Siófok 

Pf. 888 

8601 

 

E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu 

 

Honlap: www.drv.hu 

 

 

A tájékoztatást kérésünkre Jankó Gábor a DRV 

kommunikációs igazgatója adta 2008 szeptember 

hónapban  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltunk Lettünk 

Szeretettel köszöntjük a nemrégiben született újszülötteket, és családjaikat! 

Kalányos András an: Kalányos Erzsébet, Kollár Bence an: Borsfai Eszter, Varga Petra an: Kálmán 

Beáta, Bacskai Bálint Dániel an: Sipőcz Annamária, Csikvári Balázs an: Kovács Ivett, Sorosi Lilla 

an: Pintér Zita, Hafner Netta an: Krénusz Gabriella 

Házasságkötésük alkalmából gratulálunk: 

Tamás Balázs és Szántó Anasztázia 

Búcsúzunk a közelmúltban elhunytaktól! 

Gasparics József 53 éves, Búza Lajos 75 éves, Csire Sándor István 70 éves, Nagy István 74 éves. 
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Egy kis csevely a DRV-ről a Böhönyeieknek 

 

Magyarországon a kistelepülések, falvak lakossága mindig lekezelt, másodrendű állampolgár 

volt, és ha ezen változtatni akart, akkor a pénztárcák mélyére kellet nézni. A víz, a csatorna, 

gáz, a villany, a telefon, gyakorlatilag az összes kommunális tényező, ami emberibb 

körülményeket biztosít, csak akkor valósulhat meg, ha a lakosság kifizeti. 

Az idősebbek emlékeznek rá, hogy a falvaink ásott kútjait, a hatvanas évek végén kezdte 

felváltani a törpe vízmű. Jó minőségű vizet biztosított, de a kutak fúrását, a hálózat kiépítését 

bankkölcsönből a lakosságnak kellett megfizetni. 

A szennyvíz a házak melletti tárolóba került, ahonnan szippantással ürítettek. A 90-es évekre 

a szennyvíz olyan mértékben szennyezte a talajt, hogy elkerülhetetlenné vált a 

szennyvízrendszer kiépítése. A szennyvízberuházás fedezete is három elemet tartalmaz, 

pályázati pénzt – ez az állami költségvetés része -, önkormányzati sajáterő, és harmadikként a 

lakossági hozzájárulást, amit a családok részben csak pénzintézeti segítséggel tudtak kifizetni. 

A szennyvíz-csatornarendszer és a szerves tartozékait képező tisztítómű Böhönyén is 

elkészült, és évek óta működik. A lakossági tulajdonú rendszert a DRV működteti. 

Háziorvosként, böhönyei lakosként naponta szembesülök az egyre felháborodottabb lakosság 

díjfizetéssel kapcsolatos véleményével, amellyel személy szerint magam is egyetértek. 2008 

májusára eljutottunk oda, hogy a DRV vízszámlája nem egy esetben meghaladja az 

áramszámlákat és a gázszámlákat! Meghaladja annak ellenére, hogy nincsenek az udvarokban 

tömegével úszómedencék, és nem kell elárasztani a rizsföldeket sem! 

Az EON – ezt mindenki tudja – olyan áramot és gázt számláz le a fogyasztók felé, melyet 

előzőleg megvásárol. Az EON viszonteladó. A DRV egy lakossági tulajdonú rendszert – 

amelynek nem tulajdonosa, az önkormányzati szerződés értelmében – működtet! Az EON 

megvásárolja az áramot és a gázt, de a DRV a vizet ingyen kapja, lakossági tulajdonú 

kutakból, és a szennyvizet lakossági tulajdonú csatornarendszeren vezeti el a lakossági 

tulajdonú tisztítóműbe. Tévedés ne essék, neki is van költsége: kifizeti a két kút 

szivattyújának áramszámláját, ha meghibásodik, akkor kicseréli – erre nem nagyon volt példa 

-, kifizeti a szennyvíz átemelő költségét, a tisztítómű működéséhez szükséges iszapot és a 

dolgozók bérét, járulékait. 

A lakosság zúgolódik, nem csak Böhönyén – az interneten olvashatók a vélemények – az 

arcátlanul magas szolgáltatói díjak miatt. Lassan mindenütt betelik a pohár! 

Szeretném felhívni a zúgolódók figyelmét, hogy a DRV által kiszámlázott költség, csak 

előzetes önkormányzati hozzájárulás után történhet. A víz és csatornadíjat mindig a helyi 

önkormányzat állapítja meg – polgármesteri előterjesztés alapján –, amit megelőz a DRV 

ajánlása. Mindezek ismeretében egyértelmű, hogy az elmarasztalás nem a DRV-t illeti. 

Beszéljenek helyettünk a számok: 

Böhönyén egy köbméter ivóvíz akár közületi, akár lakossági fogyasztó használja el, 310 Ft + 

20% ÁFA= 372 Ft. A szennyvíz köbmétere 899 Ft + 20% ÁFA = 1080 Ft. Így együtt egy 

köbméter víz 1452 Ft, de minden számlán szerepel 2 x 350 Ft víz, ill. szennyvíz alapdíj (hogy 

ez mit jelent, csak azok tudják, akik kitalálták). 

Kutatásom eredménye az ún. koncessziós szerződés kipuhatolása volt. Ezt a szerződést a 

DRV és az Önkormányzat kötötte. Mint kiderült, a szennyvízrendszer kiépítésének kezdetén 

volt állami hozzájárulás, lakossági önrész, csak önkormányzati nem! Azaz önkormányzati is 

volt, de tekintettel arra, hogy egyetlen fillérrel sem rendelkezett, az önkormányzat is 

bankkölcsönt vett fel, hogy saját részét átutalhassa a beruházónak. Miután az 

önkormányzatnak nem volt saját pénzverdéje, erre kényszerült, de a lakosság háta mögött 

összekacsintott a DRV-vel, mint leendő üzemeltetővel és megszületett a koncessziós  
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szerződés. A koncessziós szerződés lefordítva magyarra azt jelenti: én mint lakosság érdekeit 

képviselő köztestület, aki arra vagyok jogosult, hogy a közüzemi díjat megállapítsam, 

biztosítalak téged kedves DRV, hogy olyan extraprofitot adok neked, amelyre álodban sem 

gondoltál, ha megígéred, hogy a lakosság megsarcolásával befizetett víz – és csatorna díjból 

jelentős összeget visszaadsz, azaz az általam, önkormányzat által felvett bankkölcsönt 

kifizeted helyettem. 

A családok fizették az általuk felvett pénzintézeti kölcsönt a banknak és a tisztesség határát 

messze meghaladó vízdíjból fizettek – a DRV-n keresztül – az Önkormányzat helyett. 

Ugyancsak annak a banknak, aki az önkormányzat részére adott beruházási pénzt. Mindenki 

duplán fizetett. 

A település napi vízfogyasztása kb. 350 köbméter, 1 köbméter 1452 Ft x 365 nap = 185 493 

000 Ft. Tehát évente 185 millió Ft a lakossági befizetés. A koncessziós szerződés azt jelenti, 

hogy ebből az összegből a DRV folyamatosan fizette az önkormányzati részt a 

pénzintézetnek. A koncessziós visszatérítés összege 155 Ft/köbméter. Ez az összeg 20 millió 

forint évente. 

Nehezen érthető, hogy miután a csatornamű teljes beruházása kifizetést nyert, miért újították 

meg a koncessziós szerződést, és miért kell továbbra is a lakosságnak olyan magas 

közműdíjat fizetni, mint amilyet fizet, és egyértelmű, hogy ez a szerződés nem nevezhető 

másként, mint az önkormányzat által a saját lakosságra kivetített dézsma! 

Olvastam a Somogyi Hírlapban, hogy a DRV valószínű, kénytelen lesz eladni a siófoki 

irodaházát, mert nem tudja fenntartani – nincs erre pénze. Majdnem meghasadt a szívem, 

szegény nincstelen DRV-ért. Ugyan mennyi lehet a bruttó bevétele, ha csak Böhönye 

lakossága fizet neki 185 millió forintot évente, és hány települést zsarolnak úgy, mint 

bennünket? Ki fogja megkapni a Siófok belvárosában levő többemeletes ingatlant bagóért? 

Sajtóközlemény volt az is, hogy a Horn kormány idején a Magyar Állam és a külföldi 

tulajdonú áramszolgáltató között olyan szerződés jött létre, amelyben a Magyar Állam 

garantálja az EON extraprofitját. Ebben a sajtóközleményben az áll, hogy az EU követeli a 

mai napon is érvényes szerződés azonnali felbontását, és a lakosságra kirótt többletteher 

visszamenőleges mérséklését. 

Én ellátogattam Siófokra, mert indulatos lettem amiatt, hogy a cég önkormányzati segítséggel 

ugyan, de zsarol bennünket. Döbbenten vettem tudomásul, hogy a közönségszolgálati iroda 

délután 3 órakor bezár, nyár közepén, délután 3 órakor! Átmentem a székházba, ami olyan, 

mint a Hilton, igazi privatizációs préda, de a portás finoman szólva eltanácsolt! 

Szó, ami szó, a DRV sokszorosát kéri a tényleges költségeinek. Elfogadhatatlan a koncessziós 

szerződés, mert ez nem más, mint extra adó, és irreális közüzemi díj! 

Figyelmeztetni szeretném az olvasót, hogy az ivóvíz stratégiai fegyver! Mindent tudunk 

nélkülözni, de a vizet nem! 

A kutak helyrajzi száma 0294/8 és 0294/9. Az a terület, ahol fúrták 387 négyzetméter. A hegy 

tetején levő tározó helyrajzi száma 0820. 

A tájékoztatás teljességéhez tartozik az is, hogy a kutak és a tározó területe is egy idő óta 

magántulajdonban vannak. Az is igaz, hogy a tulajdonjog az önkormányzat haszonélvezeti 

jogával terhelt. Ennek ellenére az elmúlt évek panamáit ismervén, ez a helyzet nem 

megnyugtató! 

Szeretném, ha az érdekeltek megcáfolnának engem, mert őszintén szólva attól tartok, hogy 

folyamatosan olyan történések NEMTUDÓI vagyunk, amelynek vajmi kevés közük van a 

tisztességhez! 

 

Böhönye, 2008. szeptember 15.     Dr. Huszár Zoltán 
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Utóirat! 

Gratulálni szeretnék azoknak, akik a törpevízmű megépítésekor, sok évvel ezelőtt, belevezették a 

szennyvizüket az addig használt ásott kútjukba. Ezzel nem csak saját – soha nem lehet tudni, mikor lenne rá 

szükség – vízkészletüket szennyezték be egyszer és mindenkorra, hanem valamennyi szomszédét is, mert aki 

ismeri a közlekedőedények elvét, az tudja, hogy a fekáliával szennyezett kútvíz, nemhogy a szomszéd, hanem 

a másik utcában lakó, ilyet nem cselekvő kúttulajdonos vizét is elszennyezte egy életre. 

Dr Huszár Zoltán 
 

Rajkai István 

A katolikus templom keresztjének helyreállítása 

Mint ahogyan az a böhönyeiek előtt ismert, a római katolikus templom egyik tornyáról az áprilisi nagy vihar 

ledöntötte a keresztet. A biztosító a kereszt korróziója miatt csak a helyreállítási költség felét volt hajlandó 

megtéríteni. A kereszt cseréje csak állványozással oldható meg, mert az új kereszt rögzítése több napos 

munkát igényel. A másik torony keresztje ugyan még szilárdan áll, a kereszt maga azonban épp olyan 

állapotban van, mint a leesett párja, ezért gazdaságos lenne, ha az állvány ottléte miatt azt is lecserélnénk. 

A két kereszt felújítása, és a tornyok újra festése a költségvetés szerint több mint másfél millió Ft–ba kerülne, 

amely összeg túlságosan meghaladja lehetőségeinket. A biztosítótól 400 ezer Ft összeget kaptunk, a többit 

nekünk kell előteremtenünk. 

Ezért tisztelettel azzal kéréssel fordulunk azokhoz a böhönyei polgárokhoz, akik szívügyüknek tekintik a 

község ügyes-bajos dolgait, ha módjukban áll, szíveskedjenek segíteni nekünk (természetesen híveink 

körében is gyűjtünk). Az erre szánt összeget a Nagyatád Takaréknál vezetett 67000124–10000290–00000000 

számú számlánkra szíveskedjenek átutalni ”toronykereszt helyreállítása” megjelöléssel. Ha adójukból 

szeretnék az összeg törvény által meghatározott részét leírni, úgy kérem, szóljanak nekem, vagy Lengyel 

Istvánné Ibolyának, tudunk olyan csekket is adni, amelyen mindezt megtehetik. Januárban a Kaposvári 

Egyházmegye Karitász Alapítványa igazolást küld Önöknek, míg mi az összeget azonnal megkapjuk. 

Nagylelkű segítségüket előre is hálásan köszönöm az egyházközség nevében. 

István Atya 

„ Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz” 
 

Elmúltak a nyári meleg napok, és az óvoda dolgozói örömmel készültek az új tanévre. Takarítottuk, 

csinosítottuk a csoportszobákat, megújítottuk a jeleket és vártuk az új gyermekeket, és a régieket is 

természetesen, hiszen hosszú volt a nyári szünet. 

Óvodánkból 36 gyermek ment 1. osztályba, így 73 fő maradt. Az új tanévben felvételre jelentkezett 41 

gyermek. Valamennyien felvételt nyertek, így nagyon magas létszámmal, 114 fővel kezdtük a tanévet. 6 fő 

december végéig betölti a 3. életévét, így ők előfelvételisek, tehát az összes gyermeklétszám várhatóan 120 fő. 

Emiatt a korábbi évhez hasonlóan kérjük az OKÉV engedélyét, hogy magasabb létszámmal dolgozhassunk, ez 

a létszám minden csoportban 30 fő. 

Sok a kiscsoportos gyermekünk, akik nagyon igénylik minden területen a felnőtt segítségét (gondozás, 

öltözködés, étkezés). 

A gyermekek neveléséről, oktatásáról, gondozásáról, takarítási feladatokról 8 fő óvónő, 3 dajka, 1 gondozónő 

gondoskodik. 

Tárgyi feltételeink nem változtak, a megosztottság, valamint az elavult épületek miatti problémák megoldódni 

látszanak, hiszen a beadott pályázat eredményesen zárult számunkra. 

Az elmúlt 3 hét alatt némileg sikerült megismerni új gyermekeinket, tapasztalataim azt mutatják, hogy a 

legtöbb gyermek könnyen beilleszkedett, persze akadnak sírások is. 

Igyekszünk számukra mesével, verssel, sok érdekes tevékenység biztosításával megkönnyíteni, élményekben 

gazdaggá tenni az óvodai mindennapokat. 

 Elsőosztályosainknak pedig sikeres tanévet kívánunk: 

         az óvonénik, Kiss Károlyné óvodavezető 
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2008 a VÍZ éve 

Tisztelt Olvasók! Bizonyára, az év folyamán többen tudomást szereztek róla, hogy 2008 a VÍZ éve. 

Az itt írtakkal is szeretnék hozzájárulni ismereteik bővítéséhez. Földünk 7o%-a víz. A víz előfordulása sokféle. 

Esővíz, talajvíz, tavak, mocsarak, folyók, tengerek. Víz van a felhőkben, a pára és a köd is víz. Továbbá a hó és a jég, 

ez mind víz. A felnőtt ember testének 7o%-a is víz. Ugye milyen érdekes egybeesés. Nem akarom ebben az írásomban 

ezt fejtegetni, de annyi bizonyos, hogy a teremtéssel összefüggő dologról van szó. Mint tudjuk, víz nélkül nem lenne 

élet a Földön. A víz a Földünkön korlátlanul kering. Elnyel és felold mindenféle szennyet. Pedig ha a víz szennyezett, 

akkor minden élőlény élete veszélyben van. Elpusztulhat növény, állat, ember. Nem lehet, hogy nap mint nap ne 

gondoljunk erre. Védeni, óvni kell vizeinket a környezeti ártalmaktól. A víztisztító berendezések csak eseti 

problémákat oldanak meg, nem tökéletes megoldás. A víz alapszerkezete háromszögből álló tetraéderes térszerkezet. 

A víz a legtökéletesebb információhordozó. Minden körülmények között igyekszik visszarendeződni az eredeti 

alapszerkezetére, mert emlékszik az eredetére, az alap állapotára. Tudósok kísérleteket végeztek, hogy milyen módon 

képesek együttgondolkodó emberek, közösségek hatást gyakorolni bizonyos víztömegre. Rájöttek, hogy minden 

kimondott szó és megszületett gondolat épít vagy rombol, mivel minden gondolatnak, kimondott szónak teremtő ereje 

van. Ez jelenik meg a minket körülvevő vízben, a bennünket alkotó víz szerkezetében is. Ezért van az,hogy a 

szeretettel gondozott növényeink szebben fejlődnek, szebb virágot hoznak. A szeretettel ápolt beteg is előbb gyógyul. 

Minden gyógymód alapja a sejtek vízburkának jó információval való ellátása. 

A víz információ felvételét egy japán tudós a megfagyott vízkristályok fényképein keresztül kutatta. Meglepő 

eredmények születtek. A képek bizonyították, hogy a víz valóban magához vesz minden információt. Erre a 

megállapításra egy nagyon egyszerű példát szeretnék leírni. Ehhez elöljáróban szeretném azt a tényt is közölni, hogy 

Istennel való kapcsolatunknak a legfőbb bizonyítéka, hogy képesek vagyunk a szeretet megélésére. A szeretet a 

Teremtő legfontosabb és legegyszerűbb megnyilvánulása, ezt az élete során ki-ki megtapasztalja. Ez a kis kitérő a 

SZERETET szó miatt volt. A kísérlethez, amit szeretnék most leírni, erre a szóra is szükség van. Ha vízzel 

megtöltünk egy poharat, és alá helyezünk egy papírlapot, mire a szeretet szót írtuk, a megfagyott vízkristályok képe 

gyönyörűen csiszolt gyémántra emlékeztető formát mutat. Mi magunk is végezhetünk egyszerű kísérletet. Vegyünk 

két zárható üvegedényt, öntsük fel tiszta vízzel, és tegyünk mindegyikbe főzött rizst, majd zárjuk le. Két-három héten 

keresztül az egyiknek minden nap mondjuk ezt: "köszönöm, hogy szép vagy" míg a másiknak: "te csúnya vagy". Az 

idő letelte után megtapasztalhatjuk, hogy a szép szóval illetett edényben a víz tiszta marad és a rizs kellemes maláta 

illatot áraszt, míg a másik csúnya szavakkal illetett edény vize zavaros állagú, a benne lévő rizs pedig bűzös rothadó 

szagú lesz. Ezek után érdemes elgondolkodni, hogyan is élünk világunkban, hiszen mi magunk is 7o%-ban víz 

állagúak vagyunk. Ugyanígy hatnak ránk a körülöttünk zajló rezgések. Egy kellemetlen, rossz környezetben akár meg 

is betegedhetünk. Gondoljunk ezekre a dolgokra a mindennapjainkban. Még akkor is, amikor valakit egy pohár vízzel 

kínálunk, hiszen a víz azt a rezgést hordozza, amilyenek mi akkor abban az állapotunkban vagyunk. 

Saját véleményem a vízről az, hogy világunkban a legnagyobb kincs, nélküle nincs élet. Próbálok életem minden 

napján így gondolni rá. Igyekszem olyan tisztelettel bánni minden cseppjével, amennyire csak tőlem telik. Igyekszem 

a környezetemet nem károsítani, nem szennyezni. Tudom, most sokan azt gondolják, kevés vagyok én ahhoz, hogy a 

bajt megállítsam, hiszen a környezet-szennyezés már óriási méreteket öltött, a klímaváltozás pedig megállíthatatlan 

katasztrófához vezet. Láthatóak a változások, felborult az évszakok rendje. Én mégis arra kérek mindenkit, aki ezt a 

kis írásomat elolvasta, legyünk együtt optimisták, bízzunk a szebb jövőben. Ennek érdekében óvjuk védjük vizeinket, 

környezetünket. Ha elmegyünk hazulról, soha ne felejtsünk magunkkal vinni egy kis palack ivóvízet. Szükség lehet 

rá, akár magunknak akár a környezetünkben lévő embertársunknak. Milyen jó érzés tiszta vizet adni a szomjazónak, 

vagy akár az életét menteni egy rosszullét esetén. Tegyük ezt gondolkodás nélkül, ha olyan élethelyzetbe kerülünk. 

Tegyük szeretettel, hiszen a víz viszi magával azt az információt, amit gondolunk. Gondoljunk szeretettel Földünk 

minden vízére. Így egymásra is szeretettel gondolunk, tudjuk, az emberi test 70%-a víz. Ha a szeretet információ kerül 

a mindenségbe, talán még tenni tudunk az élhető világ fennmaradásáért. Azt gondolom, ezzel a tettünkkel a legszebb, 

legnemesebb és Istennek is tetsző dolgot viszünk véghez, és semmibe sem kerül, mi viszont többek leszünk általa. 

Írásomat Dr.Masaru Emoto az alternatív gyógy-tudományok doktora "A Víz üzenetei" című könyvének hatására 

írtam. Akit a téma érdekel, ajánlom elolvasásra, vagy a könyv alapján készült DVD-t megtekintésre. 

Befejezésül kívánok a kedves olvasónak, és a Föld minden teremtményének tiszta élő vizet szeretettel: 

Hosszú Lászlóné 
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Ízelítő a Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület 

tavaszi és nyári programjairól 

 

 2008. április 12-én került megrendezésre az immár második éve tartó „4 évszak Böhönyén” 

fesztivál sorozat tavaszi rendezvénye, melyet egyesületünk szervezett. 

Az egy évvel korábbinál jóval sikeresebbre sikerült ez a nap, a rossz idő ellenére sokkal 

többen voltak kíváncsiak a programokra. Szeretnénk, ha ez a tendencia az elkövetkezendő 

években is megmaradna, és egyre többen lesznek azok, akik részt vesznek rendezvényünkön. 

 

A rendezvény támogatói: Böhönye község Önkormányzata, Demokratikus Ifjúságért 

Alapítvány (DIA), gr. Festetics Pál Ált. Iskola, Feketesár Zrt., Takarékszövetkezet, Halm Bt, 

TSZ, Szabó Tamás, Zarkáné Fábsics Mónika, Hagyánek László, FZT Bt, Horgász Egyesület, 

Molnár Ágnes, Horváth Zsófia, MOL Nyrt., Vianni, Family Frost, Coop, Hernesz Imre, Ádám 

Zoltán, Tamás Szabolcs. 

Köszönjük, hogy támogatták rendezvényünket. 

 

2008. május 2. Hulladékgyűjtés 

Egyesületünk tagjaival ezen a napon utcáról utcára végigjártuk a falut és összeszedtük az 

eldobált hulladékokat, kitisztítottuk a buszmegállót és környékét, a parkot, valamint a temetőt. 

Mintegy 10 zsák hulladékot gyűjtöttünk össze, melyet az Önkormányzat tárolójában 

helyeztünk el, ahonnan a KVG Rt elszállította. 

 

Június végén egyesületünk a Római Katolikus Templom keresztjének helyreállítására 20 ezer 

forintot adományozott. 

 

2008. július 10. – augusztus 14. Strandröplabda pálya építése 

Július 3-i megbeszélésünkön merült fel ötletként, hogy a Forbáth Imre utcai játszótérre 

építsünk egy strandröplabda pályát. A következő napon kértük és meg is kaptuk az engedélyt 

az építésre. Egy hetes előkészítés után július 10-én nekiálltunk a munkálatoknak. Kijelöltük a 

pontos helyet, majd ezt követően 3 este alatt kiástuk a 16 x 8 méter alapterületű, és 30 cm 

mélységű pályát. Ács Attila körjegyző úr segítette a pálya vízszintbe mérését, ezt követően a 

TSZ-nek és Szabó Feri bácsinak köszönhetően egy markológéppel kiegyenlítettük a pálya 

talaját, valamint a kiásott földet a kommunális csoport segítségével a játszótéren 

elegyengettük. Július 17-én érkezett az a 30 köbméternyi homok, ami szükséges volt ahhoz, 

hogy biztonságban lehessen játszani a pályán. Augusztus elejére lett kész a 2 db hálótartó 

oszlop, melyet a kommunális csoport készített el. Augusztus 6-án került fel a háló, így ettől a 

naptól kezdve lehet használni a strandröplabda pályát. További egy hét volt szükséges ahhoz, 

hogy a pálya környezetét kialakítsuk, felállítottunk labdafogó hálókat, kihelyeztünk padokat 

és a szalonnázó helyet is kitisztítottuk. 

 

Mivel az építés költségei közel 200 ezer forintba kerültek, így gyűjtést szerveztünk 

községünkben. Az adományokból befolyt mintegy 40 ezer forinttal kiegészítve egyesületünk 

saját forrásából valósulhatott csak meg az építés. 

 

Köszönet jár Böhönye község Önkormányzatának, hogy biztosította számunkra a helyet, 

köszönet jár a kommunális csoportnak és a TSZ-nek, valamint Ács Attila körjegyző úrnak, 

hogy segítettek a kivitelezésben, köszönet jár a Horgász Egyesületnek, a Böhönyéért-
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Somogyért Egyesületnek, a Festetics Pál Ált. Iskolának, valamint az alábbi 

magánszemélyeknek, akik támogatása nélkül a strandröplabda pálya nem épülhetett volna 

meg:  

 

 

 

 

2008. augusztus 2. I. Summer kupa kispályás labdarúgó torna 

Augusztus 2-án kispályás labdarúgó tornát szerveztünk, melyre előzetesen 13 csapat jelezte 

nevezési szándékát, végül 10 csapat vágott neki az egész napon át tartó küzdelmeknek. 

 

Nagykanizsa, Nagybajom, Vése, Marcali, Tapsony csapatai mellett 5 böhönyei csapat 2 

csoportban mérte össze tudását. Első helyezett a böhönyei Tűzoltók csapata, 2. helyezett a 

Vései Ifjúsági Kör csapata, 3. pedig a Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület csapata lett. 

A torna gólkirálya Márton András (Böhönyei Fiatalokért K.E.), a legjobb mezőnyjátékos Tóth 

Tamás (Vései Ifikör), legjobb kapusnak pedig Sipos Rolandot(Tűzoltók) választották. 

 

Köszönettel tartozunk Böhönye KSE vezetőségének, amiért rendelkezésünkre bocsátották a 

focipályát. 

 

Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek és részt vettek a tornán. Szeretnénk hagyományt 

teremteni ezzel a focitornával, reméljük, hogy jövőre is hasonlóan sok csapat fog nevezni. 

 

Beckné Lengyel Gyöngyi 

Borbély Lászlóné 

Burmeister János László 

Dr. Szijártó Henrik 

Farkas Anikó 

Gelencsér Judit 

Hajdu Ferencné 

Hajdu Zoltán 

Horváth Gábor 

Horváthné Kovács Anikó 

Juhász Árpádné 

Kiss Lászlóné 

Klauz Emma 

Kovács Gábor 

Kovács Sándorné 

Kulcsár Ferenc 

Kulcsár János 

Lábas Etelka 

Majer Lajosné 

Miklai Józsefné 

Molnár Mónika 

Nagyné Klauz Éva 

Negyedes Lászlóné 

Nikolausz Ferencné 

Nyers László 

Szabóné Kovács Erika 

Tamás Szabolcs 

Tausz Istvánné 

Varga Bernadett 

Varga László 

Veszprémi Beatrix 
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Augusztus 4-én egy éves lett egyesületünk. Ebből az alkalomból a Faluháznál tartottunk egy 

kis ünnepséget, vacsorával egybekötve. 

 

2008. augusztus 15. A strandröplabda pályát ezen a napon avattuk fel, és adtuk át hivatalosan 

községünk önkormányzatának. A tornára 6 négy fős csapat, és számos páros nevezett. A 

mérkőzések egészen késő délutánig eltartottak.  

 

Női négyes kategóriában 1. Kaposvár csapata, 2. Nagybajom, 3. Böhönye (Szabó Anett, 

Ádám Ildikó, Méhes Nóra, Pável Beatrix). Férfi négyes kategóriában 1. Böhönye 2. sz. 

csapata (Beck Roland, Beck Zoltán, Garai Zoltán, Mózes Zoltán), 2. Böhönye 3. sz. csapata 

(Garai Balázs, Schlemmer Zsolt, Szabó Tamás, Tóth Tamás), 3. Böhönye 1. sz. csapata (Bíró 

Patrik, Riba Bálint, Móricz Péter, Mózes Tamás) lett. 

 

A legjobb párosnak pedig Szép Viktória és Szép Nóra bizonyultak.  

 

Köszönjük versenyzőinknek a részvételt. 

 

Ezúton szeretnénk tudatni községünk lakosaival, hogy a strandröplabda pályát mindenki 

használhatja a saját felelősségére, testi épségét szem előtt tartva. Kérjük, hogy óvják meg a 

pálya eredeti állapotát és környezetét. Köszönjük. 

 

2008. augusztus 29. Nyárzáró partyt rendeztünk a Club61-ben. 120 fiatal jött el, és érezte 

jól magát ezen az estén.  

 

Jövőbeni terveinkről röviden: 

 

 Október végén Erdélybe látogatunk egy pályázati együttműködésnek köszönhetően, 

ami Uniós forrásból valósul meg. 

 

 Karácsony előtt ezúttal is szeretnénk gyűjtést szervezni a rászorulók részére. 

 

 December 31-én szeretnénk egy nagy szilveszteri mulatságot, ahol idősek és fiatalok 

együtt búcsúztatják az óévet és együtt köszöntik az új esztendőt. 

 

A Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület 34 tagja továbbra is várja a csatlakozni 

vágyókat. A kedves olvasók figyelmébe ajánlom honlapunkat: www.bohonyeifj.extra.hu, ahol 

számos érdekes információt olvashatnak rólunk, valamint megtekinthetik a korábbi 

rendezvényeinkről készült képeket is. 

 

Üdvözlettel:     Beck Zoltán Lajos  

Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület elnöke 
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Az elmúlt negyed évben is mozgalmas volt a 

tűzoltók élete 

 

Azon felül, hogy minden napos munkájukat végzik, - itt gondolok a káresetekhez való 

vonulásra -, csinosítják a laktanyájukat, továbbképzéseket tartanak maguknak. Augusztus 1-3. 

közötti időszakban is valami hasonló történt, hogy mi is azt hamarosan megtudhatják. 

Tűzoltó tábort szervezett a Létesítményi Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége 

(LÖTOSZ), amely Békés megyében Békés városában adott otthont. Mencseli Imre, aki akkor 

még parancsnok-helyettes volt, szervezte a böhönyei gyerekek elutazását és különböző 

programjait. Ebben segítséget nyújtott Jasek Attila gépkocsivezető úr is, és Molnár Zoltán 

tűzoltó úr is – utóbbi készítette fel a gyerekeket a versenyre, igaz az még a megyei verseny 

volt. Ebben a táborban mérhették össze erejüket, tudásukat a fiatal tűzoltóink is, amely 

országos szintű verseny volt. A megmérettetésen a 2. helyet szereztük meg, amely óriási 

teljesítmény. Fő célunk ezzel a táborral 3 dolog volt: 1. Böhönye község hírneve, 2. Böhönye 

Festetics Pál Alapfokú és Művészeti Általános Iskola hírneve, 3. Nem utolsó sorban azon 

gyerekek elvitele a táborba, akik szabadidejüket, a nyarukat is feláldozva gyakoroltak a 

különböző versenyekre, és érdemelték meg azt, hogy eljuthattak erre a helyre. Itt szeretnék 

köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették hozzájárulásukkal a részvételt: 

  -Böhönye Festetics Pál Alapfokú és Művészeti Általános Iskola Alapítványa 

  -Böhönye Község Önkormányzata 

  -Böhönye Tűzoltó Egyesület  

  -Böhönyi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 

-Kovács József (vásártéri lakos) 

  -Papp Gábor és családja 

  -Simon Tiborné és családja 

  -Résztvevő gyerekek családja 

Akik a helyezést elérték: Ádám Ágnes, Ádám Ildikó, Kovács Kitti, Nagy Erika, Szabó Vivien, 

Hidasi Tamás, Horváth Bence, Horváth Péter, Papp Gábor, Szabó Patrik 

 

A tűzoltóságon belül is történt változás, új parancsnok lett megválasztva. 2008. június 30-án 

Mayer József László nyugállományú tűzoltó őrnagy szerződése lejárt, és a stafétabotot átadta 

a fiatal kollégáknak. Ezúton is szeretnénk megköszönni eddigi munkáját a volt parancsnok 

úrnak. A parancsnoki posztra 2 fő pályázott, Horváth Péter és Mencseli Imre. Szeptember 04–

én került sor a választásra, ahol 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Mencseli 

Imre kapta meg a bizalmat, és lett a Böhönye Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 

parancsnoka. 

Nagyon sok tennivaló van a tűzoltóságon. Egyik nagyon fontos dolog a fennmaradásunk, 

amihez elengedhetetlen az önkéntes tűzoltók megléte. Ezúton is szeretném felhívni azon 

fiatalok figyelmét, akik szeretnének vonulós tűzoltók lenni, hogy jöjjenek bátran, nyerjenek 

betekintést, és sajátítsák el a tűzoltás csínját. Ez a feladat nem egyszerű, de megéri. Megéri, 

mert segíthetsz másokon, segíteni másokon pedig nagyszerű érzés. Ha úgy érzed képes vagy 

mindezekre, akkor gyere, és jelentkezz! 

A másik nagyon fontos dolog az anyagi helyzet. Biztos anyagi hátteret kell biztosítani ahhoz, 

hogy fennmaradjunk. Különböző pénzforrási lehetőséget keresünk, emellett bérmunkából és 

hozzájárulásokból egészítjük ki költségvetésünket. Itt meg kell említenem, hogy kiemelkedő 

támogatást kapunk Önkormányzatunktól is, illetve helyi vállalkozások nyújtanak kisebb-

nagyobb segítséget. 
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Eseteinket tekintve ebben az évben 92 esethez vonultunk, ezek vegyesen tűz – illetve műszaki 

mentések voltak. 

A legnagyobb esetünk szeptember 11-én volt Vésén, ahol tűz pusztított egy állattartó 

létesítménynél. A szakértők kb. 10 milliós kárértékről beszélnek, a megmentett érték pedig 

kb. 130 millió forintra tehető. 

 

Nagy feladat áll előttünk, mivel sikerült elnyernünk egy nagy értékű pályázatot. Ebben nagy 

értékű szakfelszerelések és egy új gépjárműfecskendő szerepel, amelynek értéke közel 100 

millió forint. A pályázat lehetővé tette, hogy most 10% önerő befizetése mellett 

hozzájuthatunk ezekhez a felszerelésekhez. Ezen cél eléréséhez minden segítségre 

szükségünk van, mert csak így tudjuk kellő biztonsággal és gyorsasággal elvégezni 

munkánkat. 

A tűzoltóság vállal különböző bérmunkákat (veszélyes fák kivágását, vízszivattyúzást, épület 

elbontását, stb.), ezzel is segítve pályázatunk biztosítását. Lehetőség van pártoló jegy 

vásárlásra, és PB gázpalack cseréjére is. 

 

Ha úgy gondolják, hogy támogatják a tűzoltóságot, akkor megtehetik ezt a 

Takarékszövetkezetnél pénztári befizetéssel, vagy személyesen a tűzoltóságon keresztül is. 

 

Bankszámlaszám: 67000124-11018221 

 

Akik szeretnék figyelemmel kísérni eseteinket, megtehetik a tűzoltóság honlapján keresztül: 

www.tuzbohonye.extra.hu 

Honlapunkat Urr András készítette, neki ezúton is szeretnénk megköszönni munkáját, 

fáradozását. 

 

 

Tisztelettel: Mencseli Imre 

 Önkéntes parancsnok 
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Jó, hogy vannak! 

 
Azt hiszem, sokak számára ismert dolog, hogy Marosvásárhelyen, Erdélyben születtem. 4 éves 

voltam, amikor szüleimmel, és akkor 7 éves bátyámmal, Csongorral 

átköltöztünk Magyarországra. 

Az óvodát már Böhönyén kezdtem, és így természetesen általános 

iskolába is itt jártam. Alsóban Farkas tanár néni volt az 

osztályfőnököm, és Papp tanár néni a napközis nevelőm (azt hiszem, 

így mindenki ismeri őket). Felsőben az első két évben 

szétválasztották az osztályunkat, akkor Riba Vali néni, majd 7-8.-ban 

Cser Ági néni lett az ismét összevont osztály osztályfőnöke. Nagyon 

sok és szép emlékem van ebből a 8 évből. 

Gimnáziumba Kaposvárra jártam, a Toldi Gimnázium 

drámapedagógia szakjára. Élmény dús és emlékezetes 4 év volt, 

nagyon szerettem oda járni. Ebből nyilván az következett volna, hogy 

színművészetire jelentkezzek, de nem így történt, nem vonzott a színészet. 

A pályaválasztásban csak egy biztos irány volt: Budapest. A bátyám ekkor már évek óta a fővárosban 

tanult, így a szállás kérdése egyértelmű volt, közös albérlet. De természetesen nem azért jelentkeztem 

Budapestre, hogy a bátyámmal lakhassak (nem vagyunk rossz testvérek, de azért példásnak sem 

mondhatóak). Az igazi ok az volt, hogy úgy gondoltam, közelebb vagyok a tűzhöz, több lehetőség van 

– akár a főiskola alatt, akár utána. Így kerültem a Zsigmond Király Főiskolába, ahol humánerőforrás- 

menedzser közgazdászként végeztem idén nyáron. Emellett elkezdtem egy 3 éves OKJ-s 

grafológiaképzést, amiből még egy év van vissza a vizsgáig és szakdolgozatvédésig. Tervezem, hogy 

ráhúzok majd még egy évet, hogy írásszakértői oklevelet is szerezzek. Ha minden jól alakul, 

szeptembertől szeretnék továbbtanulni a Corvinus Egyetemen is, szintén emberi-erőforrás menedzser 

szakon. Ennek amellett, hogy szeretem a – talán már mondhatom – szakmámat, és még szeretnék több 

ismeretet elsajátítani, a jelenlegi munkahelyem is az oka. Lassan másfél éve dolgozom a Magyar 

Televízió humán területén, mint humánerőforrás munkatárs. Pontosítva, egy évig humán asszisztens 

voltam, és kb. fél éve léptem feljebb a ranglétrán. Jelenleg a legfőbb feladatom az MTV Gyakornoki 

programjának koordinálása: gyakornokokkal és mentoraikkal foglalkozom, a toborzás-kiválasztástól 

kezdve, a tréningeken át, az értékelésig, és minden ügyes bajos dolgukig. Szeretem a munkámat, jó 

érzéssel tölt el, hogy az MTV-nél dolgozhatok, és hozzájárulhatok ahhoz az értékhez, amit képvisel, 

emellett pedig rengeteget tanulok és tapasztalok. Érnek sikerek és időnként pofonok is egyaránt, de 

egyre edzettebb vagyok! Ahhoz, hogy még jobban tudjam végezni a munkámat, még több ötletem és 

észrevételem legyen, sokban hozzájárulna az egyetem. 

Mit mondanék még el magamról? Nem hagyhatom ki, hiszen a böhönyei általános iskolának is 

köszönhető, hogy az időnként – általános iskolától kezdve – született írásaim könyv formában 

megjelentek. Persze a megjelenés nem azt jelenti, hogy könyvesboltokban kapható. Nem ez volt a 

célom, sokkal inkább az, hogy örömet okozzak, és köszönetet mondjak mindazokak, akiknek 

köszönhető a rengeteg élmény a gyerekkoromban. Elsőként szüleimnek és az Erdélyben élő 

nagyszüleimnek, rokonaimnak, hiszen úgy gondolom, ők azok, akikhez leginkább közel állnak a 

könyvben leírtak. Általános iskolai és gimnáziumi tanáraimnak, kiemelve közülük Dr. Laczkó 

Andrást, aki a középiskolai éveim alatt próbálta belénk sulykolni a magyar nyelvtan és irodalom 

szépségét, és aki a legnagyobb segítséget nyújtotta ahhoz, hogy megjelenjenek írásaim.  

Sajnos az írás, mint hobbim jelenleg háttérbe szorul. Ha hobbiról van szó, nem is tudom, mit írhatnék. 

Inkább úgy fogalmaznék, ha van szabadidőm, szeretek kirándulni, túrázni, moziba menni, 

kézimunkázni, vagy csak úgy lenni. Szeretek hazamenni Böhönyére – Budapest nem nekem van 

kitalálva -, csendben és jó levegőn lenni, minél közelebb a természethez, de persze leginkább 

hazamenni Erdélybe a nagyszülőkhöz és rokonokhoz. Azt hiszem, ha tehetném, ez utóbbit mondanám 

hobbimnak, de nyilván ez furán hangzik. 

              Szeretettel: Hajdu Noémi -„félig, vagy tán egészen”- Dr. Forbáth I. utca 2 
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Aktuális hírek az iskolából 

 

Elkezdődött a 2008/2009-es tanév. Intézményünkbe 301 fő tanuló jár, ebből 108 tanuló a 

környékbeli településekről, 193 gyermek helyből érkezik iskolánkba. Nagy örömünkre 

szolgált az első osztályos tanulók beiratkozása, mert két ideális létszámú osztályban 

kezdhették tanulmányaikat Horváthné Ádám Erika és Kiss Anita tanító nénik irányításával. 

Ugyancsak örülhettünk, hogy a felső tagozaton két ötödik osztály kezdhette a munkát Cserné 

Gál Ágota és Tóth Gábor osztályfőnökök vezetésével. A jogszabályi előírások miatt az ötödik 

osztályokban elindítottuk a nem szakrendszerű oktatást matematika és magyar tantárgyaknál, 

mely az ismeretek jobb elmélyítését, a tanultak alaposabb gyakoroltatását eredményezi. 

Folytatjuk a kompetencia alapú oktatást, mellyel egyre több területen találkozhatnak 

tanulóink. Az elnyert mikrotérségi oktatási központ pályázatunk is kötelezően tartalmazza az 

ez irányú továbbképzéseket és a módszer alkalmazását. A korábbi években megszokottan 

működnek iskolánkban az irodalmi színpad, énekkar, kézilabda, futball, stb. szakkörök, 

foglalkozások és a Tudományos Diákköri tevékenység is folytatódik. Október első hetétől 

kezdődően 20 fő első osztályos tanuló a Marcali Fürdő tanév elején átadott tanuszodájában 

vehet részt úszásoktatáson, mely költségének nagy részét és az utaztatást a Marcali Kistérség 

vállalta. 

Művészeti iskolánk kiválóra minősítetten kezdte meg a tanévet. Ez a cím arra kötelez 

bennünket, hogy színvonalas oktatást nyújtsunk növendékeinknek a szülők elégedettségére. 

136 gyermek iratkozott be az általunk működtetett 3 művészeti ágra – zene, tánc, 

képzőművészet – és a négy tanszakra – zongora, társastánc, néptánc, festészet. Terveink közt 

szerepel, hogy részt vegyünk regionális és országos versenyeken is. Tavasszal a Festetics –

nap keretén belül, mi magunk is művészeti fesztivált szervezünk, melyen versenyt hirdetünk 

tanítványaink és Somogy megye művészeti iskolás növendékei közt képzőművészet és 

néptánc művészeti ágakon. Elkészült idei versenynaptárunk is, mely jelzi, hogy mindegyik 

általunk oktatott művészeti ág tanszaki növendékei számos versenyen mérhetik össze 

tudásukat a megyénk más településein élő társaikkal, illetve országos, de még határon túl 

élőkkel is. 

 2008. október 10. Siófok Bartók Zongoraverseny 

 2008. október 15. Nemesvid Hóy Tibor napok rajzverseny 

 2008. november 8. Őszi – Téli Fesztivál néptáncosok, társastáncosok fellépése 

 2008. december 12. Böhönye Karácsonyi hangverseny 

 2009. április 3. Böhönye I. Művészeti Fesztivál, Festetics –nap 

    Képzőművészet, néptánc 

2009. április 9. Szenna „Hajlik a meggyfa” népdaléneklő verseny és népzenei 

tábor 

 2009. április 16. Igal Társastánc verseny 

 2009. június 26. Karád „Duda Iskola” Népzenei fesztivál 

 

A fentiek alapján látható, hogy várhatóan nagyon sok programon, foglalkozáson 

sikerélményekkel gazdagodva vehetnek részt gyermekeink. 

 

Böhönye, 2008. szeptember 25. 

        Riba László 

        igazgató 
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Új lehetőségek 

 

 

A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett az Új Magyarország 

Vidékfejlesztés Program keretében a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz 

kapcsolódóan „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” cím elnyerésére. 

A képviselőtestület támogatja a pályázat benyújtását, melynek határideje 2008. szeptember 

30.-a. 

A könyvtár és a művelődési ház épülete teljes felújítása válna lehetővé, külső megjelenésében 

is megújulhatna az intézmény. A szép, korszerű környezet új feladatok ellátását is lehetővé 

tenné. 

Böhönye Község Könyvtára egy főállású könyvtárossal működik, a beiratkozott olvasók 

aránya a megyei átlag felett van. A könyvtár dokumentum állománya meghaladja a 15.000 

kötetet. 2007. évben állománygyarapításra fordított összeg 1.500.000 Ft volt. 

Felelősségünket az a tény is növeli, hogy a Községi Könyvtár és Művelődési Ház az egyetlen 

intézmény falunkban, amely a lakosság kulturális, művelődési, tanulási és önképzési igényeit 

szolgálja. 

 

A minőségfejlesztés és minőségbiztosítás hazánkban is szerves része lett már a közszféra 

bizonyos területeinek. A korszerűség, a korszerű környezet a szolgáltatási színvonal 

bevezetésének feltétele, az új technikák, módszerek alkalmazása. Az információs 

társadalomban az élethosszig való tanulás, az átképzés központi helyévé vált a könyvtár. Erre 

a funkcióbővülésre a könyvtáraknak színvonal és szolgáltatásbővüléssel kell válaszolniuk. 

Az eMagyarország program IHM ITP-15 pályázatán elnyert 2db számítógép és 1db nyomtató, 

valamint az eMOP 2.0 – 2007 elnyert pályázati összeg, további 3 db. számítógép beszerzésére 

adott lehetőséget. Ezzel megoldódott a nagyszámú érdeklődés kiszolgálása. 

Ezen pályázatok lehetőséget adtak, hogy a település lakói minél nagyobb számban 

bekapcsolódjanak az Információs Társadalomba, lehetőséget adott, hogy az elektronikus 

szolgáltatásokat elérni és használni tudják. Intézményünk akadálymentesítése megoldott, így a 

fogyatékkal élők számára is elérhető. Ezen adottságaink, hogy e-Magyarország pontot, 

könyvtárat és művelődési házat üzemeltetünk egy épületen belül, alkalmassá teszi az 

intézményt a pályázat benyújtására. A pályázók számára rendelkezésre álló támogatás nem 

kevés, egy IKSZT kialakítására, szolgáltatásokkal való megtöltésére, a további működésre, 

mintegy 50 millió forintot hívhatnak le a pályázók. Ezt a pályázati összeget többlépcsős 

folyamat során lehet elnyerni. Első körben a szeptember 30-ig beadott pályázatban a 

működési elképzeléseket kell bemutatni, majd ennek kedvező elbírálása esetén az IKSZT 

címet elnyert pályázóknak lesz lehetőségük egy újabb pályázat keretében, az 50 millió forint 

pályázati összeg elnyerésére. 

Ha Böhönyén is megvalósulna az IKSZT, szolgáltatásaival közelebb hozna új lehetőségeket a 

település lakóinak, jól kialakított térszerkezetével és az ott dolgozó munkatársak információs 

tevékenységével, eddig még csak tervként létező szándékok kibontakozásának lehetőségét is 

magában rejti. 

Lehet végre – vagy újra  egy hely a településen, ahová jó lesz bemenni, ahol nyugodt 

körülmények között, szép környezetben tölthetjük el szabadidőnket, találkozhatunk 

barátainkkal. 

Dr. Savanyó Józsefné 
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Megújult Fő utca 

 

Örömmel tapasztaltuk a nyár folyamán, hogy három épület is szépen megújult a Fő u. déli 

oldalán. Itt élőként, és a falun csak átutazóként is jó érzéssel tölti el az embereket a megújult 

épületek látványa. Nézzék meg őket belülről is, ízelítőnek állnak itt ezek a sorok. 

Horváth László és családja május közepén nyitotta meg a 3 önálló üzletből álló együttest.   

Emlékeim szerint volt már itt varroda, 

kenyérbolt, presszó…. A fiatal házaspár most 

teljesen felújította, és három önálló üzletet 

alakított ki. A ruhaüzletet és a pékáruüzletet 

bérlők viszik tovább, a cukrászdát pedig Laci és 

Vali maga vezeti. A sütemény és a helyben 

készített fagylalt mellé dohányfüst-mentes, 

mindennemű kocsmajelleget nélkülöző meghitt 

helyet álmodtak és valósítottak meg. A vendégek 

nagyobb része vidéki, aki egyszer betér, az később sem hagyja ki, ezt bizonyítja a 

vendégkönyv beírása is. További tervekben sem szűkölködnek a tulajdonosok, hamarosan 

számítógép beállítását tervezik, internetkávézó jelleget kölcsönözve a helynek, de jottányit 

sem engedve a színvonalból. 

 

A Szabó Tamás és családja által alapított kft. látott fantáziát a Diófa vendéglő felújításában. 

A 70-es években épült, egykor híres, jól menő étterem nehéz éveken van túl. Volt már 

bútorbolt, turkáló, állt üresen, elhanyagoltan. 

Most régi népszerűségéhez méltó ruhát kapott. 

Teljesen felújították, minden igényt kielégítő 

vendéglő lesz belőle. 4 főnek adnak majd 

munkát, a tervek szerint menü jellegű 

közétkeztetést, és hagyományos vendéglői 

választékot is biztosítanak a betérőnek a teljesen 

füstmentes étteremben, és a tavaszra elkészülő 

kerthelységben. Hiányzott eddig Böhönyén a 

családi ünnepek, ballagások, lakodalmak éttermi 

rendezéséhez a háttér. Szívesen vállalják az 

említett rendezvények alkalomhoz illő, kultúrált lebonyolítását november végétől. 

 

Máté Róbert és családja 3 önálló egységre 

osztotta, és minden porcikájában újjávarázsolta a 

böhönyeiek által Kláris-féle házként ismert 

családi házat. Az élet meghatóan ismétli 

önmagát, a Kláris Kató néni fodrászatának 

helyén most Máté Katalin, Kata fodrászata nyílt 

meg a mai kor minden igényét kielégítve. A 

középső részben vendégfogadásra alkalmas 

apartmant alakítottak ki, ahol egyszerre 10 

vendég kényelmes, kultúrált elhelyezését tudják 

megoldani. 

A virágüzletet Máténé Ninkó Csilla vezeti, nyitási akciókkal, és folyamatos kedvezményekkel 

várja a vásárlókat. 
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Korunk népbetegsége az allergia 

Az immunrendszernek az a feladata, hogy megvédje a szervezetet a betolakodóktól. A 

mikrobákat, vírusokat, rákos sejteket, átültetett szöveteket és szerveket nem sajátjaként kezeli 

immunrendszerünk. 

A nyirokerek alkotják az immunrendszer keringését, és az agy kivételével minden szervet 

elérnek. A nyirokerek mentén található néhány állomás: nyirokcsomók, mandulák, csontvelő, 

lép, máj, tüdő, és itt gyülekeznek a mozgósítható fehér vérsejtek és az antitestek. 

Az immunrendszeri hálózat két részből áll össze: természetes (veleszületett) és specifikus (a 

„tanulási folyamatban” szerzett) immunitás. Az immunrendszer helyesen működik, ha 

felismeri a testidegen anyagot, aktiválja a megfelelő ellenszert, és azt meg is semmisíti. 

Amikor az immunrendszer nem megfelelően működik, nem képes kellő hatékonyságú választ 

adni, és a kórokozó méreg, rákos sejt kerekedik felül: így különböző betegségek alakulhatnak 

ki. 

Előfordulhat olyan is (ritkán), hogy az immunrendszer olyan rosszul működik, hogy a 

szervezet saját szöveteit is idegennek ítéli meg, és megtámadja őket, ilyenkor autoimmun 

betegség jelentkezik. Az allergiás reakció az immunrendszer olyan válasza, mely károsítja a 

normális szöveteket. Az ártalmatlan anyagokkal szemben (pollen, házipor – atka, állatszőr) 

nagy mennyiségű ellentest képződik, amelyek a fehérvérsejthez kötődnek, és ezek a környező 

szöveteket károsító anyagokat bocsátanak ki. Az allergiás reakciók számtalan betegséget 

okoznak: szénanátha, kötőhártya-gyulladás a szemben, ételallergia, csalánkiütés, ekcéma, 

hideg-meleg allergia. 

A fényterápia ösztönző hatást gyakorol az immunrendszer megfelelő működésére. Amikor 

egy területet polarizált fénnyel kezelünk, immunkoncentráció jön létre (tízszeresére nő a helyi 

immunitás). Ilyenkor egyidejűleg szabályozzuk az immunsejtek működését azért, hogy 

megfelelő, és hatékony választ adjanak a testidegen anyagokra. 

Ezek a hatások biztosítják a Bioptron – fény sikeres alkalmazását a gyulladásos betegségek és 

allergiás elváltozások kezelésében. 

Természetesen, mint minden gyógymód esetében, itt is fontos a kezelést időben elkezdeni. 

                                                                                                     Kocsis Istvánné 

Influenza elleni védőoltás 

 

Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyosságának, valamint a halálozások számának 

csökkentése érdekében a fokozottan veszélyeztetettek kockázati csoportjait az alábbi prioritási 

sorrendben javasolt oltani: 

- életkoruktól függetlenül, de hat hónaposnál idősebb, idült szívkeringési, légzőszervi, vese-, 

illetve anyagcsere-betegségben szenvedők továbbá 

- betegség vagy orvosi kezelés (általános szteroid-, vagy rosszindulatú daganat elleni terápia) miatt 

csökkent immunitásúak, különös figyelmet fordítva a 60 éven felüliekre, 

- szociális otthonokban, öregek otthonában, vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig 

ápolt bármelykorú személyeknek; 

- tartós szalicilát – kezelésben részesülő gyermekek és serdülők  

- 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül. 

Amennyiben Ön a felsorolt veszélyeztető tényezők valamelyikében érintett, az oltást kérje 

háziorvosától! Az oltóanyag és az injekció beadása egyaránt ingyenes.  

 

Böhönye, 2008. szeptember 25.     Dr. Magyar Marina 
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Horgászat – Szabadidő 

 

A Böhönye és Vidéke Horgászegyesület tagsága és vezetősége évek óta azon dolgozik, hogy 

a környezetet szebbé varázsolja a Pósa – tónál. 

Egyesületünk minden évben megrendezi saját horgászversenyét, ahol a gyermekhorgásztól a 

felnőttig mindenki képviselve van. 

Ez évben a versenyre nevezett: 

- 22 fő gyerek 

- 14 fő ifjúsági 

- 31 fő felnőtt 

A versenyzők összesen 178 kg halat fogtak ki. Az egyesület és a szponzorok által kiosztott 

díjak értéke elérte a 80. 000 Ft–t. A gyermek horgászokat a helyi általános iskola külön 

díjazásban részesítette, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy minél több fiatal kedvet kapjon 

ehhez a sporthoz. 

Ahhoz, hogy kultúrált körülmények között lehessen horgászni, és a szabadidőt hasznosan 

eltölteni, minden hónap utolsó szombatján társasági munkával tartja karban a tó környezetét a 

tagság. 

A nyár végén kihelyeztünk 8 db tetővel ellátott padot és asztalt, amely emelte a tó értékét       

1. 000. 000 Ft – tal. Ezt a beruházást is önerőből valósítottuk meg. 

A tó halállománya a horgászok igényeit tekintve kielégítő, annak ellenére, hogy ebben az 

évben a fogás nagyon rapszódikus. 

A vízszint az évszaknak megfelelően az optimális szint alatt van. Reménykedünk abban, hogy 

az őszi-téli csapadék pótolni fogja a hiányzó mennyiséget. 

Egyesületünk szívesen lát minden pihenni vágyót – nem csak horgászt – családot, baráti 

társaságot. Főzési lehetőséget biztosított. 

Jó kapcsolatot tartunk a helyi rendőrséggel, akik segítik a rendfenntartást. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki csendre, nyugalomra vágyik, és esetleg még horgászni is 

kedve van. 

Vezetőség 

Körjegyzői tájékoztató 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Böhönyei lakosságot, hogy a Körjegyzőség hivatala (Polgármesteri 

Hivatal) az utolsó negyedévben több alkalommal is csak ügyeletet fog tartani a következő 

hetekben. Az ügyelet időtartama alatt az ügyfelek írásos kérelmeit, beadványait átvesszük, és 

azokra az ügyintézési határidőn belül válaszolunk. 

 

Időpontok: 2008. október 20-26., valamint október 27 - november 02. 

2008. december 15-21., valamint december 22-28-ig, és 

2008. december 29 - 2009. január 04-ig. 

 

Egyben szeretném felhívni az eb tartók figyelmét, hogy az év végéig mindenki felszólítást fog 

kapni, aki nem oltatta be kutyáját. A felszólítások után – amennyiben nem mutatják be oltási 

igazolásukat -, minden tulajdonossal szemben szabálysértési eljárást fogok kezdeményezni. 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét, és az abban foglaltak teljesítését. 

Böhönye, 2008. szeptember 24. 

Ács Attila 

körjegyző 
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„… nekem szülőhazám…” 

 

 

A címbeli két szó idézet Radnóti Miklós „Nem tudhatom” című verséből való. Azért jutott 

eszembe, mert környezetünk, szülőfalunk természeti értékeiről készülök írni. De nehezen 

haladok, mert gondolataim százfelé kalandoznak közben. Szülőfalu… tudjuk 50 éve már, 

hogy nem Böhönyén születnek a helybeliek (tényleg: tudja valaki, ki volt az utolsó, aki 

helyben született bábával?). Sokan nem is ide születnek, hanem betelepülők. Lakóhelynek 

nevezni a falut, olyan rideg, hivatalos, ellenben szülőfalu egyfajta ragaszkodást jelent. 

Megírni érdemes, természeti kincsek jócskán vannak a faluban. Csak nem vesszük észre őket. 

Elsuhanunk mellettük autóval, elrohanunk gyalog vagy kerékpárral: munkába, iskolába, 

buszra sietve, vagy éppen andalgunk mindennap gondokkal gyötört fejjel. 

„S néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, 

nevét is, virágát is tudom…” 

írja Radnóti. Vajon mi is tudjuk, hogy a falu határától indul a páratlan élővilágú Boronkai 

Tájvédelmi Körzet? Hogy a falut körülölelő Rinya patak egészen különleges vízfolyás? Hogy 

a Fő utcai park százévesnél idősebb fáit átutazó turisták csodálják, fényképezik? 

Radnóti fent említett verse – nem mellékesen – a hazaszeretetről szól: 

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 

nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt 

kis ország, messzeringó gyermekkorom világa.” 

A versben a „kis ország” keretéül szolgál a személyes emlékeknek, amelyek a szülőföldhöz 

kötődnek: 

„tudom merre mennek, kik mennek az úton …” 

De Petőfi Sándor hazaszeretetének tárgya is szülőföldjének környezete: 

„Mit nekem, te zordon Kárpátoknak 

Fenyvesektől vadregényes tája! 

Tán csodállak, ámde nem szeretlek, 

S képzetem hegyvölgyedet nem járja. 

 

Lenn az Alföld tengersík vidékén 

Ott vagyok honn, ott az én világom.” 

Takáts Gyula, megyénk költője a „Szülőföldemen” című versét így zárja, miután képzeletben 

végigutazik a Balatontól a Dráváig:  

„Széptájú Somogy! Szívemre nőttél! 

S ha lódulok, lelked visszaránt. 

Tölgyeid lombja, mint méhes dönög 

Sok emléked hívó kakukkmadár.” 

Megállapítható, hogy neves költőinknél a hazaszeretet a szülőföld szeretetével kezdődik. 

S hogy az ország – haza – szülőföld fogalmak milyen kapcsolatban vannak egymással, arra 

számomra Szabó Zoltán Szerelmes földrajz című munkája adott magyarázatot: 

„Az ország a hatalom és birtoklás dolga, a haza a szereteté, érzelemé” Valóban, az országot 

birtokolták a királyok, egyházi méltóságok, török szultán, Habsburg császár, rendelkeztek 

vele Trianonban pökhendi hatalmasságok, azóta uralják politikusok, pártok, Horthytól 

Rákosin Kádáron keresztül a maiakig… 
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A haza polgárainak a hazaszeretet a dolga. Szabó szerint a haza: „Általában helyet jelent, 

melyhez az embernek érzelmi köze van, szülőföldet a szó minden értelmében, a legtágabbtól 

a legszűkebbig: az országtól a faluig.” 

 

Már jó ideje ez a falu az a hely, amelyhez érzelmi közöm van. S hogy a természeti 

szépségekről fogok írni, arra szintén Szabó Zoltán sorai ösztönöztek. 

„A tájak békülékenységre, szeretetre, türelemre, életörömre, fanatizmustól mentes 

kívánságokra tanítanak, az otthon megbecsülésére és ezzel más otthonának a tiszteletére.” 

Kívánom, legyen így! 

 

E hosszú bevezető után rátérek cikkem témájára, amely egyben a címe is: 

 

 

A Park 
 

„És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,  

a csókok íze számban hol méz, hol áfonya.” 

 

Lelki szemeimmel látom, hány embernek homályosul el a szeme, dobban nagyot a szíve, 

amint Radnóti sorait a mi parkunkra értelmezi. 

Hisz kevesen vannak olyanok, akik – Böhönyén töltve fiatalságukat – ne hagytak volna egy-

két „lábnyomot” a hozzá tartozó csókokkal a fák alatt, padon összebújva. 

Sokan ligetnek nevezik, de nem az! 

Ez park, tervek alapján, célszerűen ültetett fákkal. A Fő utcával párhuzamosan, a Rákóczi és 

Kossuth utca között helyezkedik el. Státusza szerint közpark, házszáma, neve nincs. Van 

viszont 150 éves történelme! 

Mint annyi minden mást, ezt is a földbirtokos Festetics grófoknak köszönheti a falu. Egy – 

Molnár József ny. polgármester birtokában lévő – 1864-ből származó színes birtokvázlatról 

készült másolat szerint- a gróf lucernáskertjének déli szélére képzelte el Böhönye új 

faluközpontját. Döntésében nyilván szerepet játszott a Református Gyülekezet szorgalma és 

fejlődése, akik 1831-ben felépítették templomukat, természetesen a földbirtokostól kapott 

telekre. 1850-ben már állt a lelkészlak az iskolával, 1860-ban pedig a templom bővítése és a 

torony felépítése következett (forrás: Dunántúli vármegyék sz.: Szeghalmy Gyula Bp. 1939.). 

Írásos bizonyítékot nem találtam, de a fák becsült életkorából és az említett térképből 

kikövetkeztethető, hogy a park fáinak telepítése is erre az időszakra esik. Eredetileg szabályos 

kör alakú volt a park, amelyet kelet-nyugati irányban az átmérő mentén szelt ketté a Fő utca. 

A kör ma már nem látható, másik fele a Fő utca északi oldalán helyezkedett el, és a kör íve 

nem a Kossuth utcánál ért véget, hanem kb. a mai posta épületéig húzódott. Házak – akkor 

még – nem voltak a Fő utcán. (Gondolataim megint elkalandoznak: korunk új földbirtokosai 

közül – szerte az országban – vajon hányan lennének hajlandók a Festeticsekhez hasonló 

nagylelkűségre falujuk érdekében?) 

A park mai formáját az 1980-a évek elején kapta meg. Emlékszem, a tanácselnök (fiatalabbak 

kedvéért, így hívták akkor a polgármestert) falugyűlésen jelentette be, hogy a parkba települt 

varjúkolónia felszámolása érdekében kivágják a park fáit. Lett nagy felzúdulás! Szégyelljék 

magukat! Nem hagyjuk! – kiabálták az emberek. 

De akkor még nem volt ez a nagy demokrácia , győzött a hatalom, kivágták a fákat. 
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Utólag kövessük meg Zóka László tanácselnököt: mára bebizonyosodott, jól tette, amit tett. 

A mostani parkban ugyanis ideális arányban találhatók az alsó lombszinten a bokrok, cserjék, 

középső szinten parkfák, és a felső lombszintet uraló erdei fák. A talaj közelében hóbogyó 

bokrok boglyái tűztövis, örökzöld tuják, tiszafák és fagyal alakra nyírt egyedei láthatók. A 

középső lombszint virágzása, termése igazi szín kavalkád: élénk színek törik meg a zöldet, 

amelyet háttérként ezüstfenyő és simafenyő fák biztosítanak. 

A felső lombszint fái az eredeti ültetésből származnak. A Fő utca járdája mellett mezei 

juharok sora biztosít árnyékot az arra haladóknak. A park keleti és nyugati oldalán, valamint a 

református templom mellett hársfák ejtik bódulatba virágzáskor csodálóikat. Végnapjaikat 

élik: barbár ágtördelők és élősködő fagyöngy kolóniák sanyargatják őket. A park királya 

minden kétséget kizáróan egy öreg, őshonos kocsányos tölgy. Stílusosan kijelenthetjük 

„makkegészségesen” várja a következő évszázadokat. Szerintem a természet csodája, 

négyméteres törzskerületével, hibátlanul szabályos lombkoronájával. 

A mi parkunknak persze funkciói is vannak. Természetes funkciója, hogy élettér különféle 

állatok számára: rovarok hemzsegnek az avarban, fák törzsein, levelein. A lombszint rejtőzést, 

fészkelő helyet és táplálékot biztosít vonuló és áttelelő madaraknak. Tavasztól őszig a hajnali 

kora reggeli órákban hangverseny teremmé válik. Verebek, cinegék, rigók, szajkók, gerlék 

csiripelik, énekelik dalukat. Sajnos jó tíz éve már nem látni mókust az ágak között. 

A park biztosít méltó helyet emlékműveinknek is. A Fő utcára a világháborúban elesett 

helybeliek emlékműve néz, az északnyugati sarkon nemzeti és állami ünnepeink évfordulós 

emléktáblái láthatók a községzászló tartórúdjának talpazatára erősítve. A Milleneumi 

emlékmű kopjafája az óvodával szomszédos fagyalsövénnyel elkülönített téren található – 

sajnos. Azért sajnos, mert ez a terület eredetileg játszótérnek készült, amit az óvodások 

mellett a falu összes aprósága használhatott. A játékok lecserélésekor az új játékok azonban 

már az óvoda udvarán kötöttek ki, a terület így egy értelmetlenül elkülönített diszharmonikus 

résszé vált. 

A park megfelelően ápolt, tisztántartott. Tapasztalom, látom, éven át sok munka van vele. 

De ne feledjük: őseinktől kaptuk, unokáinknak adjuk. Bizony ráférne már egy alapos felújítás! 

A gyepszőnyeg sok helyen megkopott, kiritkult. Az egyetlen burkolt út a református 

templomhoz vezet. Miért nincs járda (sétány) a parkon keresztül az orvosi rendelőhöz, az 

óvodához? Miért nincs közvilágítás? 

És hát azok a szemetes edények, meg a betonpadok! Látványnak, ülőhelynek borzalmasak! 

Jó lenne valamikor, valamelyik költségvetésben fedezetet biztosítani erre a kis ékszerdobozra, 

a MI parkunkra! 

Hernesz Imre 

 

Kedves böhönyeiek! 

 

Évek óta megoldatlan problémát sikerül talán ez évben megnyugtatóan rendezni. A diófa 

lombhullásának kezdetekor fojtó füst telepszik a falura minden este. Csapadékosabb őszökön 

a nedves levél gyakran napokig füstöl az árkokban! A diófalomb nem alkalmas 

komposztálásra magas csersav tartalma miatt, és azért sem, mert számos kártevő áttelel benne. 

A lomb égetése belterületen NEM MEGOLDÁS! Községünkben sajnos sok légúti beteg 

gyermek és felnőtt él. Mindenkori állapotukon nagyon sokat ront a több hétig tartó füsttel 

szennyezett levegő. 

Dr. Szijártó Henrik Polgármester ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat gondoskodik az 

összegyűjtött és bezsákolt levél elszállításáról az ősz végén. A zsákokba kérjük, csak falevelet 

tegyenek. A zsákokat a házak előtt az árokparton gyűjtsék. 

Köszönettel: Kovácsné Balogh Éva 
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Háztáji – ősszel 

 

 

„Szüretelnek, énekelnek 

láttál-e már ennél szebbet? 

Dió, rigó, mogyoró! 

Musttal teli kiskancsó! 

Sose láttam szebbet. „ 

(Takáts Gyula) 

Ha ősz, akkor szüret! No, nem kizárólag, de kétségkívül az évszak legvidámabb tennivalója a 

szüret. 

Erről lesz szó, de előtte egy-két őszi munkáról beszéljünk. 

1. Virágos kert 

A kora tavasszal nyíló virágok telepítésének ideje ősszel van, egészen az első fagyos napokig. 

Elterjedt őszi-tavaszi virágunk az árvácska, amely mostanában télen is folyamatosan virágzik, 

októbertől májusig. A gumós virágok közül, ilyenkor kell felszedni a kardvirágot, dáliát, 

begóniát, mert ezek a fagyos földben elfagynak. 

Elültetésre vár viszont a krókusz, a tulipánfélék, jácint, nárcisz, stb. Ezek mind télállóak, és 

gyönyörű, folyamatos virágzó kertet biztosítanak februártól májusig. Örökzöldeket, rózsatövet is 

most ültethetünk. 

2. Konyhakert 

Köztudott, hogy a fejes saláta egyes fajtái áttelelnek, ezeket most kell elültetni, hogy 

begyökeresedjenek a tél beálltáig. Őszi fokhagymát, áttelelő vöröshagymát, póréhagymát, sóskát 

ültethetünk, vethetünk még. 

Enyhe teleken számos, egyébként tavaszi zöldségünk is megél (zöldborsó, sárgarépa, 

petrezselyem). Kis kockázattal jár, de ha sikerül korán örülhetünk friss zöldségnek. 

3. Gyümölcsöskert 

Akinek már van gyümölcsöse, ne feledkezzen meg az őszi lemosó permetezésről. Ezzel 

számottevően meg tudjuk ritkítani az áttelelő kórokozókat és kártevőket. 

Aki viszont most akar szőlőt vagy gyümölcsfát telepíteni, ősszel vagy tavasszal teheti. 

Az őszi ültetési idény a csemete mélynyugalmi állapotának beálltától az első fagyokig tart. 

Tavasszal a fagyok elmúltával, rügypattanásig tart az ültetési szezon. 

A gyümölcs telepítésekor legfontosabb kérdés, hogy milyen fajtákat ültessünk. Mindenki 

szeretné, hogy minden gyümölcsből legyen fája, és lehetőleg egész szezonban teremjen valami 

csemege. Ehhez nagy kert kell, rengeteg időt kell ráfordítani, és komoly növényvédelmet kíván. 

Jobban jár, aki megelégszik kevesebb fajtával. Nemes őszibarackkal, különösen nektarinnal csak 

a legelszántabbak foglalkozzanak. 

Facsemetét faiskolában vásároljanak! 

Egészséges, fajtaazonos oltványt adnak, és tájékoztatnak a fácska tulajdonságiról. Például a 

betegség ellenállóságról, vagy az alany minőségéről. Elsősorban az alany határozza meg ugyanis 

a fák növekedési erélyét, és a kialakítandó lombkorona méretét. 

Magról szaporított gyümölcs legtöbbször nem lesz azonos az eredeti gyümölccsel. 

Miután megvásárolták az oltványt, kijelölték a helyet, jöhet az ásó! 60 cm x 60 cm x 60 cm. Ez a 

minimális ültető gödör méret. 

A gödör aljára érett szerves trágya vagy műtrágya kerül, arra a gödör felső részéből származó 

termőföld, jól betaposva annyi, hogy a bele állított csemetén az oltás helye a föld síkja fölé 

essen. Ezután visszatöltjük a maradék földet, majd jó alaposan beiszapoljuk. A kiültetett fák 

törzsét nyulaktól, őzektől törzsvédő hálóval lehet megvédeni. 
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4. Szüret! 

E szép magyar szóval illetjük az összes gyümölcs betakarítását. A nagybetűs SZÜRET a szőlőre 

vonatkozik, és a végeredmény is nagybetűs: a BOR! 

Sok embernek van több – kevesebb szőlője a saját örömére. Ők bizonyára egyetértenek velem, 

hogy a világ legfinomabb gyümölcse a szőlő. Számomra emellett a legizgalmasabb is, hiszen a 

végtermék, a bor előállítása minden évben kihívást jelent. Aki teheti, készítsen bort! 

Akár 5 – 10 literrel érdemes elkezdeni. Nem ördöngösség, de vannak tudnivalók, amelyekről 

írok most néhány gondolatot. 

Tehát az alapanyag a szőlő, amely borszőlő vagy csemege, fehér vagy kékszőlő, ezernyi fajta. A 

bor szempontjából az a fontos, hogy érett és egészséges legyen. Szedéskor a szőlőlé (must) 

cukorfoka legalább 16%-os legyen, mert ilyenből telt, zamatos bort lehet készíteni. Hiába 

cukrozzuk fel az éretlen szőlőt, abból csak alkoholos lé lesz. 

A szőlő ledarálásával keletkező massza, a cefre, a borkészítés első lépése. A fehérszőlő cefréjét 

nem kell áztatni, azt rögtön préselhetjük, de az illatos szőlőket legfeljebb 12 órán át a cefrén 

tarthatjuk. Vörösbort csak áztatással lehet készíteni: 8 – 12 napig tartjuk a cefrén lehetőleg 

naponta többszöri bekeveréssel. Enyhe kénezés (5 – 10 g/hl) elősegíti a színanyagok feltáródását. 

A mustból bor lesz. Háromezer éve tudják ezt az emberek, azóta (ma is) Isten ajándékának 

mondják. Ma már persze ismerjük az átalakulás minden apró lépését. Tudjuk, hogy a szőlő 

mézédes levéből gombák és baktériumok életfolyamatai nyomán alakul ki a bor. Közülük a 

legfontosabbak a természetes élesztőgombák, a fajélesztők, a virágélesztők, a vadélesztők és a 

penészgombák, valamint a tejsavbaktériumok és az ecetsav baktériumok. Ezek megtalálhatók 

minden szőlőfürtön, tőkén és a talajon. 

Ha nem is teszünk semmit, előbb – utóbb spontán erjedés kezdődik a mustban, és megindul a 

küzdelem a lében található gomba táplálékért (nitrogén, cukor, kálium stb.). 

A káros gombák – a kerti gyomnövényekhez hasonlóan – több táplálékot élnek fel, 

erőszakosabbak és sokkal gyorsabban szaporodnak, ezzel jelentős károkozásra képesek. Például 

ha alacsony cukorfokú szőlőt szüretelünk, és nem zárjuk el a levegőtől a cefrét, sok oxigén 

jelenlétében a virágélesztők szaporodnak el, az ilyen bor később „megpimpósodik”. 

Ha a vadélesztők szaporodnak el, gátolják a borélesztők működését, elősegítik az ecetsav 

baktériumok működését. Az ilyen bor ecetes lesz, egérízű vagy záptojásszagú, jobb esetben csak 

üres, jellegtelen. 

Spontán erjedéskor az is lehet persze, hogy a borélesztők kerülnek túlsúlyba. De ha beoltjuk a 

mustot fajélesztővel, és a megfelelő táplálékot biztosítjuk neki, biztosak lehetünk benne, hogy jó 

borunk lesz. 

Ezt a műveletet irányított erjesztésnek hívják, és többféle fajélesztő kapható a megvalósításhoz. 

A baktériumok közül a fent már említett ecetsav baktériumok a cukorból nem alkoholt, hanem 

ecetet csinálnak. Az ilyen bor nem élvezhető. De van barátunk is a baktériumok között. A 

tejsavbaktériumok lebontják az almasavat, ezáltal lágyabb lesz a borunk. 

Vigyázat! A zajos erjedés folyamán az élesztőgombák mérgező gázokat termelnek. 

Amikor „elforrt” a must, hűvös helyre tesszük, ülepítjük. 5 – 6 hét múlva lefejtjük a seprőről, 

karácsonyra újra letisztul és büszkén kínálhatjuk barátainkat – saját borral! 

 

Kedves egészségükre! 

Hernesz Imre 

agrármérnök 

szaktanácsadó 
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Borbarát Kör Tevékenységéről 

 

-Ez év márciusi közgyűlésünkön hat  új fiatal tagot vettünk fel, így taglétszámunk 44 fő. 

-Július hónapban a szlovéniai Lendva borvidéken vettünk részt egy közös kiránduláson, amit 

szakmailag nagyon hasznosnak tartottunk. A látott szőlőkultúra és szőlőművelés nagyon szép 

volt, de a mi borainknak sem kell szégyenkezni, már ami a minőséget illeti. 

-Szeptember 13-án négyen részt vettünk a Somlói Borfesztiválon, ahol Hernesz Imre 

vezetőségi tagunkat ”Borlovaggá” avatták, így már három borlovag tagja van baráti 

körünknek (régebben szerezte ezt a megtisztelő címet Albertus József és Tamás László). 

Borlovagi címet az kaphat, aki évekig foglalkozik szőlőműveléssel, borászkodással, zsűrizteti 

a borait, és a megmérettetéseken jó eredményeket ér el. Egy bírálóbizottság veszi fel a 

borlovagok sorába. Lehet borlovag az is, aki a szőlőt tevőlegesen nem műveli, de erkölcsileg, 

és anyagilag is támogatja az adott borvidéket és öregbíti annak hírnevét. 

Az év folyamán befektetett munkánk várható eredményéről elmondhatjuk, hogy bár még 

nincs vége a szüretnek, de az eddigi szüretek úgy mennyiségre, mint minőségre jónak 

mondható. Kivételt képez a megállapítás ellenére a vékony héjú szőlőknél tapasztalt (első 

sorban az Oportó és egy két csemegeszőlőnél) lisztharmat nagymértékű károsítása, ez sajnos 

országos jelenség.     Tamás László 

 

Községünk lakói nevében szeretettel gratulálunk Hernesz Imrének, aki időről- időre 

megörvendeztet minket írásaival ezeken az oldalakon is. 

 

Böhönye sportélete 

 

Üdvözlöm a Kedves Olvasókat. Ismét megpróbálom leírni, milyen sportprogramok lesznek, 

illetve eredmények születtek községünkben az elmúlt időszakban, bár megmondom őszintén, 

a felsorolás elég rövid lesz. Az általános iskolai tanév most kezdődött el, így még konkrétan 

kevés sportprogramon vettünk részt. Az egyik ilyen volt a „Kistérségi sportkavalkád” nevű 

rendezvény, melyet a Marcali Nemzetközi Vásár „égisze” alatt rendeztek meg, és amely 

rendezvényen iskolánk is képviseltette magát. Az érdekes feladatokkal lebonyolított 

versenyen iskolánk csapata a 4. helyet szerezte meg. 

Az iskolai DSE nevében a megyei illetve országos versenyekre a nevezéseket elküldtük. Idén 

is az atlétika, a labdarúgás, illetve a kézilabda sportágakra fogjuk a legtöbb hangsúlyt fektetni, 

és mindent elkövetünk majd, hogy idén is olyan szép sikereket érjenek el csapataink és 

tanulóink, mint az előző évben. Részt fogunk venni kézilabdában és fociban is meghívásos 

tornákon, amelyekről fontos tapasztalatokkal térünk majd haza, hogy mégis hol tart a 

felkészülésünk. Októberben és novemberben rendezünk egy kistérségi iskolák számára 

meghirdetett foci és kézilabda tornát. 

A helyi labdarúgócsapat helyzetéről nem érkezett hozzám jelentés, és ezért diplomatikusan 

csak annyit szeretnék a dologhoz hozzászólni – ismerve a helyzetüket -, hogy kitartás, hajrá 

Böhönye. 

Takács Balázs 
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Szonett helyett… 

 
Múltam homályából felsejleni látom 

Régi kis tavam boldogság tükrét. 

Beléhajítottam sok „kívánság érmét”, 

De most, ’miért fizettem, nem találom. 

 

Kívánságom maradt még, de fájón 

Veszem észre, hogy üres a kezem. 

Lám, odaadtam az álmoknak mindenem, 

S most mindent homály takar a tájon. 

 

Belebámulok kis tavam álomtükrébe; 

Szívem hevesen megdobban: 

Ott az álomleány! Belesuttogok fülébe… 

 

…A víz lágyan megcsobban… 

S én nedves ajkam törölve, 

Rájövök: megint csak álmodtam. 

 

 
 Örökké 

 
Ott táncol szívünkben 

Egy végtelen öröm. 

A másik keze kezünkben, 

Lelke lelkünkön, 

Melegen beborít 

Biztos szeretetben; 

Ha félünk, szorít, 

Ölel védelemben. 

Húz magához mondva: 

Most és mindörökké 

Egymással álmodva 

Legyünk az öröklété. 

 

Roberto de Gumless 

 

 

 

-Szemétszállítás október 1-től szerdai napokon!!!! Őszi lomtalanítás 

NEM lesz!!! 

- Szívesen vennénk, ha elmondanák észrevételeiket a nemrég 

változtatott sebességhatárokról, mely szerint községünkben 

helyenként a 70 km/h 

lett a belterületen megengedett legnagyobb sebesség. 

-köszönetet mondunk az írások számítógépre vitelében nyújtott 

segítségéért: Gaálné Horváth Piroskának, és Békésiné Kiss 

Brigittának 

 

Észrevételeiket, javaslataikat várjuk a következő elérhetőségeken: Tel: 30/ 830 57 76 

e-mail: rolunknekunk@freemail.hu 

Előző és jelen lapszámunkat is olvashatják a www.bohonyeert.hu oldal hírek rovatában 
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